
DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ! 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
S-A ÎNTORS de la praga

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Praga, delega
ția de partid și guvernamentală, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a partici
pat la Consfătuirea ordinară a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, mem-

bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.CR., și Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Manea Mănescu, Gheorghe Ră- 
dulescu. Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Dumi-

tru Popa, Dumitru Popescu, Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan. de membri ai C.C. al P.C.K., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ORAȘUL OLIMPIADEI ALBE

BLOCAT DE NINSOARE

LA TOKIO SE AȘTEAPTA
ÎN PROBLEMA VALIDĂRII

TOKIO, 26 (prin telex, de la 
trimisul nostru special)

Fără îndoială, atenția ziariștilor 
sportivi — care își sporesc mereu 
rîndurile în capitala Japoniei și în 
orașul Olimpiadei albe — s-a în
dreptat, în ultimele 24 de ore, 
mai mult spre hotelul „Imperial*  
din Tokio, decît spre pîrtiile sau 
satul olimpic din Sapporo. Această 
situație — destul de ciudată — are 
totuși două explicații care o justi
fică îitrutotul.

l 
AVIOANELE ATERIZEAZĂ ÎN 
TOT ARHIPELAGUL JAPONEZ, 
NUMAI LA SAPPORO — NU !

In primul rînd, trebuie să știți 
că marți s-a abătut asupra insulei 
Hokkaido o ninsoare atît de pu
ternică, de abundentă, îneît patru 
avioane, ce urmau să se îndrepte 
spre Sapporo cu 640 de sportivi 
și oficiali din diferite țări europene 
și nord-americane, nu au putut e-

„DEZGHEȚUL44
ÎNSCRIERILOR

fectua zborul pînă în orașul Olim
piadei, fiind nevoite să-și depună 
pasagerii la Toldo, Osaka sau Na
goya. Din această cauză nici nu 
s-au mai produs modificări în e- 
fect'vul de oaspeți aflat marți la 
Sapporo; 528 de sportivi și 169 de 
oficiali provenind din 21 de țări.

ABUNDENTA DE ZĂPADĂ 
DISPUNE PE SPORTIVI

Ninsoarea, care la precedentele 
Olimpiade albe se lăsa așteptată, a 
fost extrem de darnică — poate 
chiar prea darnică! — la această 
ediție a J.O. Pe pîrtiile de pe mun
tele Eniwa zăpada a atins doi me
tri înălțime. Pe muntele Teine 
stratul este ceva mai mic dar, ori
cum, a impus o pauză neașteptată 
în antrenamente atît schiorilor al
pini, cît și concurenților în probele 
de bob și săniuțe. Instalațiile me
canice de urcat pe pîrtii au fost 
temporar blocate de acest exces de 
zăpadă care, după cîte aflăm din

ÎN CĂUTAREA
ARBITRAJULUI... IDEAL

f

Intenru cu Andrei Radulescu,

președintele Colegiului central

al arbitrilor de fotbal

Sapporo, mai mult i-a dispus de- 
cît i-a îngrijorat pe sportivi.

DIFICILA MISIUNE A COMISIEI 
WEIR

Tngrijorarea
sursă. Ea se 
la hotelul dir 
team mai sus, hotel unde, miercuri

are, în schimb, altă 
află instalată, acum, 
Tokio de care amin-

Aurel NEAGU
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Boxeri români

la Minsk

și Katowice

O dată cu luna februarie, calen
darul internațional al boxerilor 
români începe să se încarce, pre- 
văzînd, în cursul primului trimes
tru, participări la turnee internațio
nale.

Prima prezență în arena interna
țională va fi marcată la tradiționa
lele gale de la Minsk, la care și-au 
anunțat participarea boxeri din 15 
țări. La acest turneu, antrenorul 
bucureștean Luca Romano va con
duce din colț patru pugiliști ro
mâni i Ion Nicolau (Nicolina Iași) 
— la categoria muscă, Iulian Lungu 
(Metalul București) — cocoș. Ion 
Mageri (Rapid) — semiușoară și 
Marin Constantinescu (Metalul) — 
semigrea.

In zilele de 2—5 martie, altl 
patru boxeri români vor evolua in 
cadrul turneului internațional, or
ganizat de confratele nostru „Sport“ 
din Katowice și dotat cu trofeul 
„Diamantul negru*.  Este vorba de 
Ștefan Băiatu (Steaua) — semi- 
muscă, Augustin Iacob — semi
ușoară, Ion Fuicu — semimijlocie 
și Alexandru Coroianu (toți de la 
A.S.A. Cluj) — semigrea. Lotul va 
fi însoțit de antrenorul clujean 
Iosif Mihalik.

După cum am anunțat, zilele tre
cute Colegiul central al arbitrilor 
s-a întrunit în plenul său, pentru 
a asculta o informare a Biroului 
acestui organism privind activitatea 
de arbitraj în prima parte a cam
pionatului și a discuta o serie de 
măsuri tehnice și organizatorice ca
re au ca scop realizarea unei mai 
bune politici de selecție, promovare 
și școlarizare a arbitrilor, ceea ce 
ar duce la crearea unui climat mai 
bun de muncă în acest domeniu 
veșnic expus discuțiilor.

O convorbire cu tov- Andrei Ră- 
dulescu, președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, avea să ne furni
zeze o serie de amănunte intere
sante legate de această ședință și 
de urmările ei, la care a participat 
după cum se știe și conducerea Fe
derației române de fotbal.

— Am dori să ne spuneți — 
ne-am adresat tov. Andrei Rădules- 
cu — care au fost concluziile Pe 
marginea activității de arbitraj des
fășurate în toamnă.

— Atît din notațiile noastre per
sonale cît și din calificativele apă
rute în presă reiese că s-a realizat 
un salt calitativ. Iată, de pildă, față 
în față, cele două medii ale stelelor 
acordate arbitrilor, de către croni
carii ziarului „Sportul*,  în toamna 
lui 1970 și în cea a anului 1971 ■ 
4,11 în 1970 și 4,30 în 1971. Ceea ce 
nu înseamnă, însă, că n-au existat, 
și de data aceasta, arbitraje mai 
slabe, care au nemulțumit Dar vom 
realiza vreodată arbitrajul perfect ? 
Noi, în orice caz, ne străduim.

— Ați întocmit, după cum am a- 
flat, un regulament privind acor
darea. la sfirșitul fiecărui campio
nat. a titlului de CEL MAI BUN 
ARBITRU AL ANULUI. Iubitorii 
fotbalului și, in primul rind, cei vi
zați, arbitrii, sînt curioși să cunoas
că principalele prevederi ale acestui 
regulament..

— Ele vor fi expuse atunci cînd 
se va ajunge la o redactare defini
tivă, primind și aprobarea cuvenită 
din partea Biroului federal. Ceea ce 
nu-i un.» secret e faptul că va fi 
folosit un sistem mai bun de punc
taj, care va ține seama și de difi
cultatea jocurilor, de problemele 
pe care au trebuit să le rezolve ar
bitrii respectivi. Două caracteristici 
ne vor interesa, în același timp : 1. 
calitatea arbitrajelor și 2. frecvența 
lor. De fapt cel de al doilea punct 
este condiționat de primul, arbitrii 
în formă urmînd să apară mai des 
la conducerea meciurilor- în apre-

Jock BERARIU
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din țara 
va avea 
(2 man- 

pentru

JOI 27 IANUARIE 1972

Tînăra Minodora Zer- 
man a dovedit, că poa
te înregistra noi sal
turi în ierarhia schioa- 
relor din țara noastră.
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La sfirșitul săptâminii

DIN NOU PIRTIE LIBERA
PENTRU

Sîmbătă și duminică, pîrtii
le de schi vor fi din nou ar- 
hipopulate. Soarele s-a ascuns 
sub un strat dens de nori, 
care, spre bucuria schiorii?” 
și satisfacția organizatorilor 
de competiții, au început să 
cearnă, 
zăpada 
iubitorii 
Sperînd 
lui de 
forului de specialitate au a- 
nunțat că programul inserat 
în calendarul competițional 
al F-R.S.B. va fi respectat 
întocmai, așa că din nume
roasele competiții prevăzute 
pentru sfîrșitul săptămînii 
anunțăm pe cele mai impor
tante i

„Cupa A.S.A." Ia probe al
pine. Pîrtia Lupului va găz
dui, sîmbătă și duminică, 
întrecerile organizate 
A.S.A. Brașov, la care 
participa (cu excepția

timid deocamdată, 
atît de așteptată de 
sporturilor de iarnă, 
în îngroșarea stratu- 
nea. conducătorii

de 
vor 
lui 

Dan Cristea și Virgil Brenci, 
plecați la Sapporo) toți frun-

tașii schiului alpin 
nastră. în prima zi, 
loc un slalom uriaș 
șe), iar duminică, 
prima oară în acest sezon, 
proba de coborîre. In vede
rea acestui eveniment, pe 
Pîrtia Lupului au loc în a- 
ceste zile antrenamente 
tense, la care participă 
schiorii alpini.

La Bistrița Năsăud, în 
ganizarea comisiei județene 
de schi, se va disputa, tot la 
sfîrșitul săptămînii, „Cupa 
Fîntînele*  la probe alpine.

Predealul nu poate rămîne 
în urmă. Pe cunoscuta pîrtie 
a Clăbucetului se vor întrece 
cei mai buni juniori ai țării 
în probele de slalom special 
și slalom uriaș, într-un con
curs dotat cu „Cupa Clăbu- 
cet“.

La Sinaia vor fi organizate 
întreceri pentru juniori la 
biatlon și fond, iar învingă
torii vor primi „Cupa Cum
pătul*.

TENIS DE MASĂ LA CfMPIA TURZII

MECIUL ROMÂNIA - ANGLIA
CIMPIA TURZII, 26 (prin telefon). 

Astăzi după-amiază (n.r. ieri) a avut 
loc in Sala sporturilor din localitate, 
intîlnirea de tenis de masă dintre re
prezentativele României și Angliei.

în urma unor dispute interesante, 
victoriile au fost împărțite. La băieți 
a cîștigat reprezentativa Angliei 
(4—1), în timp ce la fete au terminat 
cîștigătoare româncele (4—1).

CICLIȘTII AU LUAT STARTUL!... Sfidînd iama care a pus stăpî- 
nire deplină pe meleagurile țării, rutierii au pornit să străbată din nou 
șoselele- Fie la cluburi, fie în scurtele stagii de antrenament, cicliștii pre
gătesc intens noul sezon cempetiționa!. Primul mare obiectiv este — ca 
in fiecare din ultimii 25 de ani — „Cursa Păcii*.  Pentru un loc în for
mația care va lua startul în cursa Berlin — Praga — Varșovia luptă 
numeroși alergători, printre care și Vasile Burlacu, Ștefan Suciu, Nicolae 
Andronache, Andrei Suciu, Cristian Tudoran, Mircea Virgil și Mihai Hri- 
soveni — surprinși de fotoreporterul nostru la un antrenament pe șoseaua 
montană înzăpezită.

Foto: Paul ROMOȘAN

MÎINE STARTUL TENISMANELOR
ÎN MECIUL ROMÂNIA

Primele partide din cadrul întîl- 
nirii feminine de tineret dintre re- 
prezehtativele de tenis ale Ungâriei 
și României încep vineri 28 ianua
rie, la ora 9, în sala Steaua din 
Calea Plevnei. Echipa oaspe va fo
losi următoarele jucătoare: Klara 
Fodor, Eva Rozsavolgy, Katalin Sze- 
man, Agnes Szabo, Agnes Csehik. 
Gazdele prezintă pe; Virginia Ru-

UNGARIA
zici. Mariana Simionescu, Florența 
Mihai, Mariana Hadgiu — toate de 
la Dinamo, Adriana Călina (C.S-U. 
Construcții) și Simona Nunweiller 
(Progresul). Se vor întîlni, paralel, 
selecționatele A și B (sistem „Cupa 
Davis*)  și va avea loc o partidă 
între jucătoarele de rezervă. între
cerile se vor desfășura vineri și 
sîmbătă, între orele 9—13 și 16—21.

AVEM TALENTE LA PATINAJ VITEZA!

După ani de căutări neizbuti
te, forul de resort a reușit — 
de data aceasta — să plaseze 
recentele finale ale campionate
lor republicane într-o perioadă 
cînd temperatura a fost foarte 
darnică cu patinatorii de viteză. 
Faptul că participants la actul 
final al celei mai ^importante 
competiții interne au beneficiat 
de o vreme splendidă și de o 
gheață de calitate superioară, 
ne-a dat posibilitatea să ne for
măm o imagine mai clară asu-

La 35 de ani, Dan Lăzărescu 
(Harghita M. Ciuc) a devenit 
campionul sprinterilor, gratie 
conștiinciozității cu care se pre
gătește. Foto : Vasile BAGEAC

pra adevăratei valori a patina
torilor noștri seniori.

Marele învingător al campio
natelor. Victor Sotirescu (Dina
mo București) merită cu priso
sință titlul suprem, reușind, după 
13 ani de activitate, să cîștige 
invidiatul titlu de campion ab
solut al țării. El este autorul a 
opt noi recorduri stabilite în acest 
sezon, reușind în același timp 
să îndeplinească la proba de 
1 500 m „baremul olimpic*  (sta
bilit de federație după criterii 
destul de curioase) pentru anii 
1973—1974. In disputele de la 
Tușnad. campionului absolut i 
s-au alăturat veteranul Dan Lă
zărescu (Harghita M. Ciuc), un 
exemplu de conștiinciozitate în 
procesul de pregătire, precum și 
mult mai tinerii Alexandru Boer

(Dinamo Brașov), care și el a 
îndeplinit în acest sezon așa- 
zisa normă olimpică la 1 500 m, 
Vasile Coroș (Mureșul Tg. Mu
reș) și Gheorghe Pop (Agrono
mia Cluj), ultimii trei fiind do
tați cu calități deosebite pentru 
marea performanță.

La întrecerile feminine au fost 
prezente doar două sportive va
loroase și de forțe sensibil egale 
și tot atîtea... plimbărețe pe 
gheață. Mai temeinic pregătită, 
Crista Tracher (Dinamo Brașov) 
a cîștigat patru din cele cinci 
titluri _ puse în joc. iar Maria 

aTașnadi (Harghita M. Ciuc)

Tr. IOANIJESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

SE APROPIE CU PAȘI REPEZI!
• LA MIERCUREA CIUC S-AU VÎNDUT 1 500 DE ABONAMENTE 

• PATINOARUL DIN BUCUREȘTI ARE NEVOIE DE RETUSĂRI SE
RIOASE • ÎN CAPITALĂ, ABONAMENTE PENTRU JOCURILE DE 
DIMINEAȚĂ • AMATORII DE AMINTIRI NU AU FOST UITATI...

După cum am anunțat. Biroul fe
derației de hochei și-a consacrat una • pentru 
dintre ședințele sale discutării și —
analizării stadiului în care se află 
acțiunile de pregătire a celor două 
grupe C.M. ale căror întreceri se 
vor desfășura la București și Miercu
rea Ciuc. Și, cum sîntem siguri că 
numeroșii amatori de hochei (bun !) 
din tara noastră vor să _ afle 
o clipă mai devreme unele amănun
te legaite de preparativele ce se fac 
pentru ca întrecerile campionatului 
mondial să se bucure de condiții ex
celente si să ofere, deci, spectacole 
de calitate, iată, succint, ce se știe 
pînă în prezent despre întreceri.

în primul rînd, cîteva informații 
despre biletele de intrare. Organiza
torii din orașul Miercurea Ciuc, aco
lo unde vor fi prezente formațiile 
din grupa C a C.M., au fost mai 
harnici în această privință. Ei au 
stabilit, din vreme, prețurile și in
tuind cererea mare de bilete au luat 
hotărîrea de a vinde, în majoritate, 
abonamente. Măsura s-a dovedit jus
tă și, în scurt timp, s-au vîndut 1500

i

Campionatul național de tir în sală

DAN IUGA-UN MERITUOS
CAMPION

Cea de a treia ediție a 
tului național la arme cu 
primat, care s-a încheiat 
Cap’tală, a fost dominată 
ceput și pînă la sfîrșit de

LA PISTOL
campiona- 
aer com- 
așeară în 
de la în- 

,___ . , către tră
gătorii' dinamoviști, care din cele 15 
titluri de campioni naționali (la indi
vidual și pe echipe) au cîștigat nu 
mai puțin de 11. Restul de patru 
locuri întîi au revenit, cite unul, re
prezentanților cluburilor Steaua, Me
talul București, Medicina Iași și Me- 
trom Brașov.

