
UN MECI DE BOX 
ROMÂNIA - TURCIA

LA BUCUREȘTI
Nedekea ți Ganea la Moscova
Zilele acestea se duc tratative pen

tru perfectarea unul meci dublu In
tre reprezentativele de seniori ale Ro
mâniei ți Turdei, care să albă loc 
in tara noastră intre 1—< apriUo.

Pavel Nedelcea (C.S.M. Reșița) ți 
Petre Ganea (Constructorul Galați) — 
se pregătesc să participe, in ultima 
decadă a lunii martie, la turneul In
ternațional de box organizat la Mos
cova cu prilejul Congresul jubiliar 
al sindicatelor sovietice.

Continuarea prezentării monografice
„SPORTUL ROMÂNESC 
ÎN 40 DE SINTEZE”

Azi, județul Caraș-Severin
în pagina a ll-a
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Un test dificil pentru selecționata divizionară de hochei

MECIURILE CU ECHIPA
DE JUNIORI A U.R.S.S

26 DE DRAPELE AD FOST ARBORATE ÎN SATUL OLIMPIC
• 190 de statui intre 12 și 15 metri • Corni-

TOKIO, 27 (prin telefon, de la
Zăpada care a blocat pentru 24 

accesul sportivilor și oficialilor în 
C.I.O. de validare a înscrierilor au

trimisul nostru special).
aerodromul de la Sapporo, împiedicînd marți 
Jocurilor Olimpice, și lucrările Comitetului 

centrul atenției în ultimele 24 de ore.
abătut asupra insulei Hokkaido, perturbînd și

1

de ore 
orașul 

fost în
Miercuri, ninsoarea abundentă care s-a 

transporturile și programul de antrenament ale primilor sportivi sosiți în satul olimpic, a în
cetat și in cursul după-amiezii au ajuns la Sapporo și cei 485 de membri ai delegațiilor 
care marți nu au putut ateriza din cauza zăpezii. Cu acești ultimi sosiți, numărul sportivilor) și 
oficialilor din satul olimpic s-a ridicat la 1 275, iar al țărilor la 26. Cei mai muiți dintre ei au 
și început antrenamentele, așteptînd cu nerăbdare deschiderea pîrtiilor de concurs, la a căror

Zăpadă abundentă, soare puternic... In acest decor, biatloniștii olimpici 
se antrenează intens pe aceleași pîrtii pe care vor lua startul oficial 

peste cîteva zile
Telefoto : A.P.-AGERPRES

reamenajare se lucrează intens. Bi
neînțeles că schiorii alpini, asupra 
cărora plutește încă norul amenință
tor al descalificării, continuă să fie 
agitați, îngrijorați. Deocamdată, ei 
nu au însă altceva de făcut decît să 
aștepte hotărîrea C.I.O. și să asiste 
la originalul și tradiționalul festi
val al sculpturilor de gheață și ză
padă care a fost inaugurat astăzi 
(n.r. ieri) în orașul Jocurilor.

încă de dimineață, în cadrul unei 
solemnități deosebite, au fost dezve
lite cele 190 de sculpturi aflate în 
parcul Odori, din centrul orașului 
Sapporo. De sub văluri a apărut o 
adevărată lume de basm, la care a 
lucrat nu mai puțin de 28 000 de 
persoane și au fost folosite — pen
tru transportul zăpezii — 6 000 de 
camioane. Statuile, înalte între 12 și 
15 metri, sînt adevărate opere de 
artă și dintre ele nu lipsește nici 
faimoasa pagodă de la Hariyji. Fes
tivalul lor va dura patru zile și va 
fi urmat de un al doilea, care va fi 
organizat în ziua de 3 februarie, 
lîngă patinoarul de viteză din Ma- 
komanai.

în timp ce la Sapporo statuile de 
gheață și-au dezvăluit siluetele, la 
Tokio comisia creată de C.I.O. pen
tru validarea înscrierilor (încheiate 
miercuri) și-a continuat lucrările. 
Joi seara, comisia a fost în plen, 
ultimul sosit fiind reprezentantul 
român, Alexandru Șiperco, avionul 
cu care a călătorit pînă în capitala 
Japoniei fiind întîrziat de intempe
rii. în prima sa ședință de lucru, 
comisia — prezidată de australia
nul Hugh Weir — a validat înscrie
rile sportivilor înscriși la hochei pe 
gheață, patinaj, bob și săniuțe, care 
— se pare — au trecut cu succes 
acest prim examen. Au urmat veri
ficarea schiorilor. Comisia și-a de
finitivat propunerile de excludere a 
schiorilor dovediți că au încălcat

regulile amatorismului, dar membrii 
ei au refuzat să dezvăluie orice fel 
de detaliu presei, ai cărei reprezen
tanți îi asaltează pur șl simplu în 
vastele 
perial.

în mod
gramarea
tiv C.I.O.
seara la același hotel, fapt care do
vedește importanța problemei și 
poate chiar dilema în care se află

holuri ale hotelului Im-

surprinzător față de pro- 
inițială, Comitetul execu- 
și-a început lucrările joi

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Amatorii de hochei din Capitală 
vor avea prilejul, sîmbătă si dumi
nică, să urmărească una dintre cele 
mai valoroase formații care au evo
luat, în partide amicale, pe gheața 
patinoarului bucureștean „23 Au
gust”. Este vorba de echipa de ju
niori a Uniunii Sovietice, de trei ori 
consecutiv campioană a. Europei.

Lotul deplasat la București, pentru 
dubla întâlnire cu selecționata divi
zionară română, cuprinde o serie de 
jucători care activează în campiona
tul primei ligi de hochei din U.R.S.S. 
Astfel, tripleta Andreev, Kropotov. 
Strelțov face parte din echipa S.K.A, 
Leningrad, care — recent — a cîști- 
gat, în Elveția, tradiționalul trofeu 
„Cupa Spengler”. în primul eșalon 
al hocheiului sovietic joacă, de ase
menea, Kapustin (Aripile Sovietelor) 
și Milnikov (Lokomotiv Moscova). 
Trei din actualii component! ai lotu
lui (Medkov, Popov, Andreev) au fă
cut parte din echipa care cîștiga anul 
trecut campionatul european de ju
niori. O mare speranță este portarul 
titular Doroscenko, ca si rezerva lui, 
Mîșkin. mezinul echipei (15 ani).

Ceilalți membri ai lotului fac par
te din echipe de liga a Il-a (Sibir 
Novosibirsk și Automobilist Sver
dlovsk), precum și din formațiile 
care își dispută campionatul de ju
niori al Uniunii Sovietice.

Boris Maiorov, care din acest an 
conduce pregătirile acestei reprezen
tative, ajutat de N.S. Epstein (an
trenor principal la Himik Voskre- 
senșk), ne-a declarat că este foarte 
curios să-1 vadă la lucru pe jucăto
rii i români, cu care a lucrat timp de

în toamna anului trecut.o lună ____
Specialistul sovietic socotește că. în 
perioada care a trecut de atunci, se
lecționata noastră a făcut progrese 
și acumulări. „Dar, a spus el, toc
mai pentru a putea să vă fim cit 
mai de folos, vom juca extrem de 
serios, cu toată forța de care dispu
nem. pentru a prilejui echipei Ro
mâniei, pe care o simpatizez deose
bit de mult, o verificare cit. mai uti
lă înaintea participării la întrecerile 
grupei B a campionatului mondial”.

Jocurile vor începe, sîmbătă și 
duminică, ia ora 19, avînd în des
chidere partidele dintre echipele de 
juniori ale României și Bulgariei.

Programul intîlnirii 
feminine (tineret) 

de tenis
România - Ungaria
Intîlnirea feminină de tenis dinj 

tre reprezntativele de tineret ale 
României și Ungariei care începe 
azi, în sala Steaua, se va desfă
șura după următorul program:

— de la ora 9, România (B) — 
Ungaria (B): Florența Mihai — 
Katalin S'zeman, urmată de partida 
Adriana Călina — Agnes Csehik.

— de la ora 16, România (A) — 
Ungaria (A) : Virginia Ruzici — 
Eva Rozsavdigyi. urmată de meciul 
Mariana Simionescu — Clara Fo- 
dor.

In sala sporturilor din Cluj

ASTĂZI ÎNCEPE
ULTIMUL TURNEU DE SALA

AL CAMPIONATULUI
DE HANDBAL FEMININ

CEI 4 FOTBALIȘTI CLUJENI DIN LOTUL A GINDESC

rrCu cit ajungi mai sus.
vsa

cu atit trebuie 
faci ceva mai mult 
decît ceilalți!"

Astăzi după-amiază începe, în 
Sala sporturilor din Cluj, ultimul 
turneu de sală al campionatului de 
handbal feminin, divizia A. Timp 
de trei zile (vineri, sîmbătă și du
minică) se vor disputa 15 meciuri, 
in care sînt angajate toate cele 10 
divizionare. Desigur, atenția iubi
torilor sportului din orașul de pe 
Someș va fi îndreptată, în princi
pal, spre cele două derbyuri pro
gramate sîmbătă (Universitatea

luțiile Universității Cluj care în
cearcă. cu disperare, să supraviețu
iască în divizia A, precum și cele
lalte partide cu implicații, și ele, 
pentru ierarhia formațiilor dinsub-

traversează o perioadă

La Federația româ
nă de judo a avut loc 
o conferință de presă 
în cadrul căreia 
fost prezentate 
mele amănunte 
vind ediția din acest 
an a Campionatelor 
internaționale de tine
ret ale României.

au 
ulti- 
pri-

) • Este certă parti
ciparea următoarelor 
loturi reprezentative : 
Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Ger
mană, R.F. a Germa
niei, Italia, PcVnia 
(cu cîte doi concurenți 
la fiecare categorie) 
Si Ungarii.

• Lotul Cubei a și 
sosit în Capitală de 
miercuri seara, iar 
ieri a făcut primul 
antrenament. De
menționat că repre
zentativa cubaneză a 
repurtat un frumos 
succes recentele 
Jocurilor Panamericane. ____
clasat pe primul loc. Dintre sportivii 
care s-au deplasat la București re
tine atenția în mod deosebit tînărul 
Jose Lamas (cat. 70 kg), posesorul 
centurii negre (2 dani).

întreceri ale 
. unde s-a Lotul cubanez a efectuat ieri dimineață un antrenament in sala de la

Complexul sportiv „23 August“. Iată o secvență realizată de fotoreporte 
rul nostru Vasile Bageac

„U“ Cluj traversează o perioadă 
excelentă. încă o perioadă de aur, 
cum a mai avut această echipă, 
cu istoria ritmată de ciclurile vieții 
universitare și de alte cauze mai 
greu de depistat.

Nu numai clasamentul de toam
nă, nu numai victoriile din tur con
stituie semnele momentului de re
naștere. în existenta lui „U" au 
apărut, s-au dezvoltat, coincid 
se conjugă cîteva date de mare 
însemnătate. Muiți jucători, valori 
fotbalistice reale, unii foarte tineri, 
grupați în jurul vîrstei de 22—23 
de ani, iar alții — mai puțini — 
aflați aproape de 30 de ani, ma
turi în toate sensurile, cu faculta
tea terminată și receptivi integral 
la rigorile sportului de perfor
manță.

Dacă adăugăm la valoarea fotba
liștilor de acum ai lui „U“ și faptul 
că ei sînt, aproape fără excepție, 
oameni de o factură aparte, reco
mandați de sobrietate, onestitate 
și luciditate în relațiile lor cu spor
tul, cu universitatea, cu cei dm 
jur, cu ei înșiși, cu viața în ge
neral, „fenomenul U* relansat în 
anul 1971 tinde să devină inteli
gibil. Fiindcă oriunde și de cite 
ori am intîlnit jucători cu har, 
coexistînd cu oameni fără malfor
mații de caracter și fără viziuni 
denaturate, acolo și atunci istoria 
avea să fie frumoasă, echipele sau 
fotbaliștii luați în parte reușind 
să distrugă limite, clișee și opinii 
denigratoare.

Lotul de azi al studenților clu
jeni place antrenorului ambițios și 
rezistă oricărui criteriu de aprecie
re. Lotul acesta, concentrînd atîta 
potențial, a intîlnit astă-vară pe 
Ștefan Onisie. Era probabil exact 
omul de care avea nevoie, după 
cum „U“ a fost probabil exact e- 
chipa potrivită pentru Onisie, pen
tru echipamentul său profesional, 
pentru structura personalității lui. 
E remarcabil cit de iute și de bine 
a asimilat Onisie particularitățile 
unei formații studențești, cit de co
rect s-a integrat acolo, dacă intre

ci

el și jucători există un spirit 
colaborare bărbăteasc și relaxat, 
fără tensiuni și neînțelegeri reci
proce. Fiindcă aceasta este atmos
fera în care „U“ mai scrie încă o 
pagină densă, din cuprinsul unei 
istorii întortoehiate și picante. At
mosfera resimțită în calitate de 
martor de o zi la existența Uni
versității Cluj.

Contactul acesta, deși scurt, ne-a 
făcut să observăm lucruri edifica
toare. Mașinăria fotbalului, a primei 
echipe merge lin și bine. Un antre
nament este egal cu un ceas și 
jumătate sau cu două ceasuri de 
munca. Tăcută, serioasă, destinsă, 
de la care nimeni nu se sustrage. 
Tipul majoritar, predominant în 
lotul lui „U“ este tipul Adam, tipul 
Remus Cîmpeanu, tipul Crețu, Ște
fan, tipul Fane Lazăr, adică tipul 
băieților foarte de treabă care se 
iau în serios și ca studenți și ca 
fotbaliști, și ca ingineri sau medici, 
dacă au terminat studiile. Ei și cei
lalți (se pare că printre fotbaliștii

Simona ARGHIR
(Universitatea București)

Romulus BALABAN
(Continuare în pag. a 3-a)

mișoara — Universitatea București) 
și duminică (I.E.F.S. — Universi
tatea Timișoara). Neîndoielnic însă 
că se vor bucura de audiență și evo-

Nadire IBADULA 
(Universitatea Timișoara)

solul clasamentului, adică aflate în 
lupta pentru evitarea retrogradării.

Programul de astăzi este urmă
torul : ora 15 — Voința Odorhei — 
Mureșul Tg. Mureș, ora 16,10 : 
Textiia Buhuși — Rulmentul Bra
șov ; ora 17,20 : Rapid București — 
Universitatea Timișoara, ora 18,30 : 
I.E.F.S. București — Confecția 
București, ora 19,40 : Universitatea 
București — Universitatea Ciuj

„INTERNAȚIONALELE» DE LA CLUJ

UN SUCCES AL TENISULUI NOSTRU DE MASĂ

CARE TREBUIE CONSOLIDAT

• Cehoslovacia va fi reprezentată 
de următorii judoka : J. Pospisil 
(cat. 63 kg), J. Tuma (cat. 70 kg), 
V. Pentidis (cat. 80 kg). A. Kubik 
(cat. 93 kg)' și K. Prochazka (cat. 
+93 kg). Cel mai bun din lotul ceho
slovac este concurentul de la cat. 
70 kg, J. Turna, titular și în repre
zentativa de seniori.

• A fost anunțat si lotul R-D. Ger
mane : cat. 63 kg — H. Kniter, cat. 
70 kg — H. Kruger, cat. 80 kg — W. 
Fischer, cat. 93 kg — A. Șchulz și 
cat. +93 kg 
Kruger deține titlul de 
tinental la juniori.

O. Klose. Tînărul H. 
campion con-

• Fiecare delegație 
tă la aoesată ediție a .. 
lelor" de irite un arbitru.

va ti însoțl- 
„internațiana-

• Copiii, tn grupuri 
vor avea acces gratuit ta 
reasca, atit la reuniunile 
cit sl la cea de duminică.

organizate, 
sala no
de sîmbătă

• Sportivii polonezi stat pregătiți 
de reputatul antrenor japonez H. To- 
mita.

• F.R. Judo a fost afiliată la 
Uniunea europeană de judo si astfel 
concursul organizat de țara noastră, 
la sfîrsitul acestei săptămâni, a fost 
inclus în calendarul competiționai al 
forului internațional.

