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Trimisul nostru special la J.O. de iarna, AUREL NE ACU, transmite prin telex:

JOCURILE DE LA SAPPORO ÎNCEP LA... TOKIO!

1, ii». •

„CRAVATELE ROȘII 
ÎN VIATA SPORTIVĂ 

A TĂRII

campioni internaționali de tenis de masă ai României

• Membrii C.I.O. sini reuniți în 
capitala Japoniei, pentru decizii 
importante e Conferința de pre
sa a lui Avery Brundage
• Problema admiterii schiorilor 
alpini va fi elucidată în preziua 
deschiderii
• „Ne-am pregătit pentru Jocuri 
Olimpice, nu pentru campionate 
mondiale !" — spun gazdele

In timp ce flacăra olimpică își con
tinuă călătoria pe pămînt japonez, 
urmînd să ajungă în orașul „Olimpia
dei albe” pe trei rute diferite, purtată 
de tineri sportivi, febra premergătoa
re marelui eveniment începe să se 
simtă mai cu seamă aici, în capitala 
țării gazdă a întrecerilor. La Tokio 
se află reuniți membrii Comitetului 
Internațional Olimpic si cei ai comi
siilor adiacente forului suprem, care 
se pregătesc pentru apropiata sesiu
ne. Lucrările încep miercuri (n.r. azi) 
cu întrunirea Comisiei speciale de 
omologare a înscrierilor pentru Jocu
rile Olimpice de iarnă. După cum 
vedeți, se intră direct în probleme 
spinoase, cum este aceea a admiterii 
schiorilor alpini, acuzați de profe
sionism.

Din primele ore ale sosirii noas
tre aici, am putut constata eferves
cența care domnește, în cercurile 
gazetărești, asupra acestui subiect 
Dar cei care așteptau o evoluție sen
zațională a lucrurilor au suferit, pro
babil, o decepție, imediat după sosi
rea la Tokio a președintelui C.I.O., 
Avery Brundage. în fața reporterilor 
reuniți în elegantul club al presei 
japoneze, dl. Brundage a declarat că 
nu există „o listă neagră” de schi
ori, amenințați cu excluderea de la 
Jocuri. „Cazul celor zece schiori eu
ropeni — a spus d-sa — care au 
participat anul trecut Ia activitatea 
unui centru american de perfecționa
re a fost clarat. Acum, intră in sar
cina Comisiei speciale de a aprecia, 
de la caz la caz, admiterea sportivi
lor la întrecerile de Ia Sapporo”. în

SAPPORO'72
continuare, președintele C.I.O. și-a 
exprimat încrederea în succesul apro
piatei „Olimpiade albe”, căreia i-a 
prevăzut o reușită deplină.

Deci, ax exista indicii că Avery 
Brundage nu dorește o diminuare a 
anvergurii pe care trebuie s-o aibă 
Jocurile de la Sapporo și pe care or
ganizatorii. forurile sportive japoneze, 
vor s-o mențină intactă. Totuși, în 
alocuțiunea sa, președintele C.I.O.. a 
lăsat deschisă și o portiță pentru 
eventualele măsuri represive de care 
se tem schiorii alpini. în special coi 
francezi și austrieci. Anume, el a 
reafirmat că datoria C.I.O. este de a 
veghea la respectarea principiilor 
olimpice. „Regulile de selecție pentru 
Otimpiadă — a arătat A. Brundage — 
prevăd participarea celor interesați

(Continuare in pag. c 4-a)

• Celelalte trei titluri au reve
nit perechilor Alexandru—Cri- 
șan (dublu fete), Stipancici—Ka- 
rakațevici (dublu băieți) și Li 
Li—Lian Ko-lian (dublu mixt).

CLUJ, 25 (prin telefon, de la tri
misul nostru). In primitoarea Sală 
a sporturilor din localitate, care a 
găzduit timp de trei zile campio-

noastră sportiva — s-a înscris si 
competiției.

Mana Alexandru excelenta 
de această dată printre performerii

tenis de 
avut loc 

finale ale 
La capătul 

întîlniri atractive, subliniate

Ieri la amiază. Ia sediul Con
siliului popular județean Cluj, 
tovarășul AUREL DUCA, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, a primit pe conducă
torii delegațiilor sportive care 
au participat la campionatele 
internaționale de tenis de ma
să ale României, desfășurate 
la Cluj. Au participat repre
zentanți ai organelor de partid 
și de stat locale, ai C.N.E.F.S., 
ai federației de specialitate, 
ziariști.

natele internaționale de 
masă ale României, au 
marți seara cele cinci 
probelor individuale, 
unor 
deseori cu ropote de aplauze, au 
fost desemnați noii campioni: sim
plu fete — Maria Alexandru 
(România), simplu băieți : Milivoi 
Karakașevici (Iugoslavia) ; 
fete : 
Crișan 
Anton 
șevici
Li Li—Lian Ko-lian (R- 
neză).

Pe măsură ce competiția indivi
duală s-a apropiat de final, dra
matismul meciurilor a crescut în 
intensitate. Iar printre cei care au 
produs senzații tari în tribune au 
fost și unii dintre reprezentanții 
țării noastre.

Campionul României, Șerban 
Doboși a obținut două victorii im
portante, în fața iugoslavului Kor
das și a chinezului Iu Cian-ciun, 
iar în sferturile de finală a fost 
eliminat, după o partidă emoțio
nantă, de reputatul Si En-tin (R.P. 
Chineză). în setul IV, românul a 
avut 20—18, dar a pierdut în pre
lungiri.

dublu 
Maria Alexandru—Carmen
(România) — dublu băieți: 
Stipancici—Milivoi Karaka- 
(Iugoslavia) și dublu mixt: 

P. Chi-

Un alt sportiv român, 
campion și internațional 
Giurgiucă, a trecut, pe lîngă un 
mare succes la care, prin risipa de

fostul 
Dorin

Constantin COMARNISCHI
1

(Continuare in pag. a 4-a)

ELEVI, PROFESORI

Șl PĂRINTE.
Cînd a început tenisul de masă era 

înalt de o șchioapa șl firav ea un 
lujer de floare. E mult de atunci, 
trei ani... Acum a crescut, e doar 
campion la copii categoria 10—12 ani 
și participă, la Cluj, pentru a doua 
oară la campionatele internaționale 
ale României. Ceea ce nu-1 împiedică, 
insă, pe buzolanul Crist'nel Roma
nes™, elevul lui Emil Băcioiu, să de
țină în continuare atributul celui mai 
tînăr concurent Ce-1 interesează în 
primul rînd ? învățătura „la scoală, 
la sala de antrenament, acasă" — ml-a 
spus Cristlnel în primul său interviu 
din cariera de sportiv. „Aci. chiar 
dacă nu Joc prea mult, privind la 
celelalte meciuri tot Învăț o grămadă 
de lucruri !“ Ce-i place cel mai mult 
in tenisul de masă ? Ofensiva I „Ci
tesc în Jocul chinezilor ca intr-o mi
nunată carte de povești...".

Așa cum, probabil a făcut șl clujea
nul Adrian Cuc, elev al antrenorului 
Farcaș Paneth — leat cu Cristinel - 
cînd il privea cu ochi mari, vrăjiți, 
pe Tiao Ven-yuan. cel care, după ce 
l-a învins în competiție. îi explica 
micului său învățăcel secretele prizei 
toc.

...Poloneza Danuta Callnska este 
cea mal consecventă participantă la 
„internaționalele" României, (ultimele 
șapte ediții). Ea și-a împărțit pasiu
nea sportivă, timp de aproape 20 de 
ani. între cele două ramuri ale teni
sului : iama — cel de masă, vara — 
cel de cîmp. De opt ani. însă, s-a 
dedicat numai paletei, fiind și profe
soară la clubul varșovian Spojnia. 
Mai este nevoie să explicăm de ce a 
fost impresionată de marele număr 
de Juniori și copii români invitați la 
Cluj la un concurs de anvergură ? 
Gea mai frumoasă amintire a Danutei 
din țara noastră ? „Semifinala dispu
tată tntr-un concurs de tenis de... 
cîmp ! Jucătoarele dv. de tenis dc 
masă au avut și au o certă clasă in
ternațională, iar nivelul întrecerilor 
găzduite de România au fost totdea
una la înălțime”. ...Părinții Pușei Cri
șan au venit special de la Oradea 
pentru a urmări evoluția fiicei lor. 
A urmări, e un fel de-a spune, pen 
tru că la partidele cheie, mama tine
rei și talentatei noastre reprezentant, 
rămine pe holul sălii, iar tatăl Pusei 
Își aruncă privirea doar din cînd în 
cînd, la masa de joc. pentru a vedea 
scorul. La sfîrșitul partidei insă, îm
brățișările devin paratrăznetul tuturor

■ emoțiilor.
Paul SLAVESCU

SE IMPUNE ORGANIZAREA SPECIALĂ A PREGĂTIRII SCHIORILOR

Trambulina mare de pe muntele Okura, la poalele căruia se vede 
crașul Sapporo

Interviul nostru cu tov. Florian MORARU, șeful comisiei pentru problemele activităților sportive- 
turistice din cadrul Consiliului Național al Organizației Pionierilor

ÎNTĂRIREA SANATAJII Șl CALIREA FIZICA A COPIILOR

Organizație revoluționară a copiilor, 
uniune a detașamentelor și unităților 
de pionieri, care are sarcina de a 
organiza activitatea copiilor în timpul 
lor liber, Consiliul Național el 
Organizației Pionierilor manifestă 
— in acest cadru — susținute pre
ocupări pentru răspîndirea exerci- 
tiilor fizice Si sportului în rîndurile 
„Cravatelor roșii”. Se știe, de ase
menea, câ prin Legea sportului, 
acestei organizații l-au fost transmise 
importante atribuții privind organi
zarea activității sportive de masă a 
elevilor din școlile generale.

Pentru că ne aflăm la începutul 
unui nou an și pentru că, prin pla
nul de dezvoltare a mișcării sportive 
pe perioada 1971—1975, C.N.O.P-ului 

revin contribuții crescute în acest 
^domeniu, am dorit să cunoaștem —• 
’și să împărtășim cititorilor — cîteva 
din preocupările și principalele obiec
tive sportive ale Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. In acestEchipa de hochei (juniori) a U.R.S.S. la București

Ieri dimineață a sosit în Capitală 
echipa de hochei juniori a Uniunii 
Sovietice, campioană a Europei, ca
re va întîlni la sfîrșitul săptămînii, 
în două partide amicale, o selecțio
nată divizionară română. Lotul oas
peților este antrenat de cunoscutul 
maestru emerit Boris Maiorov, fos
tul căpitan al echipei de hochei a 
U.R.S.S,

Cele două intîlniri se vor desfă
șura simbătă și duminică pe pati
noarul artificial „23 August" din 
Capitală, cu începere de la ora 19. 
In deschidere, de la ora 16,30, vor 
avea loc meciurile dintre echipele 
de juniori ale României și Bulgariei. 
Toate partidele vor fi conduse de 
arbitri români.

sens, ne-am adresat tov. Florian Mo
rarii, șeful comisiei pentru problemele 
activității sportive-turistice din ca
drul C.N.O.P., care a răspuns, cu a- 
mabilitate, la solicitările redacției.

— Cunoscînd complexitatea sarci
nilor ce revin C-N.O.P. in ceea ce 
privește organizarea activităților spor
tive-turistice, am putea, totuși, de
fini cîteva direcții principale, caiac- 
teristice și dominante în perioadele 
anului 19'2 ?

— în baza prețioaselor indicații 
cuprinse în 
NICOLAE CEAUSESCU, 
cea de a doua Conferință 
zației pionierilor. C.N.O.P. 
ca una din principalele 
această etapă studierea mai atentă a 
conținutului, formelor și mijloacelor 
folosite în procesul de educație fizică 
și sportivă a maselor de pionieri, 
astfel încît acestea să contribuie mai 
eficient la formarea profilului fizic 
și moral al viitorului cetățean al 'so
cietății noastre socialiste. Am putea, 
în acest context, spune că 1972 re
prezintă — în intențiile C.N.O.P. — 
un an al întăririi sănătății copiilor, 
al călirii lor fizice, obiective perma
nente, dar pe care le dorim îndepli
nite la un nivel calitativ superior.

— Remarcăm, eu satisfacție, im
portantele valențe sociale ale acestor 
sarcini fundamentale in domeniul 
preocupărilor privind activitățile spor
tive-turistice- Cum vă propuneți rea
lizarea lor ?

— Considerăm că trebuie să folosim

cuvîntarea tovarășului 
rostită la 
a Organi- 
a stabilit 

sarcini în

în continuare și să valorificăm cit 
mai bine atît pozițiile cîștigate, cît 
și experiența acumulată pînă acum. 
Am în vedere, înainte de toate, rea
lizarea unui climat favorabil, în via
ta de organizație, în școală, în fami
lie, dar și în opinia publică — pen
tru promovarea largă a activităților 
sportive-turistice. As menționa, în 
aceeași ordine de idei, consolidarea 
organizatorică, tehnică și științifică 
a acestor activități, popularitatea si 
eficienta unor acțiuni sportive de 
masă, cu largă audiență în rindurile 
pionierilor din toată tara. Fără în
doială, răspunsul ar putea li încă 
mult dezvoltat, dar intuind necesitatea 
conciziunii lui as mai aminti doar 
unul din principalele puncte de ple
care pentru activitatea viitoare — 
largul sprijin și colaborarea efectivă 
cu o serie de organe și organizații 
cu atribuții in domeniul educației 
fizice si sportului, cum sint MINI
STER! L EDUCAȚIEI $1 INVATA- 
MlVlTLUI. U.T.C.. CONSILIUL NA
TIONAL PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT U.G.S.R., MINIS
TERUL TURISMULUI ș-a. neuitînd, 
insă, nici o dină, și aportul, din ce 
in ce mai consistent, al familiei

— Fără intenția de a schița măcar 
un bilanț al activității trecute, con
siderăm — totuși— utilă și... stimu
lativă o exemplificare a reușitelor

Dan GARLEȘTEANU

ma:

(Continuare în pag. a 3-a)

Zăpada puțină creează
condiții deosebite

C. Tudor 
tinerii care 
in acest sezon, 
proba de slalom 
putată duminică 
Lupului.

unul din 
remarcat 

Iată-l in 
uriaș, dis- 
pe Pîrtia

BOBERII SINĂIENI 
AU DOMINAT 

„CUPA S.B.C.S."
PIATRA ARSA, 25 (prin telefon). — 

Luni și marți s-a desfășurat pe mim- 
pîrtia de bob de la Piatra Arsă con- 
cursul dotat cu „Cupa S.B.C. Sinaia . 
Boberii din categoria avansați au efec
tuat patru manșe (două luni și doua 
marți), iar cei din grupa B (începători) 
două manșe Ieri, începătorii și-au dis
putat un nou trofeu, cupa oferită ae 
asociația sportivă C.F.R. Brașov, „Me
morialul Apostol-Ștefu“.

Rezultate tehnice : „Cupa S.B.C.S.",
categoria avansați : 1. Bogdan — Juncu 
(S.B.C.S.) 88,65 s. 2. Stavarache — Popa 
(A.S.A. Brașov) 88,77 s. 3. Bunea — Los- 
pa (S.B.C.S.) 89,05 s. 4. Petre — Panai- 
tescu (S.B.C.S.) 89,35 s ; grupa B : 1.
Bîrlică — Bîrzan (Vulturul Comarnic) 
44,80 s, 2. Secui — Vîlcea (Voința Sinaia) 
44.95 s. 3. Burcea — iosif (Carpați Si
naia) 45,38 s.

Memorialul Apostol-Ștefu : 1. Secui —
Vîlcea 46,80 s. 2. Bîrlica — Bîrzan 45,05 
s. 3 Oiaru — Gălățeanu (Carpați Sinaia) 
46.33 s.

Astăzi și mîine se va desfășura. tot 
aici. Cupa Federației Române de Schi— 
Bob.

Miltai BOTA — coresp.

