
DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE RUMANIA, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

A PLECAT LA PRAGA
Euni dimineața a plecat la Pra

ga, delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
care, în conformitate eu înțelege
rea intervenită, va participa Ia 
consfătuirea ordinară a Comitetu
lui Politio Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Din delegație fao parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Paul Nioulescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R. și Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. minis
trul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
r.easa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Manea Mănescu, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florid Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Dobres-

cu, Mihaî
Patilineț,
Pățan, de ______r
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.
del.

Gere, Ion Ioniță, Vasile 
Mihai Marinescu, Ion 
membri ai C.C. al P.C.R.,

și nleinbri ai ambasa-

în aceeași zi, delegația a sosit 
la Praga.

La aeroportul Ruzyne au venit 
în întâmpinare Gustav Husak, se
cretarul 
Central
Ludvik Svoboda, președintele Re
publicii, Lubomîr Strougal, pre
ședintele Guvernului federal, Va
sil Bilak, Karel Hoffmann, Alois 
Indra, Antonin Kapek, Josef

general al Comitetului 
al P.C. din Cehoslovacia,

Kempny,
C.C. al P.C.C., Vaclav Hula și Mi
roslav Hruskovlc, membri suple- 
anți ai Prezidiului C.C. al P.C.C., 
Jan Fojtik, Oldrich Svestka și 
Vaclav Svoboda, secretari ai 
al P.C.C., Bohuslav Chnoupek, 
nistrul afacerilor externe.

Erau prezenți ambasadorul 
mâniei la Praga, Teodor Haș, 
cum și membri ai ambasadei.

membri ai Prezidiului

C.C. 
mi-

Ro- 
pre-

CRISTA TRACHLR (Dinamo Brașov) și 
VICTOR SOTIRESCB (Dinamo București) - 
CAMPIONI ABSOLUII LA PATINAJ VITL1Ă

St ÎNTREC TINERELE
TENISMENE DIN ROMANIA

SI UNGARIA9

TUȘNAD (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Și în ultima reu
niune a finalelor campionatelor 
naționale, ediția 1972, cînd au ră-

k .<

mas în concurs numai seniorii, pa
tinatorii de viteză au beneficiat 
de un timp favorabil și de o ghea
ță corespunzătoare. Pista' lacului 

din

Crista Tracher (Dinamo Brașov) campioană 
absolută pe 1972

PEARCE (Tottenham)

SUSPENDAT DE U.E.F.A.
ZURICH 24 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei ședințe a comisiei de dis
ciplină de pe lîngă U.E.F.A., care a 
avut loc la Zurich, au fost suspen
dați mai multi jucători care s-au 
făcut vinovați de unele abateri de 
la regulamentul de joc. Printre cei 
suspendați se află Ion Pop (Rapid 
București), care nu va avea dreptul 
în viitor să joaee trei etape, în ca
zul că Rapid va participa la o com
petiție internațională organizată de 
U.E.F.A., și Jimmy Pearce (Totten
ham Hotspur). Acesta nu va figu
ra în echipa sa în cele două meciuri 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.” pe care Tottenham 
le va juca în compania echipei 
U.T. Arad.

Ciucaș i-a triat 
nou pe alergători du
pă capacitatea 
fizică și tehnică. Dar 
(păcat, că există acest 
dar) ca și în evcluțiile 
anterioare, am numă
rat pe degetele unei 
singure miini pe vite- 
ziștii care. înțelegind 
să se pregătească con
tinuu și metodic, au 
obținut rezultate mai 
mult decîț mulțumitoa
re. în proba de 5 000 
m, Victor Sotirescu și 
veșnic tînărul Dan Lă- 
zărescu au reușit să 
coboare sub 9 minute, 
iar pe distanța de 500 
m acestora li s-au mai 
alăturat Alexandru Bo
er, Vasile Caroș ^si 
Gheorghe Pop, credit 
tați cu cifre care de
notă că au respectat 
programul de pregăti
re pe... uscat și apoi 
pe gheață.

însă, cînd stai și te 
gîndești că 
startul 19 
existând o 
rență între__ ______
lizați de fruntașii cla
samentelor și ceilalți, 
nu poți să înțelegi de 
ce se cheltuiesc atâția 

hani cu pregătirea unei serii de pa
tinatori plafonați sau nedotați pentru 
marea performanță. Credem că 
a venit timpul să se facă ordine 
prin secțiile unor cluburi și aso
ciații care mențin, din slăbiciu
ne sau din alte considerente, vi- 
teziștii fără perspectivă.

Acum iată un „scurt 
al ultimelor două probe 
senioarelor și 
lele candidate 
pioane, Crista 
Tașnadi, și-au 
prima adjudecînndu-și victoria în 
proba de 1000 m. cealaltă la 
3 000 m.

Mai interesante au fost dispute-

Prima întâlnire internațională de 
tenis, între hotarele țării, este pro
gramată pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni. La București are loc 
meciul România — Ungaria, între 
reprezentativele feminine de tine
ret. Se vor juca două întîlniri pa
ralele — între echipele prime și 
cele secunde — pe distanța a cinci 
jocuri (sistem „Cupa Galea"). în
trecerile au loc timp de două zile, 
sîmbătă și duminică, în sala 
Steaua.

au luat 
concurenți, 

mare dife- 
timpii rea-

metraj" 
rezervate 
Principa-seniorilor.

la tricourile decam- 
Tracher șl Maria 

împărțit titlurile,

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

în toamnă, la București

UN MECI AMICAL ROMANIA-AUSTRIA
Federațiile de fotbal din Româ

nia și Austria au căzut de acord 
pentru disputarea unui joc ami
cal între reprezentativele celor 
două țări. în prezent, se duc tra
tative pentru stabilirea exactă a 
datei acestui joc care se va dispu-

ta la București. Forul austriac a 
propus o zi din perioada 26 au
gust — 10 septembrie, iar federa
ția română data de 3 septembrie. 
Se așteaptă confirmarea acestei 
date.

DELEGAȚIA OLIMPICA A ROMÂNIEI
A SOSIT IN ORAȘUL JOCURILOR

1

Corespondență telefonică din Japonia
© Tn escala de la Moscova, au fost vizitate obiective 

turistice © Primirea sportivilor români la Tokio și la 
Sapporo © Boberii Italiei efectuează selecția chiar pe 
pîrtia olimpică © Panțuru a obținut timpi egali cu cei 
ai echipajelor elvețiene © Biatloniștii și „alpinii" efec
tuează az> primele antrenamente

SAPPORO, 24 (prin telefon).
Plecată sîmbătă după-amiază de 

pe aeroportul internațional Oto- 
peni delegația română, participantă 
la ediția a Xl-a a Jocurilor Olim
pice de iarnă, a sosit în seara a- 
celeiași zile la Moscova, unde a 
înnoptat. Duminică, sportivii ro
mâni și-au petrecut timpul, pînă 
la decolarea spre Sapporo, vizitând 
Kremlinul, Muzeul de arme și alte 
obiective de mare interes turistic 
și istoric din capitala Uniunii So
vietice. Seara, lotul nostru s-a ur
cat într-un impunător avion IL-62 
cu care a străbătut, în 10 ore dis
tanța Moscova—Tokio în condiții 
excelente. La Tokio, reprezentanți 
ai Comitetului de organizare a O- 
limpiadei albe și ai Asociației de 
prietenie Japonia—România au 
întâmpinat lotul român, după care 
acesta a fost îmbarcat împreună 
cu alți 250 de pasageri, într-un a- 
vion DC—8. După 70 de minute de

zbor, delegația a ajuns 
la Sapporo, unde a fost 
întâmpinată de oficiali
tăți și ziariști.

în cursul zilei de 
marți, va avea loc festi
vitatea primirii oficiale 
a delegației române, cu 
care prilej va fi arbo
rat, în satul olimpic, 
drapelul Republicii So
cialiste România, ală
turi de ale țărilor sosite 
deja aici (Italia, Marea 
Britanie, Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei ș.a.).

Prima 
mată 
pitala 
ce de 
aceea 
nale 
toate
se prezintă exemplar 
pregătite, iar miile de 
persoane angrenate în 
organizarea Olimpiadei 
asigură condiții ideale
de antrenament sportivilor veniți 
pînă acum. De altfel, condițiile na
turale vin în ajutorul gazdelor. La 
Sapporo, temperatura se menține 
la minus 12 grade, iar ninsoarea a 
depus un strat 
schi.

Referitor la

impresie^ for- 
la sosirea în ca- 
Jocurilor Olimpi- 
iarnă ’72 a fost 
a unei excepțio- 
organizări, sub 

aspectele. Pîrtiile

Campionatul național de tir In sală

TINT ASII DiNAMOVISTI AU MAI CUCERIT
9 “1

Panaitescu și Victor Papadopol jafcLa Qentrul de presă, boberii români Dragoș 
declarații unei ziariste japoneze 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

propriu-zise, doresc să menționez 
că pe pista de pe muntele Teine 
au fost efectuate luni primele co- 
borîri cronometrate, atît pentru 
boburile de 2, cit și pentru cele de 
4. Timpii cei mai buni au fost în
registrați de echipajele Italiei, care 
efectuează, cu acest prilej, selec-

ția pentru J.O. (aici sînt prezente 
patru echipaje, dar la întrecerile 
oficiale au dreptul să ia startul doar

prof. PETRE FOCȘENEANU 
secretar general al F.R.S.B.

V

ÎNCĂ DOUĂ TITLURI

Se întrec seniorii la proba de pistol
Foto: R. PAUL

Trăgătorii dinamSviști continuă 
să domine întrecerile campionatu
lui național pe 1972 la arme cu 
aer comprimat, ce se desfășoară în 
Capitală, în sala de expoziție a 
Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu". După ce duminică, în ziua 
inaugurală a competiției, dinamo- 
viștii și-au adjudecat victoria la 
probele de pușcă (femei și bărbați), 
ieri ei au cîștigat încă două titluri 
pe echipe, la probele de pis
tol, seniori 
torită unor 
internațională.
Iuga, Iuliu Pieptea și Anișoara Ma
tei, - formațiile dinamoviste pregă
tite de antrenorul Ștefan Petrescu, 
sînt imbatabile la ora actuală, la 
noi în țară. Ieri, de pildă băieții au 
cîștigat detașat, cu toate că n-au 
mai reeditat rezultatul de la finale- 
lele din toamna anului trecut cînd au 
punctat 1509 față de 1490 p, cu cît 
au cîștigat titlul acum. Un „duel" 
formidabil s-a dat între cei doi di- 
namoviști Iuga și Pieptea (rezulta
tele de la concursul pe echipe con
tează ca manșa I în confruntarea 
pentru titlul individual). Ambii au 
obținut cifre valoroase, Iuga 381 și

și senioare, 
sportivi de 

cum sînt

Da- 
clasă 
Dan

veteranul pistolarilor noștri, Piep- 
tea, care a împlinit recent 50 de 
ani, a țintit cu un punct maj puțin.

T. RĂBȘAN

(Continuare în r-aa. a 2-a) • 
la rubrică)

excelent pentru

antrenamentele (Continuare în pag. a 4-a)

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

AZI VOR FI CUNOSCUTI 
CAMPIONII PROBELOR INDIVIDUALE

Maria Alexandru și Carmen Crișan finaliste la dublu
CLUJ, 24 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Chiar din ziua inaugurală (dumi

nică), ștacheta valorii „internaționa
lelor" de tenis de masă ale României 
s-a aflat la înălțime. Publicul a a- 
sistat la reeditarea unor partide de 
la campionatul mondial din Japo
nia : Li Cin-kuan cu iugoslavii Sti- 
pancici și Karakașevici (ambele cîști- 
gate de sportivul chinez) sau alte 
meciuri, unde protagoniștii au furni
zat spectacole comparabile numai 
cu cele văzute în concursurile de 
anvergură cum sînt campionatele 
europene și mondiale. Ne gînd’m la 
frumoasele și pasionantele întreceri 
Alexandru — Huan Si-pin, Crișan—Hu

Ju-lan, Cian Huai-lin — Alexandru, 
Crișan—Li Li. Raue (R.D.G.) cu Lian 
Ko-lian și Si En-tin, sau întâlnirile sus
ținute de Doboși și Luchian /n semi
finale și finale cu cei patru parte
neri chinezi, jucători a căror faimă 
a depășit toate meridianele.

Iar în această companie selectă, ne 
face plăcere să consemnăm evoluția 
reprezentanților României. Ei au ju
cat pînă acum în două finale, cele 
pe echipe, s-au calificat pentru fina
la de dublu fete (care se dispută 
marți seara) și în semifinale la 
dublu bărbați. Celelalte trei probe 
sînt tn curs de desfășurare.

Punind punct acestor sumare în
semnări vom mai sublinia că la Cluj

PLENARA COMITETULUI F. R. F

Adoptarea obiectivelor internaționale pe 1972,
9

un act de maturizare a fotbalului nostru
© Ne propunem să fim prezenți în turneuj final al C.E. * Echipa olimpică poate obține califica

rea pentru Miinchen © Iarna se pun bazele viitoa relor performanțe © Un ansamblu de măsuri pen* 
tru viitorul sezon

pun bazele viitoa relor performanțe • Un ansamblu de măsuri pen*

HOCHEIUL ROMANESC ÎNSEAMNĂ SI ALTCEVA
J

DECiT DERBYUL STEAUA - DINAMD!

sportivii noștri, deși au pierdut am
bele finale pe echipe, au confirmat 
totuși comportarea . lor de acum 
o săptămînă de la București, în com
pania reputatelor reprezentative ale 
R.P. Chineze. Dacă ne-am opri doar 
asupra evoluțiilor din semifinale și 
finale am putea enumera multe 
exemple care să întărească afirmația 
noastră. Vom evidenția însă pe cele 
mai pregnante : Carmen Ci ișan a în
vins-o pentru a doua oară, consecu
tiv, pe semifinalista „mondialelor" 
de la Nagoya, Li Li, la fel și Doboși 
pe celebrul Lian Ko-lian sau Luchian 
cîștigător la Si En-țin (semifinallst 
la ultimele campionate ale lumii). 
Dar pentru ca imaginea să fie mai 
bine întregită să așteptăm și să ve
dem ce noutăți ne vor mai aduce 
ultimele meciuri ale acestor „inter
naționale".

Despre învingătorii primei zile, așii 
chinezi ai paletei, impresia lăsată de 
ei a fost din nou covîrșitoare. De 
forțe sensibil egale (mai ales la bă
ieți) ei demonstrează calități de ma
re clasă, care produc respect și ad
mirație în tribune. A avea aseme. 
nea oaspeți la startul unei competiții 
este o adevărată onoare pentru orice 
organizator.

In sfîrșit, încheind acest tur de 
orizont al primei runde din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. c 4-a)

„AȘ VREA UN CULOAR
DE CELEBRITATE*

Obiectivele fotbalului nostru 
plan internațional în acest 
au fost pe larg prezentate Co
mitetului federal. în ședința 

sa plenară de sîmbătă, de către tov. 
Ion Balaș, vicepreședinte al F.R.F.

După ce a făcut o retrospectivă 
asupra lui 1971. subliniind între al
tele că „succesele naționalei nu mai 
sînt singulare și că procesul de ma
turizare a fotbalului nostru, ca rezul
tat al unor îndelungate eforturi și 
numeroase măsuri, a început — este 
drept, încă timid — să se extindă 
și la nivelul cluburilor”, vorbitorul 
a expus obiectivele noului an, for
mulate astfel :

e Reprezentativa noastră naționa
lă A să aspire la calificarea în tur
neul final de patru echipe al Cam
pionatului european iar în toamnă, 
în preliminariile campionatului mon
dial, să cîștige primele două jocuri 
(Finlanda — România și România 
— Albania) lutnd astfel o serioasă

pe 
an

opțiune pentru calificarea, a doua 
oară consecutiv. în turneul final al 
C.M.

• Echipa olimpică să elimine Da
nemarca si să se califice pentru tur
neul final al JO. de la Miinchen. 
unde să candideze la un loc fruntaș.

