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FARUL, LA... KILOMETRUL 60
SAPPORO NE-A INTIMPINAT IN ' •! Fotbaliștii constanțeni pregătesc cu

Vedere panoramică 
a satului olimpic de la 
Sapporo.

de laSAPPORO, 28 (prin telefon, 
trimisul nostru special).

Gazda celei de a Xl-a 
a 
ne-a întâmpinat în 
tul imaculat al zăpezii proaspete. 
In plină efervescență, respirind ti
nerețe și 
dei albe" 
tul dura 
cială, sau 
Tokio, în 
te să valideze înscrierile „olimpici
lor" ce se pregătesc pentru între
ceri.

Nici la plecarea din capitala Ja
poniei nu aflasem încă pretiziuni 
asupra rezultatelor, în perspectivă, 
ale lucrărilor Comisiei speciale. în 
schimb, aici la Sapporo, imediat 
după sosire, am putut culege o se
rie de date privitoare la locul, de 
desfășurare a competiției supreme, 
de startul căreia ne mai despart 
doar cinci zile. Iată, deci, într-o 
înșiruire scurtă, pe cele mai sem
nificative.

Se știe, Sapporo este capitala 
insulei Hokkaido, cea mai nordică, 
din arhipelagul nipon. Orașul este 
așezat la numai 30 m deasupra 
nivelului mării, pe o vastă cîmpie 
— Ishikari — cu laturile de câțiva 
zeci de km și mărginită la liniile 
orizontului da munții Teine (1023

ediții 
Jocurilor Olimpice de iarnă, 

întâmpinat în veșmîn-

voioșie, orașul „Olimpia- 
pare să ignoreze cu to- 
și prelungita luptă ofi- 
de culise, care se dă la 
sinul farurilor Insărcina-

DOUĂ ATRACTIVE
CUPLAJE INTERNATIONALE

LA HOCHEI
Activitatea hocheistică internațio

nală se reia la Patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală. Astăzi și 
mîine vor avea loc două reuniuni 
care merită să rețină atenția iubi
torilor jocului cu crasă și puc.

In program figurează partidele t
ORA 16,30 : România — Bulgaria 

(echipe de juniori)
ORA 19,00 : Selecționata divizio

nară — U.R.S.S. (echipa de juniori).
Intîlnirile vor fi conduse prin ro

tație de arbitrii români C. Sgîncă 
— M. Presneanu, Gh. Mureșanu — 
FI. Gubernu și FL Gubernu — O. 
Barbu.

Selecționata de Juniori a Bulga
riei a sosit în Capitală vineri di
mineață. în cursul zilei de ieri toa
te cele patru echipe care vor evo
lua sîmbătâ și duminică, au făcut 
antrenamente pe gheața patinoa
rului.

ZIAR All.CONSILlULUl NATIONAL PENTRU BDUCATIE FIZICA SI SPORT

IMACULAT AL ZĂPEZII
m), Eniwa (1320 m), Okurayama 
și Miyamomori mai mici ca înăl
țime, de fapt niște coline. Această 
uriașă cîmpie este brăzdată de o 
rețea de afluenți- ai rîului Toyohira, 
rîu care traversează cîteva cartiere 
ale orașului.

centru urbah al Japoniei. Inexis
tent acum un secol, orașul a cres
cut văzînd cu ochii atît ca întin
dere și populație, dar și ca im
portanță 
culturală

Cinstei
Și 
în 
de

pondere industrială și 
viața Japoniei.
a i se acorda de către

• Orașul „Olimpiadei albe" respiră 
voioșie o Un extraordinar efort organizatoric, în
cununat cu succes, în numai 18 luni o „Festivalul 
zăpezii" — simbol al tinereții orașului...

Sapporo, mai înseamnă in tra
ducere și „Orașul nou", căci — 
oricît de paradoxal ar părea — el 
a fost construit special, după un 
plan și o geometrie modernă, spre 
a devenit capitala regiunii. Hokkaido 
numără azi 5,2 milioane de locui
tori, din care peste 1 milion sînt 
cetățenii orașului Sapporo, al 8-lea

Q99
SAPP08072

C.I.O. organizarea Jocurilor Olim
pice de iarnă, orașul Sapporo i-a 
răspuns printr-un extraordinar 
efort economic (peste 400 milioane 
dolari) și organizatoric. în numai 
18 luni s-au amenajat pîrtii noi de 
schi, piste de bob și săniuțe, noi 
trambuline, stadioane de gheață 
(acoperite și descoperite), sat olim-

pic, un centru de presă și casa pre
sei, căj de acces, șosele, poduri, un 
metro, jumătate aerian, jumătate 
subteran, de fapt un tren electric, 
modern, de mare capacitate și vi
teză, susținut — pentru liniștea 
orașului — pe roți de cauciuc.

Dintre
Sapporo pare a fi cel mai puțin 
specific,
Aspectul
orașul care n-are încă un secol de 
existență : solide și uriașe clădiri 
comerciale din sticlă, beton și oțel, 
magazine și turnuri metalice, piețe 
largi, spațioase, integrate într-un 
geometrism rectiliniu al străzilor și 
cartierelor. Și totul este scăldat în 
baia de lumină a electricității.