în ultima zi a competiției atenția 
a fost polarizată asupra probei de 
pistol seniori, unde, întă din pr'ma 
manșă, s-au detașat doi dinamoviști, 
Dan Iuga și veșnic tînărul Iuliu 
Pieptea, care porneau mari favoriți, 
avînd la... plecare 381 și, respectiv, 
380 p. Pieptea a evoluat în seria I 
obținînd .379 p — totalizînd deci 759 
p. A intrat apoi în concurs Iuga.

T. RaBȘAN

DAN IUGA (Dinamo)

de asemenea legitimații de intrare! 
l toată perioada întrecerilor 

din această grupă. Așa că se poate 
spune că la Miercurea Ciuc succesul 
de public al jocurilor de hochei este 
ca și asigurat. Pe deasupra, inimoșii 
organizatori din acel oraș au rezer
vat aproximativ 100 de locuri pentru 
copii, cunoscut fiind faptul că pe 
aceste meleaguri hocheiul este Ia 
fel de popular, dacă nu chiar mai 
popular decît fotbalul ! Pentru că tot 
sîntem la capitolul biletelor de in
trare. trebuie precizat faptul că la 
București, prețul acestora nu a fost 
încă stabilit. Singurul lucru cert este 
că se vor pune în vînzare abonamen
te pentru jocurile care au loc dimi
neața.

în ce privește propaganda, s-au 
luat măsuri pentr • ca, atît la Bucu
rești, cît si la Miercurea Ciuc, 
instaleze. în locurile cele mai 
ventate, panouri cu programul 
delor.

Pe tărîmul pregătirilor de 
tehnic s-a apreciat că la Miercurea 
Ciuc activitatea de finisare și ame
najare a patinoarului artificial aco
perit se desfășoară într-un ritm mul
țumitor. în schimb, la București, lu
crurile nu se prezintă la fel. Comi
sia tehnică a apreciat că la patinoa
rul „23 August” este necesar să se 
refacă mantinela ; instalația de di
fuzoare funcționează defectuos, în 
așa fel îneît anunțurile nu sînt de 
loc inteligibile : tabela de marcaj 
provoacă. în continuare, necazuri, a- 
vînd multe și esențiale rateuri și, 
în sfîrșit, trebuie să se reutileze 
vestiarele.

în încheiere, cîteva informații mai 
puțin... tehnice, din domeniul co
merțului. Organele de resort, active 
ca de obicei, s-au preocupat din 
timp și vor pune în vînzare, cu oca
zia C.M., baticuri, ecusoane, pro
soape plușate, butoni, cutii de chibri
turi și de țigarete, pahare de plastic 
și obiecte de artizanat — toate cu 
emblema campionatului mondial. 
După cum se vede, amatorii de amin
tiri frumoase si — unele— utile, n-au 
fost uitati. Nu rămîne decît ca toa
te aceste obiecte să ne evoce — mai 
tîrziu — întreceri frumoase, în care 
hocheiștii români au jucat un rol 
principal 1

G A

să se 
frec- 

parti-

ordin

VICEPREȘEDINTELE UNIUNII EUROPENE

(Continuare în pag. a 2-a)

DE JUDO LA BUCUREȘTI
Cu ocazia Campionatelor Inter

naționale de judo (tineret) ale Ro
mâniei, va sosi în Capitală vice
președintele Uniunii Europene de 
judo, dl. Maurizio Genolini (Italia), 
care însoțește delegația italiană.

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ

Vineri, sîmbătă ți duminică Sala 
sporturilor din Cluj găzduiește cel 
de al treilea turneu de sală — ul
timul — al diviziei A de handbal 
feminin. Sînt programate partide 
de o deosebită importanță, atît pen
tru partea superioară a clasamentu
lui, cît și pentru zona inferioară. 
Astfel, sîmbătă se va desfășura 
mult așteptatul derby, meciul din-

tre actuala campioană — UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI și fosta 
campioană a țării — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA, Confruntarea 
dintre aceste două puternice team- 
uri ale handbalului nostru, cele maî 
valoroase din campionat, va prile
jui — sîntem siguri — un joc de 
înaltă factură, un meci palpitant.

Universitatea Timișoara a lăsat

— așa cum am subliniat Ia timp — 
o excelentă impresie în cel de al 
doilea turneu de sală. Elevele prof. 
Constantin Lache se află într-o for
mă sportivă foarte bună, alcătuiesc 
un tot omogen. Studentele bucureș- 
tence formează și ele o echipă cu 
valențe deosebite. Dacă Simona Ar-

(Continuate în pag. a 3 a)
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COMPETIȚII CÎT MAI ATRACTIVE 
ÎN TOATE SATELE Șl COMUNELE

s'

stăzi, 
biective'e 
reamintind 

de dezvoltare a 
se prevede ca 
anului 1975 să 
practicarea sistematică . 
‘iilor fizice și a diferitelor acti
vități cu caracter de 
15% DIN NUMĂRUL 
CETĂȚENII OR CARE 
ÎN MEDIUL RURAL.

Sint create toate
pentru ca această creștere nu
merică să fie realizată și, poate, 
chiar depășită. O spunem cu- 
noscînd prezența multiplă a spor
tului în viața satelor, mai cu 
seamă în ultimii ani, numeroase'e 
inițiative și tradiții create în di
ferite județe, experiența și capa
citatea organizatorică superioare 
cîșfiaate de un mare număr de 
asociații sportive. Avem de ase
menea în vedere și contribuția 
importantă pe cară, fără îndo
ială, acțiunile viitoare de îmbu
nătățire a bazei materiale — 
prin realizarea în f’ecare comună 
a unui min:mvm Ae amenrt'ărî : 
TEREN DE FOTBAL, 
CORESPUNZĂTOARE 
JOCURI SPORTIVE Șl
PROBE ATLETICE — o vor aduce 
la dezvoltarea de ansamblu a 
sportului de la sate.

Se urmărește, însă-, ca și în 
toate celelalte domehii, nu doar 
o simplă creștere cantitativă, ci 
realizarea unei activități de edu
cație fizică și sportivă calitativ 
superioară celor desfășurate în 
anii trecuți.

De aceea trebuie făcut totul 
pentru a stimula în mat mare mă
sură ca pînă acum interesul ti
neretului de la sate pentru parti-

despre cîteva din o- 
sportului sătesc, 
că prin planul 

mișcării sportive 
pînă la- sfîrșitvl 
fie cuprinși în 

a- exerci-

masă 10— 
TOTAL AL 
LUCREAZĂ

condițiile

SPATII
PENTRU

UNELE

cîparea PERMANENTA, nu oca
zională, la activitățile sportive de 
mesă. în această ordine de' idei, 
credem că munca de convingere 
va trebui mai bine împletită cu 
preocuparea de a spori atracti- 
viratea competițiilor sătești, de a 
asigura acestora un caracter con
tinuu, de a găsi noi stimulente 
pentru cîștigotori și chiar pentru 
toți participanții.

p

p
Fără îndoială, aria activității 

de educație frzică și sport este 
extrem de largă. Experiența 
arătat _
UNELE FORME DE ÎNTRECERE 
AU PRILEJUIT OBȚINEREA UNOR 
SUCCESE DINTRE CELE MAI FRU
MOASE. De aici, desigur, și con
cluzia recentelor dezbateri pe 
marginea planului de «dezvoltare 
a mișcării sportive în pericxsda 
1971—1975, că și în viitor un loc 
important vor trebui sâ-f ocupe 
duminicile cufturarf-Sportive, ser
bările cîmpenești, întrecerile «do
tate cu Cupe, campiOnătele jude
țene ale asociațiilor sportive să-

însă. că IN SPECIAL

teșii (organizate la 3—5 ramuri), 
acțiunile de drumeție și, bineîn
țeles, participarea tineretului de 
la sate la competițiile de masă 
inițiate pe pian central.. Ceea ce 
se cere insistent la această oră 
este ca ASEMENEA ÎNTRECERI 
SA NU SE ORGANIZEZE DOAR 
ÎNTR-O SERIE DE SATE ORI CO
MUNE, puține la număr în fie
care județ, CI DE CĂTRE TOATE 
ASOCIAȚIILE SPORTIVE SĂTEȘTI.

Dar, pentru că sînhem la capi
tolul „asociații sportive'", să spu
nem că orientarea actuală recla
mă desfășurarea activității sporti
ve la sate îndeosebi în jurul uni- 
tăților agricole locate, pe lîngă 
care — în viitor — se tinde orga
nizarea acestor asociații.

Dintre mulîe alte posibilități 
de a vitalize sportul sătesc re
marcăm cu satisfacție anticiparea 
unor măsuri ce vor fi luate în 
colaborare' cu Comitetul Culturii 
și Educației Socialiste pentru ac
tivizarea, prin căminele cultu
rale, a întregii activități sportive, 
dar mai cu seamă ® ace'or ra
muri care nu se practică în aer 
liber (tenis de masă, șah, trîntă, 
haltere, gimnastică s.a.), TINZÎN- 
DU-SE ASTFEL SA ' SE REDUCĂ 
SIMȚITOR DECALAJUL EXISTENT 
între activitatea desfășurată pe 
diferite terenuri, în mijlocul na
turii, ș« cea organizată pînă aiium, 
în destul de puține locuri, în 
soli.

Este un lucru extrerri de impor
tant, mai «dies că de fapt în ma
rea rhajorităte a solelor pină 
acum, în lunile de iarnă, educa
ția fizică și sportul luau vdCănȚâ 
totală I

I
I
f
I $

I
I
l

l

ANALIZA COMPORTĂRII LOTWHI KAJI9NAL FEMININ
Vineri, de la ora 18, la sediul Fe

derației de volei, este programată 
ședința Biroului federal în care se 
va analiza activitatea reprezentati
vei fenrinine- în anul 1971 și îndeo
sebi la campionatul european. An
trenorii lotului, N. Roibescu șr K. 
Meadu, vor prezenta un referat în 
legătură cu modul în care a decurs 
pregătirea în perioada respectivă^ 
Marți seara. Colegiul central aî an
trenorilor s-a Întrunit pentru a Ina 
în discuție raportul ce vb fi pre
zentat Biroului federal. Membrii 
colegiului au făcut, cu acest prilej, 
o serie întreagă de observații în 
legătură cu modul în care’ s-au a- 
preciiat în- materia! cauzele genera
toare ale comportării echipei, pre
cum și o serie de sugestii referitoa
re la elementele care trebuie să s'tea 
la baza activității în următorii ani.

Analiza voleiului feminin la ni
vel de echipă reprezentativă este 
așteptată cu deosebit interes atît de 
specialiști, cît și de opinia publică. 
Pentru că, fără îndoială, ea va 
scoate la iveală cauzele care au de
terminat eșecul la „europene" și, 
implicit, ratarea calificării la J.O. 
de la Miinchen, calificare dorită 
de toți iubitorii acestui sport și 
pentru obținerea căreia nu au fost 
precupețite eforturi umane și ma
teriale, dar care, pînă Ia urmă, a- 
veau să se irosească. Totodată, aș
teptăm ca acum, după aproape pa
tru Juni de la încheierea competi
ției europene, să se spună lucru
rilor pe nume, fără ocolișuri sau 
menajamente, și să se găsească cele 
mai bune soluții de revitalizare a 
voleiultli nostru feminin.

vînAtori colective

Asociațiile de sector ale vînătiori- 
lor și pescarilor sportivi din Ca
pitală organizează duminică vînă- 
fort colective la fazani astfel ;

Sectorul I (cu sediul în str- Bi
serica Enei 2, telefon 15.741511 pe 
terenurile : Roata. Ghermânești, 
Vlad Țepeș. Bolintinul. Vadul Lat, 
Vîrtoapele și Drăgănești Olt.

Sectorul III (Calea Moșilor 258, 
tel. 12.34.04) pe terenurile : Bucov, 
Bălțata, CucU și Băleanca.

Sectorul V (Piața Splai 3—5, tel. 
13.15.73) pe terenurile : Drago®
Vodă, Ivăriesti $i Nebună.

Sectorul VIII (Bd. I.G. Duca 24, 
tel. 17.03.53) pe terenurile: Dîrza 
și Ciocănești.

înscrierile pe listele de partici
pare și informații suplimentare, la 
sediile asociaților, pînă vineri, 
ora 20.
PENTRU PESCARII SPORTIVI 

BUCUREȘTENI

îrt amil 1972, pescarii sportivi 
bucureșteni vor avea la dispoziție 
bazine piscicole în suprafață totală 
de peste 3 500 de hectare luciu de 
apă. Pescarii sportivi vor putea 
pescui în bazinele pe care le au în 
folosință asociațiile ai căror mem
bri sînt. în zilele stabilite de către 
fiecare asociație, în perioada 1 mar
tie — 15 noiembrie (cu excepția 
perioa«!lei de prohibiție). F.i vor 
putea pescui și în bazinele afectate 
altor asociații, achitînd taxele 
fixate de către acestea.

CINEMATECA

„CĂLUȚUL DE FILDEȘ I A PURTAT 
SPRE VICTORIA FINALĂ 

PE NICOLAE BARBU (Vrancea) 
SI PE DANA NUTU (Timiș)

„Călușul de fildeș11 este una din
tre competițiile pionierești care a- 
dună de fiecare dată la sfartul ei 
zeci de mii de „cravate roșii". E- 
vident, șaîh'iști. deoarece competiția 
repreKnță £>• întrecere în fața tablei 
cu 64 de pătratele-

Despre tradiționala întrecere șa- 
histă pionierească a ținut să ne 
vorbească ihg. Gheorghe Rotariw. 
unul dintre animatorii șahului în 
rîndul „cravatelor roșii" de ’a noi.

— De fiecare dată, am remarcat 
participarea masivă a pionierilor 
la întrecerile pentru „Căluțul de 
fildeș* 1. tTtiftin' ediție se înscrie și 
ea printre cele foarte reușite sub 
aspecttil îhterestfltli?

— Evident. Și in sprijinul afir
mației, mele pledează cei 70 000 de 
participariți la etapa pe unitate. 
La finală au luat parte 195 de 
șahiști — 146 de băieți și 49 de 
fete. Ei și-au disputat întîletatea 
într-un cadru adecvat, la Bran. în
tr-o zonă dintre cel>e mai pitorești 
ale țării noastre.

— A fost o finală, cum s6 spune 
cîteodată în sport, dramatică, cu 
învingători greu de anticipat sau 
dimpotrivă ?

— Lupta finală a fost dominată 
de doi pionieri, Nicolae Barbu, re
prezentant al județului Vrancea, și

Cristian Ionescu din municipiul 
Bdcurești. De altfel. între ei a fost 
o egalitate perfectă, îneît pentru 
departajarea învingătorului a tre
buit să programăm și un meci de 
baraj.

— A cîștigat...
— ...Nieolae Barbu, concurent cu

noscut și apreciat în cadrul com
petiției. deoarece el a mai avut 
bucuria de a termina pe primul loc 
și în ediția inaugurală a „Căluțului 
de fildeș". Este un șahist serios, 
tenace, cu suficientă experiență pen
tru vîrsta tui (sub 14 ani), cu reale 
calități, care îi vor îngădui să re
pete performanța.

— Despre ceilalți finaliști ?
— Și despre ei pot să vă spun 

cuvinte frumoase. Cristian Ionescu 
(București) a dovedit frumoase cu
noștințe teoretice, după cUm Sandu 
Bilici (Maramureș), Radu Muntea- 
nu (Timiș), Mircwj Crîșan (Bistrița 
Năsăud), Rafael Oprișiu (Timiș), 
Marius Popa (Maramureș). Aurel 
Cojocaru (Galați), Andrei Furcă 
(Hunedoara). Alexandru Satmary 
(Timiș) și Marius Trăistaru (Olt) 
au făcut dovada unor temeinice 
studii șahiste.