Schiul de competiție nu este nu
mai o problemă de virtuozitate, 
ci și una de angajament total. Intre 
mai mulți schiori de valoare teh
nică aproximativ egală, se înțelege 
că victoria va aparține celui mai 
bine pregătit, celui mai in formă, 
ca urmare a parcurgerii tuturor 
formelor de punere în condiție, 
celui mai disponibil sub raport psi
hologic. De aceea, în munca sa 
— extrem de complexă — antreno
rul nu poate neglija nici unul din 
factorii de pregătire (fizic, tehnic, 
psihologic, teoretic, tactic), care 
îngăduie perfecta adaptare a spor
tivului Ia fiecare probă în parte. 
Munca sa devine și mai plină ce 
răspundere atunci cînd condiții o- 
biective, cum ar fi lipsa de ză
padă sau intemocriile (viscol, cea
ță etc.), perturbează desfășurarea 
firească a antrenamentelor. In a- 
ceste situații, organizarea superioa
ră, specială a pregătirii devine o 
condiție necesară pentru crește
rea randamentului.

Observînd în mod repetat, pregă
tirile schiorilor aloini din cluburi 
și asociații și discutînd aspecte con
crete din activitate împreună cu 
antrenorul federal proi. loan Be- 
rindei, ne propunem să formulăm

cîteva sugestii care ar putea în
semna o contribuție metodologică.

In cursul orelor de pregătire, can
titatea de lucru efectuat, numărul 
de exerciții, porți sau manșe repeta
te nu sint la voia intîmplării. După 
cum nici intensitatea, densitatea 
ședinței, viteza de parcurgere, ac
celerarea progresivă nu pot ră- 
mîne pe seama hazardului. Cite- 
va principii simple trebuie să 
deze direcțiile de pregătire, 
pildă, pentru automatizarea 
deprinderi motrice, repetările 
luiași procedeu sau exercițiu
buie sd fie distanțate in timp. In 
mod pract'C. dacă un anumit ci
clu de pregătire prevede parcurge
rea a 1203 porți de slalom, este 
preferabilă execuția lor In patru 
ședințe a de porți, dccit în 
două, a 603. Această distanțare per
mite maturizarea, sedimentarea 
specificului. De altfel, șl din alte 
motive, cum ar fi o saturație fi
zică și psihologică, nu este Je do
rit să se lucreze permanent în

r-

Mihai BIRA

(Continuare în pag. a 2-a)

Petre Șandor (Steaua) 
campion national la pușcă 
cu aer comprimat

FOTBALIȘTII

Foto: R. PAUL
IN PLINA PERIOADA

pe 1972
DE PREGĂTIRE

IOANA ȘERBĂNESCU Șl PETRE ȘANDOR
Ieri, în ziua a treia a campiona

tului național la arme cu aer com
primat, au fost desemnați primii 
campioni la probele individuale de 
pușcă, senioare și seniori. Această 
cea de a doua manșă a competi
ției s-a soldat cu unele surprize și 
răsturnări spectaculoase de situa
ții. Trăgătorii care după manșa 
I se aflau pe primele locuri au 
realizat acum punctaje mai sla
be, cedînd pozițiile din fruntea 
clasamentului celor care ieri au 
țintit mai precis. Așa s-a întîm- 
plat la ambele concursuri de se-

niori — fete și băieți — unde titlu
rile au fost cîștigate de către tră
gători buni, nimic de zis, care însă 
nu aveau prima șansă în etapa de 
duminică.

întrecerea 
cheiat cu o 
dinamovistei 
care ieri a depășit orice așteptări, 
realizînd un punctaj excelent — 
379 — cel mai bun rezultat al 
campionatului. în prima etapă, 
duminică ea a țintit numai 365 p. 
Acum 
foarte

senioarelor s-a 
frumoasă

Ioana

în-
victorie a 

Șerbănescu,

10 ținte 97 p, apoi 93, iar în de
cada a treia 96 p și încheind con
fruntarea cu 93 p. Deci a totalizat, 
în cele două manșe, 744 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat tot 
reprezentantele clubului Dinamo, 
care au dominat cu autoritate în
trecerea. Favorită, după 
Veronica Stroe. a tras 
acum și s-a clasat pe 
cund. Surprinzătoare a

T.

In aceste ziJe, echipele divi
zionare de fotbal se află în pri
ma parte a perioadei de pregă
tire în vederea viitorului sezon. 
Obiectivul principal al etapei 
actuale îl constituie realizarea

însă a început concursul 
bine, obținînd pe primele

zi, 
slab 
se-

prima 
mai 
locul
fost com-
RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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ROMOȘAN

gni- 
De 

unei 
ace- 
tre-

In fotografia noastră un as
pect din pregătirile echipei Spori 
Club Bacău.

Foto: Paul

pinde în mare măsură 
voluție în întregul sezon.

capacitațu 
cerințelor 
buna 
mijloacelor corespunzătoare unor
acumulări fizice maximale de

la nivelul
De

de efort 
competiționale. 

folosire a metodelor și

buna e-

APROPO DE J.O. DE LA MtlNCHEN!
Reamintim cititorilor Almanahului SPORTUL 72 că pot să trimită, pînă în ziua de 15 februarie cu- 
poanele de participare la tragerea la sorți pentru desemnarea celor doi cîstigâtori de excursii la ' J O. de vara.
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MMEROASE (OMIRSIRl IN ÎNTREAGA ȚARA

(GH. IRIMINOIU).

• A fost o vreme splendidă în 
ziua disputării etapei a IlI-a a 
„Cupei speranțelor" la probe al- 

ipine, desfășurată în Bucegi, pe 
pîrtia de la Cota 1.400. Au păr
ți -ipat 98 de tineri schiori din Si
naia, Brașov, Piatra Neamț și 
București. Rezultate- FETIȚE — 
cat. I: Cezarina Mihalcea, cat. a

, Il-a : Camelia Barna, cat. a III-a: 
Mariana Axinte ; BĂIEȚI cat. I : 

JCristinel Bucur; cat. a II-a: Cor- 
' nel Enache, cat. a III-a: Florin 
ȘArdeleanu. Probele de fond au 
avut loc la Azuga și au dat urmă
torii cîștigători : FETIȚE cat. I : 

. Rodica Stanciu, cat. a II-a : Dalila 
Cristescu ; BĂIEȚI cat. I: Tudor 
Mușat ; cat. a II-a:Cornel Potro- 
anghe.
• Pe platoul Oncești din sta

țiunea Păltiniș s-a desfășurat 
„Cuna Unirii" la probe de fond. 
Au luat parte 46 de concurenți din 
Sibiu, Toplița și Brașov. Clșțigă- 
torii probelor. P—------ - L— -
Gudrun Zeck. 2 km: Wanda Blo- 
tor. JUNIOARE II : 3 kni : 
maria Miinteanu. JUNIOARE I 5 
km : Maria Peteu : BĂIEȚI 2 km : 
loan Stoian. 3 km : Moise Gîrba- 
cea. JUNIORI II 5 km : Teodor 
Pelin, JUNIORI I 10 km : Cristian 
Dicianu. (I. IONESCU — coresp. 
Județean).

j, • Pe Clăbucet a fost organizat 
; un concurs dotat cu „Cuna Unirii*, 
îla care au participat 103 schiori 
de la A.S.A. Brașov, C.S. Brașovia.

FETITE 1 km:

Ana-

t 103 schiori
A.S.A. Brașov, C.S. Brașovia.

C.S. Predealul; Dinamo Brașov, Vi
itorul Sinaia și Școala sportivă 2 
București. Cîțtigătorii : Junioare 
mici : Elena Degerata (C. S. Pre
dealul) ; Junioare mari: Cristina 
Ene, (C.S. Predealul); junioare mici: 
Ion Kavaș (C.S. Predealul); juniori 
mari : Nicolae Stinghe (Viitorul 
Sinaia). (ION CODLEANU — co
resp.).

• La Baia Mare a avut loc faza 
județeană a campionatului național 
la probe alpine rezervate copiilor. 
La întrecere au participat tineri 
schiori de la centrele de copii din 
Baia Mare, Baia Sprie și Borșa- 
învingători : băieți I : Fr. Kazoi 
(Baia Sprie) ; băieți II: S. Pacșa 
(C.S. Baia Mare); băieți III: T. 
Costin (C.S. Baia Mare) fete I: 
Ana Iablonovschi (Baia Sprie); fete 
II: Iolanda Gridea (Oțelul); fete III: 
Imola Csiki (Centrul de copii Baia 
Mare). (T. TOHATAN coresp. ju
dețean).

• Comisia municipală și jude
țeană de schi Petroșani a organi
zat concursul de deschidere a se
zonului, la startul căruia au fost 
prezenți peste 50 de sportivi_ dinValea - - - -----
LOM 
Mânu, 
tite 
Emil Safta : fetițe II : Erike Peter ; 
băieți II: Iosif Krachtus : FETITE 
III : Odile Krachtus ; băieți III : 
Vasile Nicu. (S. BALOI — coresp. 
Județean).

Jiului. învingători : SLA- 
SPECTAL juniori: Mihai 
seniori : Victor Mihuț, FE- 
I: Dorină Pop : băieți I:

impune organizarea
(Urmare din pag. 1)
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POUTEÎE ȘI

ÎN AFARA STADIONULUI
i

Surîzători, bine dispuși, membrii echipei Sportul Studențesc — împreună cu 
Alexandru Carnabel — așteaptă, se pare, cu optimism returul diviziei A.

antrenorii Florentin Tudorache și 
Foto : Ovidiu GEORGESCU

SPORTUL STUDENȚESC... S-A SCULAT DE DIMINEAȚĂ

ii> . ......
ceeași disciplină — slalom, de pil
dă — cum din păcate se t-.Rmml 
adeseori cu schiorii cluburi ir 
lingă scăderea randamentului, 
stabilește un anum-'t Uab n 
viteză, care devine greu de 
pășit ulterior. Parcurgerea 
mului sau a slalomului uria. 
bine să fie se mirate ■ 
cdnstată o scMere de 
— prin coboriri decor; 
liber", în afara port;-or. 
luc’-ulul este în funcție de 
piriviui. de proximitatea 
tiJjei, de grupul de lm 
este foarte folositor să 
pe grupe valorice o-i-x

Pe

de- 
sMo- 

e 
ind se

specială a pregătirii
pregătire nu 
trenoriî sînt 
tru eficaciC-.. 
ni se pare mult 
cierea tnai multor 
nori, zilnic pe 
în acest fel. 
supravegheați

este prea mare. An- 
și mai puțini. Iar pen- 

itate st randament maxim, 
icientă aso- 

și ant re
probe. 

putea fi 
traseu și 
combina-

1
I

raniam^ 
'detote ,

durata 
corroe- 

Deși 
IUL’ -C 

, t 
iințe

^vitV

mat e
secții 

anumift 
schiorii ar 
pe întregul 
o porțiune, 
coborite de schiori în 
pot reface cu ușu- 

e. iar schimbarea în- 
i ar deveni mult mai

. _ - _ - ’ne' 
ciclic, Slrtt recomandabile șed 

‘(comune de antrenament Intre < 
}pe de valoare tehnică dife- 
t Imaginile motrice ale celor ma: 
buni se transferă celor mai puțin 

ipj-egătlți. Dar ceea ce r.i se oare 
i extrem de important, este orra- 
[nlzarea In comun a antrenament 

Numărul schiori

de fotbal Steaua. Sportivii erau 
ușor de recunoscut față de cei
lalți pasageri, întrucît erau îm- 
brăcați cu bluze de vînt. Auto
buzul a încărcat pasagerii — 
zeci de bărbați și trei femei 
Firesc, după reguli elementare 
de politeță, era de așteptat ca 
cele trei femei — nu erau nici 
așa de multe — să fie lăsate să 
urce ele primele Pe scara de 
acces a avionului. Iată însă ce 
ne scrie mai departe : „Am vă
zut ceva care nu pot să nu vă 
spun. Cînd a oprit autobuzul la 
scara avionului, cei îmbrăcați 
în haine de vînt asemănătoare, 
cu alură de sportivi, s-au îngră
mădit urcînd primii, în grabă. 
Urcau grăbiți să nu scape locu
rile cele mai bune din avion. 
Interesant este că, după ce au 
urcat ei, ceilalți nasagcri — tot 
bărbați 
invitînd 
înaintea 
menea ____ _
mentariile sînt de prisos" ! 
fapt. însă, ele ar fi foarte utile, 
mai ales dacă s-ar face la locul 
de muncă, de instruire tehnică 
și formare educativă a sportivi
lor în cauză. Fiindcă, orice s-ar 
spune. în această situație. Steaua 
a fost surprinsă în ofsaid... do 
politețe.

Am publicat în ziarul nostru 
— era în 11 ianuarie a.c. — un 
articol intitulat : „Să prețuim și 
să cultivăm marile virtuți edu
cative ale sportului" în care se 
spuneau multe lucruri intere
sante : ....sportul a educat și
continuă să educe o mare parte 
din tînăra generație".........cine
joacă „fair" se obișnuiește a fi 
așa și în viața de toate zilele", 
... sportul poate reprezenta și 
un „antrenament" remarcabil 
pentru vicisitudinile și întorsă
turile vieții".......sportivul se că
lește și se formează la antrena
mente și întreceri. devenind în 
primul rînd OM".

Pornind de la acest articol, 
un cititor — Alexandru Ghede- 
rini, b-dul 1 Mai nr. 148, Bucu
rești 32 — ne comunică cîteva 
din gindurile sale. „Articolul 
dv. m-a interesat, spunea el. în 
primul rind ca părinte, in al 
doilea ca fost sportiv (nu de 
performantă). Consider că ast- 
f°l de articole sînt necesare si 
e bine că sînt publicate, dar (nu 
știu de ce trebuie să fie mereu 
Un dar ?) le citesc, oare, si spor
tivii sau nu ?“ După ce îți cere 
scuze pentru întrebare și deranj, 
autorul ne istorisește că în a- 
ceeași zi a condus un prieten la 
cursa TA ROM. București—Paris, 
cursă cu care pleca și echipa

— au rămas asteptînd, 
doamnele să urce 

lor în avion". în ase- 
situație se spune „co- 

‘ ‘ De
— La 4 ianuarie echipa a înce

put antrenamentele !
Credincioși proverbului „Cine 

se scoală de dimineață, departe a- 
junge", rugbyștii de la Sportul 
studențesc au început pregătirile 
chiar înaintea unor fotbaliști din 
divizia A, recunoscuți ca foarte 
harnici în această direcție. ,,XV"-le 
studențesc, aflat pe penultimul 
loc al clasamentului — gîndesc — 
vrea să rămînă neapărat în prima 
divizie a țării. Dornic să știu ce 
se petrece în tabăra studențească, 
peste două zile mă aflu într-un 
autoturism ce înaintează pe frumoa
sa și., alba Vale a Prahovei. Stu
denții sînt, de cîteva zile, la „Trei 
brazi" unde are loc o combinație 
de pregătire pentru retur dar șl 
pentru examene. îl am alături pe 
..inimosul" secretar al clubului — 
Puiu Georgescu — dispus să ne 
spună tot.

— Nume noi Tn lot ? Patru: Va- 
leriu Igrgulescu (Dinamo) și trei 
gritițeni — Radu Roibașu, Dan 
Drăgănescu și Alexandru Atana- 
siu!.. Trebuie să răminem in .4. 
Nu jfifi de cit sprijin ne bucurăm 
din partea Centrului Universitar 
București, a președintelui clubu
lui nostru prof. dr. ing. C. Guțu, 
prorectorul Institutului de construc
ții. cită ambiție au jucătorii... Lo
tul echipei cuprinde 8 studenți, 4 
profesori de educație fizică, 7 in
gineri și 3 tehnicieni. ...Din aceas
tă vară 
la Tei... 
cadrul echipei, fără 
suri. La ~ 
Fugigi nu mai ridică nici un 
de probleme, 
Popescu nu 
fiindcă s-a 
mai tirziu....

Lăsăm în 
telul „Cota 
re, Buștenii

scurt turneu în Franța, 
brazii înveșmîntați în

drumul croit în zapadă de jumă
tate de metru, pînă la cîntata ca
bană. In jurul ei aleargă în cerc, 
precum caii în manej, bătătorind 
zăpada, rugbyștii noștri. Rămînem 
ipectatori. Trei mingi ovale, 
rate parcă, stau culcate pe 
dîmb de zăpadă. Se aleargă, 
plachează 
rău), apoi urmează un cros prin
tre brazi.
tul — reprezentanții acestui sport 
bărbătesc la altitudine, pleacă la 
baie. Pentru cîteva secunde căpi
tanul Vasile Rusu oprește cîțiva, 
șoșotește cu
Toți se duc spre antrenorul Ale
xandru Carnabel pe care îl string 
în brațe, îl sărută, cu ocazia... îm
plinirii a 46 de ani. Rămin cu cei 
doi antrenori.