Oraș tînăr, modern, trepidant, 
Sapporo nu se poate lăuda cu o 
moștenire venită peste generații, 
d intr-un trecut de secole și milenii. 
Sapporo, ca întregul Hokkaido nu

toate orașele Japoniei,

cel mai puțin tradițional, 
modem predomină, în

Aurel NEAGU
(Continuare în pag. a 4-a)

In intilnirea feminină România—Ungaria

SUITA DE VICTORII ALE TINERELOR
NOASTRE TENISMANE!

Virginia Ruzici (stingă) și tnvin sa sa din primul meci, (ucătoarea 
maghiară Eva Roszavdlgp

fiaultăți pe Katalin Szeman 
6—4, 6—1. Dinamovista fără 
joace la valoarea reală în primul 
set, a avut o revenire în a doua 
Parte a jocului cînd s-a impus 
net, cîștigînd relativ ușor. A doua 
întîlnire, dintre Adriana Călina și 
Agnes Szabo, a prilejuit o luptă 
strânsă pînă la ultimul schimb de 
mingi. Românca folosind decisiv 
lovitura de dreapta a învins mai 
greu decît ne-am fi așteptat: 6—8, 
6—0. 7—5.

Partida dintre jucătoarele de re
zervă Simona Nunweiller și Agnes 
Csehik a prilejuit un joc foarte 
disputat. Cu toate că a fost învinsă 
jucătoarea maghiară a arătat fru
moase calități și lovituri foarte 
corect executate. în setul trei, con
diția fizică și-a spus cuvîntul dind 
prilejui Simonei Nunweiller 
termine victorioasă, cu scorul 
6—2, 5—7, 6—2.

întîlnirile continuă azi, de 
orele 9 și 16.

cu 
să

să 
de

la

Dintotdeauna, oamenii litoralului 
au apreciat mult muntele. Atracția 
contrastului. Fotbaliștii Farului con
firmă regula. Sînt fericiți la mun
te, deși pentru ei muntele a însem
nat, în ultima vreme, mai multă 
transpirație — izvorîtă din eforturi 
maxime — decît cea pe care ți-c 
provoacă zilele de arșiță la Ma
maia. Da , scurtul concediu petre
cut la munte este destinat cu pre
cădere pregătirii.

Cum un reporter prețuiește în 
primul rlnd faptele pe care le vede

cu ochii lui și apoi vorbele, să dăm 
cuvîntul faptelor...
...UN CROS CONTROLAT TN 

MANIERA CURSELOR 
CICLISTE

După ce cu o zi înainte făcuseră 
repetiție generală la testul Co- 

fotbaliștii constănțeni susțin
o
oper, fotbaliștii, constanțeni susțin 
marele examen al acestei perioade 
de concediu activ în împărăția 
munților.

Bușteni — Cabana Gura Diham- 
Bușteni.

DE LA ORA 10, IN SALA FLOREASCA

HÂJIME*) IN CAMPIONATELE INTERNATIONALE

• La start
concurenți 
din 9 țări

pasiune returul
Peste 9 kilometri.
Cros pe drum de munte, privit 

cu maximă seriozitate de antreno
rii Cosmoc și Toma, ca și de elevii 
lor. Se pleacă cu numere de or
dine, de la 1 la 20, în grupe de cite 
cinci. Medicul echipei, doctorul 
Dinu, urmărește cursa din mașină 
iar la Gura Diham, antrenorul To
ma bifează numerele de ordine. .

De ce acest riguros control ?
Pentru a preîntîmpina (ne mărtu

risește antrenorul secund) o posibilă 
victorie dobîndită cu... ajutorul, ma
șinilor sau al săniilor trase de cai 
care urcă spre cabană. Ca să fie în 
spiritul și în obiceiurile marilor 
curse cicliste, crosului fotbaliștilor 
constanțeni i-a mai lipsit doar con
trolul antidoping !

Bilanț la sfîrșitul alergării. Locul 
I — Stoica — 32 de minute (exce
lent timp). Premiu : o portocală și 
o ciocolată. 15 fotbaliști sub 40 de 
minute. Locul 20: Tbfan. Premiu 
de consolare : o chiflă.

„Cronometrorul” Cosmoc este 
foarte îneîntat de randamentul at
letic al băieților. Iar doctorul 
de pulsul luat imediat după

Cu această alergare, Farul a 
astăzi kilometrul 60, de la 
putui pregătirilor — notează 
diagramele sale antrenorul princi- 
pal al echipei constănțene.

J9

Dinu 
cros, 
atins 
înce

pe

Cu toții am susținut ideea uni
tății procesului instructiv-educativ. 
Din ea am făcut și un principiu 
care, firesc, ar trebui să structureze 
orice realitate pedagogică, pentru 
că valorile cunoștințelor, priceperi
lor și deprinderilor nu pot fi dis
cutate în afara concepției de viață, 
a convingerilor și întregului com
portament al celui ce le posedă. 
Numai în funcție de acestea, tot 
bagajul cunoștințelor și priceperilor 
capătă o semnificație 
doar așa posesorul lor 
factor dinamic care 
creează, rafinează, mută 
rează domeniul pe care îl prezintă, 
în acest sens este de dorit ca toa
te domeniile de activitate să cre
eze oameni energici, de acțiune, cu 
puterea deciziei, responsabilitatea 
faptei și limpezimea finalității ei.