— în cazul fetelor...
— ...victoria i-a surîs Danei Nu- 

țu din județul Timiș, tot la mare

Dm GăRLEȘTEANU

Vn aspect dtn timpul desfășurării finalei pe 1971 a „Căluțului de fildeș*  
la șah, care a avut loc la B« Foto: ing. Gh. ROTARII!

luptă : abia în ultima rundă ea a 
reușit să se distanțeze cu o jumă
tate de punct Deci.„

— Înseamnă că și în materie de 
minișah feminin există. în apropie
rea campioanei, multe elemente de 
perspectivă...

— Absolut real. Dana Nuțu are 
în vecinătatea ei multe colege foar
te talentate ca Rodica Lanciu (Su
ceava). Viorica Iile (Prahova), Mo
nica Jicman (Timiș), Adriana Dalca 
(Brașov) și încă multe altele.

— Ce alte aspecte ar mai fi de 
semnalat ?

— în principal, sprijinul primit 
din partea federației de specialitate, 
care a asigurat o desfășurare impe
cabilă finalei, trimițînd în acest 
sens arbitri oficiali. De altfel, în 
mijlocul fmaliștilor s-a aflat chiar

profesorul emerit, ing. dr. Ion Gud- 
Ju, figură proeminentă a șahului 
românesc, care a împărtășit cu 
multă dragoste copiilor din via
ța. din experiența sa rodnică, ară- 
tînd tinerelor vlăstare cum trebuie 
să muncești pentru a reuși să îm
bini activitatea șahistă cu cea știin
țifică. în fine, aș dori să relev 
preocuparea care există într-o se
rie de centre pentru impulsiona
rea șahului printre copji, prin efor
turile și entuziasmul unor profesori 
ca Aurel Sfelea (Suceava), Ion Ciu
rel (Mehedinți), Aurel Chiriac (Gorj), 
Aurel Jicman (Timiș), U. Șovîi 
(Caraș Severin) etc. O notă bună 
pentru județul Gorj, care a avut 
în finală tot atîția concurenți cît 
și municipiul București.

Tiberiu STAMA

CELE 4 PUNCTE ACORDATE ÎNCERCĂRII AU ORIENTAT JOCUL CĂTRE SPECTACOL

în lacurile bucureștene de pe 
rîul Coleirtina și In lacul Snngov, 
administrate de către I.C.A.B.. cu 
care A.G.V.P.S. a încheiat recent 
o convenție, pescuitul sportiv ectc 
permis în fiecare zi, în tot timpul 
anului (în afara perioadei de pro
hibiție) pentru toti pescarii spor
tivi, în zonele stabilite și comuni
cate asociațiilor de sector ale vînă- 
torifor și pescarilor sportivi din 
Capitală. De asemenea. pescuitul 
sportiv este permis tuturor pescari
lor sportivi și în lacul Căldărusani. 
cu excepția epocilor de prohibiție 
pentru știucă <1 noiembrie' — 1 a- 
prilie).

Ne-a luat-o înainte Marius Po
pescu cu acel „Mersi Tv." pe care 
tocmai voiam să-l adresăm celor 
in' cauză, pentru că ne-au mai 
îndulcit amarul unei duminici fără 
fotbal, dîndu-ne să bem diri cupa 
celei mai frumoase victorii „în 
11", înscrise pe răbojul naționa
lei noastre. Nu, n-a fost o sim
plă improvizație filmul cu Ceho
slovacia învinsă la București, go

lurile (două) fi-au 
venit ae pe banca 
rezervelor în pro
gramul micului s- 
cran. Pentru toți/ 
microbiști de fot
bal sau ba, a fost 
un spectacol de 
gală, savurat de 
la prima pînă la 
ultima pîlpîire de 
imagine.

Pentru ce ne-a 
plăcut atît de mult 
„reluarea" de du
minică ? Pâră să 
intrăm în amănunte, vom grupa 
aplauzele noastre în două sub- 
rubrici :

a) Fiindcă acum, reiuînd firul 
partidei, de la 0—0 la 2—1, fără 
respirație tăiată și sfrîngeri de 
inimă, judecind toate la rece și 
cu cuget senin, ne am dat mai 
bine seama de ce am cîștigat și 
cum. A fost, într-adevăr, Dobrin 
exceptional, a fost Deleanu ma
gistral, iar alții lucizi și incan
descenți (am Încheiat citatul), dar 
victoria de la 14 noiembrie este 
a unei echipe. Să ne ierte toți 
colegii întru scris, la fotbal, dor 
parcă nu s-a spus suficient a- 
ceosta, atunci, iar acum, se vede 
foarte limpede pe film. Dacă toți 
cei pe care i-am avut în teren 
n-ar fi dat totul, Viktor n-ar fi 
fost de două ori învins. Poate 
că nu este fără folos să repetăm 
aceasta, de cîte ori e nevoie. E- 
vident, impresionante au fost — 
revăzute. — toate acele momente 
omenești, semănate de-a lungul 
unei lupte dramatice. Cel care 
știe să vadă asemenea faze, In
tr-un meci de fotbal, a sovorat 

. acest film mai mult ca orice alt 
cinc-vetită premiat pe undeva cu 
medalii și diplome. Iar Lucescu 
și Răducanu merită, desigur, ca
lificativul de actori perfecți, la 
modul pozitiv. Dar, încă o dată, 
ceea ce ne-a rămas de la aceas
tă vizionare este impresia 
neștearsă a unui rod cules cu 
mai multe mîini, împreunate in
tr-o coeziune perfectă. lată de 
ce, în altă ordine de idei, ni se 
par atît de neavenite notele care 
se dau, la noi, jucătorilor din for

mație, de către cronicarul de spe
cialitate. Unuia 10, altuia 8 cu 
plus... în meciul ăsta n-ar fi trebuit 
să existe decît nota maximă. Cec 
care o doi unei inimi mari.

b) Mai pofin imporlanl și lo- 
ft/și... Duminică am asistat nu 
numai la performanța echipei 
României, ci ta încă una. Aceea 
înscrisă îfi palmaresul unui re- 
pc-fer. Nu vrem să-l urcăm în 

slăvi pe Crishon 
Țopescu, pe el sau 
pe affui, dar este 
tm acf de bravură 
să refer nu numai 
rmăginea, ci și 
sonorul urtui meci 
atît dă intens, 
presărat CU atîteo 
momente de răs
cruce, Coloană so
noră a lui Țopes- 
cu s-0 lip’rt din 
nou perfect, de 
parcă ar fi fost 
scrisă pentru un 

scenariu. Ceea Ce — vă rugăm să 
ne credeți — nu e puțin lucru în 
meserie...

Și încă un subiect de medita
ție, acesta însă pentru viitor. Ase
menea filme în reluare sint, în
tr-adevăr, o Comoară nu numai 
pe pian spectacular, ci și acela 
tehnic, sau educativ, .dacă vreți. 
De acord cu M. P. ca el să fie 
revăzut de băieții din lot, ca to
nifiant, dar și ca lecție. Să avem 
mai multe asemenea filme, fi
indcă e burtă cinemateca și în 
sport. Nu șfili cum o fi organi
zată secția de arhivă a tele- 
sporlului, dar ea nu este ultima 
ca importanță. După zile, dar și 
după ani, va fi minunat să-l re
vedem pe Dobrin marcînd cu ca
pul, sau pe lliuță cel frumos 
luptînd cu Stanley Godzila și a- 
fîția alțti. Iubim cinemateca.

în loc de concluzii, două vorbe 
de sezon. Știm prea bine că 
Mișu Bîră poate mult mai mult 
decît să „dea repede" un curs 
de instruire în schi cum e acesta 
te l vedem acum. Au fost altele, 
cu ani în urmă, mult mai bine 
puse la punct și ca text și ca 
imagine. Acum cîrtd fulgii de nea 
planează în văzduh și ne aduc 
aminte că mai e puțin pînă la 
„Olimpiada albă", parcă tot o 
mul Vrea să știe cum se merge 
pe schiuri. Chiar dacă nu inten
ționează să devină un Katl 
Schranz al ll-lea. iar asemenea 
emisiuni explicative, fără lungimi 
teoretice peste măsură, s-ar pu
tea face și pentru toate celelclte 
discipline sportive la ordinea zi
lei.

INTERIM

CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI
ZECE PUGILIȘTI LA FIECARE CATEGORIE

CENTRU PENTRU ÎNCEPĂTORI
LA GRUPUL ȘCOLAR AL UZINELOR

„23 AUGUST1
I’e lîngă Grupul școlar ,,23 Au

gust" din Capitală a luat ființă un 
centru de rugby, îndrumat de cir 
nosc'itu! și ihimosul antrenor Dra- 
goș Țenescu. Prin selecții repetate, 
centrul a ajuns să-și formeze un 
număr de aproximativ 50 de tineri 
jucători, cu ajutorul cărora antre
norul Țenescu urmărește să pună 
bazele unei echipe. Din primăvară, 
aceasta își va începe pregătirile 
pentru campionatul de calificare.

De notat sprijinul pe care noul 
centru de inițiere îl primește din 
partea conducerii Grupului școlar 
..23 August'1 (director ing. Ilie Da
bu, director-adjunct ing. Radu Enc, 
președintele secției de rugby. Ion 
Gorcan) și ăl obiectivului catedrei 
de educație fizică.

Tot astfel este de semnalat in
teresul manifestat în Uzinele „23 
■August" pentru dezvoltarea rug- 
ibyuiui în rîndul viitorilor munci
tori și tehnicieni, atît din partea 
'conducerii acesteia, cit și a comi
tetului de partid.

Wotărîrea forului internațional de 
a majora de la 3 la 4 numărul de 
puncte acordate pentru o încercare, 
în scopul de a stimula jocul deschis. 
Ia mină, determinind, in acest tel. 
și realizarea unui autentic spectacol 
rugbystic, a fost primită favorabil 
de întreaga lume a balonului oval. 
Acest fapt a produs o vie reacție 
și printre antrenorii români, o parte 
din ei mărturisindu-ne in acel mo
ment eă măsura în cauză va contri
bui. indiscutabil, la realizarea unui 
salt valoric al echipelor noastre de 
rubgy.

Avind în vedere că nu peste mul
tă vreme va fi reluat returul cam
pionatului. am considerat necesar «â 
aflăm opiniile unor tehnicieni în 
ceea ce privește influenta pe care a 
av ut-o internarea de 4 puncte asu
pra evoluției formațiilor ce le în
drumă. a campionatului în genere 
și ce măsuri și-au propus pentru 
a determina în și mai mare măsură 
— prin aceasta — jocul deschis.

TH. RADULESCU (Știința Petro
șani) : Nu se poate spune că noua 
reglementare nu a influențat, in 
general, In bine evoluția echipelor. 
Marea greșeală care se face este, 
după părerea mea, aceea că nu 
se înțelege just ceea ce înseam
nă, de fapt, joc deschis. A aplica 
această manieră nu înseamnă a juca 
deschis de oriunde și oricum, numai 
spre a nu fi acuzat că nu ești parti
zanul acestui fel de joe. Pregătirea

pentru jocul deschis trebuie foarte 
bine făcută de către înaintare, dar 
pentru ac«M?ta fiecare jucător tre
buie să aibă un bogat bagaj de cu
noștințe tehnice. Participarea mai ac
tivă a înaintării atrage după sine 
o mai mare circulație în teren a tu- 
ttiror jucătorilor, necesitind. deci, și 
o <»pacitate sporită la efort. Echi
pele noastre au căutat această „cir
culație’’, dar au uitat esențialul : pre
gătirea atacului. Un exemplu In 
această direcție rte-a fost oterit de 
Universitatea Timișoara, care a pier
dut partida cu Grivița Roșie deoa
rece a jurat.., prea deschis, unii 
jucători (cu deosebire Ceaușu), uitlnd 
sarcinile de post. In ceea ce ne 
privește, cred că în toamnă am uti-

• JOC DESCHIS, DAR NU DE DRA
GUL JOCULUI DESCHIS • SA SE 
ACORDE DOAR 2 PUNCTE PENTRU 
DROP! • LOVITURILE DE PICIOR 
NU MAI OFERĂ DEPLINA SIGU
RANȚA PENTRU CîȘTIGAREA UNEI 

PARTIDE

,„U' TIMIȘOARA ȘI-A

, De la 5 ianuarie rugbyștii de Ia 
J,U“ Timișoara și-au reluat pre- 
.■parativele pentru returul campio
natului. Orașul de pe Bega, unde 
zăpada se lasă încă așteptata, oferă 
bune condiții pentru lucru în aer 
fliber.

Locul de desfășurare â antrena
mentelor este Pădurea Verde, parc 
'natural situat Ia circa 8 kilome
tri de centrul municipiului Tithi-*  
>®oara. Acolo este amenajat un 
teren de sport pe care se poate 
juca la două buturi. în plus, rug
byștii de la „U11 Timișoara folo
sesc aleile parcului pentru cros, 
alergare care oferă o excelentă 
pregătire fizică generală-

Conduse de antrenorul Mitică 
Antonescu, antrenamentele au loc 
de 5 ori pe săptămină. După pri
mul ciclu de antrenamente se va 
trece la pregătirea fizică specifică, 
al doilea ciclu, pe stadionul „Vo
ința11, pînă la 15 februarie. în con
tinuare, pînă la 1 martie, studen
ții de la „U“ Timișoara vor pleca 
în vacanță de iarnă probabil pe 
Valea Prahovei. In fine, între 1 și 
12 martie vor fi operate ultimele

RELUAT PREGĂTIRILE

retușuri, astfel ca întregul lot să 
fie capabil să abordeze, in pleni
tudinea forțelor, returul campiona
tului.

Cît privește cea de a doua parte 
a competiției, antrenorul Mitică 
Antonescu se arată foarte optimist i

„în martie, vom avea de susți
nut trei meciuri relativ ușoare, 
două acasă, pe 12 și 26 martie, cu 
Sportul studențesc și respectiv A- 
gronomia Cluj și altul în deplasare, 
la București, cu Gloria. Asta în
seamnă că nu vom scăpa prilejul 
pentru a acumula puncte și a ne 
menține printre fruntașele clasa
mentului".

Antrenorul Mitică Antonescu a 
ținut să sublihieze faptul că rug
byștii de la „U“ se bucură de 
toată atenția din partea forurilor 
locale; mai mult, a conducerii Uni
versității, prin persoana tov. rector, 
prof. univ. Petru Stanciu și a con
ducerii biroului de secție (preșe
dinte, ing. Nicolae Oiță). De bună 
seamă, argumente în plus pentru 
ca rugbyștii studeiiți din Timișoa
ra să facă toate eforturile pentru 
a se situa în rîndul elitei.

Uzat doar o... jumătate de măsură. 
Știm foarte bine lecția de apărare, 
știm să pregătim atacul din momente 
fixe. însă trebuia să insistăm, In 
primul rînd, pe o circulație mult 
mai mare în teren a jucătorilor, pe 
o pregătire mai atentă a atacurilor.

P. COSMANESCU (Steaua) ; Re
valorizarea încercării a dus spre o 
sporire a spectaculozității sportului 
cu balonul oval. De asemenea, a con
dus și spre o reconsiderare a mijloace
lor prin care se pot înscrie puncte. 
Sâ precizez—dacă mai este nevoie? — 
că pentru a egala o încercare trans
formată, ai nevoie <Je două lovituri 
de picior reușite. Reglementarea, de 
mult așteptată, a reușit să șteargă, 
într-o oarecare măsură, inechitatea 
ce exista în acest sens. La noi. unele 
echipe au făcut o pregătire speirialâ, 
altele nu. menținîndu-și vechiul pro
gram. Se constată că jucătorilor noș
tri nu Ji s-a format încă „gustul" 
pentru încercări, deoarece de prea 
multă vreme practicăm jocul de drop. 
Sperăm, pe această linie. într-o schim
bare a eonceotiei de 1oe

V. MORARU (Grivița Roșie): Cred 
că o discuție Pe această temă are o 
singură concluzie • acordarea a 4 
puncte pentru o încercare nu poate 
să conducă decît spre un joc des
chis. Orientarea spre o asemenea ma
nieră este, desigur, în favoarea rug- 
byului. Voi aminti doar că noul re
gulament ..ne-a permis” să nu pier
dem meciul de la Sibiu, unde reali
zarea unei trieerritfi a dus la obți
nerea unui 9—9, în ioc de un 8—9 în 
vechile condiții. Strîns legată de a- 
ceastă problemă rnt sc pare a fi si
tuația dropu’ui. Dună părerea mea, 
o reducere de lt 3 Ia 2 puncte a 
dropului ar stimula dorința de a rea
liza si mai multe încercări. Aceasta 
ar conduce spre un joe larg, pe tot 
terenul, deoarece încă se mai mani

festă preferința pentru loviturile de 
picior, atunci cînd jucători ca Oble- 
ntcnco sau Giugiue (iau două exemple 
la intimplare) primesc mingea de la 
o grămadă aflată în preajma butu
rilor adverse. La Grivița Roșie, a- 
vînd în vedere că Si Demian a obți
nut calificarea de antrenor, vrem să 
punem, împreună, Ia punct niște sche
me tartico. menite să scoată și mai 
mult în evidentă trei sferturile, care, 
oricum, în tur. au manifestat un plus 
de valoare.