In absența grupelor omogene PERFORMERII NĂTATIEI
SE ANTRENEAZĂ ALĂTURI DE

Dacă am pune în balanță cîteva 
rezultate notabile, dar destul 
izolate, ale campionilor și 
menilor 
confruntarea cu redutabilii 
zentanți ai Poloniei, sau cele înre
gistrate la Balcaniadă) ar trebui să 
ne declarăm satisfăcuți de evolu
țiile celor mai buni sportivi români 
în acest sezon. E drept, în ambele 
situații naționala română a benefi
ciat de un lot complet și a avut a- 
vantajul de a cunoaște piscinele în 
care a concurat. Adăugind buna 
pregătire a selecționabililor, mai 
ales în lunile de iarnă, vom avea 
explicația creșterii simțitoare a re
zultatelor, îndeosebi la probele de 
craul.

O simplă comparație între valoa
rea recordurilor naționale în curse
le de craul la finele anului 1968 și 
cea a mediilor primelor 5 rezul
tate românești la sfîrșitul sezonului

de 
record- 

noștri (succesele lor în 
repre-

1971 este edificatoare pentru 
trarea progresului realizat :

ilus-

1568 1971

ÎNCEPĂTORI!

Intr-un evident progres, Șer-. 
ban Doboși a înscris la Cluj 
una dintre evoluțiile sale cele 

mai frumoase

1

O?
., ''

(Șoptereanu, Resler, Hempel). La 
procedeul spate dispunem de doi 
talentați înotători, Hohoiu și Lupu, 
care se apropie în fiecare an (in
tr-un ritm mai lent) de standardul 
celor mai bune cifre europene. La 
delfin, în schimb, sportivii români 
continuă să rămină la rezultate me
diocre, ca de altfel și cei ce pre
feră probele de tetratlon. Cu o sin
gură excepție, Dietmar Weterneck 
(15 ani), care la această categorie 
de vîrstă deține rezultate superioare 
față de sportivii din U.R.S.S. și 
R.D.G.

Dar cum Ia J.O. sau la primul 
campionat mondial ce se va orga
niza anul viitor la Belgrad nu vor 
concura doar sportivi de pe conti
nentul nostru și, după cum se știe, 
înotătorii din S.U.A. (mai ales),

(57.1)56,1
2:04,3 (2:05,1) 
4:27,6 (4:30,1) 

18:10,3 (18:13,8)

(între paranteze se află valoarea 
dlilor celor mal bune 5 rezultate 
1970).

100 m
200 m
400 m 

1500 m

me
dia

De altfel, într-o analiză mai 
gă asupra dezvoltării natației 
continent în 1971, avînd la 
creșterea celor mai bune perfor
manțe și a recordurilor, cei mai 
mari indici de progres apar la îno
tătorii din Ungaria, Olanda și Ro
mânia. Dar cum am mai amintit, 
saltul realizat se datorește mai 
mult eforturilor depuse de crauliști 
(Slavic, Aimer, Oprițescu, Vițelariu, 
Miclăuș, Adam, Weterneck) și, în- 
tr-o oarecare măsură, de brasiști

lar- 
pe 

bază

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 3-a)

Inspirată, fără îndoială, ideea 
federației de specialitate de a pro
grama la Cluj campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Ro
mâniei I Pentru că succesul compe
tiției s-a datorat hărniciei și pasiu
nii gazdelor, ca și căldurii cu care 
publicul clujean și-a primit oaspe
ții. Poate că ar fi bine ca, și pe 
viitor forul de resort să continue 
să programeze și alte turnee în di
ferite orașe din țară. Propagandis
tic, tenisul de masă n-ar avea

decît de cîțtigat. Șj poate nu numai 
din acest punct de vedere.

Dar, „internaționalele" de la Cluj 
nu au constituit numai o reușită 
organizatorică, ci și una pe plan 
tehnic și spectacular. Prezența cam
pionilor lumii — sportivii chinezi 
— la startul întrecerilor, alături 
de remarcabilii jucători iugoslavi, 
a ridicat incontestabil prestigiul 
competiției. Au avut loc multe me
ciuri de înalt nivel, cu schimburi 
file mingi care au încălzit de-a

dreptul tribunele. E drept, poate 
din cauza oboselii resimțite — oas
peții chinezi se aflau de două luni în 
turneu prin Europa — unele din 
rezultatele lor au surprins. Dar 
demonstrațiile lor de măiestrie au 
continuat să se afle la cote supe
rioare

într-o asemenea companie selectă,

C. COMARNISCHI
(Continuare in pag. a 4-a)
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• Mișcarea sportivă a județului, bine 
| îndrumată și permanent sprijinită de 
. organele și organizațiile de partid 
* locale ® Baza materială, una dintre 
I problemele-cheie, care își așteaptă 

rezolvarea • Generalizarea gimna- 
| sticii zilnice, o reușită a școlilor și a 
I liceelor din județ • Peste 15.000 
■ de elevi și școlari participant! la cro» 

șurile tineretului • Numeroase corn» 
petiții pe ramuri de producție și ale 

asociațiilor sportive.

194Z 1968 1971
Secfii afiliate 25 97 171
Sportivi legitimați 608 2874 3727
Sportivi nominalizaji pentru

Ioturile olimpice i---- 7 18
Sportivi în loturile

republicane 12 23 45
Titluri de campioni 9 18 52
Recorduri naționale 6 17 70
Sportivi clasificați:

maeștri emeriți —i T T
maeștri ai sportului 9 14
categoria 1 — 38 60

Antrenori 35 78 109

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1

0 BAZĂ MATERIALĂ SOUDÂ-GARANȚIA 
OBȚINERII UNOR SUCCESE PRESTIGIOASE IN SPORT
ÎNTREBARE : Tovarășe prim-sc- 

cretar, spuneți-mi vă rog ce Ioc ocu
pă pe agenda dv. — desigur, foarte 
încărcată — problema sportului ?

RĂSPUNS i Chiar astăzi, în ședin
ța de lucru avută cu activul munici
piului, între multiplele probleme pe 
care le-am dezbătut și analizat au 
fost și clteva legate de baza mate
rială sportivă, fără de care, îmi per
mit să accentuez, nu se poatș între
vedea obținerea unor rezultate deo
sebite în sport. Printre obiectivele 
realizate în anul 1871 în județul nos
tru și cele care urmează să se rea
lizeze în anii viitori, cele sportive 
își au un loc bine definit. Conchi- 
zînd, pot spune că nu există săptă- 
mînă în care să nu-mi găsesc timp 
și pentru rezolvarea unor probleme 
ale mișcării sportive din județ.

I : Credeți că mijloacele pentru 
sport și agrement aflate la dispo
ziția oamenilor muncii din județul 
Caraș-Severin sînt suficiente ?

R : Grija permanentă pe care par
tidul și statul nostru o acordă edu
cației fizice Si sportului, avîntul miș
cării sportive în cei 25 de ani de 
Republică atestă, indiscutabil după 
părerea mea, marile realizări de 
pînă acum. S-au făcut în acest do
meniu foarte multe. N-aș vrea să 
spun însă că nu ar mai fi atîtea 
de făcut. într-o perioadă relativ 
scurtă, vom extinde și diversifica 
baza materială, astfel incit aceasta 
să satisfacă cerințele maselor de 
constructori ai socialismului de la 
noi, sub toate aspectele. Vom ex 
tinde Complexul montan de la Se- 
menic cu peste 400 de locuri, se va 
moderniza pitorescul Iac Mărghitaș. 
Tn atenția noastră stă și amenaja
rea unui centru nautic la barajul 
Secii, care să deservească atît 
sportul de performanță, cit și pe 
cel de masă. In utilarea acestei 
baze, nu vom avea în vedere numai 
bArelle cu motor ci, în special, san- 
doline universale, care să excludă 
ideea de comoditate și sedentarism. 
Stațiunile de munte vor fi dotate 
cu teleschiuri. De asemenea vor fi 
construite numeroase terenuri spor
tive simple în toate orașele, pe 
lingă căminele muncitorești. La Re
șița s-a construit o bază sportivă 
a tineretului ale cărei p'orți sînt larg 
deschise pentru toți cei ce manifestă 
dorința de a face sport. Dintre toate 
obiectivele realizate prin muncă pa
triotică în ultimul timp în Reșița, 
cel care-mi dă cele mai multe sa
tisfacții este această bază sportivă, 
situată în noul cartier ai orașului 
— Lunca Bîrzavei.

într-una din zile am fost acolo 
și am văzut o puzderie de copii, 
elevi ai școlilor din acest cartier. 
L-am întrebat pe unul dintre ei de 
ce sînt așa mulți într-o echipă. 
„Sîntem cîte 40» nene. în fiecare e- 
chipă, așa ca să jucăm cu toții !”

Interviu cu tov. Trandafir COCIRLĂ, prim-secretar 

al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

mi-a răspuns. Iată, deci, un argu
ment convingător pentru întărirea 
bazei materiale a sportului de 
masă 1

I : Trecînd la sectorul sportului 
de performanță, cum apreciați re
prezentarea sportivă a importantului 
centru muncitoresc Reșița în eșalo
nul de elită al domeniului de refe
rință ?

R : Sportul reșițean este cunos
cut pe plan național prin rezulta
tele unor secții valoroase, cum ar fi 
cele de natație, popice, box, motoci- 
clism, chiar și gimnastică și, de ce 
n-am spune-o,... fotbal. Apreciez în 
mod deosebit activitatea depusă de 
conducerea mișcării sportive din 
județ, de unii tehnicieni și sportivi. 
Dar toți aceștia, împreună cu cele
lalte organe și organizații cu sar
cini în acest domeniu, trebuie să 
denună eforturi înzecite pentru a 
ridica activitatea sportivă la nive
lul exigențelor actuale si al presti
giului de care se bucură realizările 
economice și sociale ale oamenilor 
muncii din județ, români, germani, 
maghiari și de alte naționalități. Noi 
am luat o serie de măsuri, vom în
lătura, sper, multe neafunsuri, ast
fel ca în 3—4 ani să fim prezenți 
cu cit mai multe garnituri puternice 
în acel eșalon de elită sportivă do 
care vorbeați, lucru pentru care 
voi încerca să-mi adiic si eu contri
buția în mod nemiilorit

I : Cum apreciați sprijinul acordat 
de către conducerile administrative 
ale uzinelor U.C.M. și C.S. din Re
șița privind dezvoltarea bazei ma
teriale a activității sportive? Cgre 
credeți că ar trebui să fie contribu
ția lor — ca și a altor unități in
dustriale de pe cuprinsul județului 
— în viitor ?

K : Conducerile administrative
trebuie să-și aducă o contribuție im
portantă, în spiritul prevederilor 
legilor ce reglementează dezvoltarea 
bazei materiale a sportului. Nu cred 
că ele au făcut pînă acum tot ce 
ar fi putut face, dar consider că, 
în ultimul timp, am reușit să mo
bilizăm mai rațional resursele locale 
și în acest sector. Vreau să mă fo
losesc de acest prilej pentru a mal 
spune că, din cîte cunosc, C.N.E.F.S. 
a sprijinit această acțiune, a întregi
rii bazei materiale a județului, dar 
nu la nivelul cerințelor. Probabil 
că probleme asemănătoare erau de 
rezolvat și în alte județe, cărora, 
însă, li s-a acordat prioritate. Dar 
faptul că in cincinalul 1971 — 1975 a

fost prevăzută la Reșița construirea 
doar a unor săli de antrenament — 
pentru box, lupte și haltere — îl 
consider drept insuficient față de 
tradiția și activitatea sportivă exis
tentă pe aceste meleaguri. Sper ca 
într-un viitor cît mai apropiat să se 
remedieze neajunsurile existente și, 
prin sprijinul consistent al organe
lor noastre locale, împletit cu inves
tițiile C.N.E.F.S., să consolidăm ba
za materială a sportului din jude
țul nostru.

I : M’rc narte dintre iubitorii «nor- 
tului din tara noastră au rămas 
surprinși de saltul calitativ înregis
trat. în sezonul trecut, de către 
echin-a de fofbM local”, salt o-liiirl't 
și prin ce’e cinci puncte avans nc 
care C.S.M. Reșița le are. în seria 
a II-a a diviziei B. față de urmă
ritoarele sale. Credeți că această 
situație, dătătoare de speranțe, se 
datorește si unui climat de muncă 
si de educație îmbunătățit ?

R : Saltul calitativ de care vor
beați. nu mă îndoiesc, se datorește 
in mare măsură accentului pus pe 
latura educativ-instructivă a pregă
tirii. După părerea mea, în acest 
sens s-a făcut o radicală cotitură, 
pozitivă, și efectul n-a întîrziat să 
apară. Personal, am stat de vor
bă cu jucătorii echipei, cu membrii 
conducerii acesteia, le-am vorbit 
tuturor despre necesitatea de a se 
ridica la nivelul conștiinței colecti
velor de muncă din Reșița. în mijlo
cul cărora trăiesc. Au înțeles pe
semne cu toții că trebuie să joace 
un fotbal bun, care să i mulțu
mească pe oțelarii. furnaliștii și 
constructorii de mașini cînd aceștia 
vin la stadion, sâ-i îneînte prin 
comportamentul lor. să obțină rezul
tate — pe măsura produselor indus
triei reșițene — de cea mai bună 
calitate. Disciplina, spiritul de echi
pă, buna pregătire tehnică imprima
tă de antrenorul T. Reinhardt — 
care are merite deosebite — consti
tuie cauzele comportării remarca-

COMPETIȚIILE DE MASĂ-SUB SEMNUL INIȚIATIVEI Șl AL BUNEI ORGANIZĂRI

bile de pînă acum. In limita timpu
lui disponibil, urmăresc personal 
meciurile de campionat ale echipei 
și voi fi alături de ea ori de cîte 
ori situația o va cere.

I : In cazul promovării C.S.M.- 
ului în priina divizie de fotbal a 
fării. credeți că ar exista suficiente 
jondiții pe plan local — din punct 
de vedere al factorilor materiali, al 
mportului publicului spectator etc. 
— pentru menținerea ei ?

R : Desigur, țelul nostru imediat 
este de a promova echipa în pri
mul eșalon al fotbalului românesc, 
jar numai dacă o să practice ttn 
fotbal bun, dună ce formalin va de
veni mai omogenă vom putea emite 
pretenții mai mari _ Dacă pentru 
menținerea echipei în divizia A ar 
fi suficiente doar suportul material 
și mirai al spectatorilor, atunci to
tul ar fi rezolvat, aproape de pe 
acum . Dar, pentru aceasta, în pri
mul rînd jucătorii vor trebui să-și 
spună cuvîntul. prin pregătirea pe 
care o vor efectua, prin modul in 
care vor înțelege să apere șansele 
echipei, prestigiul orașului, al între
gului judetz.

Reportai la Reșița

DE VORBĂ CU
ANTRENORUL MEREU

IOAN SCHUSTER, 
NEMULȚUMIT DE SINE

„Cu toții aproape au fost bolnavi. 
Gripă... Și z.ău, trebuie să avem gri
jă de ei. Avem așa de putini înotă
tori buni. Iar cu sportivi puțini, foar
te greu se pot obține rezultate de 
valoare. Excepțiile sînt foarte rare! 
Fără „bază", nu se poate...".