Or, sportul, prin esență un pro
ces pedagogic, reprezintă o practi
că cu o mare putere de verificare 
a modului în care un astfel de 
principiu fundamental este tradus 
în fapt.

Din acest punct de vedere, tre
buie să recunoaștem că, mînate de 
ritmul mal mult decît grăbit al 
evoluției performanței (și sub în
demnul îndatoririlor, al sarcinilor 
de plan, care au apărut și în viața 
sportivă, dincolo de indiscutabilul 
său voluntariat), o parte din unită
țile noastre sportive, tehnicienii lor, 
au vizat cu prioritate obiectivele de 
pregătire biologică și tehnică, lăsîn- 
du-le pe cele de ordin moral, voli
tional, afectiv și intelectual, să se 
împlinească mai mult sub oblădui
rea întîmplării. Se poate, evident, 
argumenta că tînărul sportiv tră
iește sub permanenta Incidență a 
multiplilor factori educogeni. Școa
la, familia, organizațiile de tineret 
îl ocrotesc și acționează concentrio 
pentru modelarea Iul pe multiplele 
fațete care compun ființa ome
nească, mai cu seamă în perioada 
deschiderii ei spre lume.

Dar, unitatea sportivă — oricît 
de specializată ar fi — nu poate să 
rămină în afara acestui poligon de 
influențe. în incinta ei tînărul pe
trece o parte a bugetului timpului 
său liber, de-a lungul mai multor 
ani, a cărui densitate nu este for
mată doar din execuția nemijlocită 
a actului motor, prin care se urmă
rește o perfecționare. Mai mult, 
virtuozitatea sportivă nu se reali
zează într-o totală izolare, ci în- 
tr-un context competitiv prin defi
niție, la care ființa umană parti
cipă cu aceste resorturi interioare. 
Cantitatea imensă de repetare, in
dispensabilă automati.?»ri.i gi stabb

social# și 
devine un 
stimulează, 
și prefigu-

lității la nivel de măiestrie a ges
tului motric, ridicarea capacității 
funcționale, se realizează cu aju
torul tuturor sferelor care alcătu
iesc ființa umană. Participarea ac
tivă a tînărului, ca urmare a actu
lui conștient al procesului pedago
gic, concomitent cu situația acestuia 
pe fondul ideilor, convingerilor și 
deprinderilor generale cu care spor
tivul vine în pregătire, sau pe care 
în parte i le formează, i le verifi
că și i le amplifică, asigură — în 
ultimă analiză — echilibrul compo
nentelor educative și instructive în 
interiorul acestui proces. Ruperea 
cumpenei, sacrificarea ei în intere
sul rezultatelor cu scadență ime
diată, către care se concentrează 
toată energia, nu rămîn fără recul, 
fără zguduire, chiar și pentru des
tinul sportiv. în afara faptului că 
longevitatea în performanță este 
doar o frîntură din viața tînărului 
(pentru că el rămîne, dincolo de 
limitele ei, omul social al cărui po
tențial de integrare în ansamblu
rile societății, nu ne este indiferent) 
considerăm că are o mare însem
nătate practică, chiar pentru peri-

conf. univ. dr. NICU ALEXE
director al Centrului de cercetări 

științifice al C.N.E.F.S.

Ierj dimineață, la sala Steaua, 
au început primele partide din ca
drul dublei întilniri feminine de 
tineret România—Ungaria. Jucătoa
rele noastre au luat un start bun 
în ambele confruntări. Astfel — 
în meciul primelor reprezentative 
— Virginia Raziei a dispus de Eva 
Roszavolgy cu 6—1, 6—2, iar co
echipiera ei, Mariana Simionescu, 
a terminat învingătoare în fața 
Clarei Fodor cu 6—1, 6—4. Așa in
cit, prima echipă a țării noastre 
conduce cu 2—0 în fața formației 
oaspe.

Cu același scor (2—0) au luat 
avans tenismanele reprezentativei 
secunde a României.

Conform așteptărilor. Florența 
Mihai a învins fără prea mari di-

IARNA

<

S. IONE8CU

Cea de a IlI-a € 
a Campionatelor i- 
naționale individuale de 
judo (tineret) ale Ro
mâniei se inaugurează 
astăzi, la ora 10, în sala 
Floreasca. La startul 
acestei competiții vor fi 
prezenți tineri judoka 
din Bulgaria. Cehoslo
vacia, Cuba, R. D. Ger
mană, R F. a Germa
niei, Italia, Polonia (cu 
doi sportivi la fiecare 
categorie), Ungaria și 
România (4—5 concu- 
renți de categorie).

Competiția se anunță 
deosebit de interesantă. 
Deși tineri — unii din
tre sportivi abia au de
pășit vîrsta junioratu
lui, iar alții nu au tre
cut încă acest prag — 
aproape toți au parti
cipat la mari întreceri 
internaționale: campio
nate mondiale și euro
pene, Jocurile Paname
ricane etc. Bunăoară, 
sportivii polonezi au 
cucerit anul trecut lo
cul II la campionatele 
mondiale de juniori pe 
echipe, iar formația 
Cubei a ieșit. învingă
toare la Jocurile Pan
americane, unde prin
tre altele, a învins echipele S.U.A. 
și Braziliei. Firește, în asemenea 
condiții, misiunea reprezentanților 
noștri va fi foarte dificilă.