AL. TEOFILOVÎCI (antrenor fe
deral) : Modificarea de regulament 
propusă de fora! international — la 
care se adaugă și celelalte schimbări 
— au orientat, mai mult decît pînă în 
prezent, jocul de rugby către spec
tacol. Pentru ă fete din reglementă
rile r tcente trepte pentru un rimb'7 
calitativ superior, federația și-a pro
pus cîteva obiective : organizarea 
unui curs pentru antrenori și arbitri, 
analizarea activității fiecărui antre
nor în cadrul colegiului, precum și a 
secțiilor divizionare A.

Așadar, majorarea evaluării încer
cării la 4 puncte a fost binevenită. 
Se cere ca. în această perioadă de 
pregătire, antrenorii să depună un 
efort susținut pentru a inocula ju
cătorilor ..gustul pentru încercări”, de 
a le solicita practicarea unui joc des
chis (nu însă ca un scop în sine), 
spectaculos. De asemenea, propune
rea de a micșora numărul de puncte 
pentru un drop, este demnă de re
ținut.

După un tur — să-i zicem experi
mental — dorini, desigur, ca în retur 
să constatăm Că s-au tras și învăță
minte.

Cmanuel FANTÎNEANU

Cit mult câtm și cu o precizie ma
tematică obținea „decar", după „de
car", 96 A 00 p la primele douăzeci 
de ținte, apoi în cea de a treia de
cadă a pierdut 5 puncte din 100, dar 
în ultima a reușit un frumos punc
taj (97) pe zece ținte, marcînd în 
total 384 p și astfel numele acestui 
valoros1 țintaș al nostru a fost trecut 
în fruntea pistolarilor pe foile de ar
bitraj cu un rezultat de 2ile mari — 
705 p. Deci. Dan Iuga, pe lîngă că a 
cîșt gat cu brio titlul de campion 
național pe 1972, a demonstrat că 
este în mare formă și specialiștii 
tirului nostru pot avea încredere în 
el la apropiatele campionate euro
pene de sală,

REZULTATE — pistol cu aer com
primat 40 lovituri — seniori : 1. D.

Continuînd acțiunea de stabilire și 
publicare periodică a clasamentului 
celor mâi buni zece boxeri români 
la fiecare caltegorie dc greutate, ne 
referim acum la perioada octombrie- 
decembrie 1971. Firește, aceste cla
samente stîrnesc interes în rîndul 
amatorilor de box. Ordinea propusă 
de noi la unele categorii va crea dis
cuții. Dar, faptul oel mai pozitiv este 
că această ierarhizare periodică tre
zește ambiții Ia ptigiliștii noștri frun
tași, devenind un element stimulator 
și generator de întreceri Interesante.

Cum în perioada la care ne refe- • 
rim nu s-au disputat competiții ds 
felul campionatelor națio
nale, criteriile care au 
stat la baia prezentului 
clasament au fost com
petițiile internaționale 
la care au participat bo
xerii fruntași, „Cupa 
F.R. Box”, ca sî alte 
meciuri amicale. în a- 
ceste condiții, inactivi
tatea «xwnpetițională a 
unor fruntași ai boxu
lui nostru (Ion Monea, 
Aurel Dumitrescu, Ion 
Covaci) sau forma sla
bă manifestată în aceas
tă perioadă de alții 
(Victor Zilberman, A- 
drian Moraru etc.) ne-au 
determinat sâ-i situăm 
Pe locuri ce nu cores
pund cu valoarea reală 
a acestor sportivi. în 
fond. clasamentele se 
pot corecta în etapele 
următoare. Locurile
fruntașe sînt rezervate 
acelor sportivi care do
vedesc — nrin evoluții
le lor — că le merită. 
Asa se explică, de Pil
dă. prezențe în frun
tea listei cekr mai buni 
boxeri la categoria mij
locie mică a dinamovis- 
tului D. Mihalcea. cla
sat pe locul I la Dina- 
moviada de la Wroclaw 
(R.P. Polonă), sau locul 
3 ocupat de fostul 
rampion de juniori, Alexandru Turei 
(categoria semimuscă) cîștigător al 
turneului de la Havana.

Comparînd actualele clasamente cu 
ultimele publicate (octombrie 19714, 
constatăm mari schimbări cauzate 

— asa cum scriam mai sus — fie de 
salturile valorice ale unor pugiliști 
(Nicolae Gîju — revenit în mod spec
taculos în fruntea clasamentului ca
tegoriei cocoș, Alexandru Turei. Ale
xandru Popa, .Ion Moeanu etc.), fie 
de inactivitatea competițională sau 
scăderea formei sportive a altora.

Fără îndoială, chiar «Iacă în ierar
hizarea temporară ne-am consultat

cu mai multi specialiști, clasamentele 
actuale mai pot fi discutate și chiar 
îmbunătățite. De fapt, acțiunea de 
stabilire și publicare a acestor cla
samente are drept scop să trezească 
noi ambiții în rîndul pugiliștilor noș
tri și a antrenorilor lor și să le sti
muleze pregătirea viitoare, precum și 
angajarea de noi meciuri de clasi
ficare.SEMIMUSCĂ ; 1. A. Mihai (Farul Con
stanța), 2. Șt. Boboc (Dinamo), 3. AI. 
Turei (Dihamo Brașov), 4. R. Cosma 
(CSM Cluj) 5. P. Ganea (Progresul 
Brăila), 6. Șt. Băiatu (Steaua), 7. V. 
Drăgan (Steaua), 8. D. Gregorian (ASA 
Cluj), 9. A. Ursulescu (Metalul Bocșa),

• Lider la mijlocie mică:
Dumitru Mihalcea

• Absent: Aurel Dumitrescu
• In regres :

Victor Zilberman

Din nou in fruntea semimuștelor. Aurel Mihai (în dreapta) scoțîndu-l din luptă 
pe spaniolul Sanchez Escudero cu prilejul campionatelor europene

10. Șt. Receanu (CSO B. Mare) : MUSCA: 
1. C. Gruleseu (Steaua), 2. D. Condu- 
rat (Steaua). 3. A. Cojan (I.C.M.S. Ga
lați), 4. Tr. Cerchia (Portul C-ța), 5. 
C. Pop (U.M. Timișoara), 6. Al. Dum
bravă (ICMS Galați) 7. I. Nicolau (Ni- 
colina Iași). 8. N. Cordoș (CSM Cluj),
9. V. Budulicl (Dinamo Brașov), 10. T. 
Chirilă (Dinamo) ; COCOȘ : 1. N Gîju 
(Steaua), 2. V. Ivan (CPMB), 3. I. Lun- 
gu (Metalul), 4. I. Ciocoi (Voința Brăi
la), 5. Ad. Moraru (Dinamo), fe. N. Ma
nea (Muscelul). 7. V. Rădulescu (Me
talul Plopeni), 8. V. Ivanovlci (Sport 
Club Bacău). 9. P. Iuga (ICMS Galati)10. Fr. Motnar (Dinamo Brașov) ;
PANA : 1. G. Pometcu (Rapid), 2. P. 
Nedelcea (CSM Reșița), 3. O. Amăză-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SALĂ

Iuga (Dinamo București) 765 p (381 
p in manșa I și 384 p in manșa a 
11-a) — campion național pc 1972, 
2. I. Piep.ea (Dinamo) 759 p (380— 
379), 3. Al. Gered (Steaua) 750 p 
(376—374), 4. V. Atanas’u (Steaua) 
750 p. 5. G. Maghiar (Dinamo) 743 p.

Titlurile la proba de pistol senioa
re și junioare au fost cîștigate de 
către dinamovistele Anișoâra Matei 
— 745 p (371—374) și, respectiv, Mo
nica Șerban — 705 p (349—356).

în întrecerea juniorilor, la proba 
de pușcă s-a remarcat, în mod deo
sebit, cu un rezultat cu care nu prea 
se pot mîndri n'ci seniorii, trăgăto
rul clubului ieșean Medicina. Dan 
Lucache, căre după cele două mart- \ 
șe a realizat un punctaj valoros — 
758 p. In cea de a doua manșă el a 
înscris pe minusculele ținte nu mai 
puțin de 380 p. Rezultatul tînărului 
trăgător ieșean, elevul antrenorului 
N. Cojocaru, este cu două puncte 
inferior celui cu care P. Șandor a 
cîștigat titlul la seniori. La fete a

terminat victorioasă Dumitra Maici 
de la Dinamo cu un punctaj bun, 
738 p. Un alt junior care s-a remar
cat, la pistol, este brașoveanul Ionel 
Andrei, care cu 734 p șî-a surclasat 
adversarii, apărînd eu succes titlul 
cîștigat anul trecut.

REZULTATE — armă cu aer com
primat 40 lovituri — juniori : 1. D. 
Lucache (Medicina Iași) 758 p (378— 
389) — campion național pe 1972. 2. 
I. Mihalcea (Dinamo) 736 p (366— 
370), 3. A. Mircea (Petrolul Plo’ești) 
729 p. (369—360) ; junioare : 1. Dumitra 
Matei (Dinamo) 738 p (370—368) - 
campioană națională pe 1972, 2, An
uria Tudorică (Dinamo) 735 p (365— 
37;:j, 3. Ana Pali (Voința Brașov) 718 
p (353—365). Pistol cu aer comprimat 
jurtiori 40 lovituri : 1. I. Andrei (Me
troul Brașov) 734 p (370—364) — cam
pion național pe 1972, 2. A. Cristea 
(Olimp’a Buc.) 724 p (364—360), 3.
Gh. Vasilescu (Dinamo) 720 p (356— 
364).

Foto : EUROPA PRESS-Madrid
roaie (ICMS Galați), 4. I. Anghelescu 
(CSM Reșița), 5. P. Manole (Farul),
6. M. Dumitrașcu (Farul), 7. S. Cuțov 
(Dtaamo), 8. V. Morea (ASA Cluj), 9. 
M. Neagoe (Metalul), 10. M. Grigore 
(Răsăritul Caracal) ; SEMIUȘOARA : 1. 
A. Vasile (Dinamo), 2. Gh. Ciochină 
(Steaua). 3. I. Magerl (Rapid), 4. A. 
niescu (Farul), 5. C. Bumb (Tractorul 
Brașov), 6. A. Slmion (Muscelul), 7. 
A. Iacob (ASA Cluj). 8. A. Guțu (Di
namo Brașov), 9. C. Hoduț (Steaua). 
10. A. Rusneac (CSO B. Mare) ; UȘOA
RA : 1. P. Dobrescu (Dinamo), 2. c. 
Cuțov (Dinamo), 3. Gh. Pușcaș (Steaua),
4. N. Paraschiv (Rapid), 5. S. Mihalcea 
(Djnamo). 6. C. Gutui (ICMS Galați).
7. A. Simionescu (Farul), 8. Gh. Roșea(Ind. sîrmel C. Turzii), 9. Gh. Lică 
(ASA Cluj). 10. L. Mathe (Voința Cluj); 
SEMIMIJLOCIE : 1. Al. Popa (CSM
Cluj), 2. I. Hodoșan (Metalul). 3. V. 
Zilberman (Steaua), 4. V. Filip (Farul).
5. Gh. Ene (Dinamo), 6. I. Fuicu (ASA 
Cluj), 7. I. Vornlcescu (Electroputere 
Craiova). 8. Șt. Voicu (ICMS Galati).
9. N. Ispas (U.M. Timișoara). 10. C. 
Mellnte (Nicolina Iași)': MIJLOCIE 
MTCA : 1. D. Mihalcea (Dinamo). 2. T. 
Nicolae (Metalul), 3. I. Mocanu «Metalul 
Bocșa). 4. A. Tirboi (Farul Constanța). 
5. N. Moț (Motorul Arad), 6. Șt. Drăcoi 
(ASA Cluj), 7. M. Deheleanu (Motorul 
Arad), 8. E. Constantfnescu (Electro
putere Craiova). 9 I. Covaci (Djnamo).
10. V. Tlrb (Motorul Arad) ; MIJLO
CIE : 1. A. Năstac (Steaua). 2. I. P - 
trea (Dinamo Brașov). 3. I. G’ -- 
(Dinamo). 4. c. Cojocaru (ICMS G-,
5. Gh. Chivăr (Steaua), 6. V. Tec; eea-
nu (Rapid). 7. S. Tîrîlă (Dinamo) 8 I. Mihoc (ASA Cluj), 9. I. Chlvu <VM. 
Timisoara). 10. V. Crojtoru «M-- . :
SEMIGREA : 1. H. Stump (Metai J ) 2.
I. Siliște (Voința Satu Mare) 3 M Con- 
stantinescu (Metalul) 4 Al. Cor- s-.u (ASA Cluj). 5. D. Bucur (ICMS Ga t )
6. P Pirvu (Farul) 7 P C'm-te’-u
«Metalul). 8. M. Banu (Steaua). 9 M. 
S mon (Dinamo). 10. I. Olteanu (D=na- 
mo, ; GREA : 1. 1. A exe «Dir.a~.o4.
2 I. Ruicu (Dinamo Brasov) J A Tan- 
cu (Muscelul). 4. I. Dascălu (Dinamo). 
5. I. Sănătescu (ICMS Galați). 6. Al. 
Mureșan (ASA Cluj), 7. P. Cojo-aru 
(Ranid). 8. AI. Prohor «CSM Sibiu), 
9. D. Zelinca (Steaua), 10. G. Schu
bert (U.M. Timișoara).
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STEGARII SE PREGĂTESC CU GlNDUL
LA... VORBELE LUI ADAMACHE

IRfl CONVAKSCtWII OPTIMIȘTI 
ÎȘI DEZVĂLUIE INTENȚIILE

La Băile Herculane, în orașul prin 
mijlocul căruia Cerna își poartă 
apele la vale, spre întîlnirea cu Du
nărea. oameni de pretutindeni, ve- 
niți aici la tratament, ajung să se 
cunoască între ei ca și cum ar sta 
de mult împreună. Și, cînd uneori 
se întâmplă să apară, printre sezo- 
niștii obișnuiți, chipuri noi cu alură 
de oameni sănătoși, toată lumea se 
întreabă parcă : cine sînt invadato
rii ?

Ei, „invadatorii” de care ne pro
punem _să ne ocupăm în rindurile ce 
urmează, nu sînt — de fapt — pre
zente insolite în cadrul terapeutic 
al stațiunii. Eroii noștri sînt con 
valesoenți, cu drepturi depline la tot 
ceea ce s-ar putea încadra astăzi 
în capitolul tratament modem și în
grijire medicală. Ei se numesc, în 
ordinea posturilor, sau alfabetic, 
dacă vreți, Libardi, Oblemenco si 
Țarălungă. Un atac de clasă în for
mula 4—3—3 !

C-um au ajuns aici ? Sau, mal 
bine-zis, care au fost împrejurările 
ce au determinat inițial indisponibi
litatea și mai apoi nevoia de cură 
medicală pentru fiecare în parte ?

• Libardi. înaintea meciului cu 
Dinamo. în etapa a X-a, „decarul” 
Jiului suferă o criză de apendicită 
acută. Este transportat de urgență 
la spital, operat și apoi rămîne In
disponibil pînă la sfîrșitul turului.