• La rîndul lor, echipele de club 
să-și continue, eventual, în sferturile 
de finală ale competițiilor europene, 
succesele din toamnă

„Este evident — 
— că exprimarea 
reprezintă dorințele 
fapt NICI NU NE 
NE ALTELE. Tot 
este si faptul că între obiective 
șanse sînt deosebiri, uneori 
alteori chiar mari, acestea depinzind 
deseori și de circumstanțe. Dar, ceea 
ce știm precis este că AVEM DA
TORIA SA LUĂM TOATE MASU
RILE NECESARE, să nu permitem 
nici un fel de automulțnmire și să 
instaurăm de pe acum în pregătiri

a spus raportorul 
acestoț obiective 
noastre si că de 
PUTEM PROFU- 
atât de evident 

si 
mici.

cca mai mare seriozitate, disciplină 
și modestie la toate nivelele".

în continuare, referatul prezentat 
a apreciat că ținîndu«se cont de ex
periența acumulată și privind, rea
list competițiile, aceste obiective 
sînt realizabile, cu condiția obligato
rie a unei munci exigente, condusă 
cu competență, atît la federație, cit 
și la cluburi în această idee, s-a 
subliniat din nou că Biroul C.N-E.F.S. 
a aprobat, la propunerea F.R.F., 
constituirea în continuare a DOUA 
LOTURI PARALELE (reprezentativ 
și olimpic) cu obiective distincte. 
Evident însă, fără a se încălca acest 
principiu adoptat, vor putea exista 
interferențe și o oarecare circulație 
între cele două loturi,, mai ales în 
sensul promovărilor. Se va face to
tul pentru ca ambele echipe să-și 
păstreze o structură de bază, rodată 
și verificată tn diverse competiții

Bașa, unul dintre jucătorii cei mai activi ai echipei

(Continuare in pag. a 3 a)

Limitat în ceea ce privește re
prezentarea pe plan internațional la 
un efectiv mic (cauzele sînt arhi
cunoscute și nu merită a mai fi 
reamintite sau discutate) hocheiul 
nostru nu își circumscrie însă acti
vitatea internă doar la principalele 
„furnizoare" ale lotului, cele două 
formații fruntașe — Steaua și Di
namo București — chiar dacă în
tâlnirile lor au devenit. în ultimul 
timp, evenimente sportive de mar
că, oferindu-ne paralel și expresia 
reală a valorii noastre în acest 
sport. Deci, ce înseamnă hocheiul 
românesc, dincolo de derbyurile 
Steaua — Dinamo ? Cea mai mare 
parte dintre amatorii de sport ar 
fi tentați să răspundă simplu : ni
mic sau aproape nimic |

Avîntui M. Ciuc, în plină acțiune. Foto : V.
Firește că, reducînd lucrurile doar 

la simpla comparație 
gustăm destul de rar, 
cran, din frumusețile 
crosa și cu pucul sau 
tăm totul doar la rezultatele pe 
plan internațional — uneori mai 
bune, alteori nu prea... — atunci 
răspunsurile de genul celui ante
rior pot fi considerate corecte. Dar 
am greși grav dacă am limita to
tul la rezultate sau la referirile 
asupra felului în care joacă for
mațiile de frunte ale hocheiului 
mondial. Pentru că. în țara noas
tră, acest sport are vechi și fru
moase tradiții, neexp] >atate la timp 
din cauza penuriei patinoare 
artificiale (deficiență pe cale de a 
fi definitiv lichidată I), dar pe care

cu ceea ce 
pe micul e- 
jocului cu 

dacă rapor-

BAGEAC
oamenii îndrăgostiți de 
reușit să le alimenteze 
și să mențină astfel activitatea din 
orașele lor la un nivel acceptabil. 
Ne referim, spre exemplu, la for
mațiile Avîntui Miercurea Ciuc (în 
acest oraș există doar de două se
zoane un frumos patinoar artificial 
acoperit) și Agronomia Cluj, am
bele clasate pe treptele următoare, 
după Steaua și Dinamo București,

Este vorba, așadar, de două e- 
chipe fruntașe. Și am făcut preci
zările de mai înainte, tocmai pen
tru ca cititorii să aibă o imagine

hochei au 
permanent

Călin ANTONESCU

O siluetă atît de cunoscută lumi: 
tenisului de masă a luat loc h 
tribunele Sălii Sporturilor cu ace 
eași discreție Și politețe desăvîr 
șită cu care apărea pe podium u 
de joc. Pentru clujeni — un pune 
de referință in istoria sportulu- 
anilor recenți, pentru tenisul de 
masă românesc — un campion di 
necontestat prin valoare Și titlur 
deținute în anii ’60 : Radu Negu- 
lescu.

Astăzi, doctorul Radu Negulescu, 
dedicat în exclusivitate meseriei ș 
păstrînd paletei care i-a adus 
atîtea succese de prestigiu — să 
ne amintim numai de cele cinci 
cupe ale campionilor europeni cu 
cerite împreună cu coechipierii 
săi de la C.S.M. Cluj — o undă 
de respect interferată eu nostalgii 
și regret : „RESPECT — pentru ce, 
care și-au dedicat și-și dedică zii 
nlc multe ore acestei discipline 
draconice, care te smulge aerului 
pur și luminii solare, NOSTALGIE 
— la amintirea tinereții noastre 
sportive romantice cind am Închis 
in no, imagini trainice de o viață 
Indiferent dacă se numeau ele
mente tehnice sau modele umane. 
REGRET că am părăsit tenisul de 
masă de performanță fără a În
trevedea 1* orizont un schimb de 
ștafetă mal ambițios decîț noi. mal 
numeros, mai amplu și frecvent 
susținut moral de către dirigui
torii sportului" .

„Nu mai al Încredere în sportul 
preferat, Radule

șț Radu Negulescu a conchis ; 
„Ba da, dar l-aș vrea cu mai 
mult tupeu, lansat pe un cuina: 
de celebritate, asemeni disciplinei 
surori care-1 are pe Năstase șl Ti 
riac".

(Continnarc fn t.ao a 2 a) 
la rubrică)

Paul SLAVESCU
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PATINOARE NATURALE Șl 
INSTRUCTORI DE SCHI 
UN CENTRU EXPERIMENTAL 
DE BIATLON ?

• JUCĂTOARELE DIN LOT — IN REVENIRE DE FORMA 
• UNIVERSITATEA TIMISOARA SE DETAȘEAZĂ NET • 
PROBLEMA PORTARILOR ÎN CURS DE REZOLVARE 
PROGRAMUL COMPETITIONAL Al ECHIPEI NAȚIONALE

Elena Bașa a demonstrat la „Cupa Caraiman" că poate realiza noi per
formanțe valoroase Foto i Paul ROMOȘAN

SPORTUL MARAMUREȘEAN SE ADAPTEAZĂ SEZONULUI

intre numeroasele 
ce revin, prin 
dezvoltare a activității 

educație fizică și sport pentru pe
rioada 1971 — 1975, asocia fii lor 
sportive din Întreprinderi și in
stituții, remarcabil, și, în bună mă; 
sură, înnoitor ni se pare a fi 
accentul pus pe EXTINDEREA 
FORMELOR DE PETRECERE PLĂ
CUTA Șl UTILA — prin practica
rea exercițiilor fizice și a diferite
lor întreceri — A TIMPULUI LI
BER AL OAMENILOR MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERI $1 INSTITUȚII Șl 
A MEMBRILOR LOR DE FAMILIE.

Cît de mult poate contribui — o 
spunem eu deplină convingere — 
o asemenea acțiune, bineînțeles 
sprijinită din toate punctele de 
vedere, la realizarea acelui 
„SPORT PENTRU TOȚI" despre ca- 
re ne-am propus să vorbim In a- 
ceastă rubrică>

Așadar, pentru timpul nostru 
liber...

Sintem, deci, primii care, bene
ficiari ai acestor măsuri salutare, 
trebuie să le întîmpinăm cu entu
ziasm, dar și cu o prezență masi- 
vâ și statornică la toate acțiunile 
ce vor fi Întreprinse.

Așteptăm acum extinse sau rea
bilitate, drumețiile, mersul pe bi
cicletă, cicloturismul, înotul și ca
notajul popular, popicele, tenisul 
de masă și ce| de cîmp, schiul, 
badmingtonul, șahul, și alte disci
pline, a căror practicare îmbină 
atît de armonios petrecerea plă
cută a timpului liber cu foloasele 
cîștigate întotdeauna de cei care 
se numără printre prietenii educa
ției fizice și sportului.

ECHIPA ROMÂNIEI IȘI ÎNCEPE PREPARATIVELE
PENTRU CM. DE HANDBAL FEMININ DIN 1973!

reprezentativ ? 
răspuns la această 
sinteză antrenorului 
Gabriel Zugrăvescu. 
invitat la o discuție, 
întrecerile din Olan- 
revăzut împreună pe

S-a încheiat un campionat mon
dial de handbal feminin, vine al
tul... Preocupările nu sînt nicio
dată diminuate. Peste doi ani, e- 
chipa României — ale cărei pre
tenții au început din nou să creas
că, pe bună dreptate, am zice noi 
— se va prezenta la startul preli
minariilor, va încerca să urce și 
mai sus ștacheta rezultatelor sale. 
Așadar, ce se întreprinde pe linia 
asigurării unei bune pregătiri a 
team-ului nostru 
Am solicitat 
întrebare de 
federal prof, 
pe care l-am

— După 
da. le-am 
handbalistele noastre fruntașe în 
cadrul turneului de sală de la 
Timișoara. Eu mi-am spus pă
rerea în cronicile și revenirile 
publicate în ziar, în timpul și 
după turneul găzduit de sala 
Climpia. Ne-ar interesa și opi
niile dv, ale specialistului care 
are în vedere viitorul handba
lului nostru, precum și buna sa 
reprezentare pe plan interna
tional.

— Socot că de la Introducerea 
in campionat a turului de sală, a- 
cesta a fost cel mai disputat tur
neu. N-am văzut decît într-o sin
gură partidă, poate, în cea dintre 
Textila Buhuși și „U“ Cluj, aspecte 
de delăsare, de neinteres. tn rest, 
dispută aprigă, îndîrjită. La aceas
ta a contribuit echilibrul valoric al 
majorității formațiilor, precum și 
publicul numeros, deosebit de en
tuziast, care a dinamizat realmente 
jocul Apreciez — mai puțin la Vo-

(vrmare 
din pag 1)

avut 
decît

corn-

O luptă interesantă s-a dat între 
cele două formații ale clubului 
Steaua» care au ocupat Jocurile doi 
și trei. Steaua I, condusă de V. A- 
tanasiu (375 p) a realizat același 
punctaj — 1466 — ca șl echipa se
cundă. care a avut în Al. Gered 
(376 p) cel mai în formă țintaș, dar 
avînd la ultimele 40 de ținte o ci

fră mai mică prima formație a mi
litarilor s-a clasat pe locul trei.

La pistol senioare s-au întrecut 
doar două echipe, Dinamo și Olim
pia București. Cum era și de aș
teptat, Dinamo, care are în compo
nența sa pe vlcecampioana Europei, 
Anișoara Matei (notată ieri pe foi
le de arbitraj cu un valoros 371 p) 
a cîștigat fără emoții, la o diferen
ță categorică — 55 p — datorită 
faptului că reprezentanta Olimpiei, 
Ana Buțu, aflată pe locul doi în 
ierarhia pistolarelor noastre, a 
o zi proastă și nu a marcat 
354 p.

REZULTATE: pistol cu aer 
primat 40 lovituri seniori s 1. Di
namo București 1490 p — campioa
nă națională (D. Iuga 381 p, I. Piep- 
tea 380 p, G. Maghiar 368 p și Gh. 
Neacșu 361 p.) 2. Steaua Tî 1466 p 
(ultima decadă 370 ; Al. Gered 376 
p, M. Teodor 366 p, I. Stancin 363 
p. și M. Dumitriu 361 p,) 3. Stea
ua I 1466 p (364 ; V. Atanasiu 375 
p, I. Corneliu 366 p, C. Feciorescu 
365 p și N. Oiotloș 360 p), 4. I.E.F.S. 
1436 p, 5. Olimpia București 1412 p. 
Senioare: 1. Dinamo București 
1037 p — campioană națională (A- 
nișoara Matei 371 p, Viorica Mihal- 
cea 338 p și Virginia Demetriad 
328 p), 2. Olimpia București 982 p.

La junioare după manșa I (nu 
S-a organizat concurs pe echipe) 
conduc Gloria Bujdei (U.T. Arad) 
349 p (ultima decadă 89 p), Monica 
Șerban (Dinamo) 349 p (84) și Sil
via Ratz (Metalul București) 333 p.

Azi, începînd de la ora 8,30, vor 
începe confruntările pentru titlu
rile individuale la pușcă seniori, 
senioare și pistol Juniori.__ ___ ,

După cum se vede, unele dintre 
aceste forme solicită existența u- 
nui cadru organizat, responsabili
tate nemijlocită a asociațiilor 
sportive, altele, însă, ne stau la 
tndemînă, ne sînt direct și larg 
accesibile. Ocolindu-le, așteptîna 
doar — de exemplu — campiona
tul asociației, cu programări fixe,

existența u-

entru tcti-jc

pen P
cu evidențe, cu prevederi uneori 
rigide, nu irosim, cumva, o parte 
din timpul liber, nu ne lipsim sin
guri de acel PLĂCUT și UTIL pe 
care-l câutâm și-l dorim pentru 
ceasurile de răgaz ?

In aceeași ordine de idei, ni se 
pare potrivit să înscriem și alte 
cîteva obiective prin care, in
tr-adevăr, sportul sindical poate 
cîștiga noi valențe de trăinicie și 
o extindere remarcabilă. Avem în 
vedere, de exemplu, măsurile pre
conizate pentru dezvoltarea acti
vităților sportive și recreative in

P n

ința Odorhei — preocuparea 
antrenorilor pentru pregăti
rea fizică a jucătoarelor și 
pentru orientarea echipelor 
spre un joc activ, dinamic 
in atac. Din păcate una din
tre lipsurile generale ale 
handbalului 
vidențiat și cu acest prilej. 
Este vorba de insuficienta 
perseverență 
rea procedeelor tehnice spe
cifice jocului tn apărare. Am
plificată de dlrzenia și com
bativitatea eu care echipele 
și-au apărat șansa, aceas
tă carență a dus uneon la depă
șirea limitelor regulamentului, la o 
notă de duritate exagerată

Dintre cele 10 formații s-a de
tașat net Universitatea Timisoara, 
meritul prof. Constantin Lache fiind 
evident, mai ales în ceea ce pri
vește aducerea in formă, în ace-. 
lași timp, a tuturor jucătoarelor. 
Universitatea București s-a prezen
tat, de asemenea, bine. Corespun
zător : J.E.F.S., Textila Buhuși și. 
deși inegală. Confecția.

SȚinînd seama de faptul că,
5 un principiu bun, nu c- 

xistă pauză în selecționarea, pre
gătirea și evoluția jucătoarelor 
care vor alcătui lotul și vor re
prezenta handbalul românesc tn 
competițiile internaționale v-arn 
ruga să vă referiți, în continua
re, Ia aceste aspecte, la modul 
cum veți acționa.