...CIND PROFESORUL 
COSMOC REDEVINE ELEVUL 

COSMOC

După-amiază, jucătorii Farului se 
relaxează. Un prilej favorabil pentru 
Robert Cesmoc de a se uita în gră-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ȘEDINȚA DE ANALIZĂ
A COMPORTĂRII
LOTULUI FEMININ

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN LOCUL CAMPIONATELOR MUNICIPALE

CONCURS DE ATLETISM
IN SALA VIITORUL DIN CAPITALĂ

întrucit 
încă aptă ______ _ _ _______
de atletism, campionatele municipiu
lui București pentru seniori și ju
niori I. ce trebuiau să se desfășoare 
la sfîrșitul acestei săptămlni, au fost 
aminate. De aceea, azi (începind de

sala -23 August" nu este 
să găzduiască un concurs

La ora 16,30) și mîine (ora 9) se va 
disputa, in sala Viitorul, un concurs 
deschis seniorilor și juniorilor I și II, 
la care și-au anunțat participarea 
atleți din majoritatea cluburilor bucu- 
reștene.

înaintea schiai-ului (concurs) de la „Floreasca" 
sportivii polonezi au efectuat ieri un ușor 
antrenament la sala de la complexul „23 Au

gust"
Foto : DRÂGOȘ NEAGU

Ieri seara, la complexul sportiv 
„23 August" a avut loc tragerea 
la sorți pentru primul tur. Se pare 
că cele mai aprige confruntări vor 
avea loc la categoria 70 kg, la care 
sînt înscriși protagoniștii ultimelor 
competiții de amploare : J. Turna 
(Cehoslovaia), H. Krdger (R. D. 
Germană), J. Kowalewski (Polo- 
nit), R. Lamas (Cuba) și P. Biler 
(R. F. a Germaniei), cărora li se a- 
daugă cei 5 sportivi români, printre 
care Doru Hîrșan și Cornel Ro
man, medalia ți cu bronz la 
de anul trecut.

Iată și programul zilei : 
ora 10 — tururile I și II; de 
16,30 — festivitatea de deschidere 
și, în continuare, confruntările tu
rului III. recalificările și sferturile 
de finală.

•) Hajime = începe lupta.

ediția

de la 
la ora

Aseară, la sediul C.N.E.F.S. a avut 
loc ședința Biroului Federației ro
mâne de volei, care a analizat acti
vitatea. desfășurată de reprezentati
va de senioare a țării noastre în 
anul 1971. Punctul central al anali
zei a fost constituit de comportarea 
echipei la campionatul european din 
Italia. La ședință au participat tov. 
loan Kunst-Ghermănescu, secretar 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, dr. Petre Du
mitrescu, președintele F.R. Volei, 
Aurel Predescu, consilier pentru 
jocuri sportive în cadrul C.N.E.F.S., 
alți specialiști.

Cei doi antrenori ai lotului, N. 
Roibescu și N. Meadu, au prezentat 
un referat asupra modului în care 
au decurs pregătirile în vederea im
portantelor obiective care au stat în 
fața echipei reprezentative în anul 
1971, Au urmat discuții, în cadrul 
cărora au fost relevate unele caren
țe ale procesului instructiv-educa- 
tiv la lotul feminin de volei, asupra 
cărora vom reveni într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

SE NUMĂRĂ
PATINOARELE!

•. CONTRIBUȚIA EDILILOR CAPITALEI • ELEVII 
CONFECȚIONEAZĂ PATINE • LINGĂ GHEAȚA
UN INSTRUCTOR ’ • ASOCIAȚIILE DE LOCATARI $1 COPIII •

ȘI DEMONSTRAȚIILE
JOCURI DISTRACTIVE 
AȘILOR

La Palatul Pionierilor patinoarul găzduiește primul meci amical de 
hochei intre începători! Deocamdată, insă, se face obișnuita., 

încălzire !
Foto, S. BAKCS1

Astăzi, in Sala Sporturilor din Cluj

„U“ BUCUREȘTI Șl „D“ TIMIȘOARA 
SE ÎNTÎLNESC ÎNTR-UN PASIONANT DERBY

— Ieri, rezultate scontate
Campionatul feminin de handbal 

Se înscrie cu din ce în ce mai 
multă autoritate pe agenda com
petițiilor .interne. programînd cu 
ocazia ultimului turneu de sală, ce 
se dispută zilele acestea la Cluj, 
unele dintre cele mai echilibrate și 
pasionante confruntări ale sale. în
ceputul va fi făcut chiar azi, în 
Sala Sporturilor din acest 
cînd amatorii de handbal clujeni 
V<K gyea prilejul să asiste la cea

oraș.

mai așteptată partidă și apume 
aceea dintre fruntașele clasamen
tului Universitatea București, cam
pioana țării aflată în prezent pe 
locul secund în clasament (23 
puncte) și Universitatea Timișoara, 
lidera competiției (24 puncte). Me
ciul va începe la ora 18,30.