• Oblemenco. Patru accidentări, 
mai mult sau mai puțin grave, In 
timpul sezonului de toamnă. Diag
nostic : entorse repetate la ambii ge
nunchi, cu întinderi de ligamente. 
„Tunarul” studenților craioveni a 
jucat aproape permanent în condi
țiile unei capacități fiziologice limi
tate.

• Țarălungă. Accidentat în ulti
ma etapă a turului. în jocul cu Fa
rul, la Craiova. Este scos pe targă 
de Pe teren și transportat la spital. 
Diagnostic : entorsă gravă, cu dezli
pire de ligamente. Asta se întîmpla 
în duminica în care jucătorul craio- 
vean își serba nunta ! în aceste con
diții i Se aplică, provizoriu, mirelui, 
o iasă elastică și blocaj de novocai- 
nă pentru ca a doua zi, după nuntă, 
piciorul cu pricina să-i fie pus în 
ghips.

...De curînd. l-am înttlnit pe toți 
trei la Băile Herculane.

— Cum vă simțiți ? a fost între
barea adresată lor, în bloc.

— Bine — a venit răspunsul co
lectiv, după care au urmat detaliile.

• Libardi : complet refăcut, a în
ceput antrenamentele. Dificultățile

ÎN CĂUTAREA ARBITRAJUIUI... ■DEAL
(Urmare din pag. 1)

cierea unui arbitraj vor conta cali
ficativele acordate de observatorul 
Colegiului de arbitri din localitatea 
respectivă, de observatorul federal 
și de către cronicari. Confruntate, 
aceste păreri vor prilejui o încadra
re mai justă a arbitrajului. Printr-o 
evidență strictă, vom elimina acea 
contribuție deloc echitabilă, a ul
timei impresii, pe baza căreia un 
arbitru și-a pierdut șansa de a fi 
desemnat cel mai bun conducător 
de joc din acel campionat sau, dim
potrivă, și-a mărit-o, în mod tot 
atît de iiejust. Vreau să arăt că 
aceste clasificări ale arbitrilor noș
tri din lotul A vor sta la baza pro
punerilor pentru loturile F.I.F.A. și 
U.E.F.A., ca și pentru lotul ce va 
fi stabilit în vederea unor meciuri 
internaționale.

— In general, v-ati gîndit la co
recturi în actualele loturi A, B și C?

— Nu știu dacă acesta este ter
menul cel mai potrivit. Vor înter-

1 TURNEUL DE SALĂ DE LA CLUJ

COMPETITII DEDICATE
„ZILEI UNIRII"

• La sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Tulcea, în organizarea Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport, au avut loc interesante con
cursuri de șah, tenis de masă, pati
naj, trîntă, mini-baschet si volei, 
dotate cu „Cupa Unirii”.

Competiția a trezit un larg inte
res în rîndul amatorilor de sport din 
localitate, foile de concurs, înregistrînd 
participarea a 57 de asociații sportive 
din oraș si județ, reprezentate de 
aproape 3 000 de sportivi.

Iată cîțiva dintre cîștigători : șah — 
Stelian Vișteneanu (Delta) ; tenis de 
masă — Mihai Nencu (Dinamo Tul
cea) ; patinaj — Gabriela Boieru 
(Lie. Spiru Haret Tulcea) și Florin 
Iliescu (Șc. generală nr. 6 Tulcea) ; 
trîntă — Ion Tatii (Lie. Agricol), 
volei — Lie. Spiru Haret (băieți) si 
Liceul Pedagogic (fete). întrecerea 
de minî-basehet, antrenind pat.ru e- 
chipe. a dat cîștig de cauză selecțio
natei Școlii sportive nr. 2 din Tulcea.

• „Cupa Unirii” la handbal fe
minin, desfășurată timp de două zilo 
în Sala de sport a Grupului școlar al 
Uzinelor de autoturisme din Colibași- 
Pitești, a prilejuit o întrece
re pasionantă, cele mai bune șapte 
echipe din județ disputîndu-și tro
feul oferit de -Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport.

Presărată cu surprize — „Argeșea- 
na“ Pitești, campioana județului, și 
..Știința” Curtea de Argeș, participan
tă în divizia școlară, au suferit ne
așteptate infringed — competiția a 
stîmit mult interes în lumea hand- 
tfalului feminin argeșean, fiind ur
mărită de un număr record de spec
tatori si specialiști.

La sfîrșitul celor două zile de în
treceri, trofeul a intrat în posesia 
echipei Liceului nr. 2 din Cîmpu- 
Jtine Muscel (antrenor prof. Vasile 
Staiea), turmată în clasament de 
„Știința” Curtea de Argeș și Liceul 
de muzică Pitești. Câștigătoarelor 
le-au fost decernate — din partea co
misiei organizatoare — cupe si pre
mii.

LECȚII DE EDUCAȚIE FIZICA 
PE... PATINE!

O dată cu venirea sezonului de iar
nă. am semnalat — în mai multe 

perioadei post-operatorii și absența 
din formația Jiului au impus însă 
un ritm mai lent —■ individualizat
— de încadrare In program.

• Oblemenco : apt pentru solicită
rile pregătirilor și pentru joc.

• Țarălungă : a dat de o săptă
mână ghipsul jos. Este incomplet 
restabilit. Manifestă o jenă și reți
nere la anumite mișcări cu piciorul 
accidentat. împreună cu Oblemenco, 
continuă, pînă la sflrmtul lunii, tra
tamentul prescris de medic : băi de 
lumină, curenți diatermici, masaj.

— Și ce așteptați de la noul sezon 
competițional, bineînțeles în afară 
de evitarea repetării indisponibilită
ților ?

— Să-mi reiau locul în formație
— ne-a spus Petre Libardi. Proba
bil că în acest an. voi evolua și ca 
mijlocaș, așa ctim rezultă din 
formula de echipă preconizată de 
antrenorul Iordaehe. Mă simt per
fect, mi-e dor sâ_ joc și sînt sigur 
că voi juca bine în retur. Fără mine, 
coechipierii mei s-au comportat ono
rabil. Cu mine sînt convins că Jiul 
va mai escalada cîteva trepte pe 
verticala clasamentului.

— Mi-am propus în retuT să „dau" 
zece goluri — și-a destăinuit intențiile înaintașul nr. 1 al craioveni- 
lor, Ion Obletnenco. Pentru ca să 
ating în acest fel suta ! Am în pre
zent 11 puncte înscrise și cu zece ar 
face 21, cifră pe care o consider su
ficientă pentru a ocupa și primul 
loc în clasamentul golgeterilor. Dacă 
Rugiubei va reuși, totuși, mai mult, 
nu-mi rămîne, bineînțeles, decît să-1 
felicit.

— Mai înăîi aș vrea să mă refac 
complet — a încheiat seria răspun
surilor, TeodOr Țarălungă. Cred că pî
nă începe campionatul voi fi bun de 
joc și voi putea evolua la nivelul 
celor mai bune comportări ale mele. 
Asta, în primul rînd, în folosul echi
pei și. în al doilea rînd. in dorința 
de a le reaminti selecționerilor că 
la 27 de ani pot fi încă o extremă 
bună pentru națională.

...Libardi, Oblemenco. Țarălungă.
Trei convalescenți care au reve

nit pe primul plan al actuali
tății. Trei forțe ofensive care se pre
gătesc să asalteze porțile adversari
lor. Atenție, așadar, portari ! Si ca 
să nu vi se pară totul o simplă a- 
menințare, reamintiți-vă. în zilele de 
antrenament, de. ghiulelele lui Oble
menco, de loviturile libere puse „la 
păianjen” de Libardi și de șuturile 
plasate la colț do vicleanul Țară- 
lungă,

Mihai IONESCU

veni doar urwtle completări determi
nate de faptul că o serie de arbitri 
își vor înceta activitatea, o dată 
cu atingerea limitei de vîrstă.

— Printre arbitrii care ar trebui 
să-și încheie activitatea este și Cor
nel Nițescu. Ce rezolvare vi se pare 
echitabilă, ținind seama că el și-a 
consumat, pe tușă, ultimele luni ca
lendaristice in care ar fi avut po
sibilitatea să arbitreze ?

— Cornel Nițescu, unul dintre 
cei mai buni arbitri din fotbalul 
nostru, împlinește în februarie vîr- 
sta de 50 de ani. Colegiul speră să 
obțină aprobarea forului tutelar de 
a i se oferi posibilitatea să fie pre
zent pe terenurile noastre de fotbal, 
pînă la sfîrșitul acestui campionat. 
Aceasta ne va oferi și prilejul să-i 
sărbătorim retragerea, să-i mulțu
mim pentru competența cu care 
și-a desfășurat îndelungata sa acti
vitate de arbitraj.

— Ce problemă urgentă se află 
pe agenda de lucru a Colegiului 
central al arbitrilor ?

localități din tară — atenția cu care 
forurile' sportive s-au preocupat de 
darea în folosință a unor patinoare 
naturale, amenajate pe terenuri de 
handbal, volei sau tenis înghețate.

De curînd, din Tg. Jiu, corespon
dentul nostru Manole Băloi ne-a 
informat că la Școala generală nr. 3 
din localitate, profesoara de educa
ție fizică Maria Bujneag și-a invitat 
elevii la primele lecții... Pe patine, 
în cadrul cărora au fost incluse 
jocuri cu zăpadă, ștafete combina
te etc.

Subliniind interesul pe care CJEFS 
Gorj și Inspectoratul școlar județean 
îl manifestă față de atragerea unui 
număr cît mai mare de elevi în prac
ticarea sporturilor de iarnă, cores
pondentul nostru subliniază extinde
rea programului de gimnastică zilnică 
la toate școlile din județ, precum 
și inițiativa înființării .„Cupei de 
iarnă", trofeu ce va fi decernat șco
lii generale, liceului sau asociației 
sportive sindicale gorjene care va or
ganiza — în sezonul de iarnă — cele 
maj numeroase competiții, atrăgînd 
un număr cît mai mare de partici- 
panți.

Unor asemenea inițiative — felici
tările noastre !

„CUPA CELUI DE AL ll-LEA 
CONGRES AL U.N.C.A.P."

Din Pitești. Ilie Fcțeanu ne scrie : 
„La 23 ianuarie s-a inaugurat o 

nouă competiție județeană, destinată 
sportivilor satelor argeșene, competi
ție dotată CU „Cupa celui de al 
II-lea Congres al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție”.

Primele întreceri din cadrul Cupei 
se organizează la nivel de brigăzi 
de producție, sate sau comune, la 
schi, săniuțe, sah. tenis de masă, 
trîntă si haltere, etapa județeană — 
programată între 19 si 20 februarie 
— urmînd să cheme la start pe cîști- 
gătorii la șah și tenis de masă, 
ai concursurilor preliminare.

Trofeul, oferit de Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole de 
producție, de CJEFS Argeș și de 
Comitetul județean U.T.C., va reveni 
comunei care va mobiliza cel mai 
mare număr de participant! câștigă
tori, dovedind, totodată, o atenție 
deosebită fată de consolidarea bazei 
materiale sportive.

„OLIMPICII * * VOR PLECA

Pînă acum am slăbit patru kilogra
me și mai am de gind să dau jos 
încă 2—3. După aceea, stăm de 
vorbă...". Au urmat sprinturi con
tra pantă ; cros printre jaloane na
turale ; marș forțat cu partenerul 
in spate și, în sfîrșit, alergare u- 
șoară pînă la vilă, acolo unde ma
sorul Ion Furdui își aștepta „su
biecții". frînți de oboseală, dar mul
țumiți de acumularea unei noi doze 
de potențial fizic. S-a lucrat „pe 
brînci”. Au fost parcurși în total 
peste 9 000 m într-un ritm foarte 
ridicat. Și totul în răstimpul unui 
singur ceas !.,.

în după-amiaza aceleiași zile, în 
sala de gimnastică a complexului 
sportiv, privindu-i pe jucătorii de 
la Steagul roșu atît de proaspeți, 
nici nu-ți venea să crezi că mai 
devreme cu cinci ore ei erau aceia 
care urcau pieptiș în alergare pan
tele muntelui. Acum se lucrează in
tens pentru îmbunătățirea mobili
tății articulare, vitezei de reacție, 
supleței, detentei, forței generale și

• specifice. Mijloacele sînt complexe : 
circuit cu nouă stații (flotări, fan- 
dări, sărituri, extensii, etc), fiecare 
exercițiu repetat de 30 de ori ; 
jocuri cu mingea medicinală; genu
flexiuni cu haltere de 40 kg în 
spate ; sprinturi combinate cu ros
togoliri peste ladă. In încheiere, 
un disputat mini-meci de baschet 
cu o durată de 15 minute. în drum 
spre saună, Jenei, cel mai vîrstaic 
dintre jucătorii brașoveni, marcat 
de efort, remarcă ; „Omul are re
surse nebănuite, pe care dacă știe 
să Ie valorifice, printr-un efort de 
voință, se poate autodepăși, ținind 
tinerețea în loc".

S-a întunecat de-a binelea. Jucă
torii sînt la... orizontală în came
rele lor. Doar Pescaru și Olteanu 
se pregătesc de plecare spre Bucu
rești, convocați la lotul olimpic. 
Față-n față cu Nicolae Proca, des
prindem cite ceva din planul de 
acțiuni al brașovenilor.

sărac. Alți tehnicieni au un bagaj 
insuficient de cunoștințe metodice 
pentru predarea patinajului in con
dițiile unor ierni scurte și incon
stante ca temperatură. Li se mai 
reproșează antrenorilor că nu-și 
concentrează atenția asupra depis
tării și creșterii viitorilor perfor
meri, în special în rîndurile fetelor. 
Cineva ar justifica această delăsa
re. arătînd că avem foarte puțini 
tehnicieni în raport cu numărul 
mare de patinatori. Adevărat. însă 
tot adevărat este că actualii antre
nori ar putea să se ocupe în prin
cipal de aceste talente, asigurîn- 
du-le condiții optime și continuita
te în pregătire.

Actualele campionate au scos la 
iveală noi talente și au confirmat 
existența altora. Conducerea fede
rației trebuie să ia măsuri ferme ca 
fondurile existente în cluburi și 
asociații să fie folosite pentru creș
terea unor valori reale. Patinajul 
dovedește, prin talentele de care 
dispune, că merită un sprijin mate
rial mai substanțial și încurajarea 
necesară înscrierii viteziștilor pe 
orbita ciclului de pregătire pen
tru J.O. din 1976.

SPRE
In cursul acestei dimineți, „olim

picii” vor pjeca, pe calea aerului, 
de la aeroportul internațional Oto- 
peni, spre Casablanca, via Paris- 
Pentru turneul de 4 jocuri din Ma
roc (30 ianuarie, Ia Casablanca, cu 
liderul campionatului marocan ; 1 
februarie, la Rabat, cu reprezenta
tiva de tineret a țării gazdă : 3 fe
bruarie, Ia Casablanca, cu prima 
reprezentativă a Marocului ; 6 fe
bruarie, într-un oraș încă nedesem
nat, cu o selecționată divizionară) 
vor face deplasarea jucătorii : 
Ghiță, Suciu. Pop, Mioc, lanul, 
Vlad. M. Olteanu, Codrea, Pcscaru,

PROGRAMUL EXAMENELOR DE ARBITRI 
PENTRU CATEGORIA I

Colegiul central al arbitrilor de 
fotbal a stabilit centrele și datele 
cînd se vor desfășura examenele 
pentru obținerea categoriei I. Iată 
programul examenelor ;

• București, 27 februarie: arbi
trii din municipiul București, din 
județele Ilfov și Teleorman;

• Cluj, 13 februarie i județele 
Cluj, Maramureș și Bistrița Năsăud;

• Tirgu Mureș, 20 februarie : ju
dețele Mureș, Alba și Sibiu ;

• Arad, 13 februariei județele 
Bihor, Satu Mare, Arad și Hune
doara ;

• Timișoara, 13 februarie : jude
țele Timiș și Caraș-Severin ;

PREGĂTIRILE ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI

„Cavalerii fluierului” bucureșteni, 
care fac parte din lotul republican, 
își continuă pregătirile în vederea 
noului sezon competițional. Dumini
că, de la ora 9, în sala de sport a 
clubului Steaua (Calea Plevnei) ei 
vor participa la o ședință de pregă
tire fizică.