— Cum se explică insuccesele 
din tur ? întreb

Cei doi se privesc și, ca mai 
vechi. începe Florentin Tudorache.

— Am avut jucători buni, 
uar 
deci 
bine 
care 
cau 
principal, lipsă de omogenitate.

— Eu, spune Carnabel, sînt 
surprins de două lucruri. Primul: 
poziția în clasament față de 
loarea 
gerea și sprijinul 
acordă

mi- 
un 
se 

(ceea ce pe zăpadă nu-i

Sfîrșiți — ăsta-i cuvin-

ei. O conspirație ?

Iași, un 
Aici, între
alb mi-am format o convingere : 
Sportul studențesc nu se pregă
tește cu atîta conștiinciozitate pen
tru a rămîne în divizia A. ci pen
tru a deveni — așa cum a fost în 
urmă cu ani — o echipă fruntașă 
în rugbyul românesc.

Modesto FERRARINI

ÎN CĂUTAREA

Lotul național de tineret se pregătește pentru Campionatele internaționale
acelea nu în-

A T A C U L U I...

nu nu mâi pc 
♦iile ce porți < 
alunecare se 
rintă și reped 
tregului trase, 
operativă-

Tnceperea antrenamentelor tre
buie precedată de organizarea te- 

de marcata traseului, de 
încălzirea sportivilor etc. Densita
tea ootimă nu este posibilă decit 
prin folosirea mijloacelor mecanice 
de urcare. Repetarea urcărilor în 
mod ritmic creează o tensiune fa- 
vc-rizanti, pe care antrenorul tre
buie să știe s-o folosească ca sti
mulent. Dar oriclt de l.ună și com
pletă ar fi pregătirea lui — un 
sportiv nu poate atinge forma ma- 

dacă nu știe să recupereze, 
nantă a lucrului cu o- 
prcblemă care se în- 
trebuii 

tă mai ales ia tineri 
nurului nu încetează 
xarea ultimului fac 
sau cu cronometra! 
țiuni de coboi 
mult mai corn

reni

Știri la xi

supraveghea- 
Munra antre- 
o c'atâ cu fi- 
•n de slalc-in 
a unei por-

Activitatca sa e

noi, 
venifi de la alte echipe și 
nu se înțelegeau încă prea 

cu ai noștri. Cei vechi, cu 
promovaserăm din B — ju- 

prima dată în divizia A. în

"lotului. Al
va-

doilea: înțele- 
deosebit ce se 

în acest club.

de sportivi în 
șir indian spre 

de hună

vom avea terenul nostru, 
O atmosferă sănătoasă in 

compromi- 
Dan Pantea s-a renunțat, 

fel 
este conștiincios, Dan 
este la „Trei Brazi'" 

prezentat cu 6
i“ 

zile

urmă Sinaia, cu 
1 400“ sclipind în 
și urcăm acum

ho-
:oa- 

pe

rugbyului
★

Am stat pînă seara printre ei. 
I-am văzut pe Bariton, Ilie, Gheor
ghiu, lanusievici, Fugigi — studen
ții — muncind... la proiecte sau 
învățînd pentru sesiunea ce se a- 
proprie. Mi-am notat cîteva din 
planurile echipei : omogenizare 
ioc modern, o bună condiție fizi
că. participare la o tabără de pre
gătire a echipelor studențești la

1 C.NE-FS. 
___ r* a acttvit 

___,________ vo-lei dta sac 
La ședință au par-ie-.nat 

■ oresedmtrie CMBEFrt 
_____ _____________ _ 1 al 

..... _____ Tov. Harta Săceanu. preșe
dintele comisiei municipaie de volei, a pre- 
rentat adunSril darea de 5„aml asupra ac- 
ttvicătit comisiei municipale de volei pe 
anul 1971 în cadrul discuțiilor care »u 
urmat, narticfpantti s-au referit la aeti- 
v’tatea comisiei municipale si a «ubcoml- 
iifnr sale, venind cu sugestii șl propu
ne-! nentru îmbunătățirea muncii sț ae- 
t'vHițtii volelbalistice din municipiul 
București.

» Miine de la ora t». la sed u' FR. 
Volei, va avea loc sed’nța Biroului aces
tei federalii, in care se va analiza acț- 
V’^atea lotului national fernînin In anul 
197t.

A» T n H - oruarle. eMe wot ramat* 
plenara Comitetului F.R. Va*.-ia 
vnr Țua narte membrii co~ • ..’ui lec

membrii co:eaiilor si corn-« ’’or 
fala, ai corni^iPi mun*cir»a’» F *•..
|nWMM»r1 M arbitri repreaen»

ai cluburilor si a«o<Hat"
nbi invitați. P’«>nwr« va ar.a’->a acti- 

yftatea ne anul 1971 «> va debate 1
dc masuri. buee*ul și calendarul eoîDpe- 
tIHi’or acestui an.

a Tn perioada 8—16 anr.’:e. la P r 
e*rte programat un purs la care vor pârtie 
C’oa toti antrenorii care se ocuoA de 
echipe1® pa’lic’.pante In divizia na;.:v-..i 
școlară si de juniori.

fi Sîrnbâtă și duminică Sp t.-â
6 nouă etapă în cadrul <n-.p:oza:u'-i 
categorie! „Onoar*»’’ al municipiului Bucu
rești. întîlnirile sînt programate in sâ’^le 
Ciulești {echipele feminine) și Construc
torul (cele masculine).

dovan (cat. 63 kg), Al. Toth și C. 
Melnic (la 80 kg), D. Alexandru și Iu 
Pali (93 kg), I. Buzic și C. Ni. olail 
( + 93 kg). Mai greu îmi este să-i nu
mesc la categoria 70 kg, un+? vor 
concura 5 tineri și toți au 
egale : D. Hîrșan, C. Roman, 
trov, I. "

Prin 
Hîrșan, 
trecut 
categoriei.

— Schimbați bronzul, duminică? 
— l-am întrebat.

— Sper că da. Pe argint sau pe 
aur, asta nu știu. în ce mă pri
vește însă, în același timp pregă
tesc și alte examene -- cele de .a 
facultate, care încep îndată după 
campionate (n.n. Hîrșan este stu
dent în anul I, la facultatea de e- 
ducație fizică a Institutului pedago
gic din Iași).

Ne mulțumim cu atît, pentru a 
nu-1 „scăpa" pe Al. Filip, care eia 
gata de plecare.

— Anul trecut n-ați concurat, 
deoarece ați fost accidentat. De 
astă dată?

— îmi pare rău că nu m-am 
născut cu o singură zi mal de
vreme.

— !?!
— Duminică o să fie festivitatea 

de premiere și eu luni împlineso 
20 de ani...

— Cu atît mai bine! Veți fi săr
bătorit poate și duminică și luni...

— Dacă o să trec de adversarul 
din lotul R.D. Germane, atunci vei 
avea într-adevăr mulți musafiri 
luni...

...în sală era din nou liniște. Doar 
bunicul îi spunea ceva nepotului...

I 
Costin CHIRIAC

..parter". Și sunetele 
cetau o clipă...

— Acest procedeu
— ne explică antrenorul în pauză
— are un mare efect neutru dina
mizarea luptei — singurul capitol 
deficitar al sportivilor noștri. Nu 
urmărim, în acest moment, acura
tețea procedeelor tehnice, nici nu 
am putea de altfel, ci angajarea 
continuă în acțiuni — atacul in
tr-un cuvint. Ce-i drept, aceste „re
prize" sînt de scurtă durată, o ju
mătate sau cel mult un minut, de 
obicei spre sfîrșitul antrenamente
lor.

Tn timpul pauzei. Gheorghe Șa- 
ramat, medicul lotului, lua pulsul 
unor sportivi și îl comunica antre
norului.

...A urmat alt act la „înaltă ten
siune", după care cei peste 20 de 
sportivi, la semnalul de încetare, 
aliniați după înălțime, 
cat ceremonios în 
lui, iar acesta, Ia 
clinat cu același 
elevii săi.

Așadar, se 
aflarea altor 
l-am abordat ,

— Cum. pregătiți atacul acestei 
competiții, am văzut. Ce șanse au 
însă sportivii noștri, așteptăm să 
ne spuneți dv.

— După cite știu, și-au anunțat 
participarea concurenți din 8 țări
— Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Italia, Polonia (cu doi participași 
la fiecare categorie) și Ungaria. 
Deci va fi foarte dificil. Cu toate 
acestea putem obține succese la 
toate categoriile.

— Chiar așa ?
— Da. da! Nu exagerez. Favori- 

ții mei sînt: Al. Filip și L Mol-

Ningea. Un grup 
treninguri alerga în 
sala de antrenament 
seamă că terminaseră încălzirea — 
lăsînd urme cenușii pe caldului ui 
acoperit cu un strat subțire de nea. 
Intrăm și noi în sală. Era liniște, 
poate chiar prea multă liniște. Ti
nerii schimbaseră în tăcere trenin
gurile cu chimonourile și se pre
găteau pentru începerea antrena
mentului. Intr-un colț, doi oameni
— unul dintre ei cu părul albit — 
discutau în șoaptă cu un judoka 
pe care-1 cunoșteam de anul tre
cut — Cristian Nicolae, trefilator 
la uzina „Laromet" din Capitală, 
Poate că am fi trecut peste acest 
amănunt, dacă în timp ce-i pri
veam nu-1 vedeam pe omul cu 
multe decenii ne umeri ștergîn- 
du-și ochii cu o batistă.

— Permiteți-mi să pi-l 
pe bunicul meu — spunea 
în chimonou, vizibil emoționat.

— Savel Soficu — se recomandă 
bunicul, oarecum stînjenit de pre
zența noastră.

— ...$i pe tata — continuă Cris
tian.

— Victor Nicolau...
— Au venit să mă vadă. Buni

cului îi era foarte dor și cînd m-a 
văzut în costumul ăsta...

— într-adevăr — interveni și ta
tăl lui Cristian — am călătorit cu 
trenul aproape toată noaptea 'le la 
Roman. Ne-a scris băiatul că a fost 
ales pentru un meci internațional...
— Poate pentru mat multe! — 
subliniem noi.

...Ovidiu Bucur, unul dintre cri 
doi antrenori (Gheorghe Donciu 
era chemat la clubul său -- Rapid) 
ai lotului național de tineret care 
se pregătește in aceste Z'le pentru 
întrecerile celei de a III-a ediții a 
Campionatului internațional de 
judo ale României (programat sîm- 
bătă și duminică în sala Florpâsca) 
după cîteva „reprize" (randori) mai 
calme, a spus ceva unor judoka 
aflați pc marginea saltelelor. în 
acel moment s-a declanșat un 
adevărat vacarm. Sunete aproape 
asurzitoare de trîmhițe improviza
te, bătăi în talere de haltere și în 
alte „instrumente* acopereau totul. 
Din cînd în cînd antrenorul a- 
nunța secundele.

— Acum! — le striga din răs
puteri Bucur. Imaginați-t ă că sin- 
teți conduși, de adversari și trebuie 
să forțați victoria. Mai sînt 15 se
cunde!

Sportivii luau fulgerător „prize' 
și „plecau" în procedee 
Ne era extrem de greu 
mărim. în cîteva secunde 
parter", apoi în picioare

prezint 
tîr.urul

puțin obișnuit

s-au aple- 
fața antrenoru- 
rîndu-i, s-a în- 
respect pentru

sar.se
/. Pe-

Nyari și C Cotnan. 
fața noastră tocmai 

medaliat cu bronz 
și campionul național al

trecea
anul

prilejul pentru 
amănunte. Mai întîi 
pe antrenor.

ivise
sed: 
ana

• Luni seara, 
avut loc ședința 
Comisiei municipale 
C.M B F. F.S. " 
tov. Tudor Vasili. -------
și Aurel DobincA. secretar general 
F.R. Volei ----- ------— --- --------- ------

la 
de

a

REZULTATE BUNE
ÎN „CUPA

La numai o oră după încheierea 
campionatelor republicane de seniori, 
pe pista lacului Ciucaș au început 
luni după-amiază. 
di dă și o gheată 
nle tradiționalei 
cu trofeul „Cupa Șoimi 
în program au figurat 
be pentru juniori și copii 
tindu-se în progres, tineri 
tori de la Școala sportivă 
confirmat bunele 
zînd noi recorduri, care urms 
fie verificate si omologate de 
rația de soeriaiitate. Iată autorii a- 
cestor performante: Sanda From — 
52.7 Ia aOO m junioare TI (vj. 53.2) : 
Carmen Dragoman — 153.1 la 1000 
m. copii I (V-r. 1535) și Ioan Optn- 
caru — 1445 la 1000 m copii I (v r. 
1-.44J).

învingătorii In c^eialte probe: 
500 m juniori I — Stefan Simon 
(C.S.M. Cluj) 483: 5«* m junioare U 
— Carmen Dragoman 5SJ : 5t* tn 
juniori II — LatLâiau Fokt (Mure-

pe o vreme splen- 
minunată. Intrece- 
competiții, dotaiă 

Tușnad". 
lumat pro- 

Prezen- 
i Datina- 
Sibiu au 

aprecieri. real;-
să

0 INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR
între inițiativele avind menirea îmbu

nătățirii activității sportive, aceea ta care 
vrem să ne referim mai jos ni se pare 
ilemna de toată lauda. Ea aparține unu.a 
d-ntre cei mai pasionați activiști, preșe
dintele Clubului sportiv școlar. T. Bolea, 
și constă in editarea săp-.âm'nal* a - 
buletin intern de citeva pagini, in-tulai 
sugestiv „Sumar săptâminat-. Ir. a tocă 
oglindă se reflectă aproape insrtaga acti
vitate a clubului. Răsioind pnn e.e t; ~. 
numere ale „sumarului-, am avut plă
cuta surpriză să intilnim in puținele sale 
pagini, alături de evidențierile celor t-.a;

T1RGUL DE IARNA
10 ianuarie — 12 februarie 1972

CUMPĂRĂTORI
In această perioadă beneficial! de

REDUCERI DE PREȚURI
DE 10-15 LA SUTA

VICTOR SOTIRESCU

(Dinamo București)

ȘOIMII T U Ș N A D“
Tg. Mureș) 48.6 : 500 m _copii I 
Ileana Tompos (Șoimii

Si Ion Opincaru 51.9 ; 
Iudith Balint 

Mureș) 24.2 si Zoltan 
1000 m copii I — .

seu (Șc. sp. Sibiu) 
1500 m junioare I — Sanda 
2 57.0 $j 3M0 m juniori I — 
Imecs (Agronomia Cluj)

A STABILIT NOI
sui

Tușnad) 
200 m 

(Mureșul 
Adorian 

Anca Vîr- 
I 1:54.6 ;

Frum 
Eugen 

_ ___ 5 :19.7.
Clasamentul pe echipe : i. Mureșul 

sportivă

RECORDURI DE SENIORI
612 
copii II
Tg. figM
22.8

Tg Mureș 74 p, 2. Școala
Sibiu TO u, 1 So.mii Tușnad 30 d.

Maestrul sportului Victor Sotireseu (Di
namo București) a realizat noi recorduri 
republicane pe pistele de patinaj viteză 
de la Madonna di Camplglio și Innsbruck. 
Cea maj valoroasă performanță a înre
gistrat-o pe distanța de 1 500 m, unde a 
fost cronometrat cu 2:13.97 (v. r. 2:1<S.40). 
Vitezlstul bucureștean a mai stabilit ur
mătoarele recorduri t 1000 m — 1:29,71 
(v.r. 1:29,90); 10 00o m — 18:04.89 (v. r. 
13:13.90); poliatlonul mare — 196,020 punc
te (V.r. 205,263 p).