— In urma analizei campionatu
lui mondial din Olanda, realizată în 
cadrul biroului federal, s-au tras 
o serie de concluzii (privind vîrsta 
optimă a jucătoarelor pentru na
țională, selecția, calendarul compe
tițional intern și internațional — 
care să ofere posibilitatea succe
siunii pregătire-competiție-odihni- 
refacere etc) pe care, la Timișoara, 
le-am adus la cunoștința antreno
rilor. La Cluj, cu prilejul celui de 
al treilea turneu de sală, antreno
rii vor face completări, propuneri, 
sugestii pentru activitatea viitoare 
Tot acolo se vor' face și propuneri 
pentru alcătuirea lotului. Personal, 
am remarcat revenirea în formă a 
majorității jucătoarelor care au 
luat parte la C.M. (Terezia Popa. 
Ibadula, Arghir, Furcoi, Băicoianu, 
Șoș, Mikloș, Munteanu ș.a.), precum

Universitarele44

PROMOVĂRI Șl RESTANȚE
CLUJ, 24 (prin telefon). Așadar, 

după două zile de concurs — mar
cat de unele întreceri disputate și 
dominat* de o atmosferă specific 
studențească — .universitarele 
1972“ au devenit un fapt consumat, 
deschis de acum numai comenta
riilor. Operație pe care o vom în
cepe referindu-ne mai întîi la pre
zență. N-au răspuns — ca și în 
anul trecut, de altfel, — mai multe 
cluburi sportive universitare i Uni
versitatea CraioVa, Politehnica Ga
lați, Institutul de mine Petroșani, 
precum și Institutele pedagogice 
din Constanța, Suceava și Galați. 
Absențe care s-au repercutat asupra 
concursului, mai multe probe (pră
jină, 50 m garduri băieți și fete, 
înălțime, cros — fete) numărînd 
Ia start foarte puțini participanți, 
fapt care a exclus emulația și a 
redus proporțiile întrecerii.

Desigur, argumentul la care ab
sentele ar putea (intuim) apela — 
lipsa sălilor necesare pregătirii — 
nu poate fi ignorat, el constituind 
o circumstanță. Dar, tocmai în con
dițiile unui atare argument, ar fi 
trebuit să se fructifice ocazia unei 
verificări, să se speculeze șansa 
unui contact cu nivelul momentan 
ale atletismului universitar.

Revenind, însă, la cei 151 de 
atleți care au participat la ediția 
a Vl-a se cere din capul locului 
semnalat efortul băieților de a 
scoate* concursul din zona modestiei, 
imprimîndu-i o desfășurare antre- 

cartierela de locuințe, în stațiunile 
balneo-climaterice, organizarea 
mai multor acțiuni specifice între
prinderilor și instituțiilor în care 
numărul femeilor are a pondere 
ridicată, extinderea centrelor de 
gimnastică modernă pentru femei, 
de gimnastică igienica șl de între
ținere, de culturism, patina) etc. 
îmbunătățiri substanțiale var tre
bui, de asemenea, să cunoască 
formele și conținutul serbărilor 
cultural-sportive.

Multă vreme destul de neglijate, 
activitățile sportive specifice cetă
țenilor mai vtrstnici vor fi de aoum 
înainte tn atenția osoelatlHor din 
întreprinderi șl instituții șl sintem 
siguri că ele se vor bucura de o 
lorgă popularitate.

Pentru realizarea tuturor acestor 
activități, Îndeosebi a celor pro
gramate să ss desfășoare în car
tierele de locuințe, se va asigura 
un minimum de construcții și a- 
menajări, cuprinzînd spații de 
joacă pentru copii, terenuri pentru 
practicarea unor joauri sportive, 
mese din ciment pentru tenis de 
masă, complexe pentru practica
rea culturismului. Și încă o direc
ție nouă în preocupările viitoare : 
DESERVIREA CONTRA-COST A 
POPULAȚIEI, PRIN CENTRE DE 
INIȚIERE SI DE PRACTICARE A U- 
NOR SPORTURI, DE ÎNCHIRIERE 
A MATERIALULUI Șl ECHIPA
MENTULUI.

Toate acestea — șl încă multe 
altele — pentru folosirea plăcută 
și utilă a timpului nostru liber.

imediat 
cuvtntul 
a; opta 
Mariana

și a unor handbaliste tinere 
au confirmat speranțele, devenind 
elemente de bază In echipele lor 
(Frincu, Rublenco, Iordache. Ado- 
chiței fi — ifi special — Vierul

— N-ați vorbit nimic despre 
portari și, după convingerea mea, 

/postul de apărătoare al buturi
lor constituie una dintre proble 
mele dificile la echipele de club 
și, implicit, la reprezentativa 
țării. Deci, pe cine veți conta ’ 

— Perfect de acord cu aprecie
rea la adresa portarilor. Tocmai de 
aceea, una dintre propunerile pri
vind activitatea viitoare este se
lecționarea unui lot de 8—10 por
tari — din rindul tinerelor talente 
— care să fie pregătit special Por
țile lotului vor fi în continuare 
deschise. Pentru perioada 
următoare își vor spune 
antrenorii echipelor. Eu 
pentru Elisabeta Simo și 
Husar

— Ce program 
va avea echipa 
1972 ?

— Reprezentativa 
participa la un bogat program com
petițional. Scopul este alcătuirea 
și pregătirea celei mai bune forma
ții pentru campionatul mondial din 
1973. Astfel, 
turneul de
(martie), la 
(iunie-iulie), , 
iembrie) și la întâlnirile bilaterale 
cu Bulgaria (deplasare). Cehoslova
cia (deplasare) ji R. F. a Germa
niei (acasă).

competițional 
națională In

României va

se va participa la 
la Neubrandemburg 
„Trofeul Iugoslavia" 

.Trofeul Carpați“ (no-

Hristache NAUM

dinnantă șl corectîndu-i cîteva 
rezultatele ediției precedente. Ast
fel, după ce Ligor Nichifor sare 
4,70 m (adăugind 5 cm recordu
lui său universitar de anul trecut) 
și timișoreanul Tamaș Szabo 
smulge — în urma unei curse 
atacată de încă trei atleți-sprinteri 
ai antrenorului Eugen Lupșa — o 
zecime de secundă din acel 5,8 
realizat în 1971, înălțimea băieți
lor — care se oprise, în ianuarie 
trecut, la săritura de 1,95 m a Iui 
Mitilecis — a urcat nesperat, pur- 
tînd peste ștacheta ridicată la 2 m, 
șase atleți. Referindu-se, de altfel, 
Ia această probă, un autorizat mar
tor ocular, Kurt Socol, aprecia ni
velul valoric bun — 
momentul pregătirilor 
terul

Pe 
toare 
gime 
zată în ziua a doua de către con- 
rurentul Ștefan Lăzărescu. Dar, 
dincolo de aceste „capete de afiș“ 
ale concursului, trebuie reținut 
faptul că marea masă a concuren- 
ților care au participat la probe 
nu a atins, prin rezultate, nivelul 
așteptat. Cît privește 
fetelor, ea a fost mult 
decît a băieților, la 
(lungime șl greutate) 
genul^.Sl m sau 10,02 m fiind sub 
nivelul admis într-un concurs ce 
ar trebui să reunească unele din

raportat la
— și carac—- 

deosebit de dinamic al probei, 
linia rezultatelor satisfăcă- 
s-a înscris și săritura în lun- 
(7,30 m), performanță reali-

comportarea 
mai modestă 
unele probe 
rezultate %de

TINERII NOȘTRI FONDIȘTI

AU REALE POSIBILITĂȚI DE PROGRES

multă vreme 
european de 

juniorilor. Ce 
mai pregnant

Timp de două zile, Poiana Bra- 
v a găzduit întrecerile inter

naționale de ichl-fond rezervate 
juniorilor. Competiția, dotată cu 
„Cupa Caralmanul", a reunit la 
start o serie de tineri fondiști din 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Bul
garia șl România. Concursul, care 
tinde să devină tradițional, • ară
tat că alergarea pe schiuri a făcut, 
în țările de mal sus, un frumos 
progres șl, ceea ce est* mal im
portant, printre cel remarcați se 
găsesc și juniorii și junioarele din 
țara noastră.

„Cupa Caralmanul" a reprezentat 
pentru sportivii șl antrenorii din 
țările participante un veritabil test, 
deoarece nu peste 
are Ioc Campionatul 
schi fond, rezervat 
a ieșit în evidență 
la aceste întreceri ?

Vorbind despre sportivii români, 
trebuie spus de la început că ei 
s-au prezentat bine pregătiți și în 
evident progres, tehnic și tactic, 
față de evoluțiile din anii trecuți. 
Avem la ora actuală o serie de 
tineri fondiști care au toate posi
bilitățile de a crește șl mai mult 
ca valoare și performanță. Centre
le de copii au început să dea roade 
și se așteaptă, justificat, ca și\în 
viitor ele să furnizeze marea ma
joritate a sportivilor de perfor
manță pentru schiul de fond. Cen
trele din Brașov. Predeal. Azuga, 
Bușteni. Rîșnov, Bran, Gheorghienl, 
Vatra Domei șl altele dispun, la 
ora actuală, de antrenori care po
sedă cunoștințele necesare formă
rii unor deprinderi corecte de aler
gare pe schiuri și asigurării unei 
pregătiri adecvate pentru rezultate 
de mare valoare.

Disputele pentru „Cupa Carai- 
manul" au arătat că România poate 
prezenta, de pe acum, la concursuri 
internaționale, echipe de junioare 
și juniori cu care să realizeze com
portări onorabile. Dintre băieți, 
i-am remarcat pe Ioan Tudor, Fe- 
rentz Forico, Nicolae Cristoloveanu 
și Samoilă Tamas, care pot face 
noi salturi calitative. Fetele au în 
Elena Bașa o lideră autoritară și 
demnă, care muncește cu pasiune 
pentru a acumula noi forțe și cu
noștințe. fără de care un schior 
nu va putea obține succese de ră
sunet. In apropierea ei se află Ma
ria Tocitu, Iuliana Demeter, Iuli
an* Pața și Iudith Gali. Din cele 
observate la concursul din Poiana 
Brașov, am constatat că juniorii și 
junioarele din România au o bună 
pregătire fizică, că doresc cu ar-' 
doare victoria și rezultate valoroase. 
Dar, comparîndu-le tehnica în ăler-

AURELIA TRIFU CIȘTIGĂTOAREA 
„CUPEI UNIRII"

Ieri, tn sa La Steaua, s-au încheiat 
întrecerile feminine dotate cu „Cupa 
Unirii’. în partida decisivă pentru 
locul I. Aurelia Trifu a învins, la 
mare luptă. pe junioara Mariana Si- 
mionescu cu 6—3, 5—7, 8—6. învin
gă toarea a arătat un sensibil progres 
anunțindu-se, în acest an, o preten
dentă serioasă la primele locuri. Ma
riana 
rar.tă. Alte rezultate: Mariana Sirnio- 
neecu '
7—5; Aurelia Trifu — Eleonora Du
mitrescu 6—3, 6—2. Clasament final: 
1 Aurelia Trifu 3 victorii. 2. Vale
ria Balai 1 v, 3. Mariana Simionescu 
1 v, 4. Eleonora Dumitrescu 1 v.

Simionescu. aceeași mare spe-
Valeria Balaj 6—2, 1—6,

„CUPA UNIRII"

într-o organizare excelentă, asi
gurată de conducerea liceului Ma
tei Basarab prin profesorul emerit 
Emil Stancu, sezonul pugilistic 
bucureștean a debutat duminică di
mineața cu o reuniune dotată cu 
.CUPA UNIRII".

Strădaniile organizatorilor au fost 
răsplătite de aplauzele numerosului 
public, care a umplut pînă la refuz 
sala de festivități a liceului. Me
ciurile au fost în general bune, bo
xerii cei mai bine pregătii fiind : 
Constantin Grămadă (antrenor Șer- 
bu Neacșu), Marian Burada (antre
nor George Potea), Ion Dumitru 
(antrenor Ilie Toma) și Dumitru 
Petropavlovschi (antrenor Mihai 
Voinea). Rezultate tehnice : G.

cele mai productive centre ale 
atletismului nostru — cluburile uni
versitare.

„MICUȚII» ÎN ÎNTRECERE

micuții în ghilimele, fi- 
amfost la campionatele

avut ocazia să 
cîțiva copii de

Am pus 
indcă, deși 
municipiului București pentru ju
niorii de categoria a IH-a, aveam 
sentimentul, admirând talia majo
rității competitorilor, că ne aflăm 
la întrecerile unei categorii superi
oare de vîrstă. Deci selecția se 
pare că este bună, dar trebuie să 
așteptăm anii viitori, pentru a cu
lege recolta.

în condițiile improprii, oferite de 
sala Viitorul, am 
remarcăm, totuși, 
un real talent.

Astfel, sîmbătă, 
impus atenției Em. Alexe (antrenor 
prof. M. Medeș), deja un nume în 
lumea atletismului, N. Zavară (an
trenor prof. V. Biduleac) care 
practică atletismul numai din no
iembrie ’71 și. în special, V. Cos- 
tache (antrenor prof, D. Vțădescu) 
care se anunță un mare talent la 
săritura în lungime. Prezența Au- 
ricăi Nedelea (antrenor prof. G. 
Mușat) în probele de duminică, re
zervate fetelor, a rezolvat proble
ma locurilor I. 

la băieți, s-au

gare cu cea a schiorilor din Ceho
slovacia, am remarcat că sportivii 
noștri depun eforturi suplimentara 
în alunecare din cauza poziției de
fectuoase, a înclinării exagerate a 
corpului în față, lucru ce necesită 
un surplus de forță și scade evi
dent eficacitatea In alunecare. De
prinderile greșit însușite se pot 
remedia cu ușurință, avîndu-se în 
vedere vîrsta tînărft a sportivilor 
în cauză.

Dintre ceilalți tineri schiori pre- 
zenți la concurs, cel mai bine pre
gătiți s-au dovedit reprezentanții 
Cehoslovaciei (cîștigătorl ai curse
lor individuale de sîmbătă) care 
au tn Blanks Safarova, Miroslava 
Jaskovska, Gabriela Sekajova și, 
mai ales, în Jiri Beran elemente 
de mare perspectivă. De altfel, 
Cehoslovacia și România au fost 
singurele țări care au trimis în 
concurs sportivii cu care vor con
cura și la C. E. Legat de aceasta, 
vrem să facem o remarcă. Fede
rația noastră de specialitate a ho- 
tărît ca la C. E. să prezentăm nu
mai junioarele. Or, după cum s-a 
văzut la Poiana Brașov, juniorii 
români au realizat timpi superiori 
altor sportivi ce vor fi prezenți 
la C.E. Vor rămîne însă acasă, să 
se întreacă numai între ei și nu 
cu alți concurenți de valoare, de 
la care pot acumula noi cunoștințe. 
Poate, la acest aspect, forul nostru 
de specialitate ar trebui să reflec
teze mai mult

Pare aproape o Ironie a vorbi 
despre sporturi de iarnă la Baia 
Mare, în aceste zile cînd un soare 
blind, ca de primăvară, a inundat 
bulevardele capitalei maramureșene, 
trezind în oameni pofta promena
dei și izgonind gîndurile despre 
asprimea iernii. Dar oricît de dulce 
ar fi clima în zona aceasta, a cas
tanilor, gerul e totuși prin preajmă 
și măsurile de prevedere nu pot 
fi ignorate.

Paradoxala situație climatică 
ne-a dat posibilitatea, zilele trecute, 
să vedem curiosul tablou oferit de 
două terenuri libere din vecinăta
tea monumentalei Case de cultură. 
Dincolo de sala de sport a Liceu
lui nr 3, pe unul din patinoarele 
naturale centrale ale municipiului, 
copii și tineri alunecau de zor, îm- 
brăcați cu pulovere groase; con-, 
comitent, de cealaltă parte a sălii, 
In curtea liceului, pe pista de zgură 
roșie, elevi în echipament sumar 
atletic exersau sprinturi cu fuleu 
amplu...

In ciuda acestei situații conjunc- 
turale, firește că responsabilii lo
cali au conceput, cu simțul pers
pectivei, planul de bătaie sportiv al 
sezonului. Cu sprijinul Consiliului 
popular municipal, care a pus la 
dispoziție oameni din sectorul de 
spatii verzi, au putut fi amenajate 
la Baia Mare 7 patinoare naturale, 
dintre care două (la Liceul nr. 3 
și la Cîmpul tineretului) funcțio
nează și ca centre de învățare a 
patinajului. în marginea orașului, 
pe Dealul Florilor au fost amena
jate 4 pîrtii de săniuș.