Desigur, și așa pare surprinzători 
Departe de Capitală, în niște condi
ții ne care Schuster la numește 
„mai bune, oricum, decît în alte 
părți", apare o adevărată pepinieră 
de înotători. Anual trec prin bazin, 
la cursul de inițiere, 400—500 de co
pii. Aproape 100 dintre ei sînt opriți 
în continuare, formînd grupele de 
preșcolari, instruite de fostul elev 
al lui Schuster, M. Potoceanu. Cris
tina Schuster, soția antrenorului de 
care vorbim, are în grijă eșalonul 
imediat următor, grupele C și D — 
de la 6 la 10 ani. Grupele B (10—12 
ani) și A (12—14 ani) sînt pregătite 
de Fr. Konig, pentru ca toți oei care 
trec de această strinsă sită, să Intre 
în mîinile lui Toan Schuster — for
mînd cele două grupe de juniori de 
categoria I si a Tl-a. Ce e aici deo
sebit fată de organizarea din alte 
centre ale natației românești ? Nu 
mare lucru. Sau poate chiar nimic... 
Atunci d~ ce la Reșița se pot «Mine 
rezultate ? Iată. în orice caz. o între
bare pe care și-au pus-o — și nu 
arareori — multi dintre antrenorii si 
diriguitorii natatiel noastre. Răspun
sul ar putea fi găsit, poate, în acea 
riguroasă cerere de neșovăire la e- 
fort. de încadrare într-un program 
de antrenament si de viată fără nici 
un pas greșit, de care am amintit si 
la care Schuster îi obligă ne 
elevii lui. Copiii sînt foarte repede 
deprinși cu deviza : „Vrei să vii la 
bazin, execută tot programul. Nn. la 
revedere !” Și nu numai copiii. Zeno 
Giurasa, nu cu mult In urmă cam
pion șl recordman al României, a 
s!mtit-o ne pielea sa. Nepregătin- 
du-se suficient, păcălindu-și antre

norul cu antrenamentele efectuate în 
alt oraș, el a plecat la un concurs 
în străinătate fără acordul acestuia’, 
și a obținui — așa cum era normal 

— rezultate foarte slabe. Salutul de 
rămas bun n-a întîrziat...

_ Aproape s-a întunecat afară. Co
piii care se jucau, după terminarea 
antrenamentului în apă, au plecat. 
Au venit însă alții. Bazinul este plin 
lie dimineață pînă seara, de la 6.30 
pînă aproape de ora 22. Programarea 
este foarte dificilă, trebuie să tină 
seama de lecțiile copiilor, de timpul 
cînd înotătorii sînt la școală sau la 
muncă : și apoi, sînt atît de mulți 
cei care vor să Înoate...

Dau să plec. Acest factotum al na- 
tatiei reșițene — organizator. an
trenor. arhitect și medic ad-hoc — 
care este Ioan Schuster, ar mai avea 
încă multe de spus. Se zice că, în 
ultimul timp, Schuster e cam nervos, 
iritabil, oarecum blazat. Nu prea îmi 
vine să cred, mai ales acum, după 
ce am discutat cu dlnsul. Nu e, 
sînt sigur, decît din nou nemulțumit. 
De sine și de rezultatele obținute cu 
mica sa ceată de înotători...

„Nu, treaba nu e formidabilă. 
Nu văd ce ați butea scrie în legătu
ră cu munca de la bazin. Cu atit 
mai mult despre mine ! Poate că to
tuși am obținut ceva rezultate, dar 
ele pot fi luate în considerație nu
mai comparîndu-le pe plan _ intern, 
într-un sport în care, la noi în tară, 
rezultatele sînt modeste, cele obținu
te de înotătorii reșiteni au ieșit mai 
mult în evidentă. Dar aceasta nu-i 
nici pe departe suficient”.

Omul roșcat la păr din fata mea, 
care-mi vorbește astfel, nu e altul 
decît Ioan SCHUSTER, antrenorul 
de al cărui nume se leagă crearea, 
dezvoltarea si afirmarea celui mai 
puternic centru nautic din țară. 9 
maeștri ai sportului — să-i amintim 
doar pe Aimer, Hohoiu. Schier, Da
niela Coroiu sau Giurasa — și zeci 
de sportivi de categoria I i-au trecut 
prin mîini. Numeroase titluri de cam
pioni de seniori — o socoteală 
ad-hoc ne spune că în 1970 reșițenii 
au corectat 19 recorduri naționale, 
iar în anul 1971 peste 20 — cu... su
tele la juniori sl copii, iată un pal
mares de natură să impresioneze 
chiar și pe cei mai blazat statisti
cian.

Omul este însă vizibil nemulțu
mit. Ceva lipsește. îmi mărturisește, 
ceva ce nici el nu prea știe ce... In 
ochii săi albaștri arde un foc inte
rior. mocnit, care ooate fi găsit nu
mai în bagajul sufletesc al oameni; 
lor întotdeauna nemulțumiți de ei 
înșiși

„Aveam impresia, cu ani în ur
mă, că a face natație aci ar fi echi
valent cu a schia în Egipt... Anoi, 

m-am apucat de muncă. Am făcut, 
cred. — descrie un cerc larg cu mîi- 
nile — foarte mult, dar, in același 
timp, foarte puțin”.

In micul ochi verde închis de apă 
al bazinului acoperit, cîtiva copii se 
bălăcesc eu o vădită plăcere. 
Schuster își mută privirea însă la 
plafon — „al treilea tavan pe care 
a trebuit să-l schimbăm" — și apoi 
iar la apă. „Așteptăm de luni de 
zile documentarea tehnică a filtrelor 
de apă. Altceva nu cerem ! Aici, Ia 
Kcșița nu ar costa probabil prea 
mult fabricarea și montarea lor. Ba
zinul de 50 de metri pe care-1 vedeți 
afară ar fi costat, în altă parte, a- 

proape 2 milioane de lei. I’e noi nu 
ne-a costat decît 850 000 de lei...”.

Se întrerupe. In ușă au apărut 
cițiva tineri, între care îl recunosc 
pe Aimer, performerul anului trecut. 
Auzisem, ca să fiu sincer, despre un 
Schuster foarte drastic, un personaj 
destul de misterios, antrenor care 
îmbină exigențele în pregătire cu 
stimularea tendinței de autodepășire, 
disciplina spartană cu politețea... di
plomatică. Nu-1 știusem însă și ea 
un tată grijuliu — pentru că în- 
tr-adevăr el este cel care a dat via
tă sportivă lui Aimer și compania : 
„Ce-i cu voi aici ? E prea devreme, 
nu trebuia să fi venit încă la ba
zin ! Aimer, ți-ai luat temperatura ? 
NU ? Cum poți să vii la antrena
ment fără să-ti iei temperatura, cînd 
știi că ai fost bolnav ?” Către mine:

PALETA DE ARGINT" Șl ALTELE.
CROSUL LUI FĂURAR"; „MĂNUȘA DE AUR

«novat în prima grupă, alături de puternicele județe, !n domeniul de refe
rință — Cluj, Timiș, Prahova fi altele.

Trebuie spus, de la început, că activiștii C.J.E.F.S. Caraș-Severin s-au 
preocupat de traducerea In viață a măsurilor de îmbunătățire a activității 
sportive de masă, aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. fn anul 
4967, ca și de obiectivele stabilite de plenara C.N.E.FS. din mai 1969. 
Analiza efectuată în cadrul Conferinței sportive județene din martie 1971 
a apreciat ca satisfăcătoare rezultatele din sectorul sportului de masă. S-a 
alcătuit, în același timp, un nou plan de măsuri. trasindu-se principalele 
jaloane pentru realizarea sarcinei fundamentale de dezvoltare pe o scară 
cît mai largă a educației fizice și sportului de masă, tn scopul cuprinderii 
unui cit mai mare număr de oameni ai muncii — fn special tineri — în 
practicarea sistematică a exercițiilor fizice și petrecerea timpului liber 
într-un mod util și plăcut. Printr-o strinsă colaborare cu Comitetul jude
țean al U.T.C., Consiliile județene ale sindicatelor și Organizației pionieri- 

\ lor, C.J.E.F.S. și-a asigurat o participarea numeroasă la competițiile de 
imasă organizate, cărora le-au fost create condiții bune de desfășurare,

Preocuparea deosebită pentru dez
voltarea educației fizice și a spor
tului fn școli s-a concretizat, în anul 
ce a trecut, în diversificarea forme
lor de practicare, în cuprinderea 
unui număr crescut de copii și elevi, 
în ridicarea Calitativă a sportului 
.școlar, în lărgirea considerabilă a 
bazej sale materiale, ca și în folosi
rea activului obștesc în această ac
tivitate. Rezultate deosebite s-au ob
ținui prin generalizarea practicării 
gimnasticii zilnice.

S-au organizat o serie de acțiuni 
turistice — de la forme mici, pînă 
la excursii în circuit național și 
chiar peste hotare. Turismul este 
promovat, în primul rînd, pentru cu
noașterea frumuseților și bogățiilor 
acestui județ, a trecutului de luptă 
și a prezentului socialist care a 
schimbat, ca în întreaga țară, desti
nul acestor meleaguri. Aici, se în
scriu vizitarea uzinelor din Reșița 
sau a lacului Buhui de către tinerii 
din Oravița, vizitarea de către reșî- 
țeni a monumentelor ero-’Ior patriei 
(de exemplu, cel dedicat lui Ștefan 
Plavăț. de la Văliug) excursiile de la 
lacul Secu. Crivaia și complexul Șe- 
menic, Foiana Mărului, Valea Bis- 
trei, munții Retezat și cariera de la 
Rușchița, efectuate de tinerii din 
Oțelul roșu și Caransebeș. Nu tre
buie u:tate nici excursiile organizate 
în timpul taberelor de vară ale ele
vilor (Miniș, Cireșnaia, Poneasca. 
Delinești), ca și numeroasele con
cursuri de orientare turistică.

Nu mai m'ră pe nimeni meciurile 
susținute în deplasare (a se citi alt 
cartier 1) de către mini-echipele unor 
mini-fotbaliști. După cum și părinții 
s-au obișnuit cu bfrguința odraslelor 
♦or nu numai la școală, ci și 1< 
cursurile de învățare a înotulu- 
schiului, tenisului, boxului, gimnast! 
cii. judo-ului, tenisului de masă, 
culturismului. Și nu numai la Reșița, 
ci si la Moldova Nouă si Bocșa, la 
Oravița și Oțelu roșu. Toate aceste 
cursuri șl-au desfășurat activ’țafra 
sub conducerea unor instructori cu 
o bună calificare, ea M. Potno-aru 
(Înot). E. Vrăjitor (schi). P. Dragos. 
M. Willmrer (tenis), N. Isvan (hand
bal) și alții.

Campionatele asociațiilor sportive 
școlare s-au bucurat de o numeroasă 
participare. Alergările pe teren va
riat au înregistrat la start peste 
15 000 de elevi și școlari în con
cursuri cu diferite denumiri : „Cro
sul lui făurar", „Crosul mărțișorului", 
„Crosul primăverii" și altele,. toate 
dotate cu mici premii, ca mărțișoare. 
articole de artizanat, păpuși, cutii 
cu jocur' distractive și cu caracte’ 
aplicativ etc.

Cupa memorials „Zeno Dragomir" 
la atletism se desfășoară pe durata 
unui întreg an școlar, cu participa
rea echipelor reprezentative de 
școli din Caransebeș. Se punctează 
un număr de 6 concursuri, constînd 
din crosuri și întreceri la diferite 
probe atletice. De altfel, atlet'smul 
pare disciplina preferată a micilor 
sportivi din județ. în anul 1971 —

„anul atletismului școlar", 
fost decretat — peste 1000 de copil 
și aproximativ 80 La sută din elevii 
județului au luat parte la concursuri 
constînd din 2—3 probe, orgatfzate 
la sfîrșit de săptămînă.

în mediul sătesc, voleiul, atletis
mul, handbalul, trinta sînt la ele 
acasă. „Cupa Vranovăț" la 
și săniuțe, ^Cupa celui mai 
nic jucător" la handbal. „Cupa Du
nării" la înot — toate desfășurate tn 
localități rurale, ca Sichevița, Belo
breșca, Socoî și altele — au consti
tuit frumoase reușite.

O parte dintre aceste acțiuni lo
cale și-au cerut dreptul de organi. 
zare și pe plan județean. „Mănușa 
de aur" și „Cupa Unirii" la box, 
„Cupa cel mai voinic" la trintă și 
haltere, „Paleta de argint" la tenis 
de masă, „Cupa 8 Martie" la volei 
fete, „Cupa Ștefan Plavăț" la orien
tare turistică, au reunit pe cei mai 
buni sportivi din județ, Iaureații pri
mind numeroase premii stimulative.

9Chi 
teh-

Numeroase duminici sportive 
au avut loc, tn timpul verii, 
la locul de agrement numit 
„Sura ortacilor", de la bara

jul Secii...
Fotoi I. CARDOȘ

iarna, centrul de greu-—Iar
tate al competițiilor s-a mu

tat pe Semenic
Foto ! A. SZEBEN¥

LAMINOARE-AGTOMTRATOR, C.T.C.-LABORATOARE
Șl ENERGETIC-TURNALE...

întreceri sportive de amploare in uzinele, întreprinderile și instituțiile din județ
Același lucru s-a petrecut și la Oravița 
(la depoul C.F.R.), sau la Caransebeș (la 
Șantierul de construcții, la întrecerile 
organizate intre medici și profesori, Con
siliul popular — I.F. Caransebeș).

Trofeele — aprig disputate — constă 
din cupe (transmisibile), care au fost în- 
minate de Consiliul județean ai sindica
telor și C.J.E.F.S., în urma unui punctaj 
general în care s-au inclus toate ramu
rile de sport prevăzute. S-au acordat, (16» 
asemenea, substanțiale premii, constînd 
din materiale sportive, nu numai învin
gătorilor, ci... cam tuturor participanți- 
lor !

Anul 1971 a fost marcat de sărbători
rea bicentenarului industriei reșițene. In 
întimpinarea așteptatei sărbători, cît și 
în timpul ei. cinstind hărnicia și vred
nicia fumaliștilor și oțelarilor care au 
menținut focul nestins al cetății siderur
gice reșițene, clubul sportiv muncitoresc 
(club care aparține deopotrivă C.S.R.- 
ului și U.C.M.R.-ului) a lansat o între
cere între cele două uzine. A fost angre
nat fiecare colțișor de muncă, de la cea 
mai mică formă de organizare — grupa 
— pînă la nivelul secțiilor șl serviciilor, 
totalizîndu-se peste 1 00o de salariați par
ticipanți în întreceri. La finalele compe
tițiilor, dotate cu „CUPA REȘIȚA 200“ 
(care au debutat în luna mai și s-au în
cheiat tn luna septembrie 1971), s-au ali
niat echipe reprezentative ale C.S. și 
U.C.M. din Reșița, Metalul Oțelu roșu și 
Metalul Bocșa, la fotbal, handbal și at
letism întreaga competiție încheindu-se 
cu o demonstrație sportivă, pe stadionul 
Municipal, în cadrul căreia au avut loc 
și concursuri demonstrative la box, lupte, 
gimnastică, judo șl haltere.

Numărul duminicilor și după-amiezelor 
sportive a crescut considerabil față de 
anii precedenți, întrecerile cuprinzînd 
mai multe ramuri sportive : fotbal 
(băieți și fete), handbal, volei, precum și 
jocuri distractive (fuga în saci, trasul 
la frînghie, cățărările la bîrnă) etc. Ase
menea acțiuni de amploare, în organi
zarea C.J.E.F.S. Caraș-Severin, au avut 
loc la Caransebeș, Moldova Nouă, Ora
vița, ca și la locul de agrement »,Șura 
ortacilor**, de la Barajul Secu, unde apro
ximativ 12 000 de oameni ai muncii au 
participat, fie în postură de „combatanți*• 
pe terenul de sport, fie ca spectatori — 
situație prin ----- x -------
rea sportivă

Ea diversificatele forme de competiții 
și concursuri au luat parte oameni ai 
muncii de toate vlrstele — români, ger
mani, maghiari Și de alte naționalități — 
din majoritatea unităților economice ale 
județului. De un real suoces s-au bucu
rat competițiile pe departamente cu 
etapă de disputare pe uzină, întreprin
dere, instituție șl apoi, o dată cu stabi
lirea echipei reprezentative, încheiate 
prin întîlnlrile dintre sportivii mai mul
tor unități industriale. Astfel, in „CUPA 
METALURGISTULUI”, s-au remarcat în- 
tilnirile (la atletism, fotbal, volei, hand
bal, popice sau orientare turistică) dintre 
Uzina constructoare de mașini și Combi
natul Siderurgic din munLcipiul Reșița, 
U.C.M.M.A. Bocșa — Uzina Topleț, Uzi
na Oțelu roșu — U.C.M.R., dispute ex
trem de echilibrate, care au o tradiție de 
4 ani. în „CUPA MINERULUI" au par
ticipat întreprinderile miniere din Bocșa, 
Moldova Nouă, Oravița. Ocna de fier, 
Dognecea și Trustul minier din Anina. 
Ponderea economică a județului Caraș- 
Severin o formează cele două mari ra
muri citate mai sus, competițiile spor
tive integrîndu-se in generai în aceeași 
sferă.