Speranțele olimpice din țările socialiste
se intilnesc

a „Concur-Ediția din acest an 
sului Prietenia", rezervat speran
țelor olimpice din țările socialiste, 
va avea loc între 28 ianuarie și 1 

■bruarie pe pista de la Zakopane. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
tinerii viteziști Sanda Frum (Șc. 
sp. Sibiu). Roxana Salade (C3M. 
Cluj). Eniko Giliga (Mureșul

la Zakopane
Mureș), Zoltan Șandor (Dinamo 
Brașov), Gheorghe Dumitrescu 
(Constructorul București), Ladis- 
dau Fokt (Mureșul Tg. Mureș) și 
Victor Ciolacu (Șc. sp. Sibiu). Pa
tinatorii români vor fi însoțiți 
antrenorii Zoltan Szekely și 
fan Demen i.

PRIMII CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

portarea campioanei europene Edda 
Baia, care n-a evoluat la posibili
tățile ei, elasîndu-se cu 716 p pe 
locul 9.

REZULTATE — armă cu aer 
comprimat 40 lovituri — senioare: 
1. Ioana - • -
București) 744 (in manșa I 365 p 
în manșa a II-a 379) — campioa
nă națională, 2. Veronica Stroe 
(Dinamo) 744 p (376—368), 3. Me-

lania Petrescu (Dinamo) 744 p 
(370—374), 4. Marina Vasiliu (DinaA 
mo) 744 p (370—374), 5. Marianii 
Feodot (Dinamo) 729 p. 6. Ioan.7 
Soare (I.E.F.S.) 727 p *

La proba de pușcă
comportare remarcabilă

(Dinamo

țrr'w

.« 
tehnice 

să-i ur- 
erau în 
și iar în

Șerbănescu

ÎNCEPE SEZONUL INTERNAȚIONAL

v.
kg
100
e-

57, 68. 90 și 
meciurile din

iteristă Sanda Frum 
comportare de ta un concurs

(Șc sp. 
la altul

Sibiu) a acut In 
mai bună, fiind

actualul sezon 
selecționată ino

lotul care va reprezenta țara noastră la întrecerea speranțelor olimpice 
de la Zakopane. Foto : V. BAGEAC

la unele ariieole de îmbrăcăminte îi încălțăminte pentru sezonul rece 
La magazinele cooperativelor de consum s-au pus în vînzare, la 

preturi reduse, o gamă variată de țesături din lînâ, diverse confecții 
din stofă și textile îmblănite (paltoane, pardesie, sacouri, rochii, fuste, 
taioare, articole vestimentare tip sport), cisme ți ghete eu f«le din 
P.V.C. pentru femei, ghete cu tete din piele și talpă de cauciuc penlru 
femei și bărbați, fulare, baticuri, broboede, mănuși etc.

Toate mărfurile sini moderne și de bună calitate.
FOLOSIȚI ACEASTA OCAZIE, CARE VA DA POSIBILITATEA SA 

FACEȚI O ECONOMIE ÎN BUGETUL DV.

CAMPIONII JLNIORILOR MICI Șl COPIILOR
Paralel cu întrecerile finale ale 

campionatelor naționale, rezervate 
seniorilor, la Tușnad s-au desfășu
rat și disputele juniorilor mici și 
copiilor. Iată tabloul de onoare al 
micilor campioni 
COPII II, 100 m 
Tereza Costache 
Buc.) și, respectiv, 
și Marcela Duță 
100 m (b) 
mii Tușnad) ; 300 ni (b) — Zoltan

(Mureșul Tg. Mureș) ; 
, 500 ni și 1 000 m (f)

Dragoman (Șc. 
500 și 1000 m (b)

pe anul 1972: 
și 300 m (f) — 

(Constructorul
Tereza Costache 
(Șc. sp. 2 Buc.); 

îos:f Moldovan (Șoi-

Adorjan ( 
COPII I, 
Carmen
sp. Sibiu): . . — . .
—Attila Varga (Dinamo Brașov); 
JUNIORI II, 500 ni, 1 000 m și 
1 500 m (f) — Sanda Frum (Șc- 
sp. Sibiu); 500 m (b) — Ladislau 
Fokt (Mureșul Tg. Mureș) și Gheor- 
ghe Dumitrescu (Constructorul 
Buc.); 1 500 și 3 000 m (b) — Lasz- 
lo Lazar (Harghita M. Ciuc).

Luptătorii români inaugurează 
zilele acestea noul sezon internațio
nal participînd. peste hotare, la o 
serie de turnee. Astfel, opt compo- 
nenți ai lotului olimpic de greco- 
romane se deplasează azi în Suedia, 
unde vineri, sîmbătă si duminică, 
vor participa la o mare competiție in
ternațională — „Turneul Klipan”. 
Vor fi prezenti o «erie de luptători 
valoroși din U.R.S.S., Bulgaria, R.D, 
Germană. R.F. a Germaniei, Dane
marca, Polonia etc. Țara gazdă va 
înscrie la turneu reprezentativa o- 
limpică si o echipă a clubului Kli
pan. Sub conducerea antrenorului 
Ion Cornevinu se deplasează tn 
Suedia următorii luptători : Gh. Ber- 
ceanu (cat. 48 kg), Gh. Stoiciu (52 
kg). I. Baciu (57 kg), S. Popescu 
(68 kg), M. Vlad (82 kg), N, Neguț 
(90 kg), N. Martinescu (100 kg) șl 

Dolipsehi ( + 100 kg). Ca arbitru 
s-a deplasat Ion Cernea.

★
Alți luptători de la greco-romane 

vor pleca azi în U.R.S.S., unde la 
Tbilisi vor participa, alături de spor
tivi din Turcia. Cehoslovacia, Bul
garia, Ungaria, Siria, Iran si U.R.S.S. 
la o mare ‘ “ ___
Vor face deplasarea : I. 
kg), M. Ciutan (62 kg), I.
(74 kg), I. Bender (82 kg) și D. Cuc 
— antrenor.

Două echipe de club vor 
zente zilele acestea la întîlnlri inter-

întâlnire internațională.
Stoica 148 Enachc

fi pre-

naționale : Metalul București în R.D. 
Germană și Polonia, iar C.S. Pi
tești la Varșovia.

• în zilele de 12 și 13 februarie, 
va avea loc la Poiana Brașov un 
concurs de selecție la greco-romane 
(categoriile 62 kg, 74 kg și 82 kg) 
și libere (68 kg, 90 kg si 100 kg) 
pentru completarea loturilor. Vor fi 
prezenti la întreceri actualii com- 
ponenți și alți sportivi din echipele 
asociațiilor si cluburilor. Cu ocazia 
acestei competiții. F.R.L. organizea
ză un curs de perfecționare pentru 
arbitri.

• La recenta sa ședință, biroul Fe
derației române de lupte a luat o 
serie de măsuri menite să îmbunătă
țească activitatea competitională. 
Astfel, s-a stabilit ca pentru întîl- 
nirile de divizia A echipele pot pre
zenta la cîntar și cite două rezerve • 
— juniori — care not fi folosiți nu
mai.. la categoriile 52. 62, 74 si 82 
la greco-romane si 
kg — la libere în 
tapa, respectivă.

Au fost scoase 
derat.iei următoarele secții, 
ultimii doi ani n-au avut nici _  .
de activitate : Rapid Buzău, Ferarul 
Sf. Gheorghe, Chimia Craiova. Pro
gresul Cîrce.a (jud. Dolj) și înfrăți
rea Alba Iulia.

La începutul lunii viitoare, biroul 
F.R.L. va analiza activitatea sec
țiilor Steazui roșu Brașov și Iprofil 
Rădăuți. (T. R.)

T U R I Ș T I

din evidenta 
care 

un
fe- 
în 

fel

(364—.''63). 
seniori, o 
a avut-o 

Petre Șandor, care deși av»a un 
handicap de două puncte iată de 
Șt. Caban după prima manșă, a 
reușit să tranșeze „scorul" în far 
vearea sa și să cîștige titlul, nri- 
mul pe care-1 cuceresc trăgătorii de 
la Steaua în acest campionat. Șan
dor a avut un finiș puternic în 
acest concurs, realizînd pe decade 
următoarele punctaje: 92—97—98— 
98.

REZULTATE — armă cu aer 
comprimat 40 lovituri — seniori: 
1. P. Șandor (Stea-ua) 760 p (375— 
385) — campion național, 2. St. Ca
ban (Dinamo) 756 (377—379), 3. L 
Codreanu (Steaua) 751 p (376—375), 
4. M. Marin (Metalul) 745 p (366— 
379), 5. E. Satala (Dinamo) 741 p 
(363—378), 6. D. Vidrascu (Dinamo) 
738 (369—369).

întrecerile de pușcă la juniori 
pe echipe — atît la fete cît și la 
băieți — s-au încheiat cu victori;* 
tinerilor de la Dinamo, care au 
cîștigat detașat și au obținut, tot
odată și noi recorduri.

REZULTATE — junioare : 1. Di
namo București 1086 p — nou record 
— v.r. 1080 (Dumitra Matei 369 p, 
Angela Tudorică 363 p, și Anca 
Iuga 354 p) campioană națională, 2. 
Viitorul Focșani 1002 p. Juniori : 
I. Dinamo București II 1993 p, — 
nou record — v.r. 1091 (S. Cueu 
366 p, I. Mihalcea 366 p. și D. Barbu 
cu 361) campioană națională, 2. 
Petrolul Ploiești 1078 p, 3. Medi
cina Iași 1040 p.

Azi, tot în sala de expoziție a 
Institutului de arhitectură . I' ". 
Mincu", au loc ultimele confrun 
țări la proba de pistol — seni t i 
și senioare.

PATINAJ LA PAIATUL 
PIONIERILOR

La stadionul Republicii s-a deschis 
sportiv pentru excursii la munte. Se 
diacuri, căciuli, pulovere, etc.

Program de funcționare între orele 
Duminica închis.

centrul de închiriat echipament 
închiriază schiuri, bocanci, vin

10-13 și 16-20, telefon 31.48.80.

Centru specia! de inițiere 
deschis sub egida clubului 

„Cutezătorii"
Clubul sportiv „Cutez i; < i .!• 

la Palatul pionierilor di i .
a organizat un centrii iîe ut 
deschis tuturor „crava ■io. , . i“ 
între 9—11.30 și 14.30—17.

Centrul, care este deschis înce
pătorilor șî avansaților bene tr ia
ză și de o instalație pentru noc
turnă.

i
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MUNCĂ NEOBOSITĂ mu RIDIC» 
NIVELULUI GENEML AL CUNOAȘTERII

— învățământul de partid cu sportivii la clubul RAPID —

TURNEE DE PREGĂTIRE, NU DE
Ca-n flecar® an, echipe româ

nești pleacă peste hotare, pentru 
completarea pregătirii lor în con
diții de climă și pe terenuri mai 
bune. Unele dintre ele și-au per
fectat singure turneele; cele mai 
multe. însă, au beneficiat de aju- 
torua federației, care le-a înlesnit 
contractarea lor. Sprijinul federa
ției tipare mai evident atunci cînd 
tomnarăm cifrele înregistrate in 
ultimii ani: 10 turnee (cu 46
jocuri) în 1967/1968 ; 8 turnee (19 
mecitiri) în 1968/1969 ; 11 (50) în 
1969'1970 și 18 (59) în 1970/1971. 
Deci, o creștere destul de mare.

îartia aceasta sînt perspective de 
menținere a numărului sporit de 
«urnee. Steaua se află în America 
de Sud ; pe rînd, vor pleca lotul 
olimpic în Maroc, lotul A în Ame
rica de Sud, Sport Club Bacău, Po
litehnica Iași și Sp. studențesc 
București In Liban, U.T.A, proba
bil în Africa de nord. F.C. Argeș 
în Iran (și poate în Turcia sau 
Israel). Acestea sînt turnee perfec
tate. dar mai sînt cîteva în curs 
de contractare (Rapid, Petrolul.

„U“ Craiava etc.), astfel încît în 
perioada precompetitională nume
roase echipe se vor găsi angrenate 
Intr-o activitate internațională care 
— prin jocurile programate — 
poate ți trebuie să contribuie la 
îmbunătățirea substanțială a pre
gătirii și a formei sportive.

Asemenea turnee sînt foarte u- 
tile pentru că satisfac cîteva dezi
derate : pregătirea în condiții mai 
bune și, prin mijlocirea jocurilor, 
lărgirea contactelor cu cluburile 
străine și popularizarea fotbalului 
românesc, astăzi pretuit la cote su
perioare. De aici, însă, rezultă obli
gația — după cum sublinia un ar
ticol precedent — ca jucătorii să 
aibă în prealabil o pregătire de 
bază, pentru a realiza, în același 
timp, și îmbunătățiri în instruire 
și comportări bune. Altfel spus, 
turneele nu trebuie să înlocuiască 
etapele inițiale' de pregătire, ci să 
constituie mijloace de perfecțio
nare. apanajul fazelor avansate. 
Jocul — se știe — este o eficientă 
formă de pregătire din toate punc
tele de vedere. Așa se și explică,

de altfel, prezenta multor cluburi 
europene, aflate în „sezon mort”, 
pe diferite meridiane ale globului i 
St. roșie Belgrad în Spania și Ame
rica de Sud. Benfica în Brazilia, 
Sarajevo în Iran. Irak. Kuweit, 
V’ojvodina în America Centrală, 
Partizan Belgrad în Africa. Ham
burger în Extremul Orient; sau 
turneele din februarie ale echipe
lor bulgare în Grecia (Ț.S.K.A. și 
Slavia Sofia), Turcia (Cernomoret) 
K.F.G. (Levski Spartak) și Liban 
(Ciardafon) etc. Toate aceste tur
nee sînt efectuate, însă, după o pe
rioadă de pregătire prealabilă, 
care permite abordarea jocurilor 
în condiții convenabile, cel puțin 
apropiate celor ale adversarilor.

In a] doilea rînd, pentru că în 
conștiința multora dintre jucătorii 
noștri stăruie o mentalitate ero
nată, ei trebuie convinși că ACESTE 
TURNEE NU SÎNT DE AGRE
MENT, ca răsplată pentru cine știe 
ce comportare, ci turnee de pregă
tire și, in același timp, de repre
zentare a fotbalului nostru. Modul 
amintit de a le privi este dăunător

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU FRUNTAȘELE DIVIZIEI C
CHIMIA SUCEAVA (seria I)

Situația in clasament:

Numeroșii iubitori al fotbalului 
din Suceava speră că echipa lor 
va reveni din nou în divizia se
cundă, unde a mai activat cu cîți- 
va ani în urmă. Aceasta este fi
rește, și dorința conducerii secției, 
a antrenorului lain Cotruț și a ju
cătorilor. Dar, cu toate că echipa 
se află pe primul loc in serie, tea- 
lizarea dezideratului va întîmpina, 
fără îndoială, multe greutăți.

Sucevenii au avut în toamnă, ni
mic de zis, o comportare bună, au 
pierdut doar un singur joc (la Făl
ticeni, cu Foresta, O—1), au o for
mație disciplinată, n au a.ml nici 
un jucător eliminat de pe teren, 
dar au în... spate două echipe ame
nințătoare. I.T.A. Pașcani (20 o) și 
Victoria Roman (.13 p), care aspiră 
și ele la șefia seriei. .’.oui, lotul 
este redus numeric. In tur, antre
norul a avut la dispoziție doar 34

13 9 3 1 23-4 21 p

jucători. Iată unele dintre moti
vele pentru care suporterii mai 
realiști privesc cu explicabilă grijă 
revenirea Chimiei în „B“.

Lotul care a adus-o pe Chimia 
Suceava pe primul loc în clasament! 
Eugen Petru și Gheorghe Regulschi 
— portari, Ioan Buzoianu, Gheor
ghe Lipan, Ovidiu-Căldăruș, Nicolae 
Selymesi, Vasile Bucar iuc și Gheor- 
ghe Tcaciuc — fundași, Dumitru 
Doreau și Alexandru Grigorescu — 
mijlocași, Aristide Roșu, Mihai

Tcodosiu, Victor Danilef și Radu 
Gălățeanu — înaintași.

Echipa este, relativ, tînără, me
dia de vîrstă fiind de 24 de ani. 
Antrenorul I. Cotruț a promovat 
anul trecut, din peoinieră proprie, 
trei juniori: Regulschi, Bucaciuc 
și Tcaciuc, ultimul fiind și mezinul 
lotului (are 17 ani).

Punctul forte al Chimiei este a- 
părarea, care în cele 13 partide a 
primit doar patru goluri. Cel mai 
talentat jucător sucevean este un 
fundaș, Ovidiu Căldăruș. In atac, 
cel mai productiv om a fost în tur 
Radu Gălățeanu, care a înscris 9 
goluri.