O deosebită importanță a fost 
acordată schiului, prin valorifica
rea zonelor montane din județ. 
Chiar în cadrul Clubului sportiv

Zamfir (Grivița Roșie) b.p. T. Con- 
stantinescu (Șc. sp. 2 M. Basarab), 
C. Grămadă (Steaua) b.p. F. Răutu 
(Constructorul), C. Dedulescu 
(C.S.Ș) b.p. N. Vlad (Gr. Roșie), F. 
Suceveanu (Gr. Roșie) b.p. D. Vra
bie (Construct). F. David (Con
struct) b.ab. 1 D. Gancea (I.C.M. 1), 
N. Șerban (Voința) b.p. D. Loloț 
(Dinamo), I. Dumitru (I.C.M. 1) b.p. 
N. Ebîncă (Olimpia), M. Burada 
(C.S.Ș.) b.ab. 2 D. Gherase (Dina
mo), D. Petropavlovschi (Electro
magnetica) b-ab. 2 V. Zărnescu (Di
namo), D. Mihai (Electromag.) b. 
ab. 1 A. . Bucur (Metalul) și Gr. 
Iiiescu (C.S.Ș.) b.p. N. Mogoș (Gr. 
Roșie).

Daniel DIACONESCU

Cea mai bogată recoltă de meda
lii a avut — cum era de așteptat 
— clubul atletic universitar 
București (8 aur, 7 argint, 10 bronz). 
Au urmat, în acest clasament al 
medaliilor, Politehnica Timișoara 
(2, 2, 1), „U“ Cluj (1, 2, 1) și 
Universitatea Brașov (1, 1, 1).

Nușa DEMIAN

Dar Ne ce mereu obsedantul 
dar ?) avem de remarcat și lucruri 
neplăcute. Tov. Ion Nae, vicepre
ședintele C.M.E.F.S. București ne 
atrăgea atenția, că — de exemplu 
— la lungime fete, cu excepția 
S.S.A.-ului și C.S.Ș.-ului, celelalte 
secții au avut o prezență minimă, 
sau cluburi ca Rapid și Progresul 
zero. Ce se întîmplă oare în aceste 
secții ?

REZULTATE TEHNICE: 50 mb: 
Em. Alexe, N. Zavară, B. Tudora- 
che (toți Ș.S.A.) și D. Ionescu (L. 
35) 6,5 • lungime b: V. Costache 
6,24 m.'Eni. Alexe 5,90 m, G. Du
mitrescu 5,55 m (toți Ș.S.A.) ; 50 
m f: A. Nedelea (Ș.S.A.) 6,9, D. 
Bursuc (C.S.Ș.), C. Călinescu 
(Ș.S.A.), R. Slădescu (Steaua) și C. 
Bică (Constr.) 7,3; lungime f: A. 
Nedelea 5,05 m, A. Sandu (Ș.S.A.) 
4,96 m. E. Ivan (C.S Ș.) 4,96 m.

La sfîrșitul acestei săptămîni in
tră în întrecere seniorii și junio
rii I.

C. M. MUREȘANU, coresp.

Baia Mare există un centru de schi, 
condus de antrenorul Vasile Gorog, 
care alternează această activitate 
cu tenisul în timpul verii. La acest 
centru s-a format tînăra Eva Mezei 
(15 ani, elevă a Liceului nr. 3) 
care a obținut frumoase succese 

la început de sezon în concursu
rile din Bucegi și Postăvarul. La 
centrul din Baia Sprie, aflat sub 
conducerea antrenorilor Al. Tomuța 
și Andrei Gorog, se face pregăti
rea schiorilor alpini și a fondiști- 
lor. Un centru asemănător, destinat 
exclusiv fondiștilor, ființează 
Sighetul Marmațlei (condus 

A (Urmare 
din pag. 1)

a faptului că pozi-cît mai fidelă
ția acestor echipe în clasament nu 
poate fi decît rodul unei munci se
rioase, a unor preocupări, din pă
cate izolate, dar permanente și în 
ultimă instanță al dragostei față 
de acest sport. Avîntul Miercurea 
Ciuc, cu o echipă mult întinerită 
(Tamas, Baka, Ballo, Csedo, sînt 
doar cîteva nume ce vor avea în 
curând și rezonanță în hocheiul 
nostru) și-a bazat totuși forța îna- 
cest campionat pe aportul unor ju
cători mai vechi, în frunte cu Iuliu 
Szabo, Oswath și Vacar și pe acu
mularea unei pregătiri, evident mai 
bună decît în anii trecuți Formația 
este pe cale să se închege și să ca
pete ceva mai multă forță ofen
sivă sub conducerea antrenorilor 
Ladislau Pușcaș și Francisc 
Sprencz. Avem convingerea că nu 
peste multă vreme, Avîntul Miercu
rea Ciuc va intra în circuitul der- 
byurilor. așa cum\șe petreceau de 
fapt lucrurile cu aproape 10 
în urmă.

Cît privește Agronomia Cluj, 
crurile se prezintă oarecum mai 
ferit. Prezentîndu-se în campionat 
cu o foarte sumară pregătire pe 
gheată, studenții clujeni au luptat 
cu multă ambiție doar pentru o 
prezență onorabilă, ceea ce n-au 
reușit totdeauna. în curând, printre 
bazele sportive ale orașului de pe 
Somes se va număra și un pati
noar artificial. Atunci, sintem si
guri, situația va fi cu totul alta- 
Neobosiții animatori ai hocheiului 
clujean Anton Dibernardo, care a- 
nul trecut n-a ezitat să-și pună 
chiar echipamentul și să dispute un 
joc, frații Cozau, Ad. Nagy și cei
lalți, cărora li se va adăuga Zol- 
tan Făgăraș de la Dinamo Bucu
rești, devenit asistent universitar în

ani

lu- 
di-
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prof. Felician Ilnițchi și Marius 
Pop).

Pe pîrtia de la Mogoșa, puternic 
tnzăpezită, s-au disputat pînă acum 
trei concursuri de schi, aceasta ră- 
mînînd baza centrală a sportului 
de iarnă maramureșean. Aici există 
un schilift de 700 m lungime, cel 
vechi fiind cedat și în curs de ame
najare la Baia Sprie.

Un capitol special merită zona 
Borșa—Fîntîna și Rohia—Tg. Lă- 
puș, unde copiii fac drumul de 
acasă pînă la școală și înapoi pe 
schiuri. Aici ar fi poate cel mai 
nimerit loc pentru experimentarea 
unui centru consacrat biatlonului. 
Deocamdată, la Borșa funcționează 
un centru de învățare a schiului 
și de antrenament, condus de însuși 
directorul școlii generale, Grigore 
Cervenschi.

r

acel oraș, vor ști să facă din Agro
nomia Cluj o echipă ce va trăi nu 
numai prin eforturile solitare în 
atac ale lui Texe și Gali sau prin 
valoarea celor doi portari. Both și 
Lazăr.

După cum se vede, hocheiul nos
tru înseamnă și altceva decît der- 
byul Steaua — Dinamo. Este drept 
că nu înseamnă, acum, prea mult. 
Dar asta numai deocamdată..-

cei însărcinați cu diferite 
de activitate, stadiul pre- 
în vederea organizării gru- 
și C ale campionatului

ȘEDINȚĂ BIROULUI FEDERĂt
Vineri seara, Biroul federal a luat 

în discuție cîteva din problemele 
importante și de actualitate ale ho
cheiului în primul rînd, s-a discu
tat, pe baza unor informări prezen
tate de 
sectoare 
gătirilor 
pelor B 
mondial. S-a constatat cu acest pri
lej că sub raport economic și or
ganizatoric, lucrurile se prezintă 
bine. Patinoarele din București și 
Miercurea Ciuc vor suporta retu
șuri serioase, iar echipele pârtiei- 
pante vor beneficia de condiții ex
celente pentru întrecere. Programe
le au fost stabilite și comunicate 
Federației Internaționale.

în altă ordine de idei. Biroul fe
deral a analizat lotul propus de 
antrenori și programul de pregătire 
al reprezentativei noastre. Lotul a 
fost aprobat, urmînd să fie defini
tivat (20 de jucători) în preaima 
C.M. Pînă atunci, echipa va sus
ține o serie de partide internațio
nale cu selecționata R. P. Chineze, 
cu echipele participarte la „Cupa 
FR.H.“, cu Austria și Elveția. Deci, 
confruntări serioase care vor putea 
da o imagine clară despre valoa
rea echipei , și despre compo
nența ei.
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JUCĂTORILOR LOTULUI REPREZENTATIV
față a

că nu

IERI. OLIMPICII S-AU iNTlLNIT iNTlIA DATĂ

EFORTURI COMUNE-F.R.F. SI CLUBURI 
PENTRU ASIGURAREA UNEI BUNE PREGĂTIRI

In dorința de a asigura o pregă
tire complexă și trainică a fotba
liștilor internaționali (ca de altfel și 
a celorlalți) și în urma unor dis
cuții privind aportul jucătorilor de 
la cluburi pe două fronturi (club 
*i echipe naționale), ivite la ședin
ța de analiză a turului, F. R. Fot
bal a inițiat o ședință de lucru cu 
antrenorii și președinții cluburilor 
divizionare care furnizează jucători 
loturilor reprezentative A și olim
pic. Scopul principal al ședinței 
l-a constituit coordonarea eforturi
lor (F. R. Fotbal-club) pentru gă
sirea celor mai bune soluții in pre
gătirea la un nivel ridicat a fotba
liștilor noștri, in așa fel incit, anul 
1972 să fie o continuare a acumu
lărilor din ultimii ani.

încă de la început trebuie să sub
liniem și noi că rezultatele obținu
te de fotbalul românesc în anul 1971 
sînt rodul eforturilor comune (club- 
V. R. Fotbal). Tocmai de aceea, co
ordonarea și în viitor a acestor ac
țiuni comune se impune ca sin
gura cale necesar-obiectivă.

Aceasta ne-a determinat să tre
cem la o documentare profundă 
privind aportul jucătorilor la club 
și la echipele naționale și în alte 
țări, pentru a nu face loc interpre-

tărilor greșite sau unor exagerări 
care ar denatura adevărata 
lucrurilor, cum au și apărut în ul
timul timp.

Din datele culese a reieșit 
există o altă cale decît cea pe care 
o urmăm și noi. întotdeauna jucă
torii de valoare internațională vor 
depune 
la club 
general, 
,,U“-lui 
restrîns
Cehoslovacia 6, R.F.G. 6, Polonia 6 
și România 5.

Asemănător nouă se prezintă și 
situația numărului de jucători tie 
la echipele care participă la alcă
tuirea echipelor naționale respecti
ve : R.F.G- 4—5 jucători de la Ba
rem Miinchen, Polonia 4—5 jucă
tori de la Gornik. R.D.G. 4—5 ju
cători de la F. C. Karl Zeiss. Româ
nia, după cum se știe, a prezentat 
în ultimele jocuri patru jucători de 
la Dinamo. Se cunoaște, de aseme
nea, că în Ungaria echipa Ujpesti 
Dozsa dă 9—10 jucători lotului A. 
La toate acestea, adăugăm și nu
mărul de jocuri ale echipelor na
ționale. în 1971 : R.D.G. 10 jocuri, 
R.F.G. 9. Cehoslovacia 7. Polonia 7 
și România 5.

eforturi în două direcții — 
și la echipele naționale. In 
echipele care dau jucători 
de bază, sint în număr 

pretutindeni : R.D G. 5—6,

La 31 de ani, In floarea vlrstei sportive

...LUPESCU NE DEZVĂLUIE
SECRETELE SALE//

Dialoghez de mai bine de o jumătate 
de ceas cu NICOLAE LUPESCU, funda
șul Rapidului șl al naționalei. Gerul as
pru de afară a închipuit flori de gheață 
pe dreptunghiul ferestrei, dar Înăuntru, 
tn cameră, este cald, plăcut, ambianță 
tn care destăinuirile lui Culai. depănate 
cu un ton egal, liniștit, capătă iz de po
veste...

„Abia împlinisem 14 ani — își amlnteș 
Lupescu, rugat să Înceapă de la primul 
tricou, de la primele ghete de fotbal 
etnd jucam la I.C.A.B., la juniorii 
Papallca Macri. Un an mai tirzlu. 
inovam tn echipa I, unde — deși nu 
înalt și destul de firav — făceam 
datorita detentei, datorita curajului, 
plăcea să mă lupt pentru minge, 
nici un motiv nu voiam ca adversarul 
direct, centrul Înaintaș din echipa ad
versă, să creadă, cumva, că ml-e frică 
de ei, căci, am oțnis să vă spun, eu pe 
post de stoper am debutat la I.C.A.B.- 
senlori».

— Un stoper la... 15 ani...
— Da. și destul de prețuit, de antrenor 

și de colegii mei de echipă. Patru ani 
am jucat pe acest post pînă tn ziua in 
eare nea Ilie Savu m-a luat la el, la Fla
căra roșie. Avea nevoie de un fundaș 
dreapta Papalică a plins, ceva lacrimi 
am lăsat și eu pe umărul primului meu 
antrenor. Mi-a strîns mina, mi-a urat 
cariera frumoasă, după care făcea ce 
făcea șl venea la teren să mă vadă. Pe 
la Flacăra roșie, prin Ciulești, la Rapid, 
unde, după citeva luni de rodaj, in 
toamna lui *63, am prins prima echipă. 
Tot pe post de fundaș dreapta. Stoper 
era Nelu Mo troc.

— Din fața porții te-ai văzut trecut 
lingă tușă Din „jandarm**, postat lingă 
centrul înaintaș, al devenit o umbră a 
tricourilor cu nr. 11. Cum ai văzut schim
barea de roluri 7 Unde te-al simțit mai 
la largul tău 7

Culai lntirzle puțin cu răspunsul, apoi 
după un timp de gîndire. cu mina la 
falcă întocmai unui șahist veritabil, se 
explică astfel : „Nu încape vorbă, e mal 
simplu ca fundaș lateral. Al de acoperit 
e zonă mai Îndepărtată de... plasa pro
priei porți, unghiul adversarului tău e 
mai ascuțit, mai dificil. Iți scapă aripa, 
mai poți să-l ajungi, ii mal taie calea 
un altul».

Șl-apoi. cu o pilduitoare sinceritate : 
„Nemaispunînd că la noi, la Rapid, un 
fundaș marginal se simțea arareori sin
gur, mai ales după '63—’64, cind sistemul 
cu 4 fundași se înrădăcinase de-a bine- 
lea. Vă amintiți 7 Aripile noastre veneau 
foarte des înapoi, Năsturescu in spriji
nul meu, Codreanu in ajutorul Iul Grea- 
vu. Tot să ioci cu asemenea „cărăuși". 
Si, totuși, gîndul meu rămăsese la postul 
de stoper, la lupta din mijlocul careu
lui mare, unde duelurile cu Înaintașii 
adverșl se poartă pieptiș. Știu, așa este, 
In această zonă primejdia e mare, dar 
acolo unde e mai greu parcă și satisfac
țiile sint mai mari. De aceea m-a bucu
rat mult cind, în 1968, prin retragerea 
Iu; Nelu Motroc, mi s-a încredințat mie 
tricoul cu nr. 3. Jucam Ungă Dan, un 
coechipier admirabil».

— Te Întrerup, scuză-mă. Se simte 
Hpsa lui Dan ?

— Șl a lui Dan. ș! a Iul Ilitiță (n.n. 
Greavu). Nu-i ușor să pierzi două piese 
grele în mai puțin de doi ani, trebuie 
timp ptnă să le lnloculeștl. Sperăm, insă, 
ea în iarna aceasta să mai punem ceva 
lucruri la punct. Nea Bazil și-a întocmit 
un program riguros. Șl-a propus să su
deze perfect două cupluri de bază: 
mine cu Boc, pe Neagu cu Daniei 
Acum are vreme...

— Apropo de cupluri, apropo de vre
me. Sudura cu Dinu, la națională, " “ 
produs foarte repede. Cum Iți explici 7

— Foarte simplu. Ne aflam Înainte de 
Mexte, timp de pierdut nu era, așa tn-

I

pe 
Ene.

s-a

cit am pus amtndoi unrfruL Nici unul 
dintre noi nu s-a dat
Ne-a dat mult curaj . .
Început, amlndoi l-am anihilat, rind pe 
rind, pe vestitul Gerd Muller, atunci In 
aprilie ’70, la 1—1, la Stuttgart. Cu timnuL 
ne-ani ințeles și mai bine, ne comple
tam reciproc: lui Dinu ii plăcea să urce 
mal des in atac, eu râmineam pe peziții. 
atent la dublaj.