Clubul sportiv muncitoresc Reșița, prin 
cele două asociații sportive — Sidsrur- 
gistul (de pe lingă C.S.R.) și Energia (de 
pe lingă U.C.M.R.) — a organizat ase
menea întreceri la fotbal, handbal, volei, 
popice, șah, tenis de masă, fiind an
grenați mii de salarlați. întrecerile au 
avut loc Între reprezentative ale secțiilor, 
atelierelor, sectoarelor, serviciilor, pe te
renul de sport venind nu numai partici- 
panțiț propriu-ziși, ci și tovarășii aces
tora de muncă, prezenți pentru a-i sus
ține, a-i încuraja în întrecerea sportivă 
tn memoria reșlțenilor au rămas astfel 
nu numai partidele divizionare, ci și me
ciurile de fotbal dintre Oțelărie și Ban
daje, Aglomerator și Laminoare, cele de 
popice dintre C.T.C. șl Laboratoare, Șa- 
motă și Oțelărie, cele de volei între 
Furnale șl Energetic, sau cele de hand
bal între Aglomerator și Furnale,

ProSil de activist sportiv

etc.

LA SATE, DE E VARA, DE E IARNA...
Datorită preocupării C.J.E.F.S. și 

printr-o strinsă colaborare cu Co
mitetul județean UTC. o atenție 
deosebită s-a acordat desfășurării 
activității sportive de masă in mediul 
sătesc. întreceri din cadrul „Cupei 
tineretului de Ia sate" — edițiile de 
iarnă și vară — s-au desfășurat >n 
anul trecut în 63 d“ comune din ju. 
deț, iar în etapa intercomunală au 
fost cuprinși, în 9 centre, peste 2 70C 
de participanți. Dintre numeroasele 
duminici și după-amieze sportive — 
forme ușor accesibile cadrultf sătesc 
— trebuie menționate reușitele ac-

țiunî din Glimboca. Teregova, Do- 
mașnea, Secu, Căvăran, Berzovia, 
Grădinari, Belobreșca, care au cu
prins întreceri de atletism, volei, 
fotbal, jocuri distractive, mobilizîn- 
du-se la startul competțiilor nume
roși tineri cooperatori, încurajați de 
un mare număr de spectatori săteni. 
„Cupa Eliberării", „C'upa mecaniza
torului" și alte acțiuni cu caracter 
local, ca de exemplu : șah la Ticma- 
niul Mare, tenis de masă și șah la 
Vermeș și Bouțari, volei, tenis de 
masă și fotbal la Copăcele. oină și 
volei la Glimboca, volei și șah la

Ramna, au atras mii de participanți.
După exemplul județelor Argeș și 

Dîmbovița, s-a luat inițiativa creării 
campionatelor teritoriale, în care 
sînt cuprinse și echipe sătești. A 
crescut, implicit, și nivelul calitativ 
al competițiilor rurale. Ca urmare, 
unele echipe de fotbal, handbal și 
volei, între care amintim pe Recolta 
Berzovia, Bistra Glimboca, Foresta 
Zăvoi, Nera Bozovici (la fotbal). 
Bănia (volei) și Mâurenî (handbal — 
fete și băieți), au promovat în cam
pionatele județene.

eare. fără 
ctștigă noi

★
deosebite

îndoială, mișca- 
adepți.

obținute în des-Rezultatele
fășurarea activității sportive de masă din 
județul Caraș-Severin se datoresc, in 
nrare măsură, îndrumării și sprijinului 
permanent de care s-a bucurat activita
tea sportivă din partea Comitetului ju
dețean al P.C.R., a organelor și orzani- 
zațiilo- de partid de pe teritoriul județu
lui, dar și perseverentei munci de pro
pagandă și organizare desfășurată de 
activiștii Comitetului județean pentru 
educație fizică și sport (președinte. Ilie 
Pătruică), în strinsă colaborare cu toate 
organele cu atribuții in domeniul spor
tului pe plan județean și local.

De aproape două 
decenii, Teodor Boru 
se află la cîrma co
misiei orășenești și 
Kene de lupte.

>t acest timp, 
a militat cu toată e-
nergia pentru ridica
rea acestui sport în 
municipiul Reșița, 
pentru menținerea și 
continuarea tradiției 
lui — tradiție ce se 
poate cu ușurință

TEODOR BORU
remarca din citirea 
tabelului de onoare 
a sportului reșițean i 
zeci de sportivi cam
pioni naționali și 
componenți ai Ioturi
lor republicane.

La Reșița în mo
mentul de față, lup
tele nu mai au — to
tuși — aceeași stră
lucire ca în anii tre- 
cuți. Echipa divizio
nară a părăsit prima 
scenă. Dar T. Boru 
și — împreună cu el 
toți ceilalți activiști 
care răspund de acest 
sport — sînt convinși 
că situația nu e decît 
trecătoare, că prin 
muncă intensă, în 

profunzime, cu toții 
își vor putea aduce 
contribuția la crește
rea unei noi genera

ții de luptători, capa

bilă să apere și în 
această ramură de 
sport culorile cetății 
reșițene.

Comunistul Teodor 
Boru este un apreciat 
șef de secție la 
U.C.M. Reșița. De 36 
de ani lucrează, ne
întrerupt, la aceeași 
secție — ansambluri 
sudate — în cadrul 
căreia a avut mulțu
mirea de a vedea 
muite din zecile sale 
de inovații puse în 
aplicare. Tot de aici. 
T. Boru a selecționat 
cîteva elemente talen
tate pentru sportul 
luptelor, ceea ce d' 
dreptul celor din >i_ 
zină să numească sec
ția ansamblurilor su- 
date — „secția lup
tătorilor".

----------------- ■ — -
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PREA MULTE LACUNE FRÎNEAZĂ PROGRESUL FONDIȘTILOR

Ne aflăm Ia începutul sezonu
lui competițional și încă nu se pot 
trage concluzii definitive asupra 
pregătirii schiorilor. Totuși, consi
derând rezultatele primelor concur
suri ca o bază de discuție și ra- 
portînd timpii obținuți la cei ai 
anilor anteriori, s-ar putea schița 
cîteva puncte de vedere. Misiunea 
este și mal ușoară dacă comparăm 
rezultatele fondiștilor clasici cu 
ale biatloniștilor, pe aceleași dis
tanțe de 
faptul că 
mare a 
pectivelor 
ceastă disciplină a absorbit 
joritatea fondiștilor de elită, în 
special din categoriile juniori și 
tineret, astfel că pentru probele 
clasice — cu puține excepții — 
sursele de alimentare ale grupei 
seniorilor au fost destul de scă
zute. Ne aflăm — se pare — și 
într-o probabilă perioadă de schim
bare a generațiilor, în care „ve
chea garnitură" folosește întreaga 
sa experiență și depune serioase 
eforturi pentru a se putea opune 
„noului val" al tineretului, repre
zentat de schiorii care se pregă
tesc, în paralel pentru probele cla
sice de fond și pentru biatlon.

Cunoscîrid acest context, am so
cotit ca foaț-te interesante opiniile 
antrenorului federal pentru probe

alergare. Este cunoscut 
în ultimii ani, 
dezvoltării și 

probei de biatlon,’

ca ur- 
a pers- 

a- 
ma-

De ce se diminuează distanțele și durata antrenamentelor ? 
nordice, prof. Constantin Tiron, pe 
care le prezentăm în continuare,

„Schiul de fond traversează — se 
pare — schimbarea de ștafetă de 
care ați amintit. Nimeni nu are 
intenția să deschidă tirul împotri
va celor mai vîrstnici, care, incet- 
încet, vor ceda fruntea clasamen
telor. în marea lor majoritate sînt 
schiori- care și-au făcut datoria în 
condiții grele, în absența unui ca
lendar internațional și a unor riva
lități care să le forțeze clasa și 
valoarea. Nu trebuie uitat, de pildă, 
că din 1958 (Zakopane) fondiștii n-au 
mai înfruntat competiții de valoare 
europeană sau mondială și nu au 
mai cunoscut stagii de pregătire în 
compania unora dintre cei buni 
schiori ai lumii.

Mai este adevărat că, raportînd 
pregătirea lor la cea a biatloniștilor, 
nivelul de angajament fizic este 
mai scăzut, ca și gradul de con
știinciozitate, probabil tot din cauza 
absenței unor obiective importante 
care să le impună o solicitare su
perioară, o exigentă maximă. Iată, 
spre exemplu, într-o încercare de 
a contura caracteristicile principale 
ale formei mai scăzute (pe ansam
blu) a grupei fondiștilor, observa
țiile noastre extrase de-a lungul 
unei perioade mai lungi de pre
gătire (pe uscat și pe zăpadă).

La cluburi și asociații se semna
lează lipsuri în respectarea unor 
Principii fundamentale de antrena
ment, ca și a unor sarcini specifice 
schiului de fond :

a) continuitatea: perioade mari

de întrerupere în pregătire (apri- 
lie-septembrie); chiar dacă se lu
crează, se face superficial, antre
namentele sînt răzlețe ;

b) calitatea: pregătirea se face 
în proporție dominantă pentru re
zistență, neglijîndu-se unele cali
tăți complexe cum sînt viteza-for- 
ță, forța-rezistența; nu se respectă 
proporțiile de durată și distanță, 
existînd permanent tendințe de di
minuare a acestora, prin creșterea 
intensității; nu este folosită toată 
gama intensităților;

c) autoritatea antrenorilor: ei nu 
reușesc să Impună în toate cazurile 
un regim sever de muncă ; a exis
tat concepția că, pe uscat ca și pe 
zăpadă, în pregătire schiorul trebuie 
să-și conserve forțele, să sa mena
jeze pentru a putea da totul în 
cursă. Desigur, concepția — fali
mentară prin însăși formularea sa — 
a trebuit să fie combătută. Există 
și cauze legate de condițiile obiec
tive de la noi ;

d) o trecere superficială peste pe
rioada de acomodare și scurtarea ei 
de la an la an, fapt care se reper
cutează negativ asupra tehnicii. 
Apar greșeli și lipsuri în aplicarea 
tuturor procedeelor ;

e) kilometraj mic pe schiuri din 
cauza sezonului pregătitor antecom- 
pețițional prea scurt și din cauza 
scurtării antrenamentelor (tendin
ță spre intensitate) și lipsă de răb
dare în respectarea timpului de 
antrenament; zăpada din martie- 
aprilie nu mai este folosită pentru 
antrenamente specifice;
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și rea-
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schiorii trebuie 
să ia măsurile

cu fa- 
nu știe 
de me-

★
Detenta echipei studenților clujeni 

poate

Serviciile Prevederi 
scurtă și de lungă 
rată din cadrul Institutului 
meteorologic ne comunică 
stratul de zăpadă înregistrat 
ieri, la ora 8, în zona de 
munte: Predeal 30 cm, Si
naia — Cota 1500 18 cm, Vf 
Omul 38 cm (cu troiene de 
2,65 m), Păltiniș 16 cm, Fun
data 22 cm, Semenic 34 cm, 
Țarcu 36 cm, Cuntu 18 cm, 
Lăcăuțl 38 cm (cu troiene de 
2,75 m), Rarău 50 cm, Băi- 
șoara 14 cm, Toaca-Ceahlău 
17 cm, Vlădeasa 31 cm, Pa
ring 28 cm.

Pentru sfîrșitul săptăminii, 
se prevede vreme umedă, cu 
precipitații sub formă de nin
soare la altitudini de peste 
1 500 m și sub formă de la- 
poviță sub 1 500 m.

f) calendar competițional scurt — 
eirca 45 de zile*

Problema nu este epuizată. Mai 
sînt, desigur, multe alte aspecte le
gate de materiale, schimb de ex
periență, control și îndrumare, va
rietate etc. Evidențiind, totuși, pe 
cele mai semnificative, socotim că 
ele constituie un ajutor metodolo
gic pe baza observațiilor riguroase 
ale antrenorului federal, de care 
secțiile, antrenorii, 
să țină seama și 
corespunzătoare

BILANȚUL ANULUI 1971 (I)
CEI MAI BUNI PERFORMERI Al

Hatoș, 14:43,6 Mihal Păduraru, 14:41,4 
Florea Sandru. 14:47,0 Gheorghe Cefan.

104 m > 10,3 Alexandru Munteanu, 10,2 
’Tamaș Szabo, 10,3 Gheorghe Zamfirescu. 
10,3 Constantin Nemeș, 10,4 Constantin

10 oeo m: 29:26,0 Nicolae Mustață,
29:51,4 Ortvin Scheible, 29:53,0 Eie Cloca, 
29:53.4 Cătălin Andreica. 30:09.4 Stelian 
Marcu, 30:33,8 Moise Hotoș, 30:25,8 Mihai

Dan Hidioșanu, 14,4 ștefan Satmari, 14,6 
Horia Ilieș i 14.6 Valeriu Teașcâ, 14,7 
Florentin Grigore, 14,8 Dumitru Scrab, 
14.8 Horia Cemescu, 14,8 Ion Glava, 14,8 
Radu Gavrilaș, 14,8 Ion Dumitrașcu.

400 m garduri : 50,7 Ion Rățoi, __
Gheorghe Petronius. 52,o Gheorghe Tă- 
năsescu, 52,1 Gheorghe Monea, 52,5 Ion 
Burcă. 53.0 Gheorghe Hldi, 53,2 Gelu 
Buhnilă, 53,4 loan Corbuș, 53,8 Gheorghe 
Avram, 53,8 Constantin Nemeș, 53,8 Paul 
Dăminoiu.

3 000 m obstacole: 8:31.0 Gheorghe 
Cefan. 8:52,8 Ion Dlma, 8:55,0 Petre Mur- 
goci, 9:03,6 Luca Voichln, 9:06,8 Adrian 
Laurențiu, 9:10,2 Nicolae Mustață, 9:11,2 
Ion Căpraru, 9:11,6 Herman Matthes, 
9:12,6 Mircea Ionescu, 9:14,6 Victor Ca
ramihai.

20 km marș : 1 h 30:57,0 Vasile Ele,
lh 31:44,4 Nicolae Maxim lh 31:55,0 Con
stantin Stalcu, lh 32:23.0 Constantin 
Stan, 1 h 33:59,0 Marin Persinaru, 1 h 34:03,0 
Victor Such, lh 34:18,6, Ion Găsitu, 
lh 34:34.o Rudolf Csunderlich, lh 34:51.0 
Silviu Odobasian, 1 h 35:36,0 Nicolae Rîn- 
ceanu.

înălțime : 2,20 Csaba Dosa, 2,14 Șerban 
loan. 2,08 Marian Chira. 2,06 Constantin 
Cirstea, 2,05 Gergely Kicsid, 2,04 Manole 
Mitlleds, 2,04 Mihai Negomireanu, 2,02 
Mihai Purice, 2,02 Cornel Scafeș, 2.00 
Lorand Tbrok, 2,00 Andrei Cosmănescu, 
2,00 Cristian Dreptu, 2,00 Andrei Șepci, 
2,00 Mircea Preda.

Prăjină : 5,05 Dinu Piștalu, 5.00 Nlchl- 
for Ligor, 4,83 Cornel Anton, 4,63 Marian 
Voicu, 4,6o Cristian Ivan, 4,60 Adrian 
Dinu, 4,50 Constantin Lihu, 4,50 Vasile 
Gramantic, 4,50 Vasile Bogdan 4,40 Flo
rin Coman.

Lungime : 7,85 Valentin Jurcă, 7,34 Va
sile Sărucan, 7,79 Mihal Zaharia, 7,72 Ca
rol Corbu, 7,54 Costel Ionescu, 7,54 lioru 
Bădlni, 7,53 Alexandru Abagiu, 7,47 Ma
rian Georgescu. 7,44 Gabriel Oană, 7,23 
Ștefan Lăzărescu.