C. ALEXA-coresp. județean

RULMENTUL BÎRLAD (seria a ll-a)

AGREMENT!
și anulează de la început orice 
bună intenție. poate compromite 
scopul urmărit. El trebuie combă
tut în primul rînd de antrenori, 
factori principali în educarea șl 
îndrumarea jucătorilor. Cei care-1 
cunosc mai bine. îi pot convinge 
— pentru a nu se nărui o munca 
întreagă — să-și îndeplinească în
datoririle ce le revin în condițiile 
unor turnee peste hotare, ca repre
zentanți ai fotbalului nostru.

Jocurile internaționale, fie ele 
de pregătire — ca acelea din a- 
ceastă perioadă —. fie amicale, 
pretind din partea jucătorilor dem
nitate. seriozitate, participare con
știentă. Numai astfel pot dovedi 
necesitatea și utilitatea lor.

Petre GAȚU

A FOST REORGANIZAT 

COLEGIUL CENTRAL 

AL ANTRENORILOR
Zilele trecute a fost reorganizat 

Colegiul central al antrenorilor, fo
rul tehnic al F.R. Fotbal.

în noua sa alcătuire el arată ast
fel î Ion Șiclovan — președinte, 
Angelo Niculescu și C. Braun-Bog- 
dan — vicepreședinți, Cornel Dră- 
gușin — secretar, Constantin Arde- 
leanu, Mihai Bîrsan, Gheorghe Ola, 
Lazăr Sfera, Cornel Simionescu, Dr. 
Nicolae Stănescu, Ion Voica, Tibe- 
nu Bone, Constantin Cernăianu, Ro
bert Cosmoc, Nicolae Dumitrescu, 
Nicolae Dumitru-Nicușor, Vintilâ 
Mărdărescu, Ilie Oană, Nicolae Pro- 
ea, Petrică Rădulescu, Ion Rus, Ilie 
Savu și Valentin Stănescu — mem
bri.

Primii unsprezece de pe această 
listă fac parte din Biroul Colegiului 
central al antrenorilor.

De multă vreme, vîrsta întrebări
lor nu se mai situează în perime
trul strict al adolescenței. Comple
xitatea problemelor sociale pe care 
le ridică viața contemporană ne 
pune în fața unei nevoi acute de 
cunoaștere, de înțelegere deplină 
a faptelor înconjurătoare. Desăvîr- 
șirea construcției socialiste este ne
mijlocit legată de un nivel înalt 
de conștiință al tuturor celor ce 
muncesc, cu brațele Și cu mintea, 
în țara noastră, de înarmarea fie
căruia dintre noi cu bogate cunoș
tințe, de ridicarea permanentă a 
nivelului politico-ideologic.

Dornici să aducă o contribuție 
din ce în ce mai mare la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la înflorirea patriei 
sportivii noștri nu se mulțumesc cu 
performanțele de pe stadioane, cu 
lupta de ridicare a măiestriei spor
tive. Mergînd pe drumul trasat de 
partid, ei se străduiesc, în același 
timp să urce noi trepte ale cunoaș
terii devenind în acest *fel cetățeni 
de nădejde ai țării, slujitori înflă
cărați ai intereselor ei.

O vizită făcută, recent, la clubul 
Rapid, avea să ne ofere o serie de 
date concludente în legătură cu 
munca politico-ideologică și de edu
cație ce se depune în această mare 
unitate sportivă, în primul rînd prin 
acea înaltă școală civică, deschiză
toare de largi orizonturi, care este 
învfițămintul de partid.

Fotbaliștii, încadrați la club în 
învățămîntul de partid, au început 
cursurile cu cinci luni în urmă, 
concomitent cu startul în campio
nat Ei au participat, pînă acum, 
la cinci lecții, ținute fie în sala de 
consiliu a clubului, fie în taberele 
de pregătire comună. Amintind ti
tlurile lecțiilor — 1. P.C.R., conti
nuatorul celor inai bune tradiții ale 
luptei de veacuri a poporului ro
mân pentru eliberarea socială și 
națională; 2- Politica externă a 
Republicii Socialiste România, po
litică activă de prietenie și colabo
rare frățească cu toate țările socia
liste, de lărgire și intensificare a 
relațiilor cu celelalte țări, indiferent 
de orinduirea lor socială; 3. Patrio
tismul socialist, izvorul marilor vic
torii ale poporului nostru ; 4. Res
pectarea normelor sociale de con
viețuire, îndatorire esențială a tutu
ror cetățenilor ; 5. Pregătirea temei
nică, multilaterală pentru marile 
competiții internaționale, sarcină

patriotică, de mare răspundere, a 
sportivilor și antrenorilor — avem 
o imagine a variatelor și importan
telor teme prezentate și discutate 
în cadrul învățămîntului de par
tid, cu fotbaliștii de la Ra
pid. Cu vie însuflețire au fost 
studiate Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, la Plenara 
C.C al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971, precum și Programul P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii și educația so
cialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
temelia principiilor eticii și echită
ții socialiste și comuniste. _ Acest 
document de partid a fost îndelung 
dezbătut în cadrul învățămîntului 
de partid cu sportivii de la Rapid, 
el evidențiind una dintre proble
mele cardinale ale politicii partidu
lui nostru, aceea de formare a 
unui om de tip nou, un om elibe
rat de toate reziduurile vechilor 
mentalități burgheze ; un om pă
truns de avînt revoluționar în gîn- 
dire și comportament, un om ani
mat de dragoste de muncă, de o 
adîncă responsabilitate civică, de 
înalte sentimente patriotice și in
ternaționaliste; un om cu o ținută 
morală ireproșabilă, capabil să-și 
subordoneze în mod conștient pro
priile interese, intereselor mai largi 
ale colectivității. Aceasta înseamnă, 
intr-un cuvînt, un om cu o înaltă 
conștiință socialistă-

Lectorii Ion Petcu, Petre Capră 
și Niculae Mitican au avut satis
facția să constate o participare din 
ce în ce mai largă la discuții, o 
ridicare continuă a nivelului acestor 
discuții. Timizi la început, prefe
rind să asculte și ezitînd să ia cu- 
vîntul, din teama de a nu găsi cele 
mai bune exprimări. Lupescu, An- 
gelescu, ltămureanu, Codrea, Năstu- 
rescu, Codreanu etc. și-au adus a- 
portul la aprofundarea temelor pre
zentate, dovedind prin aceasta nu 
numai mai mult curaj, dar mai 
ales, un plus de cunoștințe, o în
țelegere mai bună a problemelor.

Luind cuvîntul la lecția „Pregăti
rea temeinică, multilaterală, pentru 
marile competiții internaționale — 
sarcină patriotică de mare răspun
dere a sportivilor și antrenorilor”, 
Lupescu, Codrea, Angelescu și cei
lalți au arătat, în esență, că este 
bine să prețuim valoarea victoriilor 
înregistrate pînă acum, dar că via

ța merge înainte și „succesele de 
ieri sau cele de astăzi își pierd 
strălucirea, dacă lor nu le urmează 
altele, de valori și dimensiuni cres
cute"- Dar, au mal arătat ei, „P® 
fondul unui progres general al o- 
menirii, în toate domeniile, afirma
rea se cîștigă — și, mai ales, se 
păstrează — din ce în ce mai greu. 
La fel se petrec lucrurile și în ac
tivitatea sportivă de performanță, 
care solicită în prezent mult mai 
multe eforturi, căutări permanente, 
o pregătire continuă și cit mai 
complexă.

Dar fotbaliștii din Giulești au re
cunoscut că nu întotdeauna au pro
cedat așa, că uneori au încălcat 
disciplina, începînd cu întîrzieriie 
mai mari sau mai mici la antrena
mente, cu tendința de a nu depune 
eforturi prea mari. Pe cine au în
șelat în felul acesta, dacă nu pe 
ei înșiși ? Cine a avut de pierdut 
din această goană după comoditate, 
după o pregătire superficială ?

Concluzia lecției a fost aceea câ 
trebuie intensificată pregătirea edu
cativă a sportivilor, în vederea dez
voltării conștiinței și gîndirii lor. a 
convingerii acestora că, pentru rea
lizarea marilor rezultate trebui® în
deplinite integral condiții care cer 
încordare maximă a tuturor forțe
lor lor fizice și intelectuale.

Nu i-am uitat nici pe ceilalți 
sportivi ai clubului Rapid, care ur
mează învățămîntul de partid la 
locurile lor de muncă. Și nu i-a 
uitat nici clubul care prin Niculae 
Mitican, responsabil cu problemele 
de propagandă și educație și cu 
ajutorul altor activiști, a făcut re
petate sondaje prin unitățile C.F.R.- 
ului, aflînd cu acest prilej lucruri 
frumoase despre modul cum se pre
gătesc sportivi ea Elena Todirașcu 
și Virgil Herling (canotaj), Mihai 
Chelcea și Nae Băncilă (haltere), 
Vasile Gheorghe și Crin Georgeică 
(judo). Alexandru Constantin (lup
te), Cristian Popescu, Vasile Pro- 
dulea. Anca Racoviță și Dorina Su- 
Iiman (baschet), Elena Florea 
(handbal), Liviu Taină (popice) etc.

Putem să conchidem că, în ge
neral, sportivii de la Rapid se pre
zintă satisfăcător la învățămîntul 
do partid. Dar, din moment ce 
există și calificative mai bune, de 
re n-ar lupta ei să le obțină, pînă 
la sfîrșitul anului ?

Jack BERARIU

Mini-fotbal la Brașov
Sala Tractorul din Brașov a găz

duit un reușit turneu de mini- 
fotbal, Ia care au luat parte 8 echi
pe (Metrom — 3 formații. Tractorul
- 3 și C.S.U. - 2).

tată rezultatele înregistrate : Me
trom" I — Tractorul I 12—9, Metrom 
II — Tractorul II 7—5, Tractorul III
— C.S.U. I 6—4 și Metrom III — 
C-S.U. II 4—3.

C. GRUIA, coresp. Județean

UN TURNEU IN TANZANIA

Situația in clasament:

Este pentru prima oară cînd for
mația bîrlădeană. care activează de 
mulți ani în divizia C, obține o a- 
semenea performanță — la jumă
tatea campionatului ocupă primul 
loc în serie.

Antrenorul Ion Ștefănescu a por
nit la drum cu următorul lot de 
17 jucători: Grigor aș, Parfenie, 
Niculescu, Bălan, Vieru, Tos, Po
pescu, Frunză, Filer, Chiuș, Marin, 
Petrini, Radu, Calciu, Duduc, Co- 
dreanu și Dumbravă.

Pe parcursul turului au fost scoși 
din lot Duduc, Radu și Calciu pen
tru lipsă de interes în pregătire și 
pentru viață nesportivă. A revenit, 
în schimb, Popovici (eliminat din 
echipă la începutul anului 1971) și 
au fost promovați trei juniori — 
Pleșu, Minciună și Popa.

S-au remarcat următorii jucătorii

13 8 3 2 21-9 19 p

Chius — care a jucat In toate cele 
13 partide, și a semnat 7 din cele 
21 de goluri înscrise de Rulmentul, 
Niculescu (stîlp al apărării), Vieru 
și Grigor aș.

Interesant de amintit că șl por
tarul Grigoraș a înscris două go
luri, din lovituri de la 11 m. A- 
părarea echipei a primit .un nu
măr mig de goluri: 9.

Pentru noul sezon, Rulmentul are 
un nou antrenor, Petre Căpățină. 
vechiul conducător tehnic, I. Ștefă
nescu, plecînd la I.T.A. Pașcani. 
Pentru partea a doua a campiona
tului, fotbaliștii de la Rulmentul 
vcr să se distanțeze de principalul 
lor adversar. Petrolul Moinești, e- 
chipă bine cotată în fotbalul mol
dovean, de care sînt despărți ți în 
clasament doar de un singur punct. 

Eliade SOLOMON-coresp.

Amintirile sînt frumoase, GROZEA! 
Cum te împaci, însă, cu anonimatul 

in care te afli?

Șl ZAMBIA PENTRU PETROLUL
Petrolul Ploiești are în perspecti

vă un turneu în Africa, în cursul 
lunii februarie. Ploieștenii ar urma 
să susțină 6—7 jocuri în Tanzania și 
Zambia, între 8 și 26 februarie. Tra
tativele sînt în curs.

PERONESCU Șl EM. GEORGESCU (Jiul) 

LA METALURGISTUL CUGIR?

JIUL PETROȘANI-

Divizionara B Metalurgistul Cu- 
gir, pregătită de antrenorul V. 
Tîlmaciu, speră să înceapă se
zonul cu un lot mult întărit Din 
lotul metalurgist care participă la 
antrenamente, fac parte Peronescu 
și Emil Georgescu de la Jiul. An

trenamentele au loc zilnic, în aer 
liber. In curînd echipa va susține 
primele jocuri de verificare cu 
Minaur Zlatna, Mureșul Deva și 
Jiul Petroșani.

M. VÎLCEANU — coresp.

TORtSTA ZĂVOI 5-1 (2-0)
în comuna Zăvoi, s-a desfășurat, 

duminică, meciul amical dintre 
divizionara A Jiul Petroșani și e- 
chipa locală Foresta. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 5—1 
(2—0) în favoarea Jiului, în urma 
golurilor înscrise de Libardi 2, 
Naidin 2 și Cotormani.

Miine, pe stadionul din str. Dr. Staicovici

Grozea. E jucătorul care, cu ani 
In urmă, a făcut un spectaculos 
salt, de la Olimpia Giurgiu, din 
Divizia C. la Dinamo București, 
campioana tării. La timpul res
pectiv. transferul a făcut multă 
vîlvă. La primele întîlniri cu min
gea. Grozea i-a sedus pe unii, ca- 
re-i și preziceau un viitor strălu
cit Dar anii au trecut. Grozea a 
urcat spre constelația unor valori 
autentice. Dar n-a rămas mult pe... 
orbită. De cîtva timp a intrat, 
chiar, într-un total anonimat. O 
speranță, o mare speranță, a de
venit un anonim. De ce ? Cum ? 
E Grozea terminat ca jucător ?

în una din zilele trecute am 
căutat să aflăm răspunsul. Unde ? 
Chiar la sursă. L-am invitat pe 
Grozea la o discuție. N-a ezitat 
nici o clipă Tn intimitatea came
rei „11“ a vilei ..Cerbul", din Si
naia. am purtat dialogul de față, 
reporterul fiind încredințat că va 
primi răspunsurile la întrebări la 
modul cel mai sincer.

— Iți place fotbalul. Gică Gro
zea ?

— Mai mult decît cred unii.
— îți mai aduci aminte de de

butul în Divizia A ?
— Desigur. Nu se poate uita un 

asemenea eveniment. Era în vara 
lui 1965, în meciul Dinamo — Mi
nerul Baia Mare. Am jucat înain
taș central, în dreapta, lingă 
Pîrcălab. Dar primul meu meci 
bun la Dinamo îl consider pe cel 
cu Universitatea Craiova : 8—0.
Am jucat mijlocaș. Atunci credeam 
că voi rămîne titular. Dar n-am 
avut șansă. Ghergheli era în națio
nală.

— Iti place să-ti persiflezi ad
versarii ?

— Nu, n-am făcut-o niciodată 
cu această intenție. îmi place fen
ta. Și cînd îmi reușește, mă bucur 
ca un copil...

— Spune-mi Grozea, te descura
jezi repede ?

— Nu, nu-i adevărat. Mai mi-au 
spus-o și alții, mi-au imputat, 
chiar, că-i demobilizez pe colegi. 
Nu știu, dar prea sînt țapul ispă
șitor la toate necazurile.

— Te-am auzit o 'dată că vrei 
să joci la Divizia B sau C, că nu 
mai poți face față la Petrolul. 
Așa e ?♦

— Ani afirmat acest lucru în
tr-un moment de supărare. Cred, 
însă, că mai pot face față.

— Dar cum te împaci cu anoni
matul în care te afli ?

— Ce-aș putea să vă răspund 
decît atît: nu-i pentru mine. Cînd 
văd că se alcătuiesc loturi și nu
mele meu nu mai apare, mă apucă 
tristețea. Dar tot eu mi-am spus: 
așa cum am jucat, nici nu puteam 
fi selecționat.