— Un fundaș mereu pe poziții șt to
tuși, golgeter al echipei reprezentative 
In preliminariile Campionatului euro
pean...

— Intr-adevăr, nu o dată m-a tentat M
pe mine bucuria golului. Am reușit să 
marchez deseori la Rapid, am inserts, in 
toamna trecută, două goluri 1* naționala: 
unul la Helsinki, unul cu Tara Galilor, 
ambele la faze fixe, cu capot. Deh. 
heading-ul stoperului_

— La sfîrșitul sezonului, recolta a fost 
mai bogată : calificarea fa sferturi — a 
doua mare performanță a tricolorilor, tn 
interval de doi ani — precum șl acest 
titlu, recent obținut, de maestru emer.t 
al sportului. Totul, cum s-ar spune, la 
bătrfnețe...

— Da, în decembrie trecut, am tmpllnlt 
31 de ani, dar nu-i simt. Mai pot juca, 
vă asigur, cu bun randament, cel puțin 
doi-trei ani de aci înainte.

— Ce secrete deții 7 Ai descoperit 
elixirul 7

— De cînd mă știu. dar. mai ales, de 
cînd joc fotbal de performanță, cam de 
Ia 21 de an), am dus o ordonată viață 
extrasportivă. N-am făcut nici un fel de 
abuzuri, m-am odihnit 10 ore pe noapte, 
— iată cea mai științifică recuperare 
după efort —. am căutat să-mi creez un 
cămin liniștit. Asta-i „secretul» pe care-1 
dețin și pe care-1 recomand tuturor fot
baliștilor tineri. 
eUxir, cum I-ați 
formanțe îi vor 
pectabila vîrstă

de o p>rte U greu, 
și faptul câ. de la

Să guste doar din acest 
numit dv., și marile per- 
insoți chiar și după res- 
de 30 de ani...

G. N1COLAESCU

Am făcut această sumară prezen
tare, pentru a arăta că în privința 
efortului depus de jucătorii valo
roși (la club și la echipa naționa
lă) situația se prezintă asemănător 
și poate chiar mai dificilă la majo
ritatea țârilor cu fotbal avansat, cu 
remarca că noi sîntem (ca număr 
de jocuri) in 1971, sub baremul al
tora.

Datele de mai sus au fost relie
fate și cu scopul ca situația exis
tentă să devină — în mod conștient
— o necesitate înțeleasă de cei doi 
factori și în special tie antrenorii 
care conduc echipele cu cei mai 
muiți jucători în echipele națio
nale.

Acest fenomen trebuie privit în 
complexitatea lui, in sensul prima
tului intereselor naționale. Pe bună 
dreptate, toți vorbitorii la ședința 
amintită au subliniat că interesele 
naționale nu pot fi confundate cu 
altceva și că pentru prestigiul fot
balului românesc nici un efort nu 
este prea mare. De asemenea, s-a 
reținut și poziția fermă și înțelegă
toare a antrenorilor și conducăto
rilor de cluburi și sensul că obți
nerea unor performanțe înalte in 
anul 1972 nu poate fi concepută in 
afara unor relații de coordonare * 
tuturor posibilităților, in privința 
asigurării pregătirii fotbaliștilor 
fruntași în condiții cit mai bune, 
printr-o participare conștientă și to
tală, atit la club rit și la lot.

înainte de a trece La mijloacele 
practice de realizare a colaborării 
F. R. Fotbal-cluburi. trebuie să ară
tăm însă că precizarea cerințelor 
față de component)! celor două lo
turi în perioada dintre 10 ianuarie 
(data reluării pregătirilor) și 12 
martie (data începerii returului) are
— ca bază tie plecare — progra
mul loturilor A și olimpic în tur
neele respective. In funcție de a- 
ceste date (4 februarie — 20—22 fe
bruarie pentru lotul A și 1—10 
februarie pentru lotul olimpic) ju
cătorii selecționați vor avea trei 
perioade distincte de pregătire, a 
cite aproximativ 20 de zile fiecare, 
cu următorul conținut:

— perioada I, de la 10—31 ianua
rie, Instruirea de bază care ie rea
lizează la cluburi. In această peri
oadă, antrenorii trebuie să asigure
— printre altele — acumulările 
cantitative ți toniflcarea organismu
lui, necesare saltului calitativ. Tre
buie să adăugăm că această pregă
tire de bază era oricum utilă (indi
ferent că se pleca sau nu în tur
neu) întrucît în luna februarie în
cep și meciurile de verificare;

— perioada a Il-a, de la 1 fe
bruarie la 20—22 februarie, pregă
tirea individuală specifică, realizată 
in bune condițiunl in turneele res
pective (climă, terenuri, ambianță 
competițională) ;

— perioada a III-a cuprinsă între 
22 februarie — 12 martie, cind ur
mează ca pregătirea să 
nuată din nou La cluburi 
re și finisare tactică).

Avind în vedere că în 
chipele naționale vor susține un 
nutnăr de meciuri relativ mai mic 
deci: în alți ani (lotul A în jur de

fie conti- 
(asambla-

turnee e-

PLENARA
fQTer-.ttre din pag. I)

dar, dacă vreo accidentare va obliga 
să se efectueze unele mișcări, aces
tea vor fi făcute dacă vor duoe la 
întărirea loturilor respective.

Un important capitol al referatului 
prezentat de w- Ion Balaș s-a ocu
pat de sarcinile care stau in fața fe
derației pentru ca obiectivele acestui 
an să Ce atinse. Vom nota. în esen
ță. dte'. i din problemele ridicate:

— este de datoria cluburilor să 
acorde toată atenția perioadei pre
gătitoare fa care, de fapt, se pun 
bazele viitorului sezon, pornind de 
la adevărul de mult verificat ți con
firmat de practică că iarna se pun 
bazele viitoarelor performanțe :

— vor trebui depuse eforturi în 
vederea realizării unui înalt nivel 
de pregătire fizică, iar în partea a 
doua a perioadei pregătitoare, cind 
vor începe jocurile de verificare, să 
se acorde ioată atenția corectării 
lipsurilor semnalate in campionatul 
trecut fa scopul perfecționării jocu
lui, corespunzător cerințelor actuale;

cinci meciuri, lotul olimpic 3—4 
meciuri) putem spune că periodi
zarea de mai sus este corespunză
toare atit nevoilor echipei naționale 
cît și celor ale cluburilor.

Referitor la mijloacele practice 
de coordonare a acțiunii celor doi 
factori F.R.F. și club, notăm :

• în zilele de 1—2 februarie, la 
Centrul de medicină sportivă „23 
August", se va efectua un riguros 
control medical. Pentru prima dată 
controlul medical se va face și la 
întoarcerea tiin turnee, dînd astfel 
posibilitatea studierii mai atente a 
stadiului de pregătire atins. Datele 
respective vor fi trimise antrenori
lor și medicilor cluburilor, pentru 
a le compara cu examenele medi
cale ulterioare;

• jucătorii selecționați se vor 
prezenta la loturi cu date succinte 
privind gradul de pregătire acumu
lat la club, precum și cu scurte re
comandări ale antrenorilor respec
tivi ;

• aceleași fișe individuale vorfl 
înmînate și antrenorilor de la clu
buri de către conducerile tehnice 
ale loturilor și vor cuprinde date 
privind o caracterizare mai com
pletă a comportării jucătorilor în 
turnee;

• pentru integrarea jucătorilor de 
la club la lot șl invers, atit antre
norii loturilor naționale, dt șl cei 
tie club vor trebui să dea dovadă 
de tact, înțelegere și abilitate pe- 
dadogică, privind această trecere 
de la un colectiv la altul. Unele in
terpretări și poziții greșite, atit ale 
jucătorilor cît și ale antrenorilor 
au dus, uneori, la stări psihice in
dividuale și colective. în neconcor- 
danță cu relațiile ce trebuie să e- 
xiste întotdeauna între F.R.F. și 
cluburi. în cadrul ședinței cu an
trenorii cluburilor aceste lipsuri au 
fost recunoscute de ambele părți, 
angajîndu-se reciproc ca pentru vi
itor acest aspect să capete atenția 
și rezolvarea corespunzătoare ;

• F. R. Fotbal va pune la înde- 
nuna antrenorilor filmele realizate 
în turneul lotului A, pentru a ana
liza cit mal obiectiv 
jucătorilor ;

— în perioada de 
cluburi (pînă la 31 
va ține o legătură 
F. R. Fotbal și cluburi prin trimi
terea pe teren — cel puțin 14 zile 
— a antrenorilor federali, în îndru
mare și control, pentru a constata 
metodele și mijloacele prin care an
trenorii vor transpune în practică 
cele discutate.

Desigur, după cum reiese și din 
acest articol, preocupările F.R.F. și 
ale cluburilor pentru pregătirea ju
dicioasă a jucătorilor internaționali 
pentru sezonul intern și internațio
nal 1972, s-au oprit mai mult la 
perioada 10 ianuarie — 12 martie 
1972. Următoarele consfătuiri / vor 
analiza conținutul muncii și aspec
tele coordonării eforturilor comune 
și pentru etapele care vor urma.

comportarea

pregătire la 
Ianuarie) se 
strînsă între

Angelo NICULESCU 
Ion VOICA

— antrenori federali —

Primii sosiți, la tntîia convocare a lotului olimpic: piteștenii Vlad, Radu și Jercan, bucureștenii Pop, Codrea 
și Petreanu, și clujeanul Fanea Lazăr, surprinși pe una din aleile complexului sportiv „2? August"

Fotoi Theo MACARSCHI
Primul dintre loturile reprezen

tative care s-au reunit în acest an 
a fost cel olimpic. Dinspre Băile 
Herculane, Slănic Moldova, Voina 
și Poiana Brașov, dinspre Iași, 
Cluj și București, adică dinspre 
locurile unde se pregătesc echipe
le de club care furnizează jucători 
lotului, toate drumurile au dus, 
ieri, spre București. Ieri, la prînz, 
toți cei 18 jucători care vor face 
deplasarea în Maroc — fiecare cu 
ambiții și intenții mari, ca la 
orice început de drum — s-au în
trunit la sediul federației și au 
plecat, spre complexul sportiv 
„23 August", acolo unde, astăzi și 
mline, vor face pregătirile necesa
re pentru turneul african. Printre

in luna aprilie

Echipa națională de juniori a țării 
noastre, care va participa între 13 
și 21 mai la turneul U.E.F.A., din 
Spania, va întreprinde în luna apri
lie un turneu de trei jocuri tn Li
ban

Turneul v® fi efectuat între 4 șl 
17 aprilie. Antrenorul principal ăl 
reprezentativei, Constantin Ardelea- 
nu, contează pe un lot de 22 de ju
cători, din care fac parte, printre 
alții, Naște, Anghelini, Bedea, Du- 
mitriu, Luchescu. Aelenei-

cel 18 jucători chemați, o noutate 
de ultimă oră Broșovschi, care II 
va înlocui -pe Hajnal.

întrucît turneul din Maroc va fi 
de scurtă durată, s-a considerat că 
absența lui Broșovschi de la e- 
chipa sa de club nu va afecta pre
gătirile U.T.A.-ei, întrucît renumi
tul „ax ofensiv" arădean Broșov
schi — Domide — Kun II își va 
putea continua „^cumulările" în 
cele mai bune condiții.

Ghiță, Suciu, Pop, Mioc, Vlad, la
nul, M. 
Simionaș, 
Petreanu, 
bei, Kun 
astăzi, și 
cal în 
complexă

.modeme cerințe.
care vor alcătui echipa olim- 
a României — mărturisea Gh. 
— să corespundă din toate

Olteanu, Codrea, Pescaru, 
Broșovschi, Fanea Lazăr, 

Radu, Domide, Rugiu- 
II și Jet can vor efectua, 
mîine, un control medi- 

circuit — o profundă și 
testare la nivelul celor 

„Vrem ca toțimai 
cei 
pică 
Ola 
punctele de vedere i sănătate, ca
pacitate de efort corespunzătoare, 
valoare intrinsecă și robustețe psi-

hică. Această testare completă ne 
va ajuta foarte mult să știm pe 
ce bază pornim la drum". Dar cele 
„două zile din București" vor în
semna și continuarea pregătirilor 
făcute la cluburi, ca și o primă 
Impresie asupra stării de spirit și 
de formă a fiecărui jucător. Pen
tru că, astăzi, antrenorul Gheor
ghe Ola va conduce (și urmări cu 
atenție) un joc la două porți, în 
cadrul lotului, timp de 60 de mi
nute. Iar mîine, lotul va susține 
două jocuri (tot 60 de minute fie
care) cu echipele de tineret 
cluburilor Dinamo și Steaua, 
dimineață va urma plecarea, 
avionul. - -
via Paris. De fapt, Joi dimineață, 
acest lot olimpic incomplet care 
va evolua în patru jocuri pe malul 
Atlanticului, sub denumirea de se
lecționată divizionară, va pleca 
spre Marco cu gîndul la._ Mtin- 
chen.

ale
Joi
cu

Destinația Casablanca,

Mirese M. IONESCU

VASCO DA GAMA-STEAUA 2-0 (0-0)
Fotbaliștii de Ia Steaua și-au 

continuat turneul în Brazilia ju- 
cînd duminică după-amiază, la 
Rio de Janeiro, cu echipa locală 
Vasco da Gama. Victoria a revenit 
fotbaliștilor brazilieni cu 
(0—0), prin golurile marcate 
Arfir și Fereti.

Partida s-a desfășurat pe 
timp ploios, mai răcoros ca la 
Paulo.

în turneul brazilian, Steaua n-a' 
reușit să înscrie pînă acum nici 
măcar un gol I

STUDENȚII BĂCĂUANI
un

Sao SE PREGĂTESC PENTRU

Modificare de... rută la U.T.A.: Algeria in loc de Spania 
grama te jocuri de campionat în a- 
eeastă situație, U.T.A. — prin fede
rație — a schimbat-., direcția trata
tivelor : Algeria. Citeva jocuri Intre 
15 șl 24 februarie. Se așteaptă răs
punsul algerienilor.

VIITORUL SEZON Șl PENTRU
Tratativele pentru perfectarea u- 

nui turneu in Spania al echipei 
U.T.A. au eșuat- Clubul yalencia, 
organizatorul cu care s-a tratat, n-a 
primit aprobarea federației sale din 
cauză că în perioada preconizată 
pentru turneul arădenilor sînt pro-

Schimbări de nume în lotul Crișuluî
în aceste zile, Crișul își continuă 

pregătirile La Băile Felix. La antre 
namente iau parte Bologan, Baum
gartner, Sărac, P. Nicolae, Lucaci, 
Bule, Catena II, Cojoca.ru, Dărăban, 
Cociș, Schiopu, Bocșa, Agud, Tamaș, 
Kun I, Moț, Covalcic, Cefan și N- 
Alexandru. Pentru delăsare în pre
gătiri, Moldovan, Balog și Suciu au 
fost scoși, pe timp nelimitat, din lo
tul primei echipe. De altfel, Suciu 
și-a manifestat dorința de a nu mai

activa la Oradea. De la antrena
mente lipsește si Neșu — plecat să-fi 
satisfacă stagiul militar.

SESIUNEA DE EXAMENE
Studenții băcăuani se pregătesc de 

cîteva zile la Slănicul Moldovei, sub 
conducerea antrenorului Comei Cos- 
tinescu. Pe lingă fotbal, jucătorii de 
de Știința Bacău au.fapreocupările 
lor șl pregătirea seSmiui de examene, 
care se apropie.