(Citiți în pag. a IV-a relatările 
trimisului nostru de la prima etapă 
a acestui turneu de sală, disputată 
ieri)

Prinși in „cleștele" unei activități diurne intense, cu solicitări perma
nente, avind chiar și distracțiile servite prompt, în marea lor ma
joritate, la... domiciliu prin intermediul micului ecran, tinerii, dar 

mai ales vârstnicii, pierd intr-un ritm Îngrijorător de rapid gustul și în
deosebi valoarea mișcării în aer liber. Și dacă vara, de bine de rău, în 
programul unei săptămini se mai inscriu totuși o plimbare sau două prin
tr-un parc, iarna in schimb comoditatea sau teama de frig anulează și 
acest mărunt contact cu natura, cu acrul proaspăt, cu formele cele mai 
simple de relaxare și recuperare.

Iată de ce valul de frig consemnat cu regularitate in buletinele m«-
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\X

PREOCUPĂRI MAJORE
In 

sură 
diții 
a exercițiilor fizice de către tinere
tul bucureștean intră în preocupă- 
rTe administrației locale, ne-am 
adresat tov. Dumitru Calomfirescu, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al sectorului 4, care a răspuns cu 
amabilitate întrebărilor noastre.

— Bineînțeles, preocupările 
sînt multiple și de o mult mai 
importanță decît cea la care ne 
rim. Totuși, am dori să știm ce mă
suri ați luat pentru crearea unor 
condiții de joacă și de practicare a 
sportului pentru copiii și tineretul

dorința de a cunoaște tn ce mă- 
problema asigurării unor con- 
corespunzătoare de practicare

dv. 
mare 
refe-

din sectorul dv., în aceste zile de iarnă ?
— Problema 

este cituși de 
conștienți de 
sportului, de 
toare pe care 
asupra celor ce le practică. Vorbind 
despre copii, socotim firesc pentru 
ei ca mișcarea, practicarea exerci- 
tiilor fizice să fie o necesitate vitală. 
In aceste condițr, asigurarea 
spații pe care ei să se poată 
a unor terenuri pe care să 
face sport, este, pentru noi, o 
cupare permanentă. De pe o ____
de poziție privim noi problema pe 
care ați abordat-o. De altfel, pentru 
Consiliul popular al sectorului nos
tru anul 1972 a fost declarat anul 
amenajărilor de baze sportive și te-

la care vă referiți nu 
puțin minoră. Sîntem 
necesitatea practicării 
influențele binefăcă- 

exercițihe fizice le au

unor 
juca, 
poată 
preo- 
astfel

teorologice din ultimele zile a ridicat în mod acut problema amenajării 
patinoarelor naturale, a acestor baze sportive atît de utile în lunile de 
iarnă, de unde — cum se exprima foarte plastic un dascăl de educație 
fizică — „se poate cumpăra sănătate cel mai ieftin!". Există, evident, 
dorința de a patina. Este suficient, în această privință, să vezi copiii 
alunecând pe fîșii de gheață improvizate pe lîngă garduri sau prin curți. 
Ce s-a întreprins în Capitală pentru amenajarea a cit mai multe pati
noare naturale? Cum a găsit gerul ultimelor zile pe gospodarii sportivi ?

Pentru a răspunde la aceste întrebări am întreprins un raid-anchetă 
prin școli, prin cluburile și asociațiile sportive, sau Ia bazele lor.

iă\\\\\\\\\\\\\\\\\Vt
— Trebuie să înțelegem că tinere

tul din sectorul dv. are motive de satisfaefie ?
— Cred că da. Tineretului îi vor 

fi create în acest an condiții mult 
mai bune pentru practicarea spor
tului decît pînă acum. Cît privește 
colaborarea cu organele sportive, 
apreciez că ea se situează la nivelul 
optim. Noi, nu numai că nu rămî- 
nem nepăsători la solicitărTe lor, 
dar, uneori, le venim chiar în întâm
pinare cu propuneri, cerînd specia, 
liștilor numai soluția tehnică și da-

Raid-anchetă realizat de : 
Mihai TRANCA, Radu TIMOFTE, 

Horia ALEXANDRESCU

renuri de joacă pentru copii. In pla
nul nostru de măsuri, adoptat la cea 
de-a 12-a sesiune a Consiliului popu
lar al sectorului 4, la 21 octombrie 
1971, sînt prevăzute o serie de sarcini 
precise în această direcție. Pentru 
zilele de iarnă, eram pregătiți încă 
de anul trecut. Terenurile care ur
mau să devină patinoare au fost sta
bilite, trasate și amenajate corespun
zător. In momentul in care tempe
ratura a scăzut, lucrătorii din secto
rul spațiilor verzi au pornit la ame
najarea patinoarelor. Am sprijinit 
cu mijloacele de care dispunem toate 
asociațiile sportive care ne-au solici
tat ajutor în acest sens. In planul 
nostru erau prevăzute și locuri pen
tru săniuș, dar, după cum vedeți, 
vremea nu ne-a fost favorabilă, iar
na fiind săracă în zăpadă, ,

cu organele sportive,

(Contjnwga îa pao. a Lai
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Vorbim (și scriem) deseori 
despre cuhoscute centre 
sportive ale țârii care găz

duiesc principalele competiții in
terne și internaționale. Este evi
dent că o facem mai cu seamă 
atunci cînd urmam itinetarole ac
tivității de performanță, atît de 
bogate, cuprinzînd în ultima 
vreme aproape toate județele.