— Pregătirea examenelor celor 
487 (poate că vor fi mai mulți, pînă 
la urmă) de candidați la titlul de 
arbitru, de categoria I, ceea ce în
seamnă o poartă deschisă spre lotu
rile republicane. Examenele vor a- 
vea loc în 3 duminici, în 11 centre 
din țară- în aceste centre vor fi 
reuniți arbitri din mai multe jude
țe. Ei urmează să răspundă la cir
ca 20 de întrebări, beneficiind în 
acest scop de un timp de gîndire 
de numai o oră, în ideea de a se 
verifica și viteza lor de reacție, lu
cru deosebit de important în arbi
traj.

Să sperăm că prin aceste măsuri 
și prin întreaga activitate organiza
torică. Colegiul central al arbitrilor 
va stringe și maj mult legătura cu 
masa de arbitri, va conlucra armo
nios cu ei pentru realizarea unui 
obiectiv care este al tuturor: pro
gresul fotbalului nostru. Iar arbi
trajul poate aduce un aport sub
stanțial la împlinirea acestui dezi
derat 

(Urmare 
din pag. 1)

fi în formă, dacă s^temul 
va reuși să anihileze — cu 
regulamentare — ofensiva 
și — în sfîrșit — dacă

ghir va 
defensiv 
mijloace 
adversă 
handbalistele de la „U” București 
și antrenorul lor, prof. Constantin 
Popescu, vor ști să-și păstreze cal
mul pe parcursul întregii partide, 
atunci partida va consemna un real 
echilibru de forțe; Din păcate, Uni
versității București îi va lipsi una

ARBITRII INTILNIRILOR
Meciurile celui de al treilea 

turneu de sală, programat la 
Cluj, vor fi conduse de ur
mătorii arbitri: C. Cristea 
(Constanța), D. Gherghișan și 
C. Uragan (Iași), C. Căpățînă 
(Buzău), M. Grebenișan (Tg. 
Mureș). Gh. Lungu (Brașov), 
VI. Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Craiova), P. Radvani (Cluj), 
G. Popescu, St. Georgescu, M. 
Marin și C. Burcă (București).

dintre „piesele grele’, tînăra Nicu- 
lina Iordaehe. accidentată la Timi
șoara. Deși tinără, deși numai din 
toamna trecută a fost introdusă în 
„7”-le bucureștean, Niculina Ior- 
dache a devenit titulară în formația

PROGRAMUL MECIURILOR
VINERI, 2S IANUARIE

Ora 15 : Voința Odorhei — Mureșul Tg. Mureș.Ora 16.10 : Textila Buhuși — Rulmentul Brașov
Ora 17.20 : Rapid București — Universitatea Timișoara
Ora 18.30 : I.E.F.S. — Confecția București
Ora 19.40 : Universitatea București — Universitatea Cluj

SÎMBATA, 29 IANUARIE (la aceleași ore)
Textila Buhuși — Rapid București 
Rulmentul Brașov — Mureșul Tg. Mureș 
Universitatea Cluj — I.E.F.S.
Universitatea Timișoara — Universitatea București 
Confecția București — Voința Odorhei

DUMINICA, 30 IANUARIE (Ia aceleași ore)
Rapid București — Rulmentul Brașov 
Mureșul Tg. Mureș — Confecția București 
Universitatea București — Textila Buhuși I.E.F.S. — Universitatea Timișoara 
Voința Odorhei — Universitatea Cluj.

IN ACEASTA DIMINEAȚĂ
MAROC

Simionaș, Broșovschi, Petreanu, 
Radu, Domide, Kun II, Rugiubei și 
Jercan. Lipsește, din lotul anunțat 
inițial, Fanea Lazăr care a devenit 
indisponibil, în urma unei întin
deri. De conducerea tehnică a lo
tului răspunde antrenorul principal 
Gheorghe Ola, ajutat de Cornel 
Drăgușin, acum, cînd „secundul” 
Gh. Constantin se află cu echipa tn 
Brazilia. Delegația, al cărei con
ducător va fi Nicolae Popescu, 
vicepreședinte al F.R.F., mai cu
prinde pe doctorul Nicolae Stăncscu 
și masorul Ștefan Ceaprazov.

• Craiova, 20 februarie : județele 
Dolj, Mehedinți, Gorj, Vîlcea și Olt;

• Ploiești, 20 februarie : județele 
Erașov, Dîmbovița, Prahova și Co- 
vasna ;

• Iași, 13 februarie: județele Iași, 
Botoșani și Suceava;

• Piatra Neamț, 13 februarie: ju
dețele Neamț și Bacău ;

• Buzău, 20 februarie; județele 
Buzău și Vrancea ;

• Galați, 20 februarie : județele 
Galați, Brăila, Constanța și Ialo
mița.

Sportul studențesc București 
a susținut noi jocuri
Jucătorii de la Sportul studențesc 

București, aflați în tabăra studen
țească de la Izvorul Mureșului, au 
susținut zilele trecute două partide 
amicale. In prima întîlnire, care a 
avut loc în ziua de 23 ianuarie, 
Sportul studențesc a terminat la e- 
galitate (0—0), cu formația Viitorul 
Gheorghieni, iar în cea de a doua, 
desfășurată la 25 ianuarie, a între
cut cu scorul de 8—0 (4—0) pe Mi
nerul Bălan.

Astăzi, Sportul studențesc va sus
ține un nou meci, avînd ca adver
sar pe Avîntul Reghin.

R. BORTOȘ, coresp.

Stefan Coidum
>1 

ajuta echipa 
Electroputere

Echipa Electroputere Craiova se 
pregătește în vederea returului. 
Cei 16 jucători se antrenează zil
nic sub conducerea antrenorilor 
Nicolae .Opriș și... Ștefan Coidum 
care s-a oferit să ajute echipa. Lo
tul echipei a fost întărit cu cinci 
jucători noi: Hîrjoiu și Lepădatu 
(promovați de Ia formația de ti- 
neret-rezerve a Universității Cra
iova), Stamin și Cîrciumaru (trans
ferați de la F.C. Caracal) și 
Marksz (de la Metalurgistul Sadu).

• Ștefan GURGUI
coresp. județean.

campioană, dovedindu-se un auten
tic talent. Accidentul de la Timișoa
ra o oprește însă să participe la 
derbyu, turului. Sub semnul incer
titudinii se află și participarea la 
meciul cu „U" Timișoara a jucătoa
relor Doina Furcoi (î s-a redeschis 
o mai veche rană) si Aneta Schram- 
ko (de asemenea nerestabilită după 
accidentul de la „mondialei Aflat 
intr-o situație dificilă, team-ul proL 
Constantin Popescu va putea face 
față derbyului numai în cazul cînd 
va putea recupera aceste două 
handbaliste-

Un alt meci, de asemenea derby, 
este și cel de duminică dintre 
I.E.F.S. și Universitatea Timișoara. 
Pînă la acea dată, suspendarea ju
cătoarelor Constandache și Bota va 
expira, astfel că formația I.E.F.S. se 
va afla cu efectivul complet. Cum 
echipa bucureșteană vrea să se re
lanseze în lupta pentru titlu, me
ciul se anunță interesant, deschis 
oricărui rezultat.

Disputa pentru evitarea retrogra
dării este la fel de acerbă. Prac
tic, fiecare dintre meciuri poate in
fluența situația echipelor situate în 
subsolul clasamentului sau amenin
țate să intre în hora luptei pentru 
evitarea retrogradării. Partidele 
Voința Odorhei — Mureșul, Texti
la — Rapid, Confecția — Voința 
Odorhei, Rapid — Rulmentul, Mu
reșul — Confecția, Voința Odorhei

Plutonul stegarilor este compact, dar se va resfira treptat pe traseul celor 5 000 de metri

De multe ierni n-a mai fost Po
iana Brașovului atît de vitregită ca 
acum de mantia albă de omăt. 
Dacă schiorii se pot declara nemul
țumiți de capriciile vremii, ureînd 
tocmai sus în Kantzel în căutarea 
zăpezii, fotbaliștii echipei Steagul 
roșu sînt cît se poate de satisfâcuți 
de condițiile optime de pregătire 
pe care le oferă acest îngăduitor 
sfîrșit de ianuarie...

...E ora 11 și iată-i pe brașoveni 
coborînd în monom treptele caba
nei Ruia și aliniindu-se pe platoul 
din fața brazilor, gata de antrena
ment. Pe rînd, la apelul antrenoru
lui răspund prezent: Adamache, 
Albu, Cassoni, Ivăncescu, Je
nei, Olteanu, Rusu, Anghelini, 
Păltinișan, Drăgan, Pcscaru, Ca- 
dar, Balint, Șerbănoiu, Cojo
carii, Nneeula, Zotincă, Dră- 
goi, Ghergheli, Florescu, Pavlo- 
vici și Gyorfi. Apoi se aude vocea 
lui Nicolae Proca anunțînd sarcina 
antrenamentului : „Îmbunătățirea 
rezistenței și forței în regim de vi
teză ; durata 60 de minute ; inten
sitate maximă". O scurtă încălzire și 
jucătorii dispar în desișul pădurii. 
I-am întîlnit pe stegari după 16 
minute și 30 de secunde — mult 
mai sus, pe pîrtia de sub trambu
lina de sărituri. Primul a trecut 
„linia de sosire” fundașul Ivănces- 
cu, urmat îndeaproape de Balint, 
Cadar, Pescaru și Florescu. Apoi, 
la cîteva secunde, a venit și gro
sul plutonului, condus de Ada
mache.

„Băieții au scos azi cel mai bun 
timp — ne spune antrenorul N. 
Proca, uitîndu-se la acele cronome- 
trului. Traseul măsoară 5 000 ni și 
are un ridicat grad de dificultate, 
cu multe urcușuri și coborișuri, pe 
alocuri panta avînd o înclinare de 
40 de grade. In prima zi, nimeni 
n-a reușit să parcurgă traseul sub 
21 de minute. Recordul de astăzi 
mă mulțumește. De altfel, readap
tarea Ia efort s-a făcut mult mai 
corespunzător ca în alte ierni. Bă
nuiesc că în vacanță jucătorii nu 
au făcut excese, au dus o viață 
echilibrată, fapt care i-a ajutat sa 
suporte solicitările din aceste zile".

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. .U« TIMIȘOARA 12 11 0 1 221—117 22
2. „U“ București 12 «11 180—12*  21
3. LE.F.S. 12 8 13 133—110 17
4. Mureșul Tg. Mureș 12 5 2 5 127—124 12
5. Rulmentul Bv. 12 5 2 5 154—186 12
6. Textila Buhuși 12 4 2 6 133—146 10
7. Rapid 12 3 3 6 117—128 9
S. Voința Odorhei M 3 18 120—135 7
9. Confecția 12 13 8 13S—17S 5

M. .V Cluj 12 12 9 137—191 5

— „U*  Cluj și altele se vor situa 
pe acest plan.

Așadar, Clujul constituie o etapă 
de importanță deosebită in. viața 
echipelor noastre angajate în pri
mul campionat al țării.

(Urmare din pag. 1)

obținut victoria în proba de 3 000 
m. Și una și cealaltă au reușit să 
realizeze „haremurile olimpice” Ia 
probele de 500 si 1000 m pentru 
anii 1972 și 1973.

Am fi bucuroși să consemnăm și 
alte nume pe tabloul evidențiaților, 
der cifrele clasamentelor generale 
și pe probe, cu graiul lor concis, ne 
opresc s-o facem, reînnodînd firul 
amintirilor neplăcute din timpul în
trecerilor de pe pista lacului Ciu- 
caș, cînd am văzut seniori, cu o 
pregătire sumară, care se chinuiau 
pur și simplu să termine cursa. Au 
fost chiar cazuri de alergători, al
tădată protagoniști, care n-au în
deplinit nici măcar baremul pen
tru a fi admiși la startul ultimei 
probe a competiției, cea de 10 000 
m. Am mai spus în dese rînduri, și 
din păcate sîntem nevoiți să ne re
petăm. că rezultatele slabe din pa
tinajul nostru de viteză se datorea
ză în bună parte unor antrenori 
care continuă să trateze cu duhul 
blîndeții indisciplina și scăderea rit
mului de antrenament al alergăto
rilor care refuză să-și compenseze 
prin trudă arsenalul tehnic și fizic

Cele cîteva minute de mișcări res
piratorii, afectate revenirii după e- 
fort, au trecut pe nesimțite. Și ia
tă-i pe brașoveni angajați într-un 
circuit de 300 m pe teren variat, 
parcurs în două manșe, fără oprire, 
cuprinzînd și cite cinci tracțiuni în 
brațe, executate cu ajutorul cren
gii unui stejar secular. Pavlovici 
e leoarcă de transpirație. Abia mai 
poate să vorbească. ,jn viața mea 
n-am făcut asemenea pregătire.

• PESTE 9000 DE MET7.I 
PARCURȘI ZILNIC • PAV
LOVICI TN LUPTA CU KILO
GRAMELE • „OMUL ARE RE
SURSE NEBANUITE" • „VOM 
TERMINA CAMPIONATUL PRIN
TRE PRIMELE PATRU ECHIPE"

.Efectuăm la munte 25
namente, urmărind dezvoltarea ca
lităților de bază și a potențialului 
fizic. Tot în această perioadă avem 
în plan și șase ședințe teoretice în 
vederea aprofundării unor scheme 
tactice, ca și perfecta invățare a 
celor 17 articole din regulament. Aș 
fi nedrept evidențiind numai pe u- 
nii dintre elevii mei. Am plăcerea 
să remarc că toți muncesc foarte 
bine, se află într-o excelentă dis
poziție de lucru si nu precupețesc 
nici un efort la antrenamente. 
Chiar și Pavlovici, în privința că
ruia aveam îndoieli, se străduiește 
să țină pasul cu ceilalți. Pe Anghe
lini îl menajez ceva mai mult, căci 
după controlul medical am obser
vat că este destul de obosit, dato
rită pregătirii pe care a efectuat-o 
la Rișnov cu lotul național de ju
niori. Nu mă pot plînge nici de 
condițiile pe care le avem la dis
poziție. Să vedem dacă în decursul 
lunii februarie capriciile vremii nu 
ne vor juca festa, tocmai atunci 
cînd avem nevoie mai mare de te
renuri bune pentru verificarea și 
omogenizarea formației. Am spe
ranța că federația ne va sprijini, 
oferindu-ne posibilitatea efectuării 
unui turneu de două-trei jocuri 
peste hotare".

Este ora 21,45 și la ferestrele ca
merelor unde locuiesc jucătorii de 
la Steagul roșu, luminile sînt stinse. 
A doua zi de dimineață vor fi par
curși alți 10 km.

Așa cum i-am văzut pregătin- 
du-se, cu seriozitate și rîvnă, înce
pem să credem în vorbele lui Ada
mache : „Vom termina campionatul 
printre primele patru echipe".

Gheorghe NERTEA

în atenția cîștigătorilor 
de la tragerea 

excepțională LOTO 
din 25 ianuarie 1972
Depunerea biletelor cîștigătoare 

se va face pînă sîmbătă 29 ianua
rie 1972. la ora 13, în orașele de 
reședință județeană și pînă vineri 
28 ianuarie 1972, la ora 13, în ce
lelalte localități.

Omologarea cîștigurfior se va 
efectua joi 3 februarie 1972.

• Tragerea Loto de mîine va fi 
televizată direct de Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
19,10. Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 1 

DIN 26 IANUARIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURl: 2.275.721 lei din care 
1.130.858 lei report.

EXTRAGEREA I : 23 18 38 43 
24 -13.

Fond de cîștiguri : 1.391.230 lei 
din care 799.450 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a J 10 32 7 
30 20.

Fond de cîștiguri: 884.491 lei din 
care 331.408 lei report cat. A.