51,7

Triplusalt : 17,12 Carol Corbu, 16,25 Șer- 
ban Ciochină, 16,03 Vasile Dumitrescu, 
15.42 Dumitru Iordache, 15,40 Eremia Ho- 
taru, 15,29 ștefan Lengyel, 15,02 
Petra, 14,96 Mihaj Calimente, 14,95 
Niculescu. 14,94 Paul Gheorghiu.

Greutate : 17,44 Adrian Gagea,
Marin Iordan, 16,04 George Luchlan, 15.40 
Vasile Sălăjean. 15,34 Constantin Crețu, 
15,28 Gheorghe Suha, 15,0o Gheorghe 
Dumbravă, 14.78 Iosif Naghi, 14,72 Victor 
Pop, 14,52 Zoltan Hegheduș.

Disc : 60,44 Iosif Naghi, 57,10 Vasile Să
lăjean, 50,96 Ion ălăglașu, 50,10 
Hegheduș, 48,74 Gheorghe Suha, 
Marin Iordan, 48,22 Curt “ 
Gheorghe Dumbravă, 45,76 
44,90 Iosif Retezar.

Suliță : 74 46 Constantin __
Marcel Petra, 73,32 Dezlderiu 
70,44 ștefan Naghi. 70,20 Liviu __ ___,
68.53 Ștefan Flnta, 63.20 Gerhard Plkulski. 
67,64 Ștefan Blașco, 67,22 Voii Socol, 66.36 
Cornel Constantinescu.

Ciocan : 65.28 Virgil Tibulski, 64,46 Fre
deric Schneider, 62,48 Gheorghe Costache, 
"" " ........................... po

lon
Cl-

Marcel 
Mihal

15,63

Zoltan
4S,?6
45.76Socol,

Ion Armeana

Grigoraș, 73,34 
Silaghi. 
David,

59,44 Ștefan Slșcovici. 58,66 Virgil 
pescu. 58,48 Constantin Mușat. 58,38 
Iaru, 58,10 Tudor Stau, 56,56 Gabriel 
lin, 56,13 Stelian Ghifiriuc.

Decatlon : 7810 Vasile Bogdan, 755S .... 
del Șepci, 7250 Mlhai Nlcolau, 7222 Curt 
Socol, 7130 Radu Gavrilaș, 6830 Ion Va- 
silescu, 6595 Valentin Jurcă 6292 Sepp 
Schenn. 6018 Florin Bejan, 5974 Gerhard 
Plkulskl.

5o km marș : 4 h 25:04,0 Nicolae Maxim, 
4 h. 27:34,0 Ion Găsitu, 4 h. 36:53,0 Spiou 
Bașcu, 4 h. 36:53,2 Rudolf Csunderlich, 
4 h. 37:36,0 Silviu Odobasian.

Maraton : 2 h. 21:32.0 Nicolae 
2 h. 21:52,4 Aurel Scolobiuc, 
Moise Hatoș 2 h. 26:41,6 Mihal 
2h. 35:09,4 Nicolae Ceapă.

(Atlețlt subllnlațl s-au aflat 
junioratului).

An-

Mustață, 
2 h. 25:30.0 
Păduraru,

la vîrsta

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I

N. MARAȘESCU

CEI 4 JUCĂTORI CLUJENI DIN LOTUL A
Universității din Cluj nu există lh 
prezent oameni de prost gust, rătă
ciți, ahtiați după preocupări deri
zorii), ei și ceilalți sînt cazuri fe
ricite de coexistență a talentului 
cu echilibrul și cu luciditatea per
sonalității.

fi măsurată și prin numărul

ȘTEFAN
selecționați în lotulde jucători

prim. Anca, Ștefan, Crețu și Uifă
leanu fac parte din lotul alcătuit 
de către Angelo Niculescu la înce
putul anului 1972. Și se cuvine 
amintit și Fanea Lazăr, prezent în 
lotul olimpic. Patru jucători din 
Cluj în primul eșalon de fotbaliști 
ai țării ! Iată un eveniment pentru 
fotbalul clujean. Iată un eveniment 
pentru fotbalul din provincie. Iată 
un eveniment care atestă că fondul 
valoros de jucători ai țării începe 
să nu mai fie concentrat prin me
tode arbitrare la echipele bucureș- 
tene. Iată un eveniment edificator 
pentru înnoirea opticii selecțione
rului, sensibil se pare, în primul 
rînd, la valori, oriunde s-ar afla 
ele.

Dintre tricolorii 
e numele cel mai 
intrat definitiv în 
cînd accidentarea 
proclamat titular 
nală, cu 3 zile înaintea meciului 
cu Cehoslovacia. Dintr-o rezervă 
sigură, s_a născut în 3 zile omul 
care avea să joace excelent, fără 
complexe, de parcă integrarea Iui 
se făcuse cu luni în urmă. Anca 
este o expresie a vitalității actuale 
a Iui „U“. „Echipa joacă bine. Juca 
fotbal și vremea lui Teașcă.

lot. Ștefan e un portar toarte bun, 
se va vedea. Iar Crețu are tot ce-i 
trebuie unui fundaș de valoare: 
voinic dexteritate cu ambele pi
cioare, asprime în contact cu ad
versarul".

Ștefan, omul despre care Anca 
e convins că poate intra în com
petiție pentru poarta echipei națio
nale, are 21 de ani. Iubește deopo
trivă matematica și fotbalul, două 
tărîmuri incompatibile după minți
le obtuze. Student în anul III la 
Matematică, student cu pasiune, 
dintre cei care rezolvă probleme 
pînă și-n tren sau pe colțul unei 
mese de restaurant, student mar
cat mereu cu note maxime, Ștefan 
aspiră să devină specialist în ma
șini de calcul și măcar de cîteva 
ori titular în echipa de fotbal a 
României. Tentativa lui de realizare 
înaltă pe planuri disparate a reu
șit și va reuși în continuare grație 
energiei și ambiției acestui bărbat 
delicat. îmi place matematica, 
fiindcă iubesc misterul fiecărei 
probleme, îmi spune Ștefan. Tot așa 
precum iubesc și fotbalul pentru 
nuanța de necunoscut care planează 
asupra fiecărei partide. E greu să 
mă obișnuiesc cu gindul că oin fost 
inelus in lotul național și că ur
mează să traversez oceanul spre 
America de Sud An» senzația câ tră
iesc la hotarul dintre vis 
litate".

Fundașul Crețu se luptă 
cultatea de mecanică. Cine 
cit de grea este facultatea 
carries? Adunați dificultățile ei cu 
dificultățile fotbalului de perfor
manță și veți avea suma eforturi
lor pe 
Are 23 
ca un 
atletică 
mai calm, mai relaxat și mai sub
til. Trăiește cu mîndrie revirimentul 
echipei sale și zice că „lot bun ca 
„U“ n-are nici Dinamo București!". 
A mai fost invitat 
țională în 1968, dar

muncim mult. Noi, cei patru clu
jeni, am și început să ne antrenăm 
suplimentar Cu cît ajungi mai 
sus, cu atît trebuie să faci ceva 
mai mult decît ceilalți. Fiindcă 
nu-i de ajuns sâ spui vreau să 
joc în națională! Trebuie să-i 
convingi pc oameni că ești in 
stare. Intîlnirile cu Ungaria sînt 
binevenite. Ele vor putea demons
tra ascensiunea și tăria echipei noas
tre reprezentative".

A mai rămas să spunem ceva 
despre Uifăleanu. Despre profe
sorul Uifăleanu. fiindcă extrema 
dreaptă este profesor de educație 
fizică. Pentru viteza, pentiu torța 
lui de pătrundere, pentru centră
rile saie numele de Uifăleanu îi 
umblă cam de multă vreme prin 
minte lui Angelo Niculescu. Are 
25 de ani și dacă nu s ar enerva 
uneori atît de ușor în timpul jo
cului fi trecut mai de vreme

care le făptuiește Crețu. 
de ani și e zdravăn și solid 
om crescut într-o sală de 
grea. Joacă din ce în ce

de la Cluj, Anca 
obișnuit. Anca a 
stima tuturor de 
lu Dumitru l-a 
în echipa națio-

la echipa na- 
atunci trebuia

UIFALEANU

Stan, 10,4 Adalbert Darvaș, 10,4 Gheorghe 
Dulgheru, 10,5 Virgil Porojan. 10,5 Vasile 
Sâruean, 10,5 Toma Petrescu, 10,5 Marian 
Georgescu.

200 m î 21,1 Constantin Stan, 21,1 
Gheorghe Dulgheru, 21,1 Tudor Puiu, 
21,3 Alexandru Munteanu, 21,4 Gheorghe 
Zamffrescu, 21,4 Toma Petrescu, 21,5 
Constantin Nemeș, 21,6 Sandu Mitrofan, 
21,6 Adalbert Darvaș, 21,6 Constantin 
Rizon.

400 m t 47,1 Tudor Pulu. 47,3 Constan
tin Stan, 47,4 Nicolae Nicolae, 47.5 
Gheorghe Dulgheru, 47,5 Alexandru Sâl- 
cudeanu, 48,0 Gheorghe Petronius, 48,4 
Emil Tobias, 48,4 Milo Ling, 48,5 Vasile 
Paul, 48,6 Constantin Novac.

800 m: 1:48,5 Gheorghe Ungureanu, 1:48,9 
Dumitru Tit, 1:49,2 Ion Damaschln, 1:50.4 
Petre Lupan, 1:50,4 Mircea Neamțu, 131,4 
Nicolae Gagiu. i:51,5 loan Nicolae, 1:51,6 
Gheorghe Ghipu, 1:51,9 Gheorghe Ene. 
1:52,0 Zoltan Gaspar.

1 500 m : 3:43,7 Petre Lupan, 3:45,8 Mir
cea Neamțu, 3:49,1 Ioan Nicolae, 3:49,8 
Gheorghe Ungureanu, 3:51,1 Florea San
dru, 3:51,6 Andrei Dinescu, 3:52,2 Ortvin 
Scheible, 3:52,4 Radu Rusu. 3:52,6 Nicolae 
Dumitru, 3:53,4 Alexandru Grosu.

5 000 tn : 13:55,4 Ortvin Scheible, 14:12,0 
Nicolag Mustață, 14:18,8 Nicolae Dumi
tru, 14:19,6 Iile Ci oca. 14:20,0 Stelian Mar
cu, 14:30,4 Cătălin Andreica, 14:37,2 Moise

3 000 m obstacole; la groapa cu apă. Gh. Căprarii, Gh. Cefan și Victor
Caramihai Foto i DRAGOȘ NEAGU

Păduraru, 31:10,2 Aurel Scolobiuc. 31:29,0 
Ion Jager, 31:56,0 Nicolae Toporan.

110 m garduri: 13,9 Viorel Suclu, 13,9 
Nicolae Perțea, 14,0 Ervln Sebestlen, 14,1

DEPINDE NUMAI DE AUREL

Revenirea sa în ring

DUMITRESCU

De Ia campionatele europene 
disputate la Madrid, Aurel Dumi
trescu n-a mai urcat scările rin
gului. Absența sa din lumea bo
xului n-a trecut, firește, neobser
vată. Dumitrescu fusese doar de
ținătorul titlului continental în 
1969, iar la ultimele C.E. cucerise 
medalia de bronz. Curiozitatea iu
bitorilor „nobilei arte" de la noi 
este așadar justificată.

Absenta talentatului pugilist

ÎN ABSENTA GRUPELOR OMOGENE

(Urmare din pag. 1)

Australia sau Canada domină net 
listele primilor performeri de pe 
glob, poziția înotului românesc ne 
apare destul de precară (doar locul 
16), fără șanse imediate de a fi îm
bunătățită.

Insuficienta bază materială (oare
cum îmbunătățită în ultima vreme) 
a dus pînă nu de mult la imposi
bilitatea dezvoltării acestui sport 
pe întregul cuprins al țării. în a- 
ceste condiții, specialiștii noștri 
n-au avut cum să facă o judicioasă 
selecție, văzîndu-se nevoiți să lu
creze cu acei tineri care și-au ma
nifestat dorința practicării înotului, 
printre ei, firește, fiind și numeroși 
copii fără un talent deosebit, fără 
calități care să-i ajute la învinge
rea greutăților unui antrenament 
foarte dur. Aceasta a dus în mod 
inevitabil Ia desele plafonări sau 
abandonuri din activitate, ce sub
țiază și mâi mult rîndurile înotă
torilor de performanță.

Au existat însă mereu în unele 
secții și tineri extrem de dotați, 
care au surprins prin rezultatele 
apreciabile obținute la categoriile 
de vîrstă între 12 și 15 ani. Fireș
te, performanțele lor nu au putut 
fi obținute decît în urma unor se
zoane întregi de muncă asiduă. 
Normal ar fi fost ca în fiecare an, 
paralel cu dezvoltarea fizică a a-

DE LA I. E. A. B. S.

Biletele de intrare pentru 
Campionatele internaționale 
de judo și întîlnirea inter
națională de hochei RO
MANIA—U.R.S.S. (tineret)
s-au pus în vînzare începînd 
de azi la casa de bilete din 
str. Vasile Conta nr. 16, 
iar în ziua competiției la 
patinoar și sala Floreasca.

cestor tineri, să fie mărite și „do
zele" antrenamentului. Organizarea 
pregătirii pe grupe valorice foarte 
omogene ar fi trebuit să domine 
sistemul de antrenament din clu
buri. Pentru că una ar fi eficiența 
pregătirii unui bun craulist, care 
are în fiecare zi ca parteneri îno
tători de aceeași valoare, și cu to
tul alta, cînd acesta găsește zilnic 
pe culoarul alăturat sportivi mai 
tineri, incapabili de a ține ritmul 
foarte precis al fiecărei repetări.

Dar și într-un caz și în celălalt 
(am amintit în rîndurile de față 
doar cîteva din serioasele deficien
țe), procesul de pregătire al sporti
vilor fruntași se dovedește insufi
cient organizat și necorespunzător 
față de cerințele crescînde ale unui 
antrenament modern, așa cum se 
desfășoară el în grupele marilor 
campioni. Oprițescu, Miclăuș, Adam, 
Kokay (craul), Lupu și Hohoiu 
(spate), Hempel și Resler (bras), 
sau T. Nicolae (delfin) nu înoată 
astăzi mai mult decît au făcut-o în 
urmă cu doi-trei ani. Unii dintre ei 
nici nu au timp s-o facă, și asu
pra acestui aspect ziarul nostru s-a 
mai oprit într-un articol anterior. 
Apoi, prin greutățile pe care le au 
toate cluburile în plata chiriilor la 
bazin (dificultate ivită în ultima 
vreme), antrenorii s-au văzut ne
voiți să înghesuie și începători și 
avansați în două-trei culoare, de 
care beneficiază zilnic într-un nu
măr foarte limitat de ore, metodă 
de lucru total contraindicată, ce nu 
va duce niciodată la rezultate înalte.

Cu nu prea mult timp în urmă, 
încercînd să explice poziția slabă 
a înotului românesc în arena in
ternațională, federația de speciali
tate, antrenorii și chiar sportivii ss 
mulțumeau să apeleze la obișnuita 
scuză : „NU AVEM BAZINE As
tăzi, însă, ne vedem nevoiți să a- 
dăugăm : nu știm să ne organizăm, 
să căutăm și să lucrăm în primul 
rînd numai cu acei copii ce dove
desc reale aptitudini, posibilități 
și tărie de caracter, oferindu-le — 
pentru efortul și sacrificiile pe care 
Ie fac — condiții de lucru cit mai 
perfecte.

dintre corzi se datorește unor 
factori diverși care țin fie de sta
rea precară de sănătate (într-o 
măsură), fie de unele probleme fa
miliale dar și de tendințe nesănă
toase manifestate uneori de acest 
ttnăr în care mișcarea noastră 
sportivă a făcut investiții substan
țiale.

Conducerea clubului Steaua, ca 
și antrenorii, au dorit să-1 ajute 
pe sportiv, pentru a-1 face să în
țeleagă că subestimarea îndatori
rilor sale îl vor îndepărta tot mai 
mult de eșalonul boxerilor frun
tași. După toate aparențele, dorința 
sinceră a conducerii clubului a 
găsit ecou la sportivul care cule
gea ropote de aplauze la „europe
nele* din 1969.