Peste cît-ța timp, Știința va începe 
suita de jocuri amicale, cfad va în- 
tîlnl, printre altele, pe Textila Bu- 
hușl, Petrolul Molnești, Ceahlăul P. 
Neamț, Sport Club Bacău, Politeh
nica Iași-

ILIE IANCIT, ooresp. județean

MERSI T. V

COMITETULUI F.R.F.
— să se dea indicații jucătorilor șl

antrenorilor privind cerințele disci
plinare sporite, federația fiind hotă- 
rltă să reprime cu toata energia Jo
cul dur și actele nesportive. S-a 
atras atenția că si arbitrii vor primi 
recomandări In acest sens, pe baza 
indicațiilor F.I.FA. ; ,

— jucătorii vx veni la loturi în
soțiți de fișe individuale, făcute de 
club, în care se vor înscrie a’ît da
tele pregătirii și recomandările ne
cesare cît și caracterizarea compor
tamentului respectiv, ca o cerință a 
roordonârii metodice si pedagogice- 
Acest lucru se va petrece si în sens 
invers ;

— s-a subliniat necesitatea ur.el 
atente griji in conservarea „fondu
lui național de jucători valoroși", 
din toate punctele de vedere, arâ- 
tlndu-se că repetarea unor greșeli 
ca acelea de anul trecut (cfad la 
diverse acțiuni importante n-au pu
tut fi utilizați jucători de prima 
mină) ar putea avea efecte grave 
în potențialul echipelor naționale și 
deci în compromiterea atingerii 
obiectivelor propuse ;

subliniat necesitatea

CRISTA TRAC HER (Dinamo Brațov)
(Vrmart din pag. I)

— în mod special s-a atras aten
ția cluburilor și secțiilor de fotbal 
asupra obligațiilor de a contribui la 
eradicarea energici din fotbalul nos
tru a comportamentelor necivilizate, 
a abaterilor de la etica sportivă și 
cetățenească. Cităm In această pri
vință din referatul supus aprobării :

„Oricît de disputat și de compli
cat se anunță returul, el poate și 
trebuie să se desfășoare sub semnul 
unei depline sportivități, nu numai 
pentru a evita accidente regretabile 
și pentru a elimina din fotbalul 
nostru actele care contravin unei 
comportări demne și civilizate, ci și 
pentru a promova cu consecvență 
jocul tehnic și spectaculos, chiar în 
condițiile angajamentului total. Sur
prinde în mod neplăcut lipsa de 
atitudine a multor cluburi față de 
actele nesportive, aceasta în vreme 
ce F.R.F. nu s-a sfiit să sancționeze 
component) de bază ai echipei na
ționale” ;

— se vor lua măsuri deosebite 
pentru ca fa noul sezon să Ce pro
gramați cei mai buni și mai ener
giei arbitri (fără rotație) pentru a 
asigura jocurilor o desfășurare per-

ce uni! participant! au adus 
sugestii, obiectivele interna- 

«Ce fotbalului nostru pe anul

UN FLUIER DE START...

le băieților. In proba de 1500 m 
■u concurat împreună alergători 
de forțe sensibil egale ca de pil
dă, V. Sotirescu i-a depășit pe 
Dan Lăzărescu și Alex. Boer care l-a 
Întrecut pe A. Okoș la capătul unor 
curse de o rară spectaculozitate. 
Alergătorul nr. 1 de cursă lungă 
a fost desemnat spre satisfacția 
generală, în confruntarea directă 
dintre doi tineri patinatori înzes
trați cu deosebite calități, brașo
veanul Al. Boer și clujeanul Gh. 
Pop. Ei au ocupat în ordine pri
mele 2 locuri în clasamentul pro
bei de 10 000 m lăsînd în urmă o 
serie de favoriți.

REZULTATELE t senioare — 
1000 m.: 1. Crisla Tracher (Dina
mo Brașov) 1:45,5 — campioană

Clștigătorii excursiilor In
republicană, 2. Maria Tașnadi 
(Harghita M. Ciuc) 1:45,7; 3. Ileana 
Antal (Dinamo București) 2:00,3; 
3 000 m — 1. Maria Tașnadi 
5:51,3 — campioană republicană, 
2. Crista Tracher 5:56,4, 3. Ileana 
Antal 6:41,5. Clasament general: 
1 Crista Tracher 257,753 p, —
campioană absolută, 2. Maria Taș
nadi 222,316 p, 3. Emeșe Bogdan 
(Școala sportivă M. Ciuc) 252,150 p, 
4. Ileana Antal 255,899 p.

Seniori — 1 500 m: 1. V. Soti
rescu (Dinamo București) 2:25,0 — 
campion republican, 2. Al. Boer 
(Dinamo Brașov) 2:25,8, 3. V. Co
roș (Mureșul Tg. Mureș) 2:27,4; 
10 000 m 1. Al Boer 18:44,5 
campion republican, 2. Gh. 
(Agronomia Cluj) 18:47,8, 3. 
Sotirescu 18:57,2. Clasament 
neral: 1. V. Sotirescu 200,755

Pop
V.

ge-
P.

Victor Sotirescu (Dinamo București)

— campion absolut, 2. Al. Boer
202,095 p, 3. D. Lăzărescu (Har
ghita M. Ciuc) 203,210 p, 4. A. O-

campion absolut 
Foto :

pe 1972 
B. VASILE

(Dinamo Brașov)
Coroș 206,033 p, 6. Gh. Pop

koș 
V.
207,725 p.

203,756 p, 5.

16. Angi Ioan — com. 
jud. Maramureș. 17. Simion 
ghe — 
mureș : 
ghe — 
lomița;
Card as 
Olt; 21.
Mare ;

a
Nistru 

Gheor-
Mara- 

Gheor-
com. Ulmeni jud. 
18 Căluianu Dan 
comuna Borcea jud. Ia- 
19. Olimpia Șerban și 20. 
Lucia din Caracal jud.
— Graban Iozsef — Satu 

22. Cojocaru Mihai — A- 
lexandria ; 23. Stoenescu Nicolae— 
Vrancea ; 24. Iacob Vilma ; 25.
Opreanu Petre ; 26. Soare Ana ; 
27. Iordan loan ; 28. Idriceanu Ci
cero și 29. Gheorghe Alexandru 
toți din București- Categoria P (26 
excursii în R.D. GERMANĂ) i

1. Mircea Florian — Pitești. 2. 
Vioroiu M. Marin — corn. Bascov 
jud. Argeș; 3. Bogasiu loan — 
Orașul Gheorghe Gheorghiu Dej 
jud- Bacău ; 4. Belcin Irimia — 
Constanța ; 5. Bălteanu Anișoara 
— Brașov; 6. Dinu I. Aurel — 
Brăila; 7. Sima loan — Cluj; 8.

N-am fi crezut că „o reluare" 
poate să ne producă emoțiile pe 
care le-am trăit duminică la prînz 
în fața micului ecran.

Știam absolut totul dinainte.
Și totuși AM MAI AFLAT des

tule lucruri noi.
Urmărind filmul România — Ce

hoslovacia, realizat de T. V. — 
ne-am verificat, un timp, propriile 
înregistrări I „Urmează șutul acela 
excepțional al lui Pollak, parat 
printr-un reflex admirabil de Ră- 
ducanu"; „Uite, acum, la pătrun
derea lui Stratil, Deleanu a salvat 
un gol gata făcut"...

Ca unul care am urmărit partida 
din tribuna stadionului „23 August", 
mărturisesc că - imaginea T.V. mi 
s-a părut mai frumoasă, desenul 
momentelor de joc mai complet, 
mai limpede; fazele — mai convin
gătoare.

Convingătoare, memorabilă, a 
fost evoluția celor 4 fundași, cu un 
Deleanu magistral, cu' Dinu și Lu- 
pescu — două resorturi incandes
cente. zvîcnind spectaculos și 
eficace, cu un Sătmăreanu lucid și 
stăpîn pe el; seînteietoare nl s-au 
părut din nou driblingurile lui 
Dobrin șl Iordănescu; tonifiantă 
(...acum. In perspectiva viitoarelor 
întîlniri) a fost inteligența de joo 
vădită pregnant la aproape fiecare 
întîlnire cu mingea a aceluiași Do
brin, a lui Radu Nunweiller șl a

Iul JDembrovschl; omenească, tul» 
apărut 

a cărui 
a tran- 

într-o 
gol pe

burător de omenească, a 
„înfrîngerea" lui Lucescu, 
impresionantă perseverență 
sformat un eșeo personal 
trambulină (pasa aceea de 
care n-o mai visam) pentru succe
sul lui Dobrin, al echipei României, 
al nostru, al tuturor care trăiam 
pentru mult dorita 
colorilor.

Mai mult ca la 14 
profund ca atunci, 
prinsă pe un simplu film — ne-a 
impresionat mai puternic decît' cea 

cu 70

victori» a tri-

noiembrie, mal 
viața — sur-

impresionat mai 
trăită nemijlocit 
urmă.

Duminică am
realele virtuți — cele pur fotba
listice și cele morale (cită noblețe 
sufletească a avut gestul lui Dinu, 
Deleanu și Lucescu, care s-au dus 
să-și consoleze portarul în clipa în 
care greșeala lui RSducanu le dă- 
rîmase avansul, rod al unor efor
turi crîncene, eliminîndu-i, în acel 
moment, din Campionatul euro
pean 1) — ale echipei României și' 
îndrăznim să spunem că aceeași 
vizionare a filmului partidei cu 
Cehoslovacia, programată în fața 
lotului nostru reprezentativ îna
intea primului meci cu Ungaria, 
ar însemna un ideal fluier de 
start...

de zile în

înțeles mai bine 
pur fotba-

M. P.

R.D. Germană de la tragerea specială Pronoexpres 
Noului An-5 ianuarie 1972
Dragomlr C. Vasile II — com. Ni- 
corești jud. Galați;
Ion — com. Motru 
Hreciniuc Comeliu 
Gheorghiu Aurel 
Csangovai Elisabeta 
Dăscălete Ioana — corn. Deda jud. 
Mureș ; 14. Popescu Lucian — Balș 
jud. Olt; 15. Balalia Minea — Plo
iești ; 16. Bolog Gheorghe — Satu 
Mare; 17. Pop Florian — comuna 
Crasna jud. Sălaj ; 18. Ciora Teo- 
fil — Sibiu ; 19. Cerbu Nistor So
rin — corn. Dragomirești din Vale 
jud. Ilfov; 20. Sava Traian — 
com. Pintești de Jos jud. Suceava ; 
21. Țugui Gheorghe —- com. Vico- 
vul de Jos jud. Suceava; 22. Ca
fegiu Nicolae; 23. Ghițulescu Pa
nache ; 24. ~ ” '
I. Nicolae 
Lihancianu 
Constanța.

Tragerea excepțională Loto,

9. Turda Gh.
Jud. Gorj; 10.
— Deva | 11.
— Iași ; 12.
— Sighet; 13.

Suciu Ion și 25. Voica 
toți din București : 26.
Ionel — Mangalia jud.

va avea loo la București în sala 
clubului Finanța Bănci, astăzi la 
orele 18,30.

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 3 DIN 

19 IANUARIE 1972 :
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă (10%> 

a 100.000 lei; Cat. 2 : 1,10 a 81.129 lei; Cat. 
* 11,65 a 7.660 lei; Cat. 4 : 40,30 a 2.214- - - ------- — . - - . #c3 : .. _
lei; cat. 5 : 135,95 a 656 lei; Cat. 
5.183,65 a 40 Iei.

REPORT CATEG. 1 : 799.450 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. B : 13,35 

riante a 5 934 lei ; Cat. C : 88,35 a 
lei ; Cat. D : 3 280,40 a 60 lei : Cat. 
159,55 a 2Oo lei ; Cat. F : 3 601,50 a 40

REPORT CATEG. A : 331 408 lei.
Cîștigui de categ, 1 (io**/o) a revenit 

participantului IOAN SIRCU din Vaslui 
care obține, la alegere, un autoturism 
plus diferența în bani sau suma 

tlcipăntei 'ECATERINA ” COJOCARU 
București eare de asemeni ciștlgă 
alegere un autoturism plus diferența 
numerar sau suma integrală.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

va- 
1197 
E 5 
lei.

_____ _____ _ Inte
grală. CIștigul de categ. 2 a revenit par- 

dln 
la 
în

Cojoca.ru


S-A ÎNCHEIAT AL ISTRATE-COMPORTARE MERITORIE
DE SPADA SPREAFICOIN TURNEUL

NALA TURNEULUI
la (Testoni

OLimpicBREVIARprintre care și reprezen-

tumeului, 
mai avut

trăgătorul 
suficiente 

unul

ex- 
comportare și în sfertu- 

finală în care a fost, iarăși, 
serie pierzînd numai asal- 
maghiarul Kulcsar și obți-* Aceste

pe podiumul ___  .
Inzell, se vor regăsi desigur în în
trecerile olimpice de pe pista Ma- 
komanai, la Sapporo : Nina Statke- 
vici (U.R.S.S.), Attje Keulen Deestra 
(Olanda) — campioană europeană — 
și Ludmila Savrollna (U.R.S.S.).

>“ la spadă. Ea trei patinatoare, prezente 
.europenelor'* de la

DE SERIE DIN „OPTIMI'.' Șl PÎNĂ ÎN SEMIFINALE • PRIMUL TRĂGĂTOR ROMÂN ÎN FI 
......... DE LA MILANO • UN ONO RABIL LOC V ÎN FINALĂ

cu 6—1

CONCURSUL DE SCHI 
„CUPA RODOPE"

SOFIA 24 (Agerpre^) j— La.»Pam- 
porovo s-au încheiat „întrecerile ce-' 
lui de-al 13-lea concurs international 
de, schi dotat cu „Cupa < Rodope".

In proba feminină': de 410 km fond, 
victoria a revenit sportivei bulgare 
Lenka Kotatkova cu Timpul de 
43:46,3, urmată de Velika Pandeva 
.(Bulgaria) — 44:28,0. Schioarele ro
mânce Adriania și I.ucreția Barabaș 
jau ocupat locurile 5 (cu 45:34,0) și 
respectiv 6 (cu 45:50.1).,. în cursa 
.(masculină de 30Akm, pe. primul loc 
s-a clasat Petr 'Pankov (Bulgaria) 
— 1 h 49:14,0, securklat de Stanislav 
•Rezak (Cehoslovacia) \— 1 h 49:14,5.

Condurul de schi alpin a progra
mat probele de slalom '.uriaș. Cursa 
masculină a fost cîștigată .de austria
cul Reinhard Putscher, cronometrat 
în 1:38,80, urmat de-.Resmi Resmiev 
(Bulgaria) — 1:39,34,' Joset Ribis 
(Austria) — 1:39,68 șu- Gheorghe
Vulpe (România) — 1:40,70. Dorin 
Munteanu s-a clasat pe locul 6 cu 
>1:41,66. La feminin, victoria a reve
nit sportivei bulgare Dimitrinka Di- 

• mitroya cu timpul de 2:09,74.
;

MILANO, 24, (prin telefon). —• 
Sala de sport Lido din Milano a 
găzduit sîmbătă și duminică, pînă 
seara tîrziu, prima mare compe
tiție de scrimă a anului olimpic f 
„Trofeul Spreafico'' 
a reunit peste 160 de trăgători din 
12 țări, 
tanții țării noastre: Al. Istrate, I. 
Szepesi, C. Duțu, A. Pangraț, C, 
Bărăgan. Au participat, de asemei 
nea, spadasini din Ungaria, Fran
ța, R. F. a Germaniei, Suedia. El
veția, Italia ș.a.

Sportivii români au absolvit — 
cu excepția lui Szepesi — primul tur, 
în următorul fiind eliminați C. 
Bărăgan și A. Pongraț.