De aceea, desigur, a apărut 
prea rar numele unui anume fru
mos oraș pe care, de data ci
neasta, îl notăm cu moiuscule : 
CÂMPULUNG MOLDOVENESC.

O facem pentru că inițiativele 
în spartul de masă ni se par cel 
puțin la fel de valoroase ca cele 
din domeniul activității de per
formanță. Și, din acest punct de 
vedere, Cîmpulung s-a impus au
toritar în aceste zile, ca gazdă 
aoropiată a uneia din cele mai 
eficiente competiții de masă în 
sporturile de iarnă.

Mîine, la Cîmpulung Moldove
nesc sînt programate finalele pri
mului FESTIVAL AL SPORTURILOR 
DE IARNĂ, organizat de CJ.E.F.S. 
Suceava, în colaborare cu toate 
celelalte organe și organizații lo
cale cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului, lată răs
punsul sucevenilor la îndemnul 
de a găsi noi forme de desfășu
rare amplă a activității sportive 
pe tot timpul iernii.

Inițiativei i-a urmat o atentă 
preocupare pentru popularizarea 
întrecerilor, pentru buna lor pre
gătire tehnico-organizatoricâ. Ca 
rezultat — mii de participanfi la 
competițiile desfășurate în orașe 
și comune.

Este interesant de amintit și 
complexul program al acestui 
prim festival al sportului de iarnă

pe plaiurile sucevene, tocmai 
pentru câ el a găsit — dupâ pâ- 
rerea noastră — modalitatea de 
A SE ADRESA și A INTERESA 
cetățenii de diferite vîrste și 
preocupări. Așadar „Sport pentru 
toți*...

entru toti-r 
ntou toți 

tou to

pen p

p n

Vom aminti, printre altele, în
trecerile do săniuș, schi, cros 
popular pe schiuri, hochei, pati
nai viteză, dansuri pe gheață, 
ștafete aplicative pe schiuri.

N-a fost o treabă ușoară. O 
competiție de asemenea amploa
re nu poate atinge cota succesu
lui înregistrat de festivalul spor
turilor de iarnă sucevene aecît 
dacă — pentru aceasta — se de
pun multă muncă, pricepere și 
pasiune. Decît dacă, ni se pare 
necesar să adăugăm, toți, cei 
care iubesc sportul — activiști, 
profesori de educație fizică, an
trenori, membri ai comisiilor ju
dețene pe ramură de spart, dar 
și alți fdetori cu răspunderi în 
acest domeniu — pun umărul cu

tot entuziasmul la munca de in- 
deplirtire a obiect velor propuse.

Ieri, într-o convorbire telefoni
că cu tov. I. Călbulcă, președin
tele CJ.E.F.S. Suceava, acesta ne 
făcea tocmai precizarea că suc
cesul îhtegistral pînă acum de 
festivalul Sporturilor de iartiâ Se 
datorește faptului că s-c trecut 
de la etapa participării (! ?) prin... 
sugestii și propuneri, la etapa 
unei activități și responsabilități 
concrete, personale, core a an
grenat un mate nurtiât de cadre 
ol? activului sportiv județean.

Acum sînt așteptate — le aș
teptăm ți noi — finalele acestei 
competiții, intrată, sintem siguri, 
pe făgașul unei necesare extin
deri în toate județele cu condiții 
naturale și materiale asemănă
toare așezărilor sucevene.

Poate n-am fi dat ca titlu a- 
cestor tînduri numele orașului 
gazdă al acestor dispute, dacă 
n-am fi aflat că mîine, PE TOATE 
BAZELE SPORTIVE DE IARNĂ 
ALE CIMPULUNGULUI MOLDO
VENESC, SE VOR ÎNT1LNI 4500 
DE CONCURENȚII lată un 
splendid tablou final pe vasta 
arenă a sportului sucevean, care 
va încununa, la Cîmpulung, o ini
țiativă căreia îi acordăm toată 
prețuirea noastră.

Dan GARLEȘTEANU

P.S. Tot pentru această rubrică 
ni se pare potrivită și știrea prin 
care ni se anunță că o caravană 
de 15 autocare va duce aproape 
1500 de pionieri bucureșteni pe 
pîrtia din Sinaia. Este unul din 
fragmentele «Săniuței de argint"...

SECȚIA DE NĂTAȚIE A CLUBULUI RAPID

IERI, AZI ȘIi L.

N-am putea j spune că secția de 
înot a clubului Rapid București se 
numără printre fruntașe în activita
tea competițiorțală. Dar nici printre 
codașe nu-i găsim locul. Este o sec
ție cu o activitate și un randament 
mediu. Astfel a și fost catalogată, 
într-un document oficial, după ulti
mul concurs republican al anului 
trecut. Ne referim la „Cupa speran
țelor", competiție disputată la Cluj, 
unde Rapidul s-a plasat, prin îno
tătorii săi, pe locul 10 între cele 21 
de cluburi prezente în întrecere.