Aurel Dumitrescu și-a făcut un 
sever proces 
ciind corect 
club pentru 
sale sportive, 
concluzie — 
nadinsul să revină în rîndul bo
xerilor noștri fruntași: 
mea, legată 
familie, de locuință, m-a împie 
dicat să-mi 
preocupările exclusiv 
mare, atît de necesar performan
ței înalte. Aceste probleme sînt 
acum rezolvate. Sînt foarte decis

1972 să însemne pentru mine 
an bogat în rezultate, mai cu 

seamă că la 7 iunie este aniver
sarea clubului nostru, 
pe care vreau 
cum se cuvine.
cîștigarea titlului de campion na
țional (Ia care categorie, 
încă nu m-am decis), al doilea: 
participarea 
chen."

— La 17 
tov. Vasile

ca 
un

eveniment
să-1 cinstesc așa 
Primul obiectiv:

anume,

la J.O. de la Mun-

I

de conștiință, apre- 
eforturile făcute de 
creșterea măiestriei 
declarîndu-r.e — în 

că vrea cu tot di-

„Situația
de un copil mic, de

consacru gîndurile și 
unui efort

ianuarie, ne spune 
Ienceanu, vicepreșe

dinte al clubului Steaua, Aurel 
Dumitrescu și-a reluat antrenamen 
teJe cu mare ambiție. Se va pre
găti în sala clubului, unde i-am 
creat toate condițiile, sub îndru
marea antrenorului Marcu Spa- 
kov. El și antrenorul său vizează 
ca performanță, cîștigarea titlului 
național, dar noi considerăm că 
obiectivul principal al acestui an 
este pregătirea optimă în vederea 
participării la J.O.. Cu alte cu
vinte, revenirea sa în lotul olim
pic. Cred că. aflîndu-se acum în 
plenitudinea forțelor, Dumitrescu 
își va îndeplini obiectivele propu
se. Important e faptul că spor
tivul nostru vrea să șteargă im
presia contradictorie pe care a 
lăsat-o o bună bucată de timp. 
Cînd omul dorește ceva, posibili
tățile de realizare slnt infinit spo
rite. Clubul îl va ajuta îndea
proape în această privință."

ANCA
atunci realiza lucruri bune de 

frică. Acum jucăm bine dar sînten» 
și relaxați. De aceea, randamentul a 
crescut. Mă bucur că Uifăleanu a 
făcut, în sfirșit, pasul ultim spreI 

I
I 
I
I
I

Cornel ROMAN

PLENARA COMITETULUI FEDERAL

riiinc, ln sala Dinamo
REÎNTÎLNIRE CU
FOSTELE GLORII

ALE CLUBURILOR
DINAMO Șl STEAUA

din Capitală va găz- 
La ora 18.30, un meci

Azi după-amiază. cu începere de 
la ora 18, la sediul C.N.E.F.S. din 
str. V. Conta nr. 16 (etajul VIII) 
vor începe lucrările plenarei Comi
tetului federației române de tir. 
Vor fi prezenți membrii comitetu-

lui federal, invitați din Capitală și 
provincie.

Va fi analizată activitatea des
fășurată din aprilie 1971 și pînă în 
prezent și vor fi trasate jaloanele 
activității viitoare.

I
I
I
I
I
I
I

Sala Dinamo 
dui mîine, de _  . ....
intre fostele glorii ale echipelor Di
namo si Steaua. în formația Dinamo 
vor evolua Cosma, Birtașu, Ene H, 
N. Constantinescu, Eftimie, Câlinoiu, 
Szoke, Anghej Florian, Lică Nun
weiller, Ștefan și Feodot. Echipa 
Steaua va fi alcătuită, printre, alții, 
din Voinescu, Zavoda II, Creiiricea- 
nu, A. Constantinescu, Crișan, Tr, 
Ivănescu, Jenei si Cacoveanu.

In deschidere, de la ora 17.30, va 
avea loc partida dintre echipele fe
minine Venus și Diana.

să dea examen de admitere în 
cultate și nu s-a dus. Cînd îl 
trebi despre tricolori, zice că îi 
cunoaște mai bine pe Lupescu, Lu- 
cescu și Radu Nunweiller. „îmi plac 
foarte mult acești trei jucători 
m-am convins de mar multe ori 
sînt băieți foarte de treabă. Ca 
rămînem alături de ei trebuie

fa- 
în-

și 
că 
să 
să

CREȚU 
peste înaltul prag. Uifăleanu ss 
poartă din ce în ce mai aspru cu 
sine la antrenamente și se visează, 
după mărturisirea lui, „într-o inie 
de atac cu Dumitrache, Dublin și 
Lucescu sau Iordănescu pe stingă".

Cei patru tricolori din Cluj și-au 
cenzurat bucuria cînd s_a publicat 
lotul de 20 pentru America de 
Sud. într-un grup de 20 mai pob 
apare tăieturi. Dar cînd Angelo 
a dat publicității varianta restrînsă 
și definitivă de numai 17 nume, 
toți cei patru de la „U“ rămăse
seră în caravană și bucuria lor a 
fost mai concentrată. De atunci, ei 
se pregătesc cu fervoare, în stima 
camarazilor din echipă.

Tn timp ce publicul de fotbal al 
Clujului jubilează, „echipa merge, 
spun oamenii. Cu Onisie am nime
rit-»; Și sîntem singurul club și 
singurul oraș din provincie care 
dăm echipei naționale patru jucă
tori. Fără să mai vorbim și de 
Fanea Lazăr, chemat la olimpici. 
Ceea ce înseamnă că și din acest 
punct de vedere bucureștenii nu 
mai an nici un motiv să ne pri
vească de sus“.
Caricaturi de VIRGIL TOMULET? 

și ALEXANDRU CLENC1U

STADIONUL NU ÎNSEAMNĂ
NUMAI CiMPUL DE JOC

Credem că nu greșim afirmînd că 
un stadion se aseamănă cu o locu
ință. Căminul ni-1 dorim, și-l facem 
cît mai plăcut, cît mai atrăgător.

In' zilele noastre, stadionul a de
venit un „al doilea cămin" 
zeci de mii de sportivi și 
sutele de mii de spectatori. Primii 
își petrec, aproape zilnic, ore în
tregi pe stadion, iar ultimii vin du
minică de duminică să-și încurajeze 
favoriții, să asiste la disputele lor. 
Proprietarii stadioanelor, gospodarii 
lor nu precupețesc, în general, nici 
un efort ca terenurile să îndepli
nească toate cerințele (începînd cu 
dimensiunile dreptunghiului gazo- 
nat și terminînd- cu plasele porți
lor), ca vestiarele, instalațiile și gru
purile sanitare să fie permanent în 
stare de funcționare, iar gradenele 
tribunelor să prezinte garanții spec
tatorilor că nu-și vor deteriora îm
brăcămintea. Am amintit doar cî
teva dintre cerințele majore pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
stadion pentru ca el să-și joace cît 
se poate de bine rolul de gazdă a 
competițiilor oficiale. Regulamentul 
federației mai prevede, printre al
tele, un gard de sîrmă care sâ îm- 
prejmuiască terenul de joc, culoar 
pentru arbitri' ș.a.

Pe alocuri, însă, gazdele uită fie 
îndatoririle lor. Așa se face că, în 
sezonul trecut, activiștii federației 
de fotbal au constatat o serie de 
deficiențe la multe stadioane. Iată 
cîteva gazde prinse în „ofsaid" : la 
stadionul Minerului Anina, pentru 
coborîrea în teren a jucătorilor și

In meci de verificare

■ ■n

pentru 
pentru

SPORT CLUB BACAU-OITUZ TG. OCNA 5-1 [3-0]
TG. OCNA, 27 (prin telefon). Sport 

Club Bacău a început seria jocu
rilor de verificare. Fotbaliștii bacă-

ULTIMELE DOUA ZILE LA PRONOSPORT!
ultimele 
depune

• Astăzi și mîine sînt 
zile în care vă mai puteți 
buletinele la concursul Pronosport 
din 30 ianuarie, concurs care cu
prinde meciurile primei etape a 
returului diviziei A din campiona
tul italian și cele mai atractive par
tide din ultima etapă a turului 
campionatului diviziei B.

• Pentru amatorii concursurilor 
Pronosport, aducem la cunoștință 
și programul etapei din 6 februa
rie : I. Cagliari — 
Inter — Catanzaro ; 
— Verona ; IV. Fiorentina 
(pauză); V, Fiorentina ■

Atalanta ; II. 
HI. Juventus 

Milan 
Milan

(final); 
(pauză); 
(final); 
(pauză); 
(final);
(pauză); XI. Sampdoria — Roma (fi
nal); XII. Varese — Bologna (pau
ză) ; XIII. Varese — Bologna (fi
nal).

Se poate constata că în program 
au fost incluse numai partide din 
campionatul primei divizii — unele 
dintre 
lui la 
cundă 
pauză.

VI. Lanerossî — Torino
VII. Lanerossî — Torino
VIII. Mantova — Napoli
IX. Mantova — Napoli
X. Sampdoria — Roma

ele cu indicarea pronosticu- 
pauză — întrucît divizia se- 
cunoațte o săptămînă de

• Și în această săptămînă, bile
tele fractionate șt-au arătat din 
plin roadele: Ia concursul Prono- 
expres din 19 ianuarie, participan
tul IOAN SIRCU din Vaslui obți- 
nînd un cîștig de 100.000 Iei (pe o 
variantă jucată 10%).

• Vă reamintim că 
gătoare la tragerea 
Loto din 25 ianuarie 
depune pînă mîine, 
ianuarie, ora 13, în orașele reședin
ță de județ și pînă astăzi, 23 ianu
arie, ora 13, în celelalte localități.

uani au evoluat miercuri la Tg. Oc
na, în compania echipei locale, Oi- 
tuz. po care au întrecut-o cu scorul 
de 5—1 (3—0). Antrenorii Constantin 
Rădulescu si Petre Răduleseu au fo
losit întreg lotul, mai puțin Ghiță, 
Mioc și Rugiubei, atlați la lotul o- 
limpic.

Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Dembrovschi (2), Sorin 
Avram, Hrițcu și Crihan (autogol). 
Pentru formația gazdă a marcat Bo« 
tezatu.

Consemnăm cu părere de rău ges
tul nesportiv al lui Vdlmer care în 
min. 64 si-a lovit adversarul.

ALEX. A VEL — coresp.

arbitrilor se folosește o scară neco
respunzătoare, prezejntînd pericol 
de accidentare ; stadionul echipei 
G.S.M. Sibiu are grupul sanitar la 
o distanță de 60 na față de cabinele 
arbitrilor și jucătorilor și ca să fie 
folosit trebuie să se treacă printre 
spectatori ; terenul formației Azotul 
Slobozia este denivelat, nu are dre
naj și, la cea mai mică ploaie, cîm- 
pul de joc devine impracticabil. Pe 
lista stadioanelor cu deficiențe fi
gurează și trei din București: „23 
August", „Republicii" și „Giule.șii". 
Toate sînt deficitare la același ca
pitol i grupuri sanitare. Este cazul 
să amintim și de terenul echipei 
Foresta Fălticeni, fosta finalistă a 
„Cupei României" i fără culoar de 
protecție, cabine neconespunzătoare, 
cîmp de joc denivelau Deci, a în
trunit toate condițiile, de a... nu fi 
apt de a găzdui meciuri oficiale. 
Subcomisia de terenuri a F.R. Fot
bal a luat măsura? care se impu
nea : a anulat orngiogarea terenului.

Din exemplele amintite reiese 
clar că nu toți ■gospodarii stadioa
nelor respectă prevederile regula
mentare, iar . pentru a remedia 
unele deficiențe așteaptă îndrumări 
și dispoziții din partea organelor 
federației. Oare, la fel ar proceda, , 
dacă de exemplu, în locuința lor 
s-ar sparge o țeavă de canalizare 
sau n-ar putea folosi instalațiile sa
nitare ? ’ "0

Subcomisia de terenuri (președin
te : Mircea Cruțescu) și-a propus ca 
pînă la reînceperea activității com- 
petiționale să verifice toate stadioa
nele echipelor divizionare A, B și C. 
Este o măsură bună, fiindcă multe 
terenuri (peste 50) au fost omolo
gate cu cîțiva ani în urmă. Sperăm 
că, de această dată, se va ține sea
ma de toate prevederile regulamen
tare pentru 
lor, astfel ca 
tivilor cît și 
cerute.

omologarea stadioane- 
ele să ofere, atît spor- 
spectatorilor, condițiile

Pompiliu VINTILÂ

TITUS OZON Șl NICOLAE
PLEACĂ AZI IN LIBIA

Astăzi urmează să plece în 
antrenorii români Titus Ozon 
cola® Oaida, care vor pregăti —• 
timp de un an sau doi — două echi
pa fruntașe libiene.

OAIDA

Libia
Si Ni-

biletele cîști- 
excepțională 
1972 se pot 
sîmbătă, 29

Rubrică redactată 
do LOTO—PRONOSPORT

UN NOU CURS PENTRU
Comisia

București
de arbitraj pentru femei. Cursul 
va începe în jurul datei de 15 
martie, cu o durată de 6 luni, pe
rioadă în care se .vor preda lecții

municipala de fotbal 
organizează un nou curs

ARBITRE DE FOTBAL
teoretice și se va

Amatoarele de 
de fotbal se pot 
martie, Comisiei 
Biserica Amzei 
13 73 63),

face practică.
a deveni arbitre 
adresa, pînă la 1 
municipale (str.

nr. 6, telefon



sportul
33 de echipaje abordează

a Raliuluiultima etapă
CarloMonte »

LA COBORI RILE CRONOMETRATE DE JOl
•* participant! se vor afla 

floretiști români i Tănase 
Mihai Țiu, Ștefan Haukler,

concurs dotat cit „Cupa 
primul test olimpic al a-

CUPA MARTINI1Doi fondiști norvegieni, purtători 
de nume celebre: Harald Groen- 
ningen și Paal Tyldum. Iată-i la 
antrenament, primul pregătindu-se 
să-și apere titlul olimpic în cursa 

de 15 km

Q2P
W0NI72

P AN AITESCU FOCȘENEANU AL
7

TREILEA! • in sfirșit, zi însorită ® Bia

dificultate, 
facă fată 
tehnic cit 
condițiilor 
Din cele 

startul

Ă SAPPORO, 27 (prin telefon). 
(După atîtea zile în care ninsoarea 
nu a contenit, joi a răsărit soarele 
deasupra capitalei ediției a XI-a a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, creînd 
un cadru feeric orașului și împre
jurimilor sale acoperite de un strat 
nou și gros de zăpadă. în aceste 
condiții, organizatorii.- dar mai cu 
seamă participantii. au fost deose
bit de bucuroși, primii puțind pune 

I ia punct pîrtiile. iar' ceilalți avînd 
i posibilitate să se antreneze în con
diții bune, dacă nu chiar mîine 
(n.r. :

i Ca 
putut 
moții 
•toții de dorința de a cunoaște cit 
mai bine pista, de a-i descoperi 
..tainele", de a-și intimida sau de
ruta adversarii. In aceste condiții, 
(joi 
pe tabela de înregistrare electroni

azi), măcar sîmbătă.
de obicei, singurii care si-au 
desfășura pregătirile fără e- 
au fost boberii. animați cil

am avut satisfacția de a citi

REVIAR
<•' • FRED ROESNER, reputat tehnician 

fii echipei de schi a Austriei, a declarat 
ziariștilor că bazele sportive de la Sappo
ro sînt excelente. Cunoscutul tehnician 
american Allison Al Merrill a arătat că 
toate indicațiile federațiilor internațio
nale au fost luate in considerație de 
organizatorii japonezi. „Totul este perfect, 
și felicit gazdele noastre care s-au stră
duit1 să ofere participanțllor cele mai 
bune condiții de concurs" — a spus In 
încheiere Merrill.