Plata_ cîștigurilor va începe în 
Capitală de la 3 februarie pînă 1a 
II martie; în țară de la 7 februa
rie pînă la 11 martie 1972 inclu
siv.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 21 IANUARIE 1972

EXTRAGEREA I : Categoria 1 f 
2,55 variante a 41.331 Iei; a 2-a : 
3,30 a 31.937 lei ; a 3-a : 6,80 a 
15.499 iei; a 4-a: 38.90 a 2.709 lei; 
a 5-a : 115.50 a 912 lei ; a 6-a : 
300,05 a 351 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
A : 1,50 variante a 55.645 lei ; B : 
4,50 a 18.548 lei ; C : 9.20 a 9.073 
lei; D: 18,25 a 4-574 lei: E: 40.40 
a 2.036 lei ; F : 93.20 a 896 lei ; Z : 
1 768.85 a 100 lei.

Rubrică redactată
de LOTO—PRONOSPORT

pat.ru


RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ '71 (IX)

PROGRES MASIV IN PROBELE DE ARUNCĂRI
...SUUTAȘII FAC—ÎNSĂ—EXCEPȚIE

Pentru prima dată după mulți ani — chiar decenii — aruncarea greutății nu 
ere in fruntea celor mai buni performeri 
ei sezonului un atlet american. Proba 
prin oare „miracolul atletic-*  din R. D. Germană și-a găsit cea mai strălucită 
modalitate de exprimare — anul trecut 5 atleți cu rezultate peste 20,20 m la arun- 
oarea greutății, toți printre primii io 
aruncători europeni — nu mai este feuda atleților de peste Ocean, deși recordul 
lui Randy Matson se află încă destul de 
fleparte, iar proprietarul său rămîne, după opinia noastră, în ciuda unor ln- 
fringeri izolate, favoritul olimpic numă
rul 1.în 1971. doar doi sportivi au depășit (în 
aer liber) 21 de metri, ambii europeni, 
ambii din R.D.G. : Hans-Joachim Rot- hemburg și Hartmut Briesenick. Ultimul 
domină, de doi ani, competițiile europe
ne a Îmbunătățit de cîteva ori recordul 
continental, dar l-a pierdut in favoarea compatriotului său la ultimul concurs 
important al sezonului. Americanii, au, 
în continuare, cel mai bun reprezentant 
în Matson, care nu mai este insă la fel 
de puternic ca acum 4—5 ani, secundat — și uneori învins chiar — de Al Feuer
bach. ale cărui performanțe „indoor**  nu 
sint egalate de cele obținute afară.Proba este în remarcabil progres, anul 
trecut 20 de aruncători reușind rezultate 
de peste 2o m. Printre ei, notăm prezența primului atlet african care reușește a- 
ceastă performantă, egipteanul Nagi Assad (20,16 m). Au mai reușit depășirea 
acestei granițe Jay Silvester și Ricky 
Bruch, adică recordmanul mondial și cel european la aruncarea discului, care șl-au 
extins cunoscuta rivalitate și la această 
probă.

★
Proba de aruncare a 

la începutul sezonului, stagiunii atletice, prin 
prin corespondență — dintre Silvester și 
Bruch. Ambii s-au întrecut în a obține rezultate mai bune, dar nici una dintre 
performanțele care ar fi reprezentat noi 
recorduri mondiale sau europene n-a fost 
omologată. Șl. întimplător, neacceptarea 
acestor rezultate — pentru rațiuni de ca
lendar sau procedură — înseamnă, de fapt, refuzarea unor performanțe nereale, 
obținute în condiții atmosferice speciale 
(vînt potrivnic extrem de puternic care mărește considerabil portanța).

Dacă aruncătorul american rămîne, Ia 34 de ani. o valoare sigură, probată în multe ocazii — Silvester este, pentru a 
treia oară, principalul favorit olimpic al

discului a ținut, 
capul de afiș al duelul — purtat

probei —. discobolul suedez constituie o 
imagine grăitoare a deformării noțiunii de sport. Bruch trăiește numai pentru 
disc, sacrificînd totul, chiar și sănătatea, 
pentru a-și atinge iluzoriile țeluri propuse (80 m !), La polul opus — Ludvik Danek, 
exemplu de modestie, de perseverentă 
și consțantă. Danek a cîștigat, la 35 de ani. primul titlu european, obținînd tot
odată anul trecut cel mai bun rezultat 
din carieră.Notabil, progresul aruncătorilor ma
ghiari : Janos, Muranyi, Gezd, Fejer, și Ferenc Tăgla. (Cu ultimii doi, recordma
nul nostru Iosif Naghi lupta de la egal 
la egal la vîrsta junioratului). în sfîrșit, remarcăm că cifra de 6o m nu mai este 
o „barieră". în 1971, aproape 30 de arun
cători reușind performanțe de peste 62 m î

★
Nici Ia aruncarea ciocanului, cifra de 

70 m nu mai are aura de acum 3—4 ani. 
în 1971. 22 de aruncători au reușit să depășească această performanță, iar pri
mii 6 aruncători ai sezonului au depășit 
74 m. Proba șî-a schimbat brusc ierarhia: deși nu aruncă mai slab ca altădată, veteranii (Bondarciuk, Zsivotszki, Klim) 
au fost întrecuți de aruncători mai tineri, pină mai ieri necunoscuți. Așa este, de exemplu, neașteptatul recordman al 
lumii Walter Schmidt (R.F. a Germaniei), 
care a reușit o aruncare de 76.40 m, mai bună cu aproape 4 metri decît celelalte 
„prestații" ale sale, eclipsînd aruncători considerați superiori Iui. S-ar putea ca 
rezultatul lui Schmidt să aibă o deosebită 
importanță psihologică. Spre sfîrșitui se
zonului, un alt atlet despre care se știau 
prea puține lucruri, sovieticul 
Gamski, a reușit 75.78 m (a doua formantă a tuturor timpurilor).

★
Aruncarea suliței este proba cu mai net regres față de 1970. Rezultatele 

mai slabe de anul trecut se explică. în 
primul rînd, prin absența din competiții a finlandezului Pauli Nevala (cel mal 
hun performer din 1970) și prin imposibilitatea reeditării de către sulițașii americani (Mark Murro și Bill Skiner) 
a rezultatelor obținute in anul precedent.

Marea vedetă a probei rămine aruncă
torul sovietic lanis Lusis. La Helsinki, 
Lusis a cîștigat al patrulea titlu conti
nental consecutiv, infirmind prezicerile celor care-i considerau cariera terminată. 
Oricum, sovieticii au găsit un secundant 
pentru Lusis în persoana lui lanis Doninș, care li urmează, de altfel, și in ta
belele celor mai bune rezultate ale anu-

lui. Finlandezii sînt bine reprezentați prin recordmanul mondial Jorma Kin- nunen și Hannu Siitonen, dar principala 
lor speranță rămîne recuperarea lui Ne- 
vala.

GREUTATE
H. J. Rothenburg (R.D. Germană) 
H. Briesenick (R.D. Germană) 
R. Matson (SUA)Al. Feuerbach (SUA) 
W. Komar (Polonia)D. Hoffman (R.D. Germană)

m 
m 
m 
m 
m m 
m K. 
m V. m G.
m J.

Hoffman (R.D. Germană) 
Salb (SUA)
VarjuVoikin

Brabec
(Ungaria)(U.R.S.S.)(Cehoslovacia)
10 rezultate în 1971 —Media primelor

20,645 m (în 1970 — 20,362 m).

Discobolul american Jay Silvester

vi

* w

. .....   , j.

DISC

70.38 m" 3. Silvester (SUA)
68,32 m" R. Bruch (Suedia)
67.38 m" T. Vollmer (SUA)
66.92 m G Fejăr (Ungaria)66.92 m L. Danek (Cehoslovacia)
66.38 m J. Muranyi (Ungaria)
65,88 m D. Wippermann (R.F. a Germ.)65,84 m" M. Hoffman (SUA)
64.82 m*  D. Tollefson (SUA)
64.18 m F. Tâgla (Ungaria)

Media primelor 10 rezultate ale anului
1971 — 65.712 m (în 1970 — 64.282 m).

• — rezultatele respective nu au fost 
omologate dar apar în listele celor mai 
bune performanțe anuale

CIOCAN

76.40 m w.
75.78 m I.74.90 m u74.60 m A.
74.02 m R.74.00 m V
73.28 m J.*
73.10 m R.
73.04 m G72.76 m J.

Schmidt (R.F. a Germaniei) 
GamsH (U.R.S.S.)
Bayer (R.F. a Germaniei)
Bondarciuk (U.R.S.S.) 

Theimer (R.D. Germană) Hmelevsk,- (U.R.S.S.) 
Encsi (Ungaria) 
Klim (U.R.S.S.)
Zsivotszki (Unzaria)

Sachse (R.D. Germană)
Media primelor lo performanțe ale anu

lui 1971 — 74.188 m (în 1970 — 72.008 m).
SULIȚA

90.68 m L Lusis (U.R.S.S.)89.32 m I. Doninș
88.42 m “
87.78 m

_ . (U.R.S.S.) 
H. Siitonen (Finlanda) 
J. Kinnunen (Finlanda) 

Wolfermann (R.F. a Germ.) 
Nemeth (Ungaria, 
Pladonov (U.R.S.S.) 
Kulcsar (Unearia) 
Skinner (S.U.A.) 
Haniseh (R.F. a Germaniei)

Media primelor 10 rezultate ale anului 1871 — 86.756 m (în 1970 — 88,615 m).

Vladimir MOBARU

lanis Lusis (dr) și compatriotul său Iani3 Doninș pe stadionul din 
Helsinki

C. C. E. L
Bakony Vegyesz in „sferturi"

în meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin, echipa Bakony 
Vegyesz a întrecut pe teren pro
priu cu scorul de 15—7 (7—2) for-

mația Institutului Gheorghi Dimi
trov din Sofia.

învingătoare și în primul joc (scor 
12—9), handbalistele maghiare s-au 
calificat pentru sferturile de finală 
ale competiției.

ORAȘUL OLIMPIADEI ALBE
9

BLOCAT DE NINSOARE
(Urmare din pag. 1)

pro- 
ediții 

Olimpice 
Această 

din 
Lance

*Q29
SWNR072

Hugh 
Cross

seara, s-a întrunit co
misia de validare a 
participărilor în probe
le prevăzute de 
gramul actualei 
a Jocurilor 
de iarnă,
comisie, alcătuită 
Weir (Australia), 
(Noua Zeelandă), Ivar Vind (Da
nemarca) și Alexandru Șiperco 
(România) își încheie lucrările joi 
(N.R. azi). Propunerile acestei co
misii, care are spinoasa sarcină de 
a hotărî care dintre sportivii în
scriși la J.O. au dreptul și care nu 
au dreptul să participe la întrece
rile desfășurate sub semnul celor 
cinci cercuri înlănțuite, urmează 
să înainteze propunerile sale co
mitetului executiv al C.I.O. care se 
va întruni vineri (N.R. mîine) tot 
mei la Tokio. Comitetul executiv 
al C.I.O. își va exprima hotărîrea 
definitivă de excludere — dacă, 
firește, ea va întruni numărul de 
voturi necesar — în sesiunea ple
nară a C.I.O. care va avea loc luni 
31 ianuarie, de asemenea la Tokio.

Schiul alpin se află, după cum 
se vede, într-un „suspense" care se 
prelungește și se accentuează pe 
măsură ce ne apropiem de ziua 
primelor starturi în întrecerile o- 
limpice.

MARC HODLER ESTE OPTIMIST
Președintele Federației interna

ționale de schi, juristul elvețian

Marc Hodler, care se află de cî
teva zile la Sapporo, a declarat a- 
gențiilor de presă internaționale și 
nipone că „situația rămine aproape 
critică". Totuși, el nu exclude po
sibilitatea unui compromis. „Nu jac 
pronosticuri, a adăugat M. Hod
ler, dar cred că, pină la urmă, a- 
cest conflict va fi lichidat". Secre
tarul general al Federației interna
ționale de schi, suedezul Sigge 
Bergman, care se află de asemenea 
la Sapporo, și-a manifestat și el 
încrederea — în cadrul unor de
clarații făcute presei — că se poate 
ajunge la o rezolvare a cazului 
schiorilor care sînt' presupuși a fi 
încălcat prevederile articolului 26 
al statutului olimpic.

„NEW YORK TIMES" SI 
„FRIGIDERUL OLIMPIC"

SCHIORII
ÎN ÎNTRECERI

Competiția internațională de schi 
(combinata nordică) de la Reit im 
Winkl (Bavaria) s-a încheiat cu 
victoria campionului olimpic Franz 
Keller (R.F, a Germaniei), care a 
totalizat 438,30 p., urmat de compa
triotul său Ralph Poehland — 
430,325 p și Iuri Jilțov (U-R.S.S.) 
— 414,905 p.

★
Cursa masculină de 12 km, 

cadrul concursului internațional de 
schi-fond de la Stockholm, a fost 
cîștigată de sportivul suedez Tommy 
Limby în 45:38. Pe locul secund s-a 
clasat norvegianul Harvikenom — 
45:42, iar locul trei a fost ocupat de 
suedezul Sven Aake Lundbaeck — 
46:05. Finlandezul Juha Mieto, unul 
dintre favorițiâ probei s-a situat pe 
locul 8 cu 46:52.

MOROZOVA-GOOLAGONG ÎNVINGĂTOARE

IN TURNEUL DE TENIS DE LA ADELAIDA
Turneul internațional 

la Adelaida (Australia) 
șit

Proba de dublu femei a revenit 
cuplului Olga Morozova (U.R.S.S.)- 
Evonne Goolagong (Australia), care 
în finală a învins cu 6—3, &—0 pe
rechea australiană Mary Tesch — 
Kathy Hogarth. în finala probei de 
dublu bărbați, australienii Cooper 
și Dibley au cîștigat în cinci seturi 
cu 6—7, 6—4, 7—6, 4—6, 6—6 în 
fața cuplului Metreveli (U.R.S.S.)- 
Case (Australia).

de tenis de 
a luat sfir-

Turneul internațional feminin de 
tenis de la Long Beach (California) 
a fost cîștigat de jucătoarea ameri
cană Rosemary Casals, care în fi
nală a învins-o în trei seturi cu 
6—2, 6—7, 6—3 pe Franțoise Durr 
(Franța).

în semifinale Durr a eliminat-o 
pe campioana americană Billie Jean 
King (principala favorită a con
cursului) cu 6—3, 6—0, iar Casals a 
dispus cu 6—4 6—4 de australian- 
ca Kerry Melville.

Un confrate japonez îmi mărtu
risea, miercuri dimineață, amara 
nedumerire cu care a citit într-un 
mare cotidian american — este 
vorba despre cunoscutul ‘„New York 
Times" — un editorial intitulat 
„Frigiderul olimpic", în care unul 
dintre comentatorii sportivi ai aces
tui ziar scrie pe un ton ironic des
pre olimpiada de iarnă, conside- 
rînd-o, pur și simplu, „o parodie 
refrigerată a sacrelor Jocuri Olim
pice". Articolul în cauză reia, de 
fapt, o serie de opinii ale preșe
dintelui Comitetului internațional 
olimpic, Avery Brundage, despre a- 
ceste întrecerii sporturile de iarnă 
ar avea caracter regional (favori- 
zînd țările cu relief muntos) și

în așteptarea sosirii flăcării olimpice, pe stadionul Makomanai se 
face verificarea instalației cu gaz propan, care va păstra nestins 

focul simbolic pe toată durata Jocurilor

nu se integrează în principiul de 
universalitate al Jocurilor Olimpice; 
sportivii care le practică ar fi pro
fesioniști într-un mod atît de e- 
vident îneît schiorii, patinatorii, 
boberii și ceilalți nu ar avea ce 
căuta sub însemnele olimpice etc.

UNITATEA OLIMPICA TREBUIE 
SALVATĂ

După părerea colegului japonez 
editorialul din ziarul american ar 
fi un preludiu la dispariția Jocu
rilor Olimpice de iarnă care a mai 
fost propusă și în alte ocazii dar 
care s-ar putea să devină 
— o tristă realitate — 
din anul 1980. Și totuși, 
diseminare a sportului, 
a disciplinelor sale care 
tică de regulă în țările ce 1 
notimpul alb, atracția sporită pe 
care o exercită aceste întreceri o- 
limpice asupra maselor imense ale

populației de pe întregul glob —4 
fie chiar numai sub raportul specs 
tacolului, larg difuzat de mijloa
cele moderne de comunicare — ne 
fac să presupunem că victoria va 
înclina de partea acelora care ple
dează pentru o mișcare olimpică 
largă, generoasă, fără 
claustrare.