Locul 10 și 93 de puncte. Pentru 
înotătorii din Giuleșji. desigur, un 
progres. La ediția 1968 a acestei 
competiții, sportivii feroviari figu
rau cu numai... 5 puncte, iar în 
1969 cu 56. ,

La Rapid, natațiâ nu este o fee-' 
tivitate recentă. Unii dintre vetera
nii acestui sport îi plasează înce
puturile în anul 1927, iar de suc
cesele sportivilor din- elub sînt le
gate numele multiplului campion șl 
recordman al țării, Dante Gherman, 
sau al inimosului Alexandru Lascu, 
cel mai prolific sportiv al natației 
românești. Lascu, după cum se știe, 
â deținut supremația săriturilor de 
la trambulină timp de peste 20 de 
ani. Și au mai fost Gheorghe Co-

• • •
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CELE MAI BUNE PERFORMERE ALE SEZONULUI
Pugiliști români In Olanda, R. D. G. și Polonia

s- LUNA BOXULUI INTERNAȚIONAL

&

100 m : 11.5 Valeria Bufanu, 11,5 Ma
riana Goth. 11,6 Mariana Suman, 11,7 
Sanda Angelescu, 11,8 Eleonora Mono- 
ranu, 11,9 Viorica Enescu, 11,9 Aura Mă- 
râșescu, 12.0 Olga Damian, 184o Adriana 
Surdu, 12.0 Marioara Lazăr. 12.0 Vero
nica Anghei. 12.0 Elena Vintilă.

200 m : 23.7 Valeria Bufanu. 23.8 Ma
riana Goth. 24.4 Eleonora Monoranu, 24.5 
Sanda Angelescu, 24.6 Mariana Suman, 
25.0 Olga Damian. 25.1 Aura Mărășeseu, 
25.2 tluxandra Marinescu, 25.2 Liliana 
Leau, 35j3 Mariana Nedelcu. 25.3 Viorica 
Enescu. 25,3 Adriana Surdti, 25,3 Alexan
drina Bădescu.

400 m : 53.9 Mariana Suman, 54.3 Ale
xandrina Bădescu. 55,£ Eleonora Monora
nu, 55,8 Liliana Leâu, 56,2 Marilena Bă- 
dițdiu 56.3 Rafira Fița, 56.9 Gherghina 
Iordache. 57,6 Leontiiia Sftlâjean, 57,1 
Victoria Tied, 57.2 Geotgeta Zaharia,

8W m : 2:00.9 Ileana Silai, 2:04.8 Rafira 
Fițâ. 2:07.ă Mariana Suman, 2:07.8 Maria 
Lincă. 2:08,0 Elisabeta Baciu, 2:09.9 Nata
lia Andrei, 2:10,4 Viorica Szeibert. 2:11.3 
Claudia Iacob, 2:11,4 Marilena Bădițoiu, 
2:11.5. Valeria Ban.

1500 m : 4:19.5 Maria Lincă, 4:24,9 Elisa
beta Baciu, 4:28.8 Maria Puica. 4:29,4 Na
talia Andrei, 4:29,8 Elisabeta Ruță, 4:30.4 
Ileana Silai. 4:33.4 Ioana Arășanu, 4:35.8 
Viorica Szeibert. 4:36.5 Rodica Georgescu, 

Cornelia ttolub.
180 m garduri : 12.9 Valftfri*  Bufanu, 

13.6 Viorica Enescu, 13.8 Elena Vintilă, 
13.9 Elena Mirza. 13,9 Marta Szatmari, 
14.1 Valeria Biduieac. 14.2 Marcela Milo- 
șoiu 14.2 Cornelia Popescu, 14,8 Ahatna- 
ria Vitalios. 14,4 Maria Salamon, 14,4 Ni- 
culina Manea.

Înălțime : 1.S7 Cornelia Popescu, 
Virginia Ioan, 1.72 Marghiolita Matei, 
Hoxana Vulescu, 1.70 Draga Comșa. 
Geoigeta Păeurariu, 1.63 Elena Vin’.ilă, 
1.66 lldiko Bokor, 1,65 Doina Crăcilm, 
l.BS Georgeta Pop.

Lungime : 6.51 Viorica Viscopoleanu. 
6.3.1 Eletia Vintilă. 6.30 Alina Popescu. 
6.28 Valeria Bufanu. 6,17 Maria Salamon, 
6,16 Cornelia Popescu, 6,06 Dorina Câii- 
nean, 5,92 Lucia -lingă, 5,88 Olga Ciobanu, 
3,88 Florica Boea.

Greutate .* 17,22 Valentina Cioltan, 17,04 
Ana Sălăjean, 16,11 Mihaela Loghin, 13,63 
Carmen Ionescu. 14,90 Lia Manoliu, 14.38 
Monica Coeuț, 14,19 Mihaela Peneș, 14,14 
Olimpia Cataramă. 14.13 Viorica Brad, 
14.0Ș Mariana Constantin.