• CCVIITETUL olimpic unional a co
municat lotul de sportivi și sportive care 
vor reprezenta URSS la Jocurile Olimpice 
de iarnă fle la Sapporo în probele de 
schi fond și sărituri de Ia trambulină. 
Lotul schiițrilor cuprinde, printre alții, pe 
Viacesiav Vțedenin, campion mondial in 
proba de 30 km, Vladimir Voronkov, Fe
dor Simacev, Valeri Tarakanov, Iuri Sko- 
bov, Vladimir Bolganov (la masculin) șl 
Galina Kulakova, Alevtina Oliunina, Nina 
Fedorova. Nindi Șebalina (la feminin). La 
startul concurtiului de sărituri cu schiu
rile vor fi prezenți Gări Napalkov (de 
două ori cam;oion mondial), Koba Ta- 
kadze Anatoli Jeglanov, Serghei lanin și 
Iuri Kalinin.

• SPERANȚA hr. 1 a schiului polonez la 
actualele Jocuri Olimpice de iarnă, este 
fără îndoială, Andrej Bachleda, care va 
participa în propa de coborîre. El este 
în virstă de 24 de ani și urmează studiile 
Institutului de Arhitectură din Varșovia. 
Bochleda a cîștigat medalia d- bronz la 
campionatele .mondiale de schi din anul 
1970. Campionțil polonez posedă o exce
lentă tehnică. ' în ' ultimii doi ani el s a 
pregătit alătuiri de sportivii austrieci. 
Bachleda, care a Sosit la Sapporo, a de
clarat că se sinîite în formă bună și poate 
obține un rezulltat de valoare.

0 .ANTRENORUL canadian Bill Harris, 
care se ocupă -de pregătirea reprezenta
tivei de hochea pe gheață a Suediei, a 
definitivat lotulf de jucători care va par
ticipa la Jocur?.e Olimpice de iarnă. Vor 
face deplasarea, la Sapporo, printre alții, 
portarii Leif Holmqvist, Christer Abra- 
hamsson, fundașii Thommie Bergman, 
Keneth Ekman, Stlg Oestling, înaintașii 
Hans Hansson, .Hans Lindberg. 
Lunstroem, Goeran Nilsson, Haakan 
kberg șj Bjoern Paltmqvist.

0 CUNOSCUTUL schior francez

Tord 
Wic-

• CUNOSCUTUL schior francez Jean 
Claude Killy, care a trecut la profesio
nism, va evolua pe pista olimpică de la 
Sapporo. Fostul triplu campion olimpic 
a plecat Ia Sapporo, unde timp de 15 zile 
va face o serie de filme pentru televiziu
nea franceză. Killy va urmări apoi Jocu
rile olimpăce.

O DIN selecționata olimpică de hochei 
pe gheață a SUA face parte și un ju
cător în vîrtstă de numai 16 ani. Este 
vorba de Ma\rk Howe, fiul fostului căpi
tan al echipei profesioniste „Red Wings“. 
Gordie Howel Antrenorul selecționatei 
iamericane, Murray Williamson, a fost 

; satisfăcut de calitățile acestui tinăr. căruia 
i-a permis să’ se antreneze singur, 
Detroit, timp de 3 săptămîni, în timp 
echipa olimpUcă a SUA a susținut 
această perioadă mai multe meciuri 
diferite orașe aie țârii.

la 
ce 
In 
în

• COMITETUL olimpic cehoslovac a 
definitivat iotul core va participa la Între
cerile Jocurilor OVimpice de iarnă. Au 
făcut deplasarea la Sapporo printre alții 
Jail Fajstavr, Jan Ilavski, Helena Sikolo-

că numele echipajului român Pan- 
turu-Pascu cu primul timp al zilei i 
1:15,13. Dar și mai plăcută a 
obținerea timpului al treilea 
1:15,61 — de bobul .condus de 
naitescu. avîndu-1 împingător 
Focșeneanu. Intre Panțuru și 
naitescu s-a intercalat elvețianul 
Vicki cu 1:15,53, iar pe locurile 4. 
5, 6 și 7 se află celebrii Vicario 
(Italia) — 1:15,71. Floth (R.F.G.) 
1:15,74. Candrian (Elveția) 1:15,84 și 
Gaspari (Italia) 1:15,98. Desigur, 
pînă în ziua de 4 februarie, cînd 
vor avea loc primele două coboriri 
din cadrul Olimpiadei, se mai pot 
petrece multe, dai', oricum, 
mantele de azi (n.r.: ieri) 
Panturu și Panaitescu sînt 
poate de promițătoare. în
caz. lupta pentru locurile medalia
te se anunță extrem de strînsă, la 
ea participînd. teoretic, nu mai pu
țin de opt echipaje. în sfîrșit, mal

tloniștii continue acomodarea

fost

ne rf or
ale lui 
cit se 

orice

pe pista de pe

coboriri ale „alpinilor44

Claude Andruet („Alphine") — 
3h 37:20 si 4 mp. Gerard Larrousse 
(,Porsche") — 3h 46:27 și 10 mp, 
Jean Pierre Nicolas („Alphine") — 
3h *17:22 și 14 mp. Finlandezii Rau- 
no Aaltonen („Datsun") și Timo 
Maki'nen („Ford") ocupă locurile 7 
și respectiv 8.

In ujma examinării carnetelor 
de bord' ale concurentilor. organi
zatorii au' decis ca numai 33 de 
echipaje să ia startul astăzi în ul
tima fază a competiției, proba__com- 
plimentară, 
pe traseul 
km).

care se va desfășura
Monaco-Monaco (640

A
care

muntele Eniwa

f • Azi, primele

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
trebuie să amintim că joi s-a 
trecut prima răsturnare pe pirtia 
olimpică de bob de la Sapporo. 
Victimă a fost echipajul condus de 
americanul Peterssen. dar acciden 
tul a rămas. din fericire fără 
urmări. în continuare, boberii »i. 
vineri zi de odihnă., iar de sîmbătă 
încep coborîrile oficiale de antrr‘ 
nament, de asemenea cronometrate.

Cît îi privește pe biatloniști, esti
mai bine să dau cuvîntul prof 
Constantin Tiron. prezent la toate 
antrenamentele lor: „Sportivii noș 
tri. ca și cei din celelalte țări, sînt

Do

OLIMPIC

Amindouă surorile Lafforgue sint la 
Sapporo... Dar Ingrid doar ca specta
toare, fâcindu-și convalescența după gra
vul accident suferit pe pirtia de la 
Barronecchia (Italia). Iat-o in acest 
nostim instantaneu, urcată pe spatele 
surorii sale, Britt, care nu va lipsi insă 
de la startul probelor alpine de 
muntele Teine.

va, Milena Cilerova, Alena Bartosova 
(schi), Jiri Raska, Zbynec Hubac, Rudolf 
Hohnl (sărituri cu schiurile), Pavel Plok. 
Ladislav Zîzka, Arnost Hajek, Jan Huska 
(biatlonț și Thomas Kucera, Libor Folt- 
man, Ladislav Rygl (combinata nordică). 
In concursul de partinaj artistic, Ceho
slovacia va fi reprezentată de campionul 
european Andrej Nepela. Reprezentativa 
de hochei pe gheață, una dintre favori
tele turneului olimpic, cuprinde 20 de Ju
cători printre care se află cunoscuții 
internaționali Vladimir Dzurila. Jiri Hole- 
cek, Frantisek Pospisil. Josef Horesovsky, 
Jiri Kochta, Vaelav Nedomanski, 
Holik și Richard Farda.

încă în perioada de aclimatizare 
care va mai dura două-trei zile, 
absolut necesare, deoarece pîrtiile, 
prin profilul 
pretențioase, 
recunoaștere 
(pînă acum 
desfășurat pe pîrtii paralele 
cele oficiale), iar vineri vom 
contact cu poligonul olimpic 
gerile de pînă acum au fost 
cutate într-un poligon alăturat). 
Continuăm să rulăm kilometri de 
acomodare, tot astfel cum fac și 
reprezentanții celorlalte 13 țări 
prezenti aici. Singurii biatloniști 
absenți încă sînt cei ai Suediei, Ca
nadei și Finlandei, a căror sosire 
este așteptată în cursul zilei «le 
vineri".

„Alpinii" au avut joi ședință 
tehnică, la care au luat parte șefii 
delegațiilor Majoritatea schiorilor 
s-au antrenat pe pîrtii îndepărtate 
si. după toate probabilitățile, miine 
(n.r.: azi) vor efectua primele co- 
borîri pe pista olimpică de pe mun
tele Eniwa. Vor fi coboriri de re
cunoaștere. deoarece de abia sîm
bătă va fi deschisă pentru antre
namentele oficiale pîrtia pe care se 
va disputa. în ziua de 5 februarie, 
proba de coborîre. La Sapporo sînt 
prezenti aproape toti cei 120 de 
înscriși la probele alpine (au venit 
și protagoniștii curselor. schiorii 
din Franța. Austria. Italia. Elveția, 
S.U.A.. R. F. a Germaniei) care aș
teaptă cu optimism hotărîrea de
finitivă a C.I.O. referitoare la drep
tul de participare.

lor dur. sint foarte 
Joi s-a făcut prima 
a pistei de concurs 
antrenamentele s-a i 

cO 
lua 

(tra- 
exe-

prof. PETRE FOCȘENEANU 
secretar general al F.R.S.B.
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26 DE DRAPELE LA SAPPORO
(Urmare din pag. 1)

mulți membri ai C.I.O. Deși ziariș
tii speră să poată obține cîteva nu
me de schiori descalificați după șe
dința Comitetului executiv, membrii 
C.I.O. au lăsat să se înțeleagă în 
mod clar că dezvăluirile vor fi fă
cute numai după plenara C.I.O. de 
la Sapporo.

Iată de ce, atît în cercurile spor
tive de la Tokio, dar mai ales la 
Sapporo, în rîndurile delegațiilor 
europene care numără sportivi sus
ceptibili de a fi interziși la Olim
piadă, domnește o mare agitație.

Prezent la Tokio, pentru a lua 
parte la reuniunile C.I.O., președin
tele Federației intei naționale de 
schi, Marc Hodler, a declarat că nu 
și-a pierdut încrederea în realizarea 
unui acord între F.I.S. și C.I.O. 
„Singura consecință a descalificării 
unor schiori — a spus Hodler — ar 
fi organizarea în primăvară a unor 
campionate mondiale (intr-o stațiu
ne din Europa) cu participarea tu
turor schiorilor, inclusiv a celor pe 
care C.I.O. îi va considera, eventual, 
neamatori". întrebat, referitor la ști
rea potrivit căreia francezii și aus
triecii se vor retrage în bloc în ca-

zul cînd un singur schior din rîn
durile lor va fi descalificat, Hodler 
a precizat: „Federația internaționa
lă de schi nu are de Ioc intenția de 
a sabota Jocurile de la Sapporo. 
Dimpotrivă, ea dorește ca acestea 
să cunoască succesul așteptat. Dar, 
în cazul cînd o echipă se va retrage 
din competiție, noi nu vom putea 
face nimic".

Președintele F.I.S. a rezumat si
tuația indicînd două soluții care ar 
putea aplana diferendul dintre F.I.S. 
și C.I.O. „Prima ar fi să nu' existe 
diferență de interpretare a reguli
lor C.I.O. și FXS. In acest caz. pro
bele de schi de la Sapporo ar conta 
deopotrivă ca Jocuri Olimpice și 
campionate mondiale. A doua solu
ție : în cazul că vor apare interpre
tări diferite, vom organiza campio
nate mondiale separate in Europa. 
Evident, C.I.O. are avantajul de a 
decide aici. In ce ne privește, sîn
tem recunoscători organizatorilor ja
ponezi pentru eforturile de a îm
bunătăți situația și sperăm că-i vom 
ajuta să facă din aceste Jocuri <>- 
linipice de iarnă un moment de 
neuitat in istoria Olimpiadelor 
albe".

Ceea ce dorește toată lumea pre
zentă aici.

„Internaționalele" de tenis de masă de la Cluj
l

(Urmare^ din pag. 1)

performantele sportivilor români, 
în majoritatea cazurilor, au produs, 
fără discuție, satisfacție. Titlurile 
cîștigate, locurile fruntașe ocupate 
și, mai ales, maniera de joc au în
semnat tot atîtea motive de mulțu
mire pentru cei care au urmărit 
evoluțiile sportivilor români.
, Maria Alexandru, fără să exce
leze, a ieșit, în final, învingătoare, 
.în schimb. Carmen Crișan, care 
.s-a comportat bine și chiar foarte 
jbine, n-a trecut de pragul semifina
lelor la simplu. Desigur, este vorba 
de experiență, de stilul de joc. 
Campioana României, cu valoarea 

“ei recunoscută și cu ascendentul 
,pe care îi are asupra mțiltop ad,- 
aVersare, poate ieși victorioasă ți 
cînd forma ei nu atinge superla
tivul. Mezina echipei naționale, cu 
specificul acțiunilor ei de atac ți 
(Contraatac, cu un psihic mai labil 
.-și, bineînțeles, cu mai puțină ruti- 
‘mă, prezintă un coeficient tie sigu
ranță mai redus în lovituri. De 
: aceea, lui Carmen Crișan i-ar tte- 
i'bui, poate, și o varietate mai mare
de parteneri de antrenament. Pen- , 

rtru ea, ca și pentru Șerban Do
boși — de vreun an și jumătate 
de departe cel mai bun jucător 

lP 1 —.................. ■—

i

rc.iiân. Cum la tenis de masă si
tuația nu este asemănătoare cu cea 
de la tenisul de cîmp, adică tur
neele nu se țin lanț și deci pre
gătirea nu poate fi efectuată în 
acest gen, inconvenientul ar putea 
fi suplinit eventual, printr-o diver
sificare mai mare a mijloacelor de 
instruire.

De altfel, se observă. în aces’ 
sens, o mai atentă preocupare din 
partea colectivului de antrenori de 
la lbtul republican (condus de Ella 
Constantinescu și avînd colabora 
rea lui F. Paneth, I. Pop și E. Bâ- 
cioiu). Așa se explică și progresii! 
înregistrat față de perioadele an
terioare de Carmen Crișan, Doboși. 
jAiehian, ca și de mai tinerii lor 
parteneri Lidia Hie, Maria Șinte- 
oan, Ligia Lupu , Marii) Firăheseu. 
Alexandru Buzescu, Ștefan Moraru 
Ana Lunțeanu. Alături de ei s-au 
evidențiat și unii tineri din alte 
centre provinciale cum sînt Crisii 
pel Românescu, Gabriel Colțescu. 
Liana Mihuț, Simona Petrescu. Mi- 
nodora Popescu, Camelia Fllimon 
Doar Cornel Popovici ni s-a pă
rut de data aceasta cam lipsit de 
resurse fizice. în rest, elemente ti
nere care, așa ciim ne declara și 
antrenorul echipei feminine chine
ze, Huan Gi-lian, „pot în doi, trei 
ani să se afirme în arena interna-

țională". Este pentru prima oară, 
după o bună perioadă de timp, cînd 
s-a ivit o conjunctură favorabilă și 
pentru băieți. Să sperăm că ea nu 
va fi ratată.

Desigur, nu totul a mers ca pe 
roate in comportarea reprezentanți
lor noștri la aceste „internaționa- 

,!e“. _Ne gîntiim, bunăoară, la jocul 
prestat de Eleonora Vlaicov și Teo
dor Gheorghe, ca să dăm ca exem
plu pe doi dintre titularii selecțio
natei țării. Nu pornim numai de la 
eșecurile suferite, ci de la maniera 
de a acționa. Cei doi' sportivi nu 
au făcut impresia că pun în prac
tică vreo idee tactică, iar inspira
țiile de moment nu s-au dovedit 
prea, fericite. Și pentru că sîntem 
!a acest capitol al orientării în tim
pul jocului, se simte eu pregnanță 
necesitatea folosirii serviciilor ca 
arme tactice și nu doar ca o res
pectare a unei dispoziții regulamen
tare de a pune mingea în joc. Este 
o lacună mai veche a jucătorilor 
(și jucătoarelor) noștri. Așa cum 
am notat o serie de ameliorări evi
dente în procesul instructiv-educa- 
tiv al sportivilor români, ne va face 
plăcere să consemnăm în viitor și 
alte îmbunătățiri la capitolele re
levate acum. Credem în capacitatea 
și receptivitatea antrenorilor.