Au urmat optimile de finală în 
care avea să părăsească întrece
rea C. Duțu, dar care ne-au ofe
rit,^ în schimb, satisfacția de a-1 
vedea pe Al. Istrate în fruntea 
seriei sale, după ce a dispus prin
tre alții de Schmitt (Ungaria) cu 
5—2, Granieri (Italia) cu 5—4 și

Jung (R.F.G.) cu 5—1. Trăgătorul 
nostru, a continuat să aibă o 
cclentă 
rile de 
cap de 
tui cu 
nînd victorii la Hehn (R.F.G.) cu 
5—1, Loy (Italia) cu 5—4, Sund- 
berg (Suedia) cd 5—4. In acest tur,, 
aveau să iasă din competiție ex
perimentalii Erdos, Fenyvesi șî 
Hehn. în semifinale, Istrate de
monstrează aceeași combativitate, 
obținînd 4 victorii ce l-au situat 
din nou în poziția de fruntaș al 
seriei: cu 5-—4 la Granieri și
Kauter (Elveția) cu 5—2 la Giger

(Elveția) și 
(Italia). ■

In finala 
nostru nu a 
resurse pentru a se clasa pe
din primele locuri, dar el termină 
pe un foarte onorabil loc V (cu o 
victorie asupra lui Kulcsar l 5—4, 
după ce a fost condus cu 4—2),, 
performanță încă neatinsă de spa
dasinii noștri într-o competiție de 
această amploare. Iată clasamen
tul final: 1. Ladegaillerie (Fran
ța) 5v ; 2—3. Kulcsar (Ungaria) și 
Granieri (Italia) 3v; 4. Jung
(R.F.G.) 2v; 5. Istrate (România)
1 v ; 6 Giger (Elveția) 1 v.

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ ’71 (VIII)

PEREZ DUENAS
MAREA SURPRIZA

A SEZONULUI PREOLIMPIC
Carol Corbu un „campion al regularității" • La săritura in lungime* 

lui Beamonnimic de semnalat in... umbra
Probabil că mulți atleți încearcă 

un sentiment de compasiune pentru 
colegii lor de la săritura în lungi
me. Această probă a cunoscut la 
Mexico cel mai senzațional eveni
ment al atletismului modern, saltul
— căci n-a fost o săritură obișnuită
— reușit de Bob Beamon fiind dea
supra oricărei comparații. Este greu 
să-și mai facă cineva visuri aici,

, In zbor, francezul Jacques Pani

pentru că minunile — și acel 8,90 
m este aproape o minune, nu apar 
în fiecare sezon. Pe lîngă proiecta
rea în viitor a acestei probe — 
2-3 decenii, spun specialiștii — Bea
mon, cu rezultatul său, a pus în 
umbră activitatea „generației _ de 
aur“ (Boston, Ovanesian, Davies) 
care a dat strălucire săriturii în 
lungime în deceniul trecut. Această 
generație refuză să depună armele,

dar vîrsta îi anulează posibilitatea 
de replică la uluitoarea performanță 
a lui Beamon.

In acest moment, proba nu are 
vedete de superclasă. Talentul unui 
Coleman, Tate sau Baumgartner nu 
înseamnă _ neapărat clasă, iar „vul
poii" Pani, Klauss, Schwarz nu au 
posibilitățile fizice ale celor dinții. 
Rezultatele sînt, însă, mai bune decît 
în 1969 și 1970 și este firesc să fie 
așa. Și totuși, cei mai buni săritori 
ai anului nu au — încă — valoarea 
de acum aproape un deceniu a lui 
Boston și Ovanesian. Consultind 
„top“-ul anual, ne exprimăm opinia 
că oricare din primii 25 de perfor
meri ai anului 1971 — 7,90 m, a 
25-a performanță a anului trecut — 
poate cîștiga, teoretic, titlul olimpic 
la Munchen.

Interesantă „erupție* de săritori 
de 8 metri în S.U.A., unde în pre
zent, sînt în activitate 8—9 atleți 
care au depășit această cifră.

In toamna anului 1970, la campio
natele internaționale ale României, 
un tînăr săritor cubanez — pe care 
îl cunoșteam „statistic" drept record
man mondial de juniori la triplusalt 
— se chinuia pur și simplu pe „el- 
bitexul" de pe „Republicii", prea 
dur pentru gleznele-i de ciută, reu
șind o singură săritură valabilă In 
șase încercări. Dacă, atunci, cineva 
ar fi spus că, în mai puțin de un 
an, fragilul cubanez va fi record
manul mondial de seniori al „can
gurilor" ar 
cu mirare, 
supremația 
a lui Pedro 
o realitate. , 
realizată de el Ia Caii (Columbia) 
în cadrul Jocurilor Panamericane, 
fiind una din marile surprize ale 
anului atletic preolimpic. Progresul 
său este — la acest nivel — unic în 
istoria triplusaltului : mai mult de 
un metru în mai puțin de 11 luni !

Deși rezultatul-record nu a fost 
întărit de Perez Duenas în alte con
cursuri, reamintim, spre a evita pla
sarea sa în perimetrul hazardului, că 
în respectivul concurs noul record
man 
peste ____ _ _______ _
piață de această cifră. Seria de la 
Caii • - ’ ’ - —’----  --- “ --
toate 
re necunoscută 
europeni ai atletismului.

După concursul universitar de 
la Madrid (3-4 septembrie 1971), 
Viktor Saneev, campionul olimpic si 
recordmanul european al 
declara în cotidianul, 
„L’Equipe" : „Cred, totuși, 
torii din Europa (n. n. — 
Jorg Drehmel, Carol Corbu) 
în continuare cei mai buni. La Miin- 
chen, titlul olimpic va fi ciștigat

fî fost privit, desigur. 
De la 5 august 1971,

— cel puțin cifrică — 
Perez Duenas este însă 

performanța de 17,40 m

al lumii a avut 4 sărituri de
17 m și o alta foarte apro-

trădează o valoare certă, eu 
că Perez Duenas rămîne o ma- 

pentru iubitorii

probei, 
parizian 

că sări- 
Saneev, 

sînt

►

[®, PATINATORUL de viteză 
Keichi Suzuki, în vîrstă de 29 de 
ani, fost recordman mondial la 
500 m, va pronunța jurămîntul 
participanților la Olimpiada albă 
de la Sapporo.

In cadrul festivității de deschi
dere a celei de-a 11-a ediții a a- 
cestei mari competiții, jurămîntul 
oficialilor va fi rostit de japonezul 
Fumio Asai, arbitru internațional 
de sărituri cu schiurile de la tram
bulină.

17 drapele
înălțate

în satul olimpic
Pe o vreme însorită dar fri

guroasă (minus 7 grade), a ă- 
vut loc, la Sapporo, ceremo
nialul ridicării drapelelor altor 
țări ai căror reprezentanți au 
sosit în orașul „Olimpiadei^ 
albe". Este vorba de sportivii 
din Canada, Italia. R.D. Ger
mană și Cehoslovacia. Pînă în 
prezent, s-au instalat în satul 
olimpic 471 sportivi și oficiali 
din 17 țări.

în cursul zilei de marți (n.r. 
azi) sînt așteptate să sosească 
delegațiile de 
S.U.A., R.F. 
Franța, Suedia, Norvegia 
Finlanda.

Dintre 
Sapporo, 
dovedit, 
rii cu bobul și săniuța, 
efectuează 
ță antrenamentele de acomo
dare cu pîrtiile olimpice.

sportivi din 
a Germaniei.

Și
sportivii prezenți la 
cei mai activi s-au 
pînă acum, coborito- 

care 
cu multă sîrguin-

Carol Corbu, cu cei 17,12 m ai săi, 
a probei de

de unul din cei trei 
urcat pe podium la 
campionatele europene. Sper ca la 
J. O., ■ ordinea să fie insă alta". 
(N. n. — la Helsinki — Drehmel, 
Saneev, Corbu).

Sperăm și noi același lucru, dar 
r.e-ar bucura, desigur, o altă ierar
hie, avind ta frunte pe atletul ro
mân. Și n-ar fi o surpriză, pentru 
că. anul trecut, Corbu l-a invins pe 
Drehmel și a făcut — la Sofia, in 
C. E. de sală — „meci nul" cu Sa
neev. Intr-o

atleți care au 
Helsinki. la

I

inconstanței.

Extraordinarul Pedro Perez Duenas
elevul lui Elias Baruch, întotdeauna 
egal cu sine însuși, este un adevă
rat campion al regularității. La ora 
actuală, Carol Corbu este, fără în
doială, atletul român cu cea mai 
bur.ă „firmă* în arena internațio
nală. Singurul lucru de care are 
nevoie la Munchen, pentru ca lu-

Internaționalele de tenis de masă ale României
(Urmare din pag. 1)

de masă ale României vom sublinia 
și jocul tînărului reprezentant al 
R. D. Germane, Bernd Raue, ex
celent pînă acum.

Rezultate din cea de a doua zi:
SIMPLU BĂRBAȚI — turul I : 

Taylor—Firănescu 3—2; Giurgiucă— 
Kitov 3—0; Popovici — Kosanovici 
3—1 ; Raue—Gheorghe 3—0 ; Mucha— 
Moraru 3—1; Antal—Vague 3—1; 
Buzesou—Golibruch 3—1 ; Jarvis—O- 
vanez 3—0; Tiao Ven-iuan—Cuc 3—0; 
Mitev— Nicolae 3—0 : Fraczik—Naftali 
3—1 ; Beleznay—Romanescu 3—1 ; Tu 
Cian-ciun—Stamatescu 3—1: Doboși— 
Ovtaric 3—0; Kordas—Danielis 3—0; Cuillen—G. Colțescu 3—2.

SIMPLU FEMEI — turul I : Pola
kova—Mihuț 3—0 ; Stephan—M. Co- 
rodi 3—0 : Molnar—Petrescu 3—0 ; 
Thofalosi—Doicinova 3—0 ; Howard— 
Filimon 3—1 ; Vasileva — Sinteoan 
3—0 ; Iiunțeanu—Finale 3—0 ; Jeler 
—Zaharja 3—2 ; Noworyta—Popescu 
3—0; Silhanova—Căruceru 3—0.

Turul II: Crișan—Polakova 3—0 j 
Stephan—Hariga 3—0 ; Kalinska—Că
priță 3—0 | Molnar—Condioaru 3—0 | 
Hu Iu-lan—Thofalosi 3—0 ; Lesay— 
Mathews 3—0; Cian Huai-in—Baciu 
3—0 j Lotaller—Iile 3—2 | Lin Mei. 
clun—Lunțeanu 3—1 ; Silhanova — 
Lupu 3—0 ; Alexandru—Costea 3—0.

DUBLU BĂRBAȚI — sferturi de 
finală : Woznika, Frazlk—Kordas, 
Kosanovlc 3—2 î Beleznay. Rozsas— 
Luchian, Ovanez 3—1; Doboși, 
Gheorghe—Raue, Golibruch 3—1 ; 
Stipancici, Karakașevici — Mucha, 
Ovtaric 3—0.

Semifinale: Beleznay. Rozsas — 
Woznika, Fraczik 3—1; Stipancici. Ka- 
rakașevici—Doboși, Gheorghe 3—0.

DUBLU FEMEI — sferturi de fi
nală : Li Li, Cian Huai-in—S:lhano- 
va, Polakova 3—2; Kalinska, Nowo- 
ryta—Lin Mei-ciun, Mihalca-Vlalcov 
3—1; Stephan, Hovestad—Hu Iu-lan. 
Huan Si-tin 3—0 ; Alexandru. Crișan 
—Mathews, Howard 3—1.

Semifinale: Li Li. Cian Huai-in — 
Kalinska, Noworyta 3—0; Alexandru, 
Crișan—Stephan, Hovested 3—0.

Dintre cei mai puțin consacrați,

remarcabile evoluțiile Magdalenei 
Lesay (a eliminat-o pe valoroasa en
glezoaică Karenza Mathews) și ale 
juniorilor Alexandru Buzescu — 15 
ani (învingător asupra germanului 
Golibruch), Gabriel Colțescu — 14 
ani (a pierdut la limită în fața cu
banezului Cuillen) și Lidia Ilie (în
vinsă la mare luptă, ultimul set 20— 
22 de maghiara Henriette Lotaller).

Marți este ultima zi a compet'țlei, 
când vor fi desemnați campionii ce
lor cinci probe individuale.

CEI MAI DIEICIl TRASEU Dl\ ISTORIA TURUIOI FRANȚEI

se situează ferm in elita mondială 
triplusalt
crurile să iasă bine, este o stare 
de sănătate perfectă.

Vladimir MORARU
lungime

R. Coleman S.U.A.
N. Tate S.U.A. 
J Pani Franța
H. Hines S.U.A.
H. Jackson S.U.A.
Kobuszewski Polonia 

McAllister S.U.A. 
Schwarz R.F.G. - 
Baumgartner R.F.G. 
Robinson S.U.A.

j. 
j 
H. 
A.

123

1.15
8.14
8J4
8.12
1.99
S.97
SOS
M4
Media primelor 10 rezultate ale anu

lui : 8,128 m fin 1970 — 8,065 m)

triplusalt
17.40 m P. Perez-Duenas Cuba
17.29 m V. Saneev U.R.S.S.
17.12 m C. CORBU ROMANIA
16.93 m J. Drehmel R.D.G.
16.52 m N. Prudencio Brazilia
1C.79 m M. Singh-Gill India
16 79 m H. J. Schenk R.F.G.
16.68 m G.Bessonov U.R.S.S.
16.64 m M. Sauer R.F.G.
16.63 m J Craft S.U.A.
16.63 m G. Dăhne R.D.G.

Media primelor 10 rezultate ale anu
lui : 16.909 m (in 1970 16,808 m)

|®| INSTITUTUL 
din Japonia anunță 
desfășurării Jocurilor 
mea va fi favorabilă 
concursurilor de bob, schi, săniuțe, 
hochei. Institutul a precizat că în 
perioada 3—11 februarie nu 
cădea ninsori abundente și 
lungă durată.

• CONTROLUL antidoping 
fi aplicat cu strictețe la Jocurile 
Olimpice de la Sapporo și Miin- 
chen. O broșură cuprinzînd lista 
completă a substanțelor farmace
utice interzise sportivilor va fi 
trimisă tuturor membrilor C.I.O., 
comitetelor olimpice naționale, fe
derațiilor sportive internaționale- 
Lista antidoping, susceptibilă de 
adăugiri, include, între altele ! sti
mulatoarele psihomotoare (amfe
tamine, derivate ale cocainei etc.), 
excitante ale sistemului neurove- 
getativ (efedrină și derivate), stric
nina, unele analeptice și analgezice 
etc.

• COMITETUL olimpic al R.F. 
a Germaniei a hotărît să-1 pro-

meteorologic 
că în timpul 
Olimpice vre- 

disputării

vor 
de

va

Traseul Turului Franței ’72 ur
mează aproape fidel conturul țării, 
cu excepția nordului, ale cărui etape 
(inclusiv cele belgiene) au fost ex
cluse. Au fost sporite dificultățile 
competiției prin mărirea numărului 
etapelor de munte, astfel Incit între 
etapa a Vil-a (Bayonne) și etapa a 
XVII-a (Belfort) cicliștii vor avea 
de străbătut, fără nici o si de re
paus, numai parcursuri montane.

Plecarea va fi dată la Angers, iar 
sosirea va avea loc, după 20 de sile, 
la Paris. Printre modificările de re
gulament este de notat și interzicerea 
alimentării cu lichide a concurenți- 
lor în timpul competiției. O nouta
te o va constitui apariția unui tricou 
special pe care-1 va purta partici
pantul cu cea mai bună medie ora
ră. Câștigătorul de anul trecut, bel-

declarat :gianul Eddy Merckx a
„Va fi un tur fantastic care-și începe 
dificultățile cu cele două etape con- 
tracronometru, în patru zile. Și apoi, 
atiția munți, atitea virfuri noi pe 
care nu le-am escaladat niciodată”...

pună pe Berthold Beitz (58 ani) 
drept candidat ca membru al Comi
tetului internațional olimpic în locul 
lui Gebrg von Opel.decedat. Candida
tura va fi prezentată la Sapporo 
de Willi Daume, în prezent singu
rul membru vest-german al forului 
olimpic suprem.

• UN GRUP de 11 atleți a- 
mericani, printre care și recordma
nii mondiali Lee Evans și Jay 
Silvesterj-iscă să-și piardă statutul 
de amatori. Ei sînt învinuiți de a 
fi primit diverse sume de bani la 
semnarea unui contract cu grupa
rea „World sports promotions, Inc", 
asociație profesionistă de atletism, 
creată în 1970, dar care a fost des
ființată imediat. Atleții incriminați 
vor apare în fața comisiei de ca
lificare pentru Jocurile Olimpice.