— Și ce-i de făcut ?
— Mă gîndesc departe. Poate 

unii nu vor crede, dar țintesc încă 
lotul național, sau pe cel olimpic. 
La 27 de ani nu pot fi un Jucător 
terminat. Voi încerca să revin pe 
pozițiile de altădată.

— Grozea, ești supărat pe spec
tatorii ploieșteni ?

— Pe cei care mă .înjură. Ade
văratul prieten trebuie să fie lingă 
noi și la bine și la rău. Cînd îmi

mergea jocul, tot Ploieștiul mă 
lăuda și mă alinta. Fentele mele 
plăceau, ieșea golul. Dar cînd e- 
chipa merge slab mulți îți aruncă 
cuvinte tari. Cu mine cred că se 
exagerează Toate eșecurile echipei 
se cam dau pe seama mea.

— Ce le promiti, sau ce-i pro- 
miți fotbalului în acest sezon ?

— îi rog pe toți să aibă încre
dere în mine. Nu sînt un jucător 
terminat. Voi dovedi. Sper să-mi 
recapăt prețuirea tuturor. Știți ce 
mi-am zis ? Ori joc cum trebuie, 
ori mă las. Dar cred că am să joc. 
V-am spus, n-am uitat că am fost 
Și eu în națională. Nu întîmplător 
port acum tricoul echipei Greciei 
(n.n. cu care Grozea s-a îmbrăcat 
după antrenament). De atunci, de 
cind ne-am intilnit cu echipa lui 
Doinazos, n-am mai fost la lotul 
național. Acest tricou îmi aduce 
aminte că a trecut cam prea mult 
timp.

Constantin ALEXE

A apărut numărul 296 al 
revistei

T
din cuprinsul căreia vă reco
mandăm ;

• TEXTUL INTEGRAL AL 
DOCUMENTELOR ADOPTATE 
DE PLENARA COMITETULUI 
FEDERAL (Hotărîrea privind 
activitatea antrenorilor ți o- 
biectivele internaționale pe 
1972)
• „AM VĂZUT TOJI POR

TARII MARI. SÎNT CĂ MINE..." 
(Un amplu interviu cu Radu- 
canu)

• CUM S-AU COMPORTAT 
ÎN TUR ECHIPELE DINAMO Șl 
RAPID (Două analize care în
cearcă să reliefeze cauzele 
pentru care aceste echipe nu 
ocupă, în clasament, locurile 
la care ar putea aspira față 
de valoarea loturilor)

• PREGĂTIRILE DIVIZIONA
RELOR A POLITEHNICA IAȘI, 
F.C. ARGEȘ Șl SPORT CLUB

• Reportaje la cîteva echi
pe din Divizia B

• Lotul olimpic s-a reunit 
pentru plecarea în turneul 
marocan

• IN PAGINILE EXTERNE : 
ample comentarii, reportaje, 
interviuri, clasamente complete 
ale campionatelor naționale 
în Europa

PROGRESUL
Divizionara B Progresul Bucu

rești va inaugura miine suita me
ciurilor de verificare pe care le 
va susține în Capitală, întîlnind 
pe stadionul din str. Dr. Staicovici 
echipa Laromet (divizia C). Me
ciul va începe la ora 15.

NOUTĂȚI LA LOZ ÎN PLIC!
O veste bună pentru participan- 

ții la LOZ ÎN PLIC, sistemul cel 
mai popular și cu o largă răspîn- 
dire în toate colțurile țării.

La seriile speciale ale acestui 
sistem — aflate în vînzare — in 
afara autoturismelor și a cîștigu- 
rilor în bani, se mai pot obține și 
butelii de aragaz.

Iată, deci, o noutate care face 
mai atractiv și interesant lozul 
în plic.

Jucînd cu regularitate și con
secvență la seriile speciale LOZ

IN PLIC puteți cîștiga autoturis
me, importante sume de bani și 
butelii de aragaz.

în plus, atribuirea de butelii este 
și mai avantajoasă prin faptul că 
aceste cîștiguri se pot ridica de 
către participanți — în baza fac
turii primite — de la orice deppzit 
din țară care livrează butelii de 
aragaz.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 19,10.

—LAROMET
Duminică, „bancarii1* vor dis

puta pe teren propriu, revanșa cu 
Spartac Varna (formație clasată pe 
locul 6 în campionatul bulgar). In 
primul meci dintre aceste două 
formații, desfășurat pe terenul din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
s-a înregistrat un rezultat de e- 
galitate i 3—3. Intre 11 și 23 fe
bruarie, Progresul va întreprinde 
un turneu de cîteva jocuri în Bul
garia, la invitația clubului Spartac 
Vama.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL PRONO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
25 IANUARIE 1972 DUPĂ NOUA FORMULA TEHNICA

EXTRAGEREA I : (numai bilete cu 15 lei) : 3 44 81 57 74 59 71 83
EXTRAGEREA a II-a : (numai bilete cu 15 lei)t 60 25 70 1 36 79 49 87
EXTRAGEREA a III-a : (bilete de 5 și 15 lei) : 84 24 21 65 90 68 67
EXTRAGEREA a IV-a : (bilete de 2, 5 și 15 lei) : 77 89 46 36 63 64

FOND DE CÎȘTIGURI : 3.251.576 lei
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 4 DIN

23 IANUARIE 1972
CATEGORIA I : (13 rezultate) 36,90 variante a 2.514 lei CATEGORIA a 

II-a : (12 rezultate) 626,20 variante a 178 lei CATEGORIA a lil a : (11 re
zultate) 4 4114,25 variante a 37 lei

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSl’URT

SPORT DIN 30 IANUARIE

I. Atalanta — Intemazionale 2,x
II. Bologna — Sampdoria l,x

III. Catanzaro — Juventus 2,x
IV. Lanerossi — Roma X
V. Milan — Varese 1

VI. Napoli — Fiorentina 1
VII. Torino — Mantova 1

VIII. Verona -- Cagliari l,x
IX. Genoa — Perugia 1
X- Lazio — Bari I

XI. Livorno — Taranto 1
XII. Modena - Foggia l,x,2

XIII. Novara -- Ternana 1

— După aceste visuri, a venit 
schimbul „Boc contra Grozea și 
Nae Ionescu".

— Un schimb care nu m-a afec
tat deloc. îmi părea rău că mă des
part de jucătorii lui Dinamo, dar 
mă și bucuram, pentru că știam 
că la Ploiești voi juca.

— La Petrolul a urmat o ascen
siune rapidă. A fost rodul unei 
ambiții, a unei „răzbunări" ?

— Nu. Am venit la Ploiești cu 
dorința să joc și debutul a fost 
excelent. Am învins pe Jiul cu 
3—1, după un meci în care am în
scris două goluri. Nea Ilie (n.n. 
Oană) a spus atunci cuvinte pe 
care nu le pot uita : „Am găsit ju
cătorul de care aveam nevoie".

— Care a fost sezonul tău de 
vîrf ?

— Atunci, in 1967—1968. Angelo 
Niculescu m-a chemat Ia lot. Au 
urmat turneul în Brazilia, debutul 
în echipa națională A, în meciul 
cu Congo, la Kinshasa, apoi întîl
nirea cu Austria.

— Atunci, la Linz, a debutat și 
Dinu în națională. El avea să de
vină un jucător de bază, pe cînd 
Grozea...

— Dinu e altă fire. E mai am
bițios. Eu nu rn-am pregătit cum 
trebuie. N-am fost prea serios. 
Și-apoi nu toți jucătorii pot avea 
o maro ambiție.

— Grozea. iartă-mă, dar se spu
ne că ești un jucător cam neserios. 
Așa e ?

— Toată lumea trăiește cu a- 
ceastă impresie. Mi s-a creat o fai
mă proastă. N-am o figura acră, 
nu plîng niciodată și unii, gata, 
mă și etichetează „ești neserios, 
Grozea". Cînd îmi mergea jocul, 
eram serios ? Atunci nimeni nu-mi 
spunea nimic.

„CRAVATELE ROȘII" ÎN VIAȚA SPORTIVĂ A ȚĂRII
(Urmare din pag. t)

anului 1971, pe care, desigur, Ie do
riți repetate în perioada următoare.

— Este, neîndoielnic, dificilă o ase
menea selecție, dat fiind numeroasele 
acțiuni sportive și turistice organi
zate în ultima vreme. De aceea, enu
merarea va fi, poate, incompletă. Dar. 
să amintim, pentru început, promo
varea unor genuri noi de activitate 
sportivă mai puțin practicată ante
rior, cum ar fi judo, tirul cu arcul, 
patinajul pe rotile, canotajul, ștafe
tele aplicative 6-a- Vom păstra — ur
mărind o largă extindere — orga
nizarea, de către unele consilii ju
dețene, a cupelor locale, devenite 
tradiționale, acțiunile complexe spor- 
tive-turistice initiate de o serie de 
consilii pionierești. De asemenea, vom 
acorda tot sprijinul necesar pentru 
ca și în viitor baza materială a 
sportului pionieresc să se întărească 
corespunzător cu condițiile existente, 
dar și în raport cu marea dorință 
a pionierilor de a contribui, așa cum 
au făcut-o în multe locuri, cu tot 
entuziasmul, la amenajarea diferi
telor complexe si, în special, a te
renurilor simple- Dacă ar fi să ape
lăm, totuși, la cifre — deși statisti
cile întocmite au pentru noi niai 
mult caracter orientativ — cred că 
ar trebui remarcat faptul că LA 
TRIATLOANELE ȘI PENTATLOA- 
NELE ATLETICE AU LUAT PAR
TE APROXIMATIV 750 009 DE PIO
NIERI, LA CONCURSURILE DE 
ORIENTARE * TURISTICĂ PESTE 
100 000, LA ACȚIUNEA ..DELFIN’, 
DE ASEMENEA. 100.000. LA ACTI
VITĂȚILE SPORTIVE DE IARNA 
MAI RINE DE 200 000.

— înțelegem (cunoscînd șl alte

succese ale C.N.O.P. în domeniul 
sportului) că, într-adevăr, se por
nește, în acest an, de pe o solidă 
rampă de lansare, pentru cucerirea 
unor noi trepte dc popularitate și 
eficiență în sportul pionieresc. Sînt, 
încă, și lucruri care au fost, sau vor 
fi. lăsate în urmă ?

— Fără îndoială ! Realizările ob
ținute pînă acum nu ne pot împie
dica să vedem unele deficiențe și să 
ne propunem eliminarea lor grab
nică., Știm, de exemplu, că în fața 
pionierilor nu sînt încă puse clar 
și în perspectivă principalele cerințe 
ale organizației noastre Pe linia spor
tului și turismului. In destule detașa
mente și unități, activitățile sporti
ve și turistice, nu au un caracter 
permanent și sistematic ; activitățile 
de joacă, dinamice, sînt dominate 
de cele programate si desfășurate 
ÎN INTERIOR nu IN AER LIBER ; 
intensitatea acțiunilor sportive scade, 
de multe ori, în timpul iernii și 
— paradoxal — al vacanțelor ; limi
tarea, In unele cazuri, la preocuparea 
pentru pregătirea echipelor repre
zentative etc-

— Vă rugăm, în continuare, să ne 
înfățișați principalele acțiuni spor
tive și turistice la startul cărora, spe
răm și noi, vor fi prezenti mai mulți 
pionieri decît în anii trecuți.

— Ne-am propus, pentru 1972, rea
lizarea unui sistem unic, adecvat și 
simplificat de întreceri și concursuri 
sportive pionierești, care să cuprin
dă, bineînțeles, competițiile devenite 
tradiționale, ca si alte manifestații 
de amploare. Printre altele — nu în 
ordinea desfășurării — mă refer la 
„Săniuța de argint”, tetratlonul atle
tic școlar, „Cupa Roza Vinturilor” 
la orientare turistică, acțiunea „Del
fin ’72“, „Ștafeta iscusinței și îndc-

mînării", expedițiile turistice „Cute
zătorii", „Cupa cravatelor roșii” si 
„Cupa speranțelor” la mini-fotbal, 
șah, gimnastică artistică și oină.

— Ce alte obiective, în afara aces
tui bogat calendar sportiv, va urmări 
comisia pentru problemele activită
ților sportive și turistice și, firește, 
toți ceilalți factori locali cu atribuții 
în acest domeniu ?

— Ne preocupă, în mare măsură, 
stabilirea unor cerințe sportive mi
nimale pentru fiecare pionier dife
rențiate pe sexe și vîrste. Urmărim, 
de asemenea, o mai activă angajare 
a comandamentelor pionierești si a 
consiliilor organizației noastre în in- 
tensificarea actiunijor programate în 
aer liber, la sfîrșit de săptămînă, 
pentru călirea fizică și educația igie- 
nico-sanitară a copiilor. Ne-am pro
pus să. sprijinim mai mult activita
tea caselor de pionieri pentru ca 
acestea să aducă o contribuție spori
tă la organizarea manifestărilor spor
tive si turistice. Firește, este necesarii 
continuarea instruirii și perfecțio
nării cadrelor — pe plan central, dar 
și pe plan local. ÎN GENERAL, DO
RIM SĂ REALIZĂM INTEGRAL 
DIRECȚIILE STABILITE DE CEA 
DE A DOUA CONFERINȚĂ NAȚIO
NALĂ A ORGANIZAȚIEI NOAS
TRE și, printre acestea, ar trebui, 
cred, amintită cerința angrenării di
recte, a pionierilor, consultarea cu un 
număr mai mare de copii și coman
danți. Sîntem convinși că prin aceas
ta vom asigura dezvoltarea democra
ției de organizație, că vom desfășura 
mai bine și mai eficient — în tim
pul liber al cornilor — activitățile 
sportive si turistice, mijloace impor
tante de întărire a sănătății si de fă
lire fizică a sutelor de mii de pionieri 
de pe întreg cuprinsul țării.
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din SAPPORO

SCHIORII RALIUL MONTE CARLO

Corespondență.
telefonică BOBERII - SINGURII

FĂRĂ DIFICULTĂȚI ÎN PREGĂTIRE
*

• Elvețianul Vicki, cel mai bun timp al zilei; Panțuru, al patrulea, avlndu-l frlnar 
pe Pascu • Panaitescu - înaintea lui Vicario • Biatloniștii au luat contact

\J

FRANCEZI
ÎȘI MENȚIN

POZIȚIILE
FRUNTAȘE iN

„CUPA MONDIALA”
ZURICH 25 (Agerpres). — Proba 

de slalom uriaș din cadrul competi- 
1 de la 

încheiat cu victoria 
învin- 

cele

ției internaționale de schi 
Adelboden. s-a 
elvețianului W erner Mattle, 
gătorul a fost cronometrat în 
două manșe cu timpul de 3:00,91. Pe 
locul secund s-a clasat compatriotul 
său A. Roesti — 3:00,96, urmat de 
italianul Gustavo Thoeni — 3:01,45, 
elvețianul E. Brugmann și vest- 
germanul A. Hagn — ambii în 
3:01,83. Polonezul Andrei Bachleda 
a ocupat locul 9 cu 3:02.49.

în urma acestor rezultate, clasa
mentul ..Cupei Mondiale" 
se prezintă astfel 
(Franța)
(Franța) 
(Austria) 
lia) — 67 
65 p ; 6. 
55 p.

Următoarele concursuri contând pen- 
iru „Cupa Mondială” se vor desfășu
ra în zilele de 18. 19 și 20 februarie 
la Banff (Canada).

PARIS, 25 (Agerpres), — Așa 
cum se prevedea, parcursul de con
centrare, prima etapă a competi
ției internaționale automobilistice 
Raliul Monte Carlo, nu a adus nici 
o clarificare în ceea ce privește pe 
cîștigătorii întrecerii. Marii favoriți 
au terminat cu bine prima parte 
a cursei, menținîndu-și intacte șan
sele la victoria finală. în acest 
sens, pilotul francez Gerard Lar
rousse, unul dintre favoriți, a de
clarat următoarele : „Parcursul de 
concentrare a fost foarte ușor- Pen
tru noi, toți cei rămași în cursă, 
raliul 'începe cu adevărat astăzi, 
cînd vom lua startul în cea de-a 
doua etapă a competiției — par
cursul comun'1.