PARIS, 27 (Agerpres). — Tradi
ționala competiție internațională 
automobilistică „Raliul Monte Car
lo" a ajuns înaintea ultimei saic 
etape ; proba complimentară care 
va decide pe învingătorul cursei.

Cea de-a doua etapă a Raliului, 
parcursul comun, s-a caracterizat 
printr-un înalt grad de 
concurentii trebuind să 
atît greutăților de ordin 
și — în ultima parte — 
atmosferice neprielnice.
204 echipaje care au luat 
marți dimineață în . parcursul co
mun (Monaco. Vals les Bains. Mo
naco) numai 52 au reușit să înche
ie această fază a competiției. Prin
tre ultimii abandonați s-a numărat 
si cunoscutul pilot suedez Bjcern 
Waldegâard (pe .,Porsche"),
s-a retras din cursă în timpul des
fășurării celei de-a opta probe spe
ciale. Un succes net a obținut „Al- 
phine-Renault", care a reușit să se 
claseze cu patru mașini, din cele 
cinci înscrise. în primele șase locuri 
ale clasamentului.

După parcursul 
mul loc 
suedezului 
phine") cu 
nute 
cezul Bernard Darniche 
ne") — 3h 32:54 și 0 mp. italianul 
Sandro Munari („Landa") — 
,3h 33:34 și 2 mp. francezii Jean

comun, pe pri- 
află echipajul 
Anderson 

și 0 
penalizare, urmat de

se
Ove

3h32:52
(,.A1- 

mi- 
fran- 

(..Alphi-

Situația calificărilor

pentru turneul olimpic

de baschet masculin

Pentru turneul oUmpie de baschet 
(masculin), care se ya desfășura la 
Munchen între 26 augusfr și 10 septembrie, 
s-au calificat pînă în prezent 10 echipe: 
S.U.A.. Iugoslavia, Brazilia, U.R.S.S. 
(primele patru clasate la Jocurile Olim
pice din Mexic), R. F. a Germaniei (ca 
țară organizatoare), Japonia șl Fillpine 
(zona asiatică). Senegal și Repuiîiica A- 
rabă Egipt (zona africană) și Australia. 
Pentru ocuparea celorlalte șase locuri se 
vor disputa două turnee preolimpice Un 
America șt respectiv Europa. Primei? 
două formații clasate în flecare din a- 
ceste competiții vor căpăta dreptul de 
a evolua în turneul final de la Munchen. 
In sfîrșit, pentru ultimele două locuri 
disponibile se va desfășura un nou tur
neu. programat în ajunul Olimpiadei 
(9—2o august) în orașul vest-german Aug
sburg.

Sîmbătă și duminică, Ia Paris, în 
fief-ul scrimei franceze de la „Cou
bertin", floretiști din aproape toate 
țările europene vor participa la tra
diționalul 
Martini", 
nului.

Printre 
și cîțiva 
Murcșan,
Ștefan Ardelcanu, Aurel Ștefan și 
Dan Vlad.

Lotul scrimerilor noștri, condus 
de antrenorul federal Vasile Chela- 
ru, a părăsit ieri Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre capitala Franței.

REZULTATE ÎNALTE ALE ATLEȚILOR
DIN R.D GERMANA

BERLIN, 27 (Agerpres). — Atleții 
fruntași din R. D. Germană și-au 
început pregătirile în vederea se
zonului internațional, participînd

HARTMUT BRIESEN IK

teren acoperit detinut de austriaca 
Ilona Gusenbauer.

In proba masculină de aruncarea 
greutății pe primul 
campionul european 
senick cu 20,08 m, 
chim Rothenburg — 
feminină de 50 m 
cîștigată de cunoscuta _______
Karin Balzer cronometrată în 6,8. 
Proba feminină de 50 m plat s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare 
a Evelinei Kaufer — 6,3. Principala 
favorită a cursei, campioana euro
peană Renate Meissner s-a clasat 
pe locul patru.

TURNEU DE
EA SAO

loc s-a clasat 
Hartmut Brie- 
urmat de Joa- 
19,81 m. Cursa 
garduri a fost 

sprinteră

BASCHET
PAULO

început un mare
de

un concurs desfășurat la „Dyna- 
Sporthalle" din Berlin.

mai bun rezultat a 
de Rita Gildemeister 
în proba de săritură
cu 1,87 m. performantă infe-

fost ob- 
învingă- 
în înăl-

la 
mo

Cel 
ținut 
toare 
fame
ridară cu numai un centimetru ce
lui mai bun rezultat mondial pe

La Sao Paulo a
' turneu international masculin 
' baschet la care participă puterni

cele reprezentative ale U R.S.S., 
S.U.A.. Poloniei și Braziliei.

In partida inaugurală s-au întîlnit 
selecționatele Braziliei și Poloniei, 
victoria revenind cu scorul de 82- 
62 (38-36) baschetbaliștilor brazili
eni. Din echipa învingătoare s-au 
evidențiat Marquinho si Rubens, 
iar din cea poloneză Dolczewski.

în cel de-al doilea meci vor juca 
formațiile U.R.S.S. și S.U.A.

Cea de-a 29-a ediție a tradiționalului 
concurs internațional de etos de la San 
Sebastian s-a încheiat cu victoria atle- • 
tulul englez L. Stewart. El a parcurs 
10.700 km în 32:21.8 fiind urmat de 
compatriotul său M. Baxter — 32:23,6, 
spaniolul F. Gaytan — 32:29.0 etc. Cu
noscutul recordman tunisian Mohammed 
Gammoudi, campion olimpie la Ciudad 
de Mexico în proba de 5000 m. a ocupat 
locul 10 cu timpul de 33:36,0.

STOKE — CHELSEA IN FINALA 
.CUPEI LIGII ENGLEZE*

Continuîndu-și turneul 
selecționata Ungariei a jucat cu forma
ția Curitiba. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 2—9 (0—0) prin 
golurile înscrise de Hello Pires în mi
nutele 57 și 63.

O FINALA INTERCONTINENTALA A 
„CUPEI CUPELOR*

Uniunea europeană de fotbal a sta
bilit ca echipa engleză Chelsea. învin
gătoare in -Cupa cupelor* — ediția 1971. 
să întâlnească in două meciuri (tur—re
tur) echipa care va ciștiga campiona
tul confederației Americii Centrale șl 
de Nord. După cum se știe, la acest 
turneu participă echipe din S.t’.A., Ca
nada și Mexic. Datele celor două jocuri, 
urmează să fie stabilite uite: ’

ECHIPA UNGARIEI LA 
tNFRLNGERE

Peste 39 MO de spectatori au urmă 
la Manchester cea de-a doua rejuoare 
a semifinalei -Cupei ligii engleze- la 
fotbal d'soutată intre echipei? Sink" 
City și West Ham United. Fotbaliștii 
de la 9toke au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 și vor întâlni în finalft pro
gramată la 4 martie, formația Chelsea.

PĂREREA LUI GORDON BANKS

In Brazilia.

în privința severității arbitrilor 
sancționează intrările -tari- ale jucăto- 
nlor. cunoscutul portar englez Gordon 
Banks spine :_Este o măsu'ă cit se poate 
de justă. Finețea si tehnicitatea jucăto
rilor va fi dominantă, iar jucătorii care 
sint jongleri ai balonului, ca 
Eastham și Best, vor fi net ; 
Și este bine așa..."

ASII BALONULUI1

i de pildă 
avantajați-

CEI CAHF CRITICA PE 
SINT AMENDAȚI !

ARBITRII

Trei antrenori cunoscuți au 
ționațl cu amenzi pentru că 
în presă maniera arbitrajului prestat la 
uncie partide ale echipelor lor. Este 
vorba de madrilenii Munoz și Merkel 
și de Scopigno (antrenorul echipei Cag
liari). care a fost amendat cu 150 909 
de lire italiene pentru faptul că a-cri
ticat un arbitru în ziarul „Corriere dello 
Sport*.
FOTBALUL ÎN SALA ÎN ACTUALITATE

In timpul iernii, turneele de fotbal în 
sală sint tot mai des organizate în sco
pul de a completa programul de pre- 
gâtire a jucătorilor, in R. F. a Ger
maniei se preconizează organizarea unul 
mini campionat de sală in perioada 
dintre tur și retur.

fost sanc- 
au criticat

Pentru a opta oară, săptămînalul 
sovietic „Futbol-Hokkei" a organizat 
o anchetă in rindurile a 122 de zia
riști și reporteri sportivi, reprezen
tând agențiile de presă T.A.S.S. și 
A.P.N.. radioul, televiziunea și 65 de 
ziare și reviste. Scopul anchetei: de
semnarea celor mai buni fotbaliști 
pe posturi, precum și a celui mai 
bun fotbalist al anului. Titlul de 
onoare a revenit lui Evgheni Ruda
kov, portarul formației campioane 
Dinamo Kiev. El a acumulat 298 de 
puncte, devansînd cu aproape 100 de 
puncte pe ce de-al doilea clasat.

In virstă de 29 de ani, excelent 
dezvoltat fizic, Evgheni face parte

NOTĂ

SE VA MAI DISPUTA CAMPIONATUL INTERBRITANIC?
Campionatul interbritanic de fot

bal, cea mai veche competiție inter- 
tări din lume, este pe cale de a. ■. 
sucomba. Deși nu s-a anunțat, încă, 
oficial acest lucru, surse bine in
formate și autorizate afirmă că fe
derația engleza este cea care va 
lua această inițiativă, cu toate că 
se știe că nu Va primi oonsensul 
celorlalte federații interesate — 
Scotia, Irlanda de Norii și Țara 
Galilor.

Motivul acestei renunțări îl con
stituie calendarul tot mai încărcat 
al reprezentativei șl echipelor de 
club engleze, care nu mal pot face 
fată unui program supraîncărcat, 
în acest context se înscrie și renun
țarea Angliei la mini-campionatui 
mondial din vara acestui an din 
Brazilia.

Tn orice caz, inițiativa federației

engleze. în cazul în care va fi ex
primată oficial, va atrage după sine 
vii proteste din partea celorlalte 
federații, deoarece acestea contează 
foarte mult Pe meciurile din cam
pionatul interbritanic, care aduc 
venituri destul de Însemnate casie
riilor lor nu prea bine garnisite. 
Pentru că marea rivalitate dintre 
cele patru reprezentative face ca 
meciurile dintre ele să atragă, În
totdeauna, un mare număr de spec
tatori.

Oricum, cei mai pesimiști afirmă 
că aoest vechi turneu si-a consu
mat, In anul care a trecut, ultima 
ediție si că In anul prezent, lumea 
fotbalistică din Marea Britanic se 
va mulțumi cu meciul jubiliar 
Anglia — Scotia, aiuns, acum, la 
cea de-a o suta ediție ! Ce se va 
întlmpla. Insă, după aceea ?

dintr-o familie cu 
sportive (Iuri, fratele 
voleibalist de prima categorie, iar 
sora sa Tamara, este 
clietbalistă). Și-a început cariera in 
1959. la Moscova. Foarte curind a 
trecut în echipa Sudostroitel din 
Nikolaev, divizia B. Evoluția sa a 
atras atenția, in scurt timp, antre
norilor de la Dinamo Kiev, care, 
insă, au avut mult de furcă pînă 
să-l convingă să „treacă" la ei. Și 
astfel a început drumul spre culmi, 
un drum presărat cu destul de multe 
neplăceri Rudakov a fost un „cam
pion" al accidentărilor, fapt care 
i-a întîrziat progresul ca atare și 
selecționarea in prima reprezentati
vă a U.R.S.S In ultimii ani, însă, 
soarta s-a dovedit mai clementă cu 
Evgheni, talentul său înflorind cu 
rezultatele cunoscute. Discutind cu 
cel mai bun fotbalist al Uniunii 
Sovietice nu poți să nu remarci ma
rea sa modestie și luciditate. Astfel, 
Rudakov socotește că, pentru a de
veni un bun portar, lucrul principal 
îl constituie munca, urmată îndea
proape de o fermă încredere în sine. 
De asemenea, trebuie să studiezi cu 
mare atenție jocul celor mai peri
culoși atacanți. Măiestria portarului 
constă în simplitate, economie de 
mișcări și siguranță.

Ce tși poate dori. Evgheni Ruda
kov pentru noul sezon ? Nici o ac
cidentare, cit mai multe prezențe în 
prima reprezentativă, fiica sa. Lena, 
să aibă cit mai bune rezultate la 
învățătură. Și mult succes, în mai, 
la examenul de stat, pe care-l va 
susține la Institutul de cultură fi
zică.

vechi tradiții 
mai mare, e

o bună bas-

La Cottbus s-a disputat meciul retur 
dintre echipele Dynamo Weiswasser 
(R. D. Germană) și formația poloneză 
Novy Târg, contând pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 10—0 (1—0. 
3—0. 6—0) sl s-an calificat pentru semi
finalele competiției. Tn primul' joc ho- 
cheiștii din R D. Germană cîștigaseră 
su scorul de 9—3.

In cadrul camnionatului <)e hochei ne 
gheață al U.R.S.S. echipa Torpedo 
Gorki a suferit două înfrîngeri pe te
ren propriu : cu 3—4 (1—0. 1—0, 1—4' 
în fata formației Himik Voskresensk st 
cu 3—6 10—3. 2—2. 1—1' în fața echipei 
Lokomotiv Moscova. Tntr-un alt joc. 
Aripile Sovietelor Moscova a dispps cu 
scorul de 6—4 (0—0. 4—4. 2—0) de Trak
tor Ceiiabinsk. In clasament conWnj’ă 
să conducă ȚSKA Moscova cu 35 puncte 
(din 20 de jocuri), secundată de Dinamo 
Moscova — 34 puncte (din 
si Spartak Moscova — 28 
21 jocuri).

23 meciuri) 
puncte (din

sărituri cuConcursul internațional de
schiurile, desfășurat pe trambulina de 
la Banska Bystrica (Cehoslovacia), a 
fost dominat de sportivii cehoslovaci, 
clasați De primele trei locuri. A cîștigat 
Jan Kliment care a avut cele mai 
bune dou.'l sărituri de 79 m șl respectiv 
61 m. urmat de Jaromir Lidak și Josef 
Matous. Locurile următoare au fost 
ocupate de reprezentanții R. D. Germane, 
Bernd Hoddon și Dietmar Aschenbach.

Cunoscntul boxer turc de categorie 
ușoară. Cemal Kamaci. fost salanger Ia 
•titlul european, s-a întîlnit la Istanbul 
<ru francezul Baldassari Picone. Net su
perior. Kamaci. a obținut victoria prin 
abandon în repriza a 5-a.

spaniolul Augustin Senin, 
la Madrid Intr-un 
compatriotul 
deține titlul

meci 
său Dionisio 
de campion 
victoria prin 
a fost urmă- 

Senin 
fran-
avea

Campionul european de box Ia cate
goria cocoș, 
l-a întâlnit 
amical pe 
Bisbal, care
național. Senin a repurtat 
ko în repriza a 3-a. Meciul 
rit de peste 3 000 de spectatori, 
îșl va pune titlul în joc în fața 
cerului Guy Caudron. Meciul va 
loc la Barcelona.

Tinărului jucător italian de tenis, 
ano Panatta, în vîrstă de 21 de ani. I 
s-a făcut oferta de a trece la profesio
nism ca membru al grupului condus 
de americanul Lamar Hunt. El urmează 
să discute această propunere cu fede
rația italiană de specialitate. Se pare, 
însă, că forul susnumit nu-1 va aproba 
trecerea la profesioniști deoarece are 
nevoie de el pentru întâlnirile pe care 
echipa 
susțină

Adri-

reprezentativa urmează să le 
în cadrul „Cupei Davis*.

Tradiționala anchetă organizată de zia
rul „Naroden Sport* din Solia a desem
nat drept cei mal bun sportiv bulgar 
al anului 1971 pe Peter Kirov, campion 
mondial la lupte clasice. El a totalizat 
796 puncte, fiind urmat de gimnasta 
Maria Ghlgova — 709 puncte șl luptă
torii Aleksandr Tomov — 702 puncte, 
Gheorghi Mlrkov — 646 puncte și Ruși 
Petrov — 550 puncte.
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