O FEDERAȚIA franceză de schi 
a definitivat lotul care va participa 
la Olimpiada de iarnă în concursul 
de schi fond. Din lot fac parte

șase schiori ’ Jean Paul Vandelj 
Daniel Cerisey, Roland Jeannerod, 
Jean Jobez, Gerard Grandclement 
și Gilbert Faure.

® A. FOST desemnat lotul 
20 de sportivi suedezi care 
participa la întrecerile J.O- 
iarnă. Vor face deplasarea 
Sapporo următorii schiori i 
Backman, Lars—Arne E
Țomy Limby, Gunnar 
Hans—Erik Larsson, 
Lundbaeck, Thomas 
Ingvar Sandtroem, Lars 
Aaslund (masculin) și Meeri Bo- 
delid, Brigitta Lindqvist, Eva Ol
sson, Barbro Tano (feminin) — 
pentru probele de fond, Rolf Nord- 
gren, Anders Lundqvist (sărituri 
de la trambulină), Sven—Olof Is- 
raelsson (combinată nordică) și 
Manni Thofte, Sven Mikaelsson și 
Oile Rolen (pentru probele alpine).

celor 
von 
de 
la

Tord 
: Boelling,

Larsson, 
Sven—Aakâ 
Magnusson, 

Goeran

„AZZURRI" PLEACA LA SAPPORO
Federația de sporturi de iarnă 

a Italiei a stabilit, zilele trecute, 
lotul definitiv care va participa la 
J.O. de la Sapporo. Lipseau de pe 
lista concurenților la probele de 
schi alpin încă două nume și după 
competițiile de la sfîrșitul săptă- 
mînii, federația de specialitate și-a 
pronunțat ultimele opțiuni. Astfel, 
alături de Gustavo și Rolando Tho
eni, de Varallo, Anzid’ Helmut și 
Eberardo Schmalzl, au fost incluși 
Besson și Striker.

în celelalte discipline. Italia va 
fi reprezentată de următorii spor- 

~ Zordo, 
Boni- 

Del

voriți. Este vorba, în primul rînd, 
de Gustavo Thoeni, deținătorul 
Cupei Mondiale, care s-a pregătit 
în mod deosebit pentru Olimpiada 
albă. Nu trebuie uitate nici posi
bilitățile pe care le au cei 
Schmalzl și Rolando Thoeni, care 
după părerea specialiștilor îl va 
depăși pe vărul său, Gustavo.

doi

ț
CESARE TRENTINI

tivi: bob — Alvera, De 
Gaspari, Vicario, Armani, 
schon, Brancaccio, Caldara, 
Fabre, De Paolis, Fiori, Frassinelli, 
Girardi, Zandonella ; schi fond — 
Biondini, Blanc, Ciocchetti, Favre, 
Kostner, Lombard, Nones, Stella; 
combinată nordică —Damolin, Mo- 
rand ini ; biatlon — Astegiano.Bertin, 
Clementi, Jordan, Spiller Varesco, 
săniuțe — masculin — Brunner, 
Lechner, Hildegartner, Graber, 
Atzwanger, E. și S. Maier, Plikner ; 
săniuțe — feminin — Lechner, Fel
der.

Ce șanse au „azzurrii" să ajungă 
la o medalie olimpică ? Desigur că 
în, în primul rînd, în competiția 
de bob. Cu șanse notabile se pre
zintă și Erica Lechner în proba 
de săniuțe, dar nu același lucru 
putem spune despre biatloniști care 
nu au o prea bogată experiență, 
această ramură fiind practicată de 
puțin timp în Italia.

în competițiile de schi fond și 
combinată nordică, sportivii 
eni nu au prea mari șanse 
jungă pe podium. Cu totul

itali- 
să a- 
altfel 

se prezintă situația în schiul alpin 
unde „azzurrii" se prezintă ca fa-

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
BELGIA (etapa a 17-a): Cercle 

Bruges-Standard Liege 0—0; Ra
cing White-St. Trond 1—1 ; Ware- 
gem-Anderlecht 0—4; F.C. Diest- 
F. C. Bruges 1—2 ; F.C. Liege-Be- 
veren 3—0 ; Union Crossing 
F.C. Malines-Antwerp 2—L. 
da Beerschcrt-I.ierse a fost 
nată. în clasament conduc 
Bruges și Standard Liege cu cîte 
25 puncte, urmate de Anderlecht
— 24 puncte etc.

PORTUGALIA (etapa a 16-a); 
Beira Mar-Setubal 2—2ț Tirsen- 
se-C.U.F. 1—1 ; Benfica Lisabona- 
F.C. Porto 1—0; Unio Tomar-Fa- 
rense 0—0 ; Boavista-Sporting
1— 1 ; Barreirense-Guimaraes 2—2 ;
Atletico-Abademica 1—1 ; Leixoes- 
Belenenses 1—3. Clasament: 1.
Benfica — 30 puncte; 2. Setubal
- 24 puncte; 3. Sporting — 23
puncte etc.

R. D. GERMANA (etapa a 16-a): 
Lokomotiv Leipzig-Dynamo Ber
lin 0—0; Vorwârts Frankfurt pe 
Oder-Dynamo Dresda 1—1 ; 
Magdeburg-Chemie Halle 
Sachsenring Zwickau-F.C. 
Marx Stadt 3—1; Hansa Rostock- 
F.C. Carl Zeiss Jena 1—0 ; Union 
Berlin-Wismut Aue 0—0 Vor- 
wărts Stralsund —■ Stahl Riesa
2— 0. Pe primul loc în clasament 
se află echipa F. C. Magdeburg 
cu 20 de puncte, urmată de Cari 
Zeiss Jena — 19 puncte etc.

„g 0—2 ; 
•2. Parti- 

amî- 
F. C.

F.C. 
3—0 ; 
Karl

DELEGAȚIA OLIMPICĂ
A ROMÂNIEI

JUrmare din pag. 1)

GRECIA (etapa a 17-a) Panathi- 
naikos-Panahiaki 2—0 ; , A.E.K.- 
Panionios 1—0; Fostir-Egaleo 0—0; 
Olvmpiakos Pireu—Paok 1—1 ; 
Aris-Veria 3—0 ; Heraklis-Olym- 
piakos Nicosia 2—1; Pieri kos-Tri- 
kala 0—0 ; Olympiakos Volos-
Apollon 1—2.

Clasament: 1. Panathinaikos A- 
tena — 45 puncte ; 2. Olympiakos 
Pireu — 43 puncte; 3. Aris — 
42 puncte etc.

SPANIA (etapa a 18-a) : 
Sevilla 
Coruna 
1-0;
3—1 >
2—1; Gijon-Sabadell 3—0 ; Atleti
co Madrid-Celta Vigo 0—0 ; Betis 
Sevilla-Real Madrid 0—0 ; Real 
Sociedad-C.F. Barcelona 2—2. Cla
sament : 1. Real Madrid — 27
puncte ; 2. Valencia — 23 puncte ; 
3. Atletico
etc.

Rennes—Laval 2—2 (după prelun
giri) St. Etienne-Strasbourg 
1—0; Marsilia-Ales 3—0; Nîmes- 
Chatellerault 6—0 ; Nancy-Wittel- 
s.heim 3—1 ; Ajaccio-Antibes 2—1; 
Nisa-Biver 4—1; Bastia-Mont 
Marsan 1—0. ___

de

Burgos-
Cordoba-D eport i vo 

v—v , Malaga-Granada
Espanol Barcelona-Valencia 
Las Palmas-Atletico Bilbao

1—0 ;
0—0 ;

Madrid — 22 puncte

din cauza timpului 
care a făcut terenuri- 

etapa a

OLANDA: 
nevaforabil, 
le de joc impracticabile, 
21-a a campionatului a fost amî- 
nată.

FRANȚA (s-au disputat partide 
contînd pentru „32-imile" de fina
lă ale „Cupei Franței"): Nantes- 

Sochaux-Metz 1—0 ; 
(după

Lille 2—0 ;
Angouleme-Angers '2—1 
prelungiri); Blois—Bordeaux 1—0 ;

ECHIPA UNGARIEI ÎNVINSA LA SAO PAULO
Reprezentativa Ungariei și-a 

ceput turneul în America de 
întîlnind - - - -
Portuguesa.

în- 
Sud 

la Sao Paulo formația 
Fotbaliștii brazilieni

au terminat învingători cu scorul 
de. 2—0 (1—0) prin golurile în
scrise de Marinho (min. 35) și 
Valdomiro (min. 64).

21 DE ABANDONURI IN ETAPA DE CONCENTRARE A RALIU LUI MONTE CARLO
MONTE CARLO 24 (A ger pres). — 

Cu toate că In general vremea este 
favorabilă, după 72 de ore. în cel 
de-al 41-lea raliu internațional au
tomobilistic „Monte Carlo" au fost 
înregistrate numeroase abandonuri 
datorate unor accidentări. Pilotul 
vest-german Kurt Waldner, anul tre
cut victorios în .Turul Europei", s-a 
accidentat grav între Straubing și

Ratisbonne (traseul de la Varșovia). 
Mașina sa (un „Opel-Ascona"), de- 

rapînd și rostogolindu-se de citeva 
ori. Waldner a fost internat la spi
tal. Hoehing s-a ales cu cîteva u- 
șoare contuzii.

După ce au 
pe traseul de 
ieșit din cursă 
Oliver-Rowe,

abandonat 5 echipaje, 
la Frankfurt, a mai 
și echipajul canadian 

mașina lor luînd foc.

Pe alte trasee (Oslo, Almeria, Glas
gow si Reims) au fost înregistrate 
de asemenea, abandonuri deoarece 
cițiva dintre piloți au dat semne de 
oboseală, riscînd să adoarmă la 
volan.

De la Începutul cursei au fost 
înregistrate în total 21 de abando
nuri pînă la La Gap, unde s-a în
cheiat etapa de „concentrare".
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Echipa O.F.K. Beograd, aflată 
în Peru, a evoluat la Lima în 
compania formației locale Alianza, 
clasată pe locul doi în campiona
tul național. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (1—0) 
pi in punctele realizate de Cueto 
(min. 31), Rivero (min. 65) și Cu- 
billas (min. 71).

două). Acest stimulent explică, de 
altfel, și diferențele relativ mari 
de timpi între boburile Italiei și 
cele ale celorlalte țări. Astfel, Vi
cario a fost cronometrat (cea mai 
rapidă coborîre)

.pari cu 1:14,93, 
germanul Floth 
Ton Panțuru a 
borîri (avîndu-i 
rînd, pe Zangor 
înregistrînd timpi egali 
vețienilor Vicki, Candrian și Stad
ler, în jur de 1:16,0. Nici Panțuru 
și nici piloții Elveției nu au folosit, 
însă patinele de concurs (spre deo
sebire de italieni), ei aflîndu-se 
încă în stadiul de încercare, de 
verificare a coechipierilor, a tra
seului, a bobului și a patinelor.

La bobul de 4. Zimmerer (R.F.G.) 
a realizat cel mai bun timp (1:12.30) 
în singura coborîre efectuată. Bo- 
berii români s-au antrenat numai 
cu bobul de 2, lucru pe care-1 vor 
face și marți, urmînd ca primul 
test cu bobul de 4 să fie efectuat 
miercuri.

Biatloniștii au programate pri
mele antrenamente în cursul zilei 
de marți: dimineața — acomodarea 
cu zăpada și cu efortul în condiții
le specifice de aici, după-amiază — 
trageri în poligonul de la Mako- 
manai. „Alpinii" Cristea și Brenci, 
însoțiți de antrenorul Gohn, vor 
urca, tot marți, pe muntele Teine 
pentru a face cunoștință cu r rtia 
pe care vor avea loc cursele de 
slalom și slalom uriaș (coborîrea 
va fi găzduită de pista de pe 
muntele Eniwa). In sfîrșit, doresc 
să mai amintesc că dr. Cornel Do- 
boșiu a și început o muncă sus
ținută pentru a facilita aclimatiza
rea cît mai rapidă a sportivilor 
români cu diferențele de fus orar, 
alimentație și cu celelalte condiții 
specifice Japoniei.

cu 1:14,40, Gas- 
în vreme ce vest- 
a realizat 1 il5;63. 
efectuat două co- 
împingători, pe 

și pe Focșeneanu), 
cu ai el-

TELEX • TELEX
Crosul international de la Milano a fost 
ciștigat de atletul englez David Bedford, 
cronometrat pe 9 300 m cu 30:52,8. Pe 
locul secund, sportivul kenyan Ben Jip- 
clto — 31:18,2 urmat de iugoslavul Dane 
Korica — 31:20,0. englezul Ken Bartlett — 
31:20,4, italianul Franco Arese — 31:27,2. 
Cursa feminina, (2 500 m), s-a încheiat 
cu victoria Rltei Ridley (Anglia) — 9:22,8 
secundată de Paola Pign; (Italia) — 9:20,0 
și Doris Brown (SUA) — 9:31,6. Cunos
cuta campioană franceză Colette Besson 
a ocupat locul 12 cu, 11:10.0.
■
în cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin s-au disputat parti
dele tur ale semifinalelor. La Dortmund 
(RFG), VfL Gummersbach a învins . cu 
scorul de 12—5 (6—4) pe Tatran Preșo'v 
(Cehoslovacia). La Karlovac. echipa 
iugoslavă Partizan BJelovar a ciștigat cu 
scorul de 21—14 (11—7) meciul susținut 
cu formația Mai Moscova.

locul secund s-a clasat vest-germanul 
Walter Demel — 48:33, urmat de,.compa- 
triotul său Gerhard Gehring — 48:38,
Anatoli Akentiev (URSS) — 49:40 și Einar 
Sagstuen (Norvegia) — 50:18.
■
La Tampere s-a desfășurat meciul, re
vanșă dintre selecționatele de hochei pe 
gheață ale U.R.S.S. și Finlandei. Hoche- 
iștif sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 7—2 (3—1. 1—1, 3—0). In primul 
joc, disputat la Helsinki, reprezentativa 
URSS a ciștigat cu 8—1 ,■
Turneul internațional de tenis de la Ade
laida (Australia) a programat finalele 
probelor de simplu. La masculin, victoria 
a revenit campionului sovietic Aleksandr 
Metreveli, care o dispus în trei seturi cu 
6—3, 6—3, 7—6 de australianul Ken War
wick. In finala probei feminine cunos
cuta jucătoare australiană Evonne Goola- 
gong a învins-o cu 7—6, 6—3 pe tenismana 
sovietică Olga Morozova.

„Marele premiu al Argentinei", primul 
concurs din cadrul campionatului mon
dial de automobilism (formula I), a re
venit. la Buenos Aires, scoțianului Jackie 
Stewart la volanul unei mașini „Tyrell 
Ford” — 95 de ture (un tur egal cu 3,413 
km) in ih 57:38,82, medie orară de 167,463 
km. Pe locurile următoare : Denis Hulme, 
pe „McLaren" — lh 58:24,78. Jacky Ickx, 
pe „Ferrarl" — lh 58:58,21, Clay Regaz- 
tonl, pe „Ferrari" — lh 59:05,54.

Proba masculină de 15 km din cadrul 
concursului Internațional de schi-fond 
de la Reit im Winkl (Bavaria) a fost 
ciștlgată de sportivul sovietic Vasili Roș- 
cev, cronometrat cu timpul de 48:21. Pe

In prima zi a turneului internațional fe
minin de handbal de la Gllwlce, echipa 
Radnicki Belgrad a învins cu scorul de 
15—10 (8—6) formația Lokomotiv Plovdiv. 
Intr-un alt loc, SKRA Varșovia a dispus 
cu 20—19 (11—7) de selecționata orașului 
Gllwlce.

Ziariștii sportivi austrieci au desemnat-o 
pe Ilona Gusenbauer drept cea mal bună 
sportivă a Austrie! pe anul 1971. Duca 
cum se știe, Ilona Gusenbauer este re
cordmană a lumii în proba de săritură 
în înălțime. Pe locul doi a fost c’.a=ată 
schioarea Annemarie Proell, urma-â de 
patinatoarea artistică Beatrix Schuba.
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