Disc : 81,08 Argentina Menis, 60,68 Lia 
Manoliu, 60,50 Olimpia Cataramă, 57.10 
Carmen Ionescu, 53.08 ștefania Lesenciuc. 
48.64 Valentina Cioltah, 48,14 Maria Till, 
47,62 Monica Vasileseu. 46,42 Elvira Ca
taramă, 45,84 Ana Sălăjean.

Suliță : 57.62 Marion Becker, 53.82 Ioana 
Staneu, 52.94 Mihaela Peneș. 52,36 Eva 
ZflrgO, 51.76 Stela Clontu, 51.02 Elisabeta 
Prodan. 49.32 Elena Neacșu, 48.88 Mihaela 
Loghih, 48,16 Ahgela Zirbo. 46,32 Eva

Pentatlon : 4736 Elena Vintilă, 4651 Cor
nelia Popeseu. 4534 Vidriea Enescu, 4375 
Rodica Țarălungă, 4352 Maria Salamon, 
4259 Marcela Mlioșoiu. 4259 Anamaria Vi
talies, 4103 Eva zsrga, 4149 Anea Hoina- 
resen. 4136 Olga Ciobanu.

(Atletele subliniate se află 1» vîrste ju- 
nlotatUlUi).

Luna mai va fi extrem de bogată 
în intllniri Internationale pentru 
boxerii români.

PATRU PUGILIȘTI au fost invi
tați ia cea de a 4-a ediție a tur
neului international din Olapda, 
a cărui ultimă ediție a fost cîștiga- 
tă de reprezentanții României. La 
competiția dotată cu trofeul 
Bergstrom Brii și-au confirmat 
participarea, pînă acum, boxeri din 
13 țări, printre care U.R.S.S., Polo
nia. Ungaria, Italia, Franța. Pugi- 
liștii vor fi cazați la centrul spor
tiv din orășelul Zeist (unde au lo
cuit recent și handbalistele noas
tre), urmînd să dispute diversele 
faze ale competiției în diferite o- 
rașe olandeze. Doar finalele au fost 
desemnate a se disputa în orașul 
Groningen, la 15 mai. Pînă atunci, 
seriile eliminatorii vor avea loc la 
8—9 mai, sferturile de finală la 
10—11 mai si semifinalele la 12—13 
mai. Sistemul de punctaj adoptat 
— pentru a se putea stabili O iară 
învingătoare — prevede 6 puticte 
pentru uh loc I, 4 puncte pentru 
un loc II șj, 2 puncte pentru un loc

LUNII MAI 
și 28 — vot 
două turnee

SPRE SFÎRȘITLTi 
— gi anume între 24 
avea loc concomitent 
internaționale tradiționale — unul
la Halle în R.D. Germană și celă
lalt la Szczecin In Polonia — de la 
care de asemenea pugiliȘtii foinâhi 
nu vor lipsi.

Desemnarea participanților ro
mâni la aceste turnee de primăvară 
este în funcție de ținerea sau amî- 
narea campionatelor balcanice, fi
xate inițial pentru luna mai la 
Istanbul. întrucit există divergențe 
de păreri privitoare la data de 
desfășurare — tinînd seama de a- 
propierea Jocurilor Olimpice — 
Comitetul balcanic de box se va 
întruni, în zilele de 13 și 14 fe
bruarie la Istanbul, pentru a deci
de definitiv asupra celui mai po
trivit moment pentru ținerea cam
pionatelor la care sînt chemați să 
se prezinte boxerii diii Baleatii.

IN VIITORUL ^PROPIAT
ciuban, Ovidiu Ionescu, Măriucâ 
Rotaru, Nicoleta Ștefănescu și alți 
numeroși înotători care prin fru
moasa lor comportare au făcut 
cinste nu numai culorilor clubului, 
dar și tricolorului țării.

în perioada 1964—1967, secția de 
înot a Rapidului a marcat însă un 
declin. Cauzele căderii ? Nu 
cazul să le analizăm după 
timp. Important este faptul 
momentul <‘

este 
atîta 

că 
de criză a putut fi, în 

linii mari, depășit și cel mai im
portant lucru a fost modul prin 
care s-a înțeles să se treacă de im
pas. De fapt s-a șters totul cu bu
retele și s-a pornit de la zero ; la 
formarea unor cadre proprii, copii 
preluați de către cei doi antrenori 
ai secției, Leo Ungur și Emanoil 
Vasiliu, direct de la centrul de ini*  
țiere.

Muncă migăloasă. însă tenace, 
dusă cu pasiune și, încet-încet, ac
țiunile Rapîdtihrf- în materie 
înot au început să crească din 
Saltul în clasamentul „Cupei 
ranțelor" se datorează tocmai 
ilor preluați de secție în 1967. 
tre aceștia, Virgil Boboc este 
pion națiohal la juniori mici

de 
nou. 
spe- 

eopi- 
Din- 
cam- 

(200 
m bras), Mihai Simion este dublu 
campion național la copii categoria

ACTUALITĂȚI

B (100 și ^00 m bras), iar Minda 
Vasiliade, dublă campioană națio
nală, la aceeași categorie de vîrstă 
(100 m delfin și 200 m mixt).

Asupra unor succese ale clubului 