Deocamdată, trebuie 
verdictul conclavului 
ceea ce privește, măcar, perspecti
va imediată! Olimpiada albă de la 
Sapporo.

tendințe de

să așteptăm 
olimpic în.

»
realitate 
începînd 
continua 
inclusiv 

se prac- 
cunosc a-

iN RALIUL MONTE CARLO
CARUSELUL LIDERILOR CONTINUĂ

CE FACE NOBBY STILES?

LIDDRA CAMPIONATULUI ’ 
IUGOSLAV ÎNVINSA LA LIMA1

I
Echipa Zelezniciar Sarajevo, lide

ră în campionatul Iugoslaviei a ju
cat la Lima cu formația locală De
fensor. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 6—2 (3—1). Golurile 
echipei iugoslave au fost marcate 
de Bukal (min. 36) și Jankovici 
(min. 68).

• Vasas Budapesta a jucat la 
Santiago de Chile cu formația San 
Felipe, campioana țării. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 3—3 (2—2). 
Golurile echipei maghiare au fosfi 
marcate de Puskas, Molnar și Janos 
Farkas.

PENTRU AMATORII DE AMINTIRI

ȚELUL LUI BEAMON-
COPIII NU SE JOACA !

din

faptul că totmaterial la

primele 
în sală, 
acesța.

La 
tism 
anul 
posesorul extraordinarului

O patinatoare pe un fond azuriu, 
un schior plutind în văzduh după 
ce s-a desprins de pragul trambu
linei, un hocheist în plin avînt — 
iată numai cîteva dintre subiectele 

. înfățișate de cele 300 000 de insigne 
pe care delegația sovietică le duce 
la Sapporo pentru a le dărui. ca 
amintire, concurenților și oficiali- 

' ‘lor din alte țări ale lumii.
Insignele au fost realizate de 

uzina metalurgică din Jitomir, după 
schițele talentatului inginer-șef A. 

, Ciumak. în vederea J O. de iarnă, 
o altă fabrică sovietică, specializată 
în lucrări de gravură și emailuri — 
„Lenemailer" din Leningrad — a 
realizat 18 000 de insigne cu su- 

■ biecte din sporturile de sezon-

numele celebrului sportiv al acestei 
țări. Prima ediție a întrecerii va 
avea loc în anul 1973. după toate 
probabilitățile, în cursul lunii sep
tembrie.

ASTA DA, EFICACITATE L.
în campionatul de baschet femi

nin al Iugoslaviei s-a înregistrat, 
recent, un scor mai puțin obișnuit. 
Echipa Vojvodina a întrecut for
mația Zeleznicear cu scorul de 
123—83. Dar, ceea ce este și mai 
puțin obișnuit — se afirmă chiar 
că ar fi un record mondial înregis
trat într-un meci oficial de baschet 
feminin — reprezintă performanța 
jucătoarei Maria Veger din Novisad 
care a marcat în acest meci nu mai 
puțin de 74 puncte !

Actrița cinema
Raquel Welch este o 
remarcabilă polisporti
vă, Ea practică schiul, 
patinajul, călăria, obți
ne chiar rezultate foar
te bune la înot ji joa
că, o ord pe zi, tenis. 
„Trebuie să fiu mereu 
în formă", a declarat 
actrița, in legătură cu 
această multiplă activi
tate cu care își ocupă 
timpul liber. Cunoștin
țele sale polisportive au 
ajutat-o să interprete
ze cu mult succes rolul 
principal din filmul 
.The Kansas City Bom
ber". tn acest film, Ra
quel Welch este... cam
pioană mondială de te
nis si patinja pe rotile.

F

„Lancia" lui Sandro Munari în dificultate, la unul din virajele întîlnite 
in traseul celei de a treia etape speciale

Telefoto 1 A.P.-AGERPRES
i 

Darniche pe „Alpine Renault" — la 
1,43.

Etapa a 5-a, specială, disputată 
pe un traseu în lungime de 38,500 
km, a fost însă net dominată de 
piloții de la „Alpine Renault", care 
au ocupat primele 5 locuri în cla
sament prin Therier (27,45), An- 
druet (27,54), Andersson (28,20), 
Nicolas (28,32) și Darniche (28,36).

Lider în clasamentul general, 
după disputarea acestei probe, a 
devenit francezul Bernard Darniche, 
urmat la numai 17 sec. de italianul 
Munari și la 1,44 de suedezul An
dersson.

MONTE CARLO, 26 (Agerpres). 
— Condițiile atmosferice nefavora
bile au perturbat desfășurarea ce
lei de-a 4-a etape speciale a par
cursului comun, contînd pentru com
petiția internațională automobilis
tică „Raliul Monte Carlo". Zăpada 
viscolită și rafalele de vînt au pus 
la grea încercare vizibilitatea con- 
curenților și nervii organizatorilor. 
După 4 etape, în fruntea clasa
mentului se află italianul Sandro 
Munari pe „Lancia", care realizase 
timpul de 2 h 20 :41. El era urmat 
de Ove Anderson pe „Alpine Re
nault" — la 1,27 și de Bernard

După ce a fost suspendat pe treî 
etape, „copilul teribil" al fotbalului 
englez a reintrat în noua sa echipă 
din liga secundă, Middlesbrough. 
Formația al cărei căpitan este, a 
reușit o performanță excelentă, eli- 
minînd în „Cupa Angliei" pe una 
din fruntașele campionatului, Man
chester City.

LAJOS BAROTI
A ALCĂTUIT LOTUL PERUVIAN

TURNEUL ȘAHIȘTILOR JUNIORI
DE LA VARȘOVIA

Horia Astman — pe locul 4

Noul antrenor al naționalei Peru.L 
maghiarul Lajos Baroti, a alcătuit ’ 
lotul care va efectua în primăvara 
acestui an un turneu în Spania. 
Portugalia și Anglia. Din lot fac 
parte „mexicanii" Cubillas, Gallar
do, Soții, Chumpitaz, care au evo
luat sub „bagheta" lui Didi la C.M. 
din 1970. Spre regretul 
n-a mai putut fi inclus 
geterul Ballesteros, care 
s-a stabilit în Argentina-

Un alt antrenor maghiar a sem
nat zilele trecute un contract în 
străinătate. Este vorba de Hidegkuti, 
care va funcționa ca antrenor la 
echipa poloneză Stahl Rzezov.

lui Baroti, 
în lot gol- 
între timp

ANTONIADIS A TRECUT 
ÎN FRUNTE

VARȘOVIA, 26 (Agerpres). — în 
runda a 7-a a turneului de șan 
pentru juniori de la Varșovia, jucă
torul român Horia Astman (cu 
piesele albe) l-a învins pe polo
nezul Bugaiski. El a cîștigat și 
partida întreruptă în runda an-

terioară cu cehoslovacul Koudelka. 
în clasament

(Polonia) cu 6
Griinberg (R.D. 
puncte, Fedorov
Astman (România) —- 4 p. etc.

conduce Szimczak 
puncte, urmat de

Germană) — 5 
(U.R.S.S.) — 4i/2,

Tn clasamentul golgeterilor, alcă
tuit de revista „France Football" 
pe primul loc a trecut Antoniadis 
(Panathihaikos), care în 17 jocuri 
a marcat 22 de goluri. Tot atîtea 
goluri a înscris și englezul Lee 
(Manchester City), dar în 26 de me
ciuri.

Reprezentativa de fotbal feminin 
■ a Italiei a întreprins un turneu în 
cîteva țări asiatice, printre care și 
Thailanda. Aici, formația italience- 

’ lor a jucat, mai întîi, cu o selecțio
nată â fotbaliștilor veterani 
Bangkok pe care a învins-o.

! în jocul al doilea, echipa oaspete 
a primit replica reprezentativei 
școlarilor din acest oraș. Toate 
pronosticurile erau favorabile for
mației „azzurre", dar școlarii au 

’ jucat foarte bine și) cu toate că ad
versarele lor s-au apărat cam dur. 
micuții au obținut o victorie 
scor : 8—1 !
’ După acest meci, italiencele 
întrerupt turneul și, în plus, 
decis să nu mai accepte jocuri

• echipe de copii. Că aceștia prea 
iau în serios !■..

la

au 
au 
cu 
le

concursuri de atle- 
desfășurate în SUA. 
campionul olimpic si 

record 
mondial de 8.90 la săritura în lun
gime. Bob Beamon, a obținut 
zultate foarte modeste. Desigur, 
ceasta serie nesatisfăcâtoare 
rezultate-., sub 7 metri l-au pus 
gînduri pe campionul olimpic, 
a declarat că va abandona defin 
tiv atletismul dacă nu va reuși să 
sară în acest sezon aproximativ 
8 metri. El a mai mărturisit tot
odată : „Principalul meu țel este să 
ajung jucător profesionist la bas
chet. Aș dori mult să joc in celebra 
formație Harlem Globe Trotters"

DIN ANVELOPE UZATE

TROFEUL ABEBE

O-în onoarea dublului _ campion 
limpic de maraton, Bikila Abebe, 
care a rămas infirm, în urma un”,i 
accident de automobil, federația de 
atletism din Etiopia a hotărit să 
organizeze, anual, o competiție de 
maraton dotată cu trofeul ce poartă

în laboratoarele unei mari uzine 
de anvelope din Akron (S.U.A ), cer
cetătorii au 
tificială cu 
mai felurite, 
cauciucurile 
mestecate cu 
la presiune 
proporții reduse ce poate fi trans
portată pe platforma unui auto
vehicul, întocmai ca o betonieră.

producând 
bilit.

Colorată 
se obține 
pot acoperi terenuri de sport, scua- 
ruri. Diete etc. Ea este extrem de 
rezistentă și totodată foarte ieftină. 
De ademenea, un covor de iarbă 
artificială se întreține ușor, putînd 
fi spălat cu furtunul. Pentru micii 
fotbaliști începe, se pare, o eră 
nouă—

artificialădiferit, iarba
în fîșii lungi cu care se

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

obținut o... iarbă ar- 
utiiizări dintre cele 
Demetalizate și tocate, 
scoase din uz sînt a- 
diverși lianți si supusi 
într-o instalație de

SCUTERELE ZĂPEZII

unInventat acum 30 de ani de 
canadian (al cărui fiu a murit în 
urma unei apendicite acute, ne- 
putînd fi la timp transportat la 
spital din cauza unor înzăpeziri), 
„scuterul zăpezii" cunoaște în ul
timele ierni o răspîndire tot mai

mare- O dovedește 
mai multe uzine constructoare de 
motociclete se ocupă de acest ve
hicul original, dar, mai ales, pistele 
speciale create în unele stațiuni de 
sporturi de iarnă din Alpi.

Dotate cu motoare de 350—500 
cmc. „scuterele zăpezii*'  își datoresc 
propulsia șenilelor de cauciuc (ar
mate), direcția fiind asigurată de 
două schiuri. Ele pot atinge viteza 
de 100 km/oră și sînt apte pentru 
întreceri sportive. Cîteva curse au 
și avut loc anul trecut, automobilis- 
tii care le-au condus fiind. încîntati. 
Cunoscutul pilot de raliuri .lean- 
Franțois Piot a declarat că auto- 
schiul (cum a fot botezat acest ve
hicul în Franța) promite să devină 
un sport adevărat și — căutindu-i 
un corespondent — îl compară cu 
motocrosul și slalomul pe schiuri.

După disputarea a 12 runde, în turneul 
de șah de la Wijk aan Zee (Olanda) 
continua să conducă marele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 9 puncte, 
urmat de Pomar (Spania) și Hort (Ce
hoslovacia) cu cite 7 p. Savon
(U.R.S.S.) — 6*/.,  p. STnejkal (Cehoslova
cia), Ivkov (Iugoslavia) 
o partidă
(U.R.S.S.), ____
.(Australia) — 6 p, etc. In runda a 12-a, 
maestrul olandez Timman (cu piesele 
negre) a obținut o surprinzătoare vic
torie în fața marelui maestru sovietic 
Vladimir Savon, iar Hartoch a cîștigat 
la Browne.

Roma — Simmenthal Milano 74—88 ; 
Gorena — Partenope 72—56 ; Forst 
Cantu — Eldorado .95—81. In clasament 
conduce Ignis Varese eu 22 p, urmată 
de Forst — 20 p și Simmenthal — 18 p.

decisiv, a învins cu scorul de 15—13 
(9—6) pe Lokomotiv Plovdiv. Pe locul 
secund s-a clasat echipa Radnickl Bel
grad, învingătoare eu 12—10 (6—6) în
fața formației SKRA Varșovia.

6 p și cîte 
întreruptă fiecare, Smîslov 

Benko (S.U.A.), Browne

Marcel Cerdan jr. urmează 
la începutul lunii fa

la Marsilia, pe cunoscutul 
canadian la categoria semi- 
Clyde Gray. Acesta a reușit 

l carierei sale să-l întreacă la 
pe compatriotul său Donato

Pugilistul
să-1 întîlneascâ 
bruarie, 
campion 
mijlocie, 
în cursul 
puncte 1Paduano, unul din învingătorii lui Mar
cel Cerdan. Gray a suferit doar două 
înfrtngert în cele 30 de meciuri susținute.
în etapa a 12-a a campionatului italian 
masculin de baschet, echipa Ignis Va
rese a învins In deplasare cu scorul 
de 86—84 (50—d2) formația Norda Bo
logna. Alte rezultate : Stella Azzurra
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Selecționata de hochei a Iugoslaviei 
și-a încheiat pregătirile tn vederea par
ticipării la turneul olimpic de la Sap
poro. In ultimul meci de verificare susținut, hochelștii iugoslavi au întilnit’in 
sala „Tivoli**  din Ljubljana formația 
cehoslovacă ZKL Brno. Victoria a re-, 
venit oaspeților cu scorul de 6—5 (1—3, 
3—1, 2—1).
In cadrul 
desfășurat 
sprinterul
(Republica Malgașă) a terfnlnat învin
gător în proba de 60 yarzi plat eu 
timpul dc 6.0. In celelalte probe victo
ria a revenit atlețllor americani. Red 
Milburn a cîștigat cursa de 60 yarzi 
garduri In 8,0, Ricky Parris a ocupat 
primul loc ' .........................
prăjina cu 
Ray Geter 
distanța de 1:12.2.

concursului atletic fie sală 
la Kansas City (S.U.A.), 

Jean Louis Ravelomanantsoa

în proba de săritură 
rezultatul de 5,10 m, 
a fost cronometrat
600 yarzi cu timpul

cu 
Iar 
pe de

Turneul feminin de handbal desfășurat 
la Gliwlce s-a in-helat cu victoria selec
ționatei orașului gazdă care, tn meciul

telex . spuitiuiu buc. 180, tiparul „I. P Inturmația'. București

In cursa cicliști de 
Rotterdam situația se 
bată : continuă să < 
Leo Duyndam și Rene 
puncte, urmați de cuplurile Van Lancker 
(Franța) — Gilmore (Australia) — 353 p 
și Bugdahl — Kemper ( R. F. a Germaniei) — 229 p. Ii urmează la un tur 
perechea Karstens (Olanda) — Petfgen 
(R. F. a Germaniei).

! șase zile de la i menține neschim- 
conducă olandezii

Pijnen cu 435

Recordmanul Europei la 5 OOo și 10 000 m, atletul britanic Dave Bedford a cîștisat 
ușor „Crosul celor cinci mori“ disputat 
în Italia cu o bogată participare int'?-- 
națională. El a acoperit cei 9.500 km în 30:52,6, fiind urmat de kenianul Ber. 
Jipcho în 31:18,2 și iugoslavul Dan Ko- rica în 31:20,0. Proba feminină pe 2.XU 
km a revenit atletei britanice Ridiey !n 
9:22,8 ; 2. Pigni (Italia) 9:26,0 ; 3. Brown (S.U.A.) 9:31,6.

La 30 ianuarlfe se va disputa la Marsilia 
întîlnlrea dintre selecționatele de 
ale Franței și Cehoslovaciei. Cel 
tn formă dintre pugiliștli francez) 
„cocoșul" Aldo Cosentino.

box 
mal 
esie