Dintre firmele producătoare, cea 
mai bine situată pînă în prezent 
este Alpine Renault care se men
ține în cursă cu toate cele 5 ma
șini înscrise. Ele sînt conduse de

Ove Andersison, Jean Claude An- 
druet, Jean. Ixic Therier, Jean Pierre 
Nicolas și Bernard Damiche. 
Cu șanse mari ,mai concurează și e- 
chipajele conduse de Bjorn Walde- 
gaard și Gerard Larrousse („Por
sche"), Harry Kalstroem — Simo 
Lampinen („Lancia") și Timo Ma- 
kinen — Jean Firanîois Pioț („Ford 
Escort11).

Cele 219 echipeje rămase în cursă 
(au luat startul pe cele 9 itinerarii 
264) urmează să participe acum 
la parcursul comun, care se va des
fășura pe traseul Monaco — Vals 
les Banns — Monaco (1 564 km în- 
părțiți în 21 etape și cuprinzînd 
8 probe speciale).

LA HANDBAL FEMININ
La Trondheim (Norvegia) s-a 

disputat primul meci dintre echipa 
locală Freidig și formația F.C. 
Leipzig (R.D.G.), contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin. Handbalistele 
din R.D. Germană au cîștigat cu 
scorul de 19—11 (10—4), avînd cele 
mai bune jucătoare în Zimmer
mann (5 goluri) și Helbig (4 go
luri). în cadrul aceleiași compel 
tiții, Spartak Kiev a întrecut pe 
teren propriu 13—10 (7—3) for
mația iugoslavă Vojdovac.

(masculin)
1. H. Duvillard

— 97 p ; 2. J. N. Augert
— 94 p ; 3. K. Schranz

— 83 p : 4. G. Thoeni (Ita- 
p ; 5. A. Bachleda (Polonia)
H. Messner (Austria) —

DEBBIE MEYER SE RETRAGE !
La Sacramento (California) multipla 

campioană și recordmană americană de 
înot. Debbie Meyer, a făcut o declarație 
surprinzătoare, anunțînd că se retrage 
din activitatea competițională. „Nu mai 
sint in forma dinainte — a spus ea — 
și nu cred că mi-o voi mai recăpăta 
vreodată".

Debbie Meyer este în vîrstă de 19 am 
(!) și la Olimpiada mexicană a obținut 
nu mai puțin de trei medalii de aur.

HOCHE!: U.R.S.S. - SUEDIA 7-4
Continuîndu-și turneul 

scandinave, reprezentativa 
pe gheată a U.R.S.S. a 
Gdteborg, într-un meci

în țările 
de hochei 

întilnit la 
___________ __ _____  amical, se
lecționata Suediei. Hocheiștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de

7—4 (3—0, 3—2, 1—2) prin golurile 
înscrise de Blinov (3), Iakușev (2), 
Țîgankov și Harlamov. Punctele for
mației gazdă au fost realizate de 
Palmqvist Hamastroem
Johansson.

cu pista, iar miine vor efectua
SAPPORO, 25 (prin telefon). Nin

soarea care nu a contenit nici luni 
și nici marți dă mult de furcă or
ganizatorilor probelor de schi alpin 
ale celei de a Xl-a ediții a Jocurilor 
Olimpice. Ei au fost obligați să „în
chidă11 piftiile de pe munții Teine 
și Eniwa (la care s-au și început lu
crările de reamenajare) și să-i în
drume pe schiori pe pistele din a- 
propierea orașului, adică la Otaru 
(trei ore de călătorie cu autobuzul), 
Nomine (tot trei ore) și Hirafu 
(două ove). Deoarece viteza de cir
culație a autovehiculelor de trans
port a’ participanților la J.O. nu 
poate depăși 50 km pe oră, cei ce 
au mers luni și marți la antrena
mente au fost nevoiți să piardă cite 
patru-cinci ore pentru a ajunge la 
locul de pregătire și a se întoarce 
la Sapporo. Aceste impedimente au 
și determinat, de altfel, pe așii 
schiului alpin să-și întîrzie sosirea 
în localitate, unde sînt așteptați să 
vină în cursul zilei de miercuri. Re
prezentanții României, Dan Cristea, 
Virgil Brenci și antrenorul lor Kurt 
Gohn au făcut prima acomodare

primele trageri
o pîrtie amenajată în a- 
orașului gazdă a Olim-

marți, pe 
propierea 
piadei albe.

Boberii se trezesc Ia ora 6, iar la 
7 se urcă în autobuze pentru a 
ajunge, după 23 de km, la pist'l 
pe care se antrenează, între orele 
8,30 și 10,30. Azi (n.r.: ieri), ei au 
mai efectuat cite două coborîri pe 
boburile de 2 persoane, așa cum 
vor face și miercuri și joi. Vineri, 
accesul va fi oprit pe pîrtie, în sco
pul punerii acesteia la punct, iar 
sîmbătă vor fi efectuate primele an
trenamente oficiale. Interesant de 
remarcat faptul că marți cel mai 
bun timp nu a aparținut vreunui 
pilot italian, ci elvețianului Vicki
— 1:16,29, urmat de Gaspari (Italia)
— 1:16,39, Floth (R.F.G.) — 1:16,47 
și Panțuru — 1:16.95. Panțuru a 
coborît prima dată cu Zangor, dar 
al patrulea timp al zilei l-a realizat 
avîndu-1 frînar pe Pascu. Destul 
de bine s-a comportat al doilea e-

chipaj român — Panaitescu-Focșe- 
neanu — cronometrat cu 1:17,60, al 
optulea timp, mai bun decît al ce
lebrului italian Vicario (1:17,88). De
sigur, însă, aceste clasamente sînt 
absolut neoficiale și pînă la înce
perea întrecerilor vom înregistra 
multe modificări de poziții.

Biatloniștii au luat marți contact 
cu pîrtia pe care vor concura. A- 
ceasta se prezintă excelent, amena
jată pe un teren variat, oferind ur
cușuri scurte, cu coborîri rapide. 
De miercuri. Vilmoș, Carabela et 
comp vor efectua trageri în poligo
nul pe care pînă acum nu au putui) 
decît să-l viziteze. Poligonul este a- 
menajat în mod excepțional, puțind 
fi considerat cel mai bun din lu
me la ora actuală. Deocamdată, la 
Sapporo sînt prezenți biatloniști din 
U.R.S.S., Italia, Polonia, R.D.G., 
Cehoslovacia, România și Japonia, 
miercuri fiind așteptați să sosească 
nordicii (printre care 
principalii 
vietici, la

norvegienii, 
candidați, alături de so- 
medaliile de aur).

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

Profil

CLIFF RICHEY
George Clifford 

Richey s-a născut la 
31 decembrie 1946, 
la San Angelo (sta
tul Texas). Fiu al 
unul jucător profe
sionist de tenis. So
ra sa Nancy Richey 
(prin căsătorie — 
Gunther) aparține 
de asemeni elitei te
nisului mondial,
înălțime 1.70 m; 
greutate 76 kg.

A debutat in echi
pa S.U.A. pentru 
„Cupa Davis" în 
1966, intr-un rneci de 
zonă contra Jamai
ca (5—0). De atunci 
a susținut 11 meciuri 
în reprezentativa, a- 
mericană. - ■
8. Șl-a pierdut locul 
in echipă în 1967, 
după 
suferită 
Braziliei 
le inter-zone) 
a revenit în Challen- 
te-roundului 1970, îm
potriva R.F. a Ger
maniei. ciștigind cu 
3—0 simplurile cu 
Bungert și Kuhnke.

Nr. 1 in clasamen
tul S.U.A. in 1970, 
ciștigător al primei 
ediții (experimen
tale) a Marelui Pre
miu — F.I.L.T.

cîștigînd

1967, 
înfrîngerea 

în țața 
(semifina- 

dar

Cîștigătorul primului episod de 
rezonanță din serialul tenisului 
Pe acest an — turneul „Roth
mans11 de la Londra — este una 
din cele mai originale figuri 
ale sportului alb. Cliff Richey, 
veșnicul nemulțumit, veșnicul 
năpăstuit ■ al șansei, reînnoiește 
logodna sa cu victoria în fața 
unui lot de ași.

Așteptam o finală Richey — 
Năstase. unul din acele meciuri 
pline de suspense, care au fă
cut istorie in lunga succesiune 
de confruntări pentru laurii în 
tenis. O aștepta probabil și Cliff, 
dornic de a se revanșa, după 
ce pierduse de două ori succesiv 
in fața campionului român. în 
sezonul trecut (Omaha și Paris). 
Ultima oară, la Coubertin, în- 
tr-o partidă tipică pentru ame
rican, în care condusese cu 4—0 
în setul decisiv, pentru a pier
de mai apoi totul.

Secvență așteptată cu mult in
teres și de publicul de la Royal 
Albert Hall, stricată însă de..-

Clark Graebner. într-o altă 
confruntare de mare tradiție, 
nervii iui Ilie Năstase au cla
cat. Nu atît în fața loviturilor 
lui Graebner (Ilie știe să re
monteze și handicapuri mai 
periculoase decît 3—6 în primul 
set...), cit datorită ..libertăților” 
ce și le-a permis americanul pe 
teren, sub ochiul îngăduitor al 
arbitrilor. Năstase a decis să a- 
bandoneze o semifinală, în care 
era vădit tratat inechitabil.

Finala celor doi americani a 
fost fără istoric deosebit. Richey, 
foarte decis, i-a administrat un 

în ultimul set adversarului 
dovedind că este într-ade- 

în formă mare. Bineînțeles, 
numai începutul. Startul

6—0 
său, 
văr 
este
în viitorul Mare Premiu abia 
urmează, peste cîteva zile, la 
Los Angeles. Cliff Richey este, 
totuși, un nume de urmărit, în 
viitoarea cursă de mare fond a 
tenisului, care ia startul.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE
(Urmare din pag 1)

energie făcută, ar fi' putut aspira 
îndreptățit. Cu un plus de sigu
ranță în loviturile de rever (nu 
mai mult decît ne-a dovedit-o de 
atîtea ori in trecut), Giurgiucă ar 
fi repurtat o senzațională victo
rie la Li Cin-kuan, poate cea mai 
prețioasă din palmaresul său. Și 
cit a fost de aproape ! E sufi
cient să amintim că el a avut un 
meciba] în setul V : 21—20 !

La fete, pînă în semifinale, am 
consemnat calificarea a două ro
mânce : Maria Alexandru și Car
men Crișan (care a înscris a treia 
victorie cnsecutivă asupra lui Li 
Li), dar am fost nevoiți să, asistăm 
și la insuccesul Eleonorei Mihalca- 
Vlaicov, în fața unei jucătoare 
cvasi-necunoscută pe plan interna
țional. maghiara Ana Molnar. Din
tre celelalte competitoare, remar
cabilă ni s-a părut evoluția tine
rei Henriette Lotaller (Ungaria), 
învingătoare și în fața redutabilei 
Cian Huai-yn (de altfel, doar com
patrioata ei, Hu Iu-lan, a ajuns în 
semifinală).

în sfîcșit, printre marile surpri
ze ale întrecerilor se inscrie și 
eliminarea medaliaților cu argint 
la ediția japoneză a mondialelor, 
Maria Alexandru și Anton Stipan- 
cici. ’.a dublu mixt. Autorii acestui 
rezultat neașteptat : Lotaller și Roz
sas (Ungaria). în optimi de finală.

REZULTATE:
Simplu fete, optimi de finală : 

Crișan — Li Li 3—1, Stephan — 
Calinska 3—1, Molnar — Mihalca 
(Vlaicov) 3—0 !, Hu Yu-lan — 

Lessay 3—1, Lotaller —- Cian — 
Huai-yn 3—1 ! Howard — Hovested

3—0. Noworyta — Lin Mei-ciun 
3—1, Alexandru — Silhanova 3—0; 
sferturi de finală : Crișan — Step
han 3—0, Hu Yu-lan — Molnar 
3—0, Lotaller — Howard 3—0, A- 
Jexandru — Noworyta 3—0.

Simplu băieți, turul II : Li Cin- 
kuan — Taylor 3—2, Giurgiucă — 
Popovici 3—1. Raue — Cauri 3—0, 
Woznika — Luchian 3—0, Vohai — 
Bobocică 3—2, Lian Ko-lian — 
Antal 3—0, Stipancici — Angel 
3—0, Jarvis — Buzescu 3—0, Iu 
Cian-ciun — Macovei 3—0, Doboși
— Cordas 3—2, Sîndeanu — Guil
len 3—0. Si En-tin — Gheorghiu 
3—0 ; optimi de finală : Li Cin- 
kuan — Giurgiucă 3—2, Roszas — 
Raue 3—2, Karakașevici — Woz
nika 3—0, Lian Ko-lian — Mohai 
3—0, Stipancici — Jarvis 3—2. Tiao 
Ven-iuan — Franczik 3—1. Doboși
— Iu Cian-ciun 3—1, Si En-tin — 
Sîndeanu 3—1 ; sferturi de finală : 
Li Cin-kuan — Roszas 3—2, Kara
kașevici — Lian Ko-lian 3—2. Sti
pancici — Tiao Van-iuan 3—1, Si 
En-tin — Doboși 3—1.

Dublu mixt, optimi de finală : 
Lotaller, Rozsas — Alexandru. Sti
pancici 3—1, Mihalca (Vlaicov), 
Luchian — Mathews, Jarvis 3—1. 
Duganici, Kordas — Crișan, Gheor- 
gh’e 3—1. Ciân Huai-yn, Iu Cian- 

' ciun — Lunteanu. Naftali 3—0 : 
sferturi de finală : Lotaller. Roz
sas — Mihalca (71aicov). Lunțea- 
nu 3—0, Huan Si-pin. Tiao Ven-iuan
— Hu Yu-lan, Si En-tin 3—0. Li 
Li. Lian Ko-lian —- Molnar. Be- 
leznai 3—2, Cian Huai-.vn, Iu Cian- 
ciun — Duganici, Kordas 3—2 ; se
mifinale : Lotaller. Rozsas — Huan 
Si-pin, Tiao Ven-iuan 3—0, Li Li,

AU

JOCURILE ÎNCEP LA... TOKIO!

De 
dreapta 
(S), Oczelak. Cîm- 

peanu și Luyk (S).

BASCHETUL CONTINENTAL IN 1971
Sezonul 1971 a adus o schimbare 

de lider în baschetul masculin eu
ropean. Echipa Uniunii Sovietice, 
aflată sub noua conducere tehnica 
a lui Vladimir Kondrașin, a cuce
rit în luna septembrie la Essen 
(R.F. a Germaniei) pentru _ a _ 11 -a 
oară titlul continental, râmînînd 
neînvinsă de-a lungul întregului 
an. performantă ce o claseaza in 
fruntea plutonului european. In 
cele trei întîlniri directe cu marea 
ei rivală, selecționata Iugoslaviei 
(actuala deținătoare a titlului mon
dial). reprezentativa U.R.S.S_a ob
ținut tot atîtea victorii : 82-69 in 
anrilie la Ciaciak (Iugoslavia), 
95—81 în august la Leningran 
(.Trofeul Iuri Gagarin") șt o9—04 
in finala C.E. Majoritatea specialiș
tilor prezenți la ultimul campionat 
continental au recunoscut ca bas
chetbaliștii sovietici își datoreaza 
succesele din ultima vreme unui 
substanțial progres pe plan tehnic 

în clasamentul primelor 10 for
mații, alcătuit pe baza tuturor re
zultatelor înregistrate în meciurile 
intertări din 1971. există însă și 
unele deosebiri fată de ierarhia 
fixată de întrecerile din luna sep
tembrie (Essen). Astfel. .Squadra 
azzurra". medaliată cu bronz, se 
află în clasamentul nostru doar De 
locul VI. iar Cehoslovacia Și Polo
nia au schimbat locurile între ele. 
Un salt Impresionant a realizau 
„5'*-ul Bulgariei care, in afara unor 
victorii de prestigiu, a reușit să 
întrerupă și șirul succeselor iugo
slave la Balcaniadă, clasîndu-se pe 
locul I în turneul de la Vidin.

Formația țării noastre ocupa un 
meritat loc VIII în rîndul celor 
27 de echipe europene angrenate 
în activitatea internațională. înain
tea selecționatei R.F. a Germaniei 
(ne care a și învins-o la Essen cu 
79_ 69). care-și datorează procen
tajul unor victorii în fața repre
zentativelor din partea inferioara 
a ierarhiei. Insuccesul ei la J*4 
(pentru prima oară s-a clasat pe 
ultimul * loc) a fost mai mult decît 
supărător, dar 
poate aprecia 
români au evoluat foarte amoape 
de posibilitățile lor. și poziția din 
clasament reflectă corect nivelul 
echipei pe plan continental. Iată.
de altfel, cum 
ment:

Luptă dîrză la- 
panou în partida 
România — Spa
nia (76—72) des
fășurată la Essen, 

la stingă la 
Ramos

Și în grupa echipelor feminine 
se detașează selecționata Uniunii 
Sovietice, cîștigătoare a titlului su
prem la turneul desfășurat în luna 
mai în Brazilia. Semionova Si co
echipierele sale au atins în acest 
an o valoare deosebit de ridicată, 
fapt care a determinat Academia 
de sport franceză să le atribuie 
tradiționalul premiu decernat la 31 
mai 1971. iar înfrîngerea suferită 
în septembrie la Burgas în fața 
Bulgariei (55—58). prima în ultimii 
trei ani, nu poate fi considerată 
decît un simplu accident.

Pe locul secund — formația ceho
slovacă. medaliată cu argint la 
C.M. din Brazilia, iar pe cel de al 
treilea. în mod surprinzător, selec
ționata Poloniei. Extrem de con
tradictorii au fost în acest an evo
luțiile baschetbalistelor bulgare și

iugoslave (campioane balcanice 
pentru prima oară) ale căror pro
centaje — spre deosebire de anii 
trecuti — sînt sub 50%. Reprezen
tativa României, într-o cu totul 
nouă alcătuire, cu jucătoare tinere 
lipsite de experiența meciurilor in
ternaționale. se clasează pe'un loc 
modest (IX), dar înaintea Franței, 
care nu a putut cîstiga nici o par
tidă susținută în fata unei echipe

Adrian VASILIU

de pe continent (!).
1. U.R.S.S. 7 6 1 506— 323 85» o
2. Cehoslovacia 24 21 3 1632— 1313 87» o
3. Polonia 13 8 5 745— 715 61» „
4. R.D Germană 7 4 3 383— 410 57» o
5. Italia 17 9 8 899— 926 53»'„
6. Ungaria 16 8 8 870— 872 50’.1
7. Bulgaria 14 6 8 847—• 816 43“'n
8. Iugoslavia 26 9 17 1531—■1671 34»,,
9. ROMANIA 16 3 13 791— 1039 18» „

10. Franța 8 0 8 470—■ 573 —

(Urmare din pag. 1)

de sport și excluderea acelora care 
sînt interesați de scopuri financiare”.

In această din urmă categorie ar 
intra acei sportivi, care își pun pe 
echipament, sau pe materialul spor
tiv folosit, mărci comerciale sau re
clame. „Eu nu sînt membru al Co
misiei speciale, dar regulile există și 
ele trebuie puse în aplicare".

Deci nu ne rămîne decît să aștep
tăm rezultatele lucrărilor prealabile 
ale organismului de specialitate, în 
materie de omologare a înscrierilor, 
după care este prevăzută reuniunea 
comitetului executiv al C.I.O.. pro
gramată pentru vineri, tot la Tokio. 
Apoi, urmează evenimentul central 
premergător Jocurilor, sesiunea ple
nară a Comitetului Internațional 
Olimpic care va avea loc la 30 și 31 
ianuarie la Sapporo.

în atmosfera optimistă, de 
entuziasm, care domnește în 
cercurile alăturate Jocurilor, 
totuși greu de crezut că marea
cere ar putea suferi vreo defecțiune.

sincer 
toate 
este 

între-

La sosirea sa în satul olimpic, con
ducătorul delegației sovietice la J.O., 
Sergheț Pavlov, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că respinge 
ideea transformării probelor de schi 
în campionate mondiale. „Ar fi ne“ 
drept — a declarat S. Pavlov — ca 
sutele de sportivi veniți la Sapporo, 
pentru a lua parte la Olimpiadă, să 
se vadă obligati de a participa la o 
altă competiție”. Iar gazdele nu uită 
să spună, cu fiecare prilej, că au 
fost pregătite pentru Jocuri Olimpice 
și nu pentru campionate mondiale...

Controverse al căror epilog nu va 
fi cunoscut decît. se pare, în pre
ziua deschiderii. Pînă atunci, toți cei 
sosiți în orașul Olimpiadei își conti
nuă cu asiduitate pregătirile, pe pif
tiile de schi și bob, pe inelul de 
gheață si la marea trambulină. Ieri 
la prînz (n.r. luni) erau înregistrate 
în satul olimpic 471 persoane, dintre 
care 269. sportivi, 59 sportive și 143 
oficiali.

,Dar fiecare oră aduce oaspeți noi, 
sportivi veniti din toate colțurile lu
mii. nerăbdători desigur să trăiască 
emoțiile primelor starturi olimpice. 
TOKIO, 25 ianuarie

în 
că

ansamblu, se 
baschetbaliștii

1. U.R.S.S.
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Cehoslovacia
5. Polonia
6. Italia
7. Spania
8. ROMANIA
9. R.F.G.

10. Franța

ar at;â acest clasa-

12 12 0 976— 716 100’.»
29 24 5 2508—2050 82'1 ®
22 17 5 1883—1659 7î*®
29 20 9 2533—2268 1 *
19 13 6 1669—1154 68° o
20 12 8 1483—1353
15 9 6 1062— 962 GO-*
24 11 13 1900—1875 4«°o
17 8 9 1295—1254 47'
22 10 12 1764—1628 45’®

TENIS DE MASĂ
Lian Ko-lian — Cian Huai-yn, Iu 
Cian-ciun 3—1.

Simplu băieți, semifinale: Ka- 
rakasevici — Li Cin-kuan 3—0. Sti
pancici — Si En-tin 3—0 ; simplu 
fete, semifinale : Hu Yu-lan — Cri
șan 3—1 (16. 14, —16, 16). Alexan
dru — Lotaller 3—1 123. —12. 16, 
10)

Rezultatele finalelor : simplu fete: 
Maria Alexandru — Hu Yn-lan 3—1 
(—8. 19, 22. 14). Meci foarte dis
putat. în setul III. Maria Alexan
dru a condus cu 9—1. dar sporti
va oaspe a recuperat 8 puncte con
secutiv. Victoria în set i-a reve
nit, dar- după multe egalități. 
Simplu băieți : Karakașevici — Sti
pancici 3—1 (—11. 20. 9. 18). Par
tidă în familie. Schimburi variate 
și rapide de mingi. A învins jucă
torul care s-a enervat mai puțin. 
Dublu fete : Maria Alexandru. Car
men Crișan — Li Li. Cian Huai-vn 
3—0 (9, 19, 13). în fața unor par
tenere cu o forță de joc mai scă
zută, româncele s-au impus mai 
ușor decît se • prevedea. Dublu 
băieți : Stipancici, Karakașevici — 
Belșznai. Rozsas 3—1 (20. —19. 20. 
15). Dublu mixt : Li Li, Lian Ko- 
lian — Lotaller. Rozsas 3—2 (11. 
—20 17, —21, 19).

¥
Miercuri după amiază, la Cîm- 

pia Turzii, se va disputa întîlni- 
rea dintre reprezentativele feminine 
și masculine ale României și An
gliei Cele două formații se vor 
prezenta în următoarea alcătuire i 
ROMÂNIA : Carmen Crișan, Eleo
nora Mihalca-Vlaicov, la fete. Șer- 
ban Doboși și Teodor Gheorghe. la 
băieți : ANGLIA : Carenza Ma
thews, Linda Howard, la fete. Niky 
Jarvis și Peter Taj I .r, la băieți.

TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic desfășu
rat la Jitomir, sportivul sovietic Rustam 
Ahmetov a cîștigat proba de săritură in 
înălțime 
cui doi
2.11 m.

cu rezultatul de 2,17 m. Pe 
s-a clasat Vladimir Juravlev

Internațional triunghiular

18 p, Franța (B) — 
și Belgia — 30 D.

23 p, Elveția — «7 p

10- 
cu

deTurneul _______ ,-------- „
judo desfășurat în sala ..Pierre de Cou
bertin" din Paris s-a încheiat cu victoria 
echipei Franței care a totalizat trei vic
torii. Pe locul doi s-a clasat selecționata 
URSS cu 2 victorii, iar locul trei a fost 
ocupat de formația R.D. Germane cu o 
victorie

Desfășurată timp de două zile in Pala
tul sporturilor din Clermont Ferrand, 
competiția internațională de lupte „Me
morialul Roger Coulon" a fost dominată 
de sportivii sovietici, clasați pe tocuri 
fruntașe la majoritatea categoriilor da 
greutate. în clasamentul final al con
cursului pe echipe, primul loc a lost 
ocupat de URSS cu 4 puncte, urmată da 
Franța (A) — 13 p, Iugoslavia — 1-1 P. 
Turcia — 16 p, Italia — 17 p, Suedia --

In cursa cicliști de des*
____ _________________ ____ . Rot

terdam, continuă să conducă perechea 
olandeză Duyndam — Pijnen cu 314 p. lî 
urmează cuplurile Gilmore (Australia) — 
Van Lancker (Franța) — 257 p și Bug* 
dahl — Kemper 
127 p.

6
fășoară pe velodromul

zile, care se 
acoperit din

(R.F. a Germaniei)

de slalom uriaș din ca- 
internațional de schi de

Proba feminină 
drul concursului . 
la Grossarl (in apropiere de Salzburg) a 
fost dominată de sportivele austriece, cla
sate pe primele două locuri. A cîștigat 
Gerti Engesnteiner — 79.63, urmată de 
Helene Graswander — 80.04, Locul trei 
a fost ocupat de Andra Tiezza (Italia) — 
81.27 1

P.este 4 000 de spectatori au urmărit, lâ 
Frankfurt pe Main întîlnirea internațio
nală amicală de handbal dintre selecțio
natele. masculine ale R.F. a Germaniei șt 
Spaniei. HandbaUștij vest-germani au ob
ținut victoria cu scorul de 14—11 (7—6),

Gerd

MAitR, portarul 
lui Bayern, apără un 
„11 metri'.

MULLER PREZENT
BECKENBAUER

După o întrerupere de patru 
săptămîni. campionatul vest-ger- 
ir.an a fost reluat sîmbătă, cu pri
ma etapă a returului. Bayern 
Milnehen, adversara echipei Steaua 
în „Cupa cupelor", a susținut un 
meci dificil la Diisseldorf, cu For
tuna, pe care a învins-o cu 1—0. 
A înscris cunoscutul
Mtiller, a cărui prezență în echipă 
a fost pînă în ultima ciipă in
certă. deoarece, în .impui sâotă- 
mînii a suferit o intervenție chi
rurgicală la brațul sting. Din for
mație a lipsit însă internaționalul 
Beckenbauer, care 
timp suferă de pe 
ve accidentări.

Bayern a folosit 
dintre tur și retur 
ne că formația
Lattf 
DÎnd 
C as abia

de îr.ai mult 
urma unei gra-

pauza 
:e spu- 

Udo 
înce- 

tar Maver. La 
cucerit primul loc. 

finală pe Partizan 
a participat la mai 
de sală, ultimul fiind

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
în plin 
și se po 

antrenată de 
c este în formă bună, 
cu valorosul pori

■a a 
invingînd in 
Belgrad, apei 
multe turnee 
cel din Berlinul Occidental, unde 
a ocupat locul al doilea.

• Tur de orizont în cele cîteva 
rînduri care urmează asupra e- 
venimentelor din lumea balonului 
rotund în ultimele zile. • Sfertu
rile de finală ale „Campionatului 
Europei" se desfășoară intens in... 
birourile selecționerilor, pe listele 
lor cu ..probabili-, „posibili” și...

au avut enorm de suferit, dar s-au 
desfășurat pînă la urmă. în schimb, 
în Olanda, zăpada a învins cam

țmm lor de „spionare- ai viitorilor
adversai-i. • Brazilienii au citit.
cu lacrimi în ochi, apelt:l lui Eu-
sebio pubjicat de ..Gaz:?ta Espor-

in Sao Paulo.' aidresat lui
Pele, i n care mozamlbicanul îl
roagă p>e faimosul interilațional al
lui F.C. Santos să revîn;î în re-
nrezenteitiva Braziliei neritru „M:ni-
cupa mondială”. Nu si? cunoaște
încă reacția „perlei negr ® Te-
renurile engleze și ol a'ndeze sub
nămeți de zăpadă. Part idele trlti-
mei etape a campionatuilui insular

CINCI CANDIDAȚI PENTRU TRICOUL
CU NR. 9

La Guadalajara, în cadrul preli
minariilor turneului olimpic de fot
bal. s-au întilnit selecționatele Me
xicului și S.U.A. Meciul s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (1—1). Oaspeții 
au deschis scorul în minutul 23 
prin Seerey, iar gazdele au egalat 
în minutul 30. cînd Cuellar a trans
format o lovitură de la 11 m.

pionatul. Ștefan Covaci și Ajaxul 
stau mai departe cu 4 puncte 
înaintea lui Feyenoord. 0 Prima 
măsură solicitată de Alexandr Po- 
nomariov, noul antrenor al lotu
lui reprezentativ al Uniunii So
vietice : unificarea lotului prim 

eu cel olimpic. Ponomariov a con-

Pe noua’ listă comunicată de selec
ționerul echipei Iugoslaviei, Vuja- 
din Boșkov, figurează nu mai pu- , 
țin de cinci candidați pentru postul 
de centru atacant realizator, deci 
„proprietar1 al tricoului cu nr. 9- 
Este vorba de jucătorii Bukal. Mu- 
semici, Filipovici. Bajici, Santraci. 
Dintre ei, Boșkov va trebui să a- 
leagă pe titularul postului pentru

și în întîlnirile olimpice. • Val 
de accidente grave asupra unor 
cunoscuți internaționali : Bettega, 
omul în care Juventus își pusese 
80% ■ din speranțele sale pentru 
cucerirea titlului, a primit o pu
ternică lovitură în regiunea pul-' 
monară. Accidentarea a fost așa

EVENIMENTE DIN „LUMEA BALONULUI R0W‘

dus pînă acum lotul olimpic și are 
acolo cîteva talente de autentică 
clasă- El speră să le poată promo
va în prima selecționată. Cererea 
lui Ponomariov a fost satisfăcută 
de către biroul Federației unionale 
și, în consecință, aceeași formație 
va evolua și în sferturile de fi
nală ale „Campionatului Europei"

de gravă îneît nu se știe dacă 
tînărul extrem stingă din Torino 
va mai reveni în arenă. Prati (A.C. 
Milan) suferă de o serioasă leziune 
a genunchiului care îl obligă ia 
o absentă de cel puțin două luni, 
iar Beckenbauer a primit cu des
tulă tristețe diagnosticul medicilor 
care prevăd încă două luni de

partidele cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice din cadrul sferturilor de 
finală ale „Campionatului Europei”.
FIXĂRI DE DATE IN „CUPA U.E.F.A.”

Cluburile A.C. Milan și Lierse 
au stabilit alte date decit cele 
prevăzute în calendarul forului eu
ropean pentru jocurile lor din 
sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.1* Astfel, partida de la 
Milano va avea loc la 23 februarie, 
iar întîlnirea retur la 7 martie.

rămînere pe tușă pînă la vindeca
rea rupturii musculare, suferită 

la un antrenament la Atena, unde 
Bayern se afla. în decembrie. în 
turneu. • Asupra lui Best con
tinuă să cadă amenzi și sancțiuni. 
Manchester United și managerul 
său, O'Farrcl, nu mai sînt dispuși 
să tolereze mendrele irlandezului.
• Acum două săptămîni. presa 
italiană numea etapa „neagra du
minică a portarilor", pentru că 
trei dintre ei — Albertosi (Cagli
ari), Romagnoni (Juventus) și Bor- 
don (Inter) — făcuseră cadouri 
frumoase adversarilor, cadouri nu
mite goluri. Pentru următoarea e- 
tapă, titlul a devenit „neagra du
minică a arbitrilor" pentru că 
trei dintre cele opt arbitraje au 
fost catastrofale. Asta am scris-o 
pentru ca să se mai bucure și 
bieții noștri arbitri... Nu sînt sin
guri în suferințele lor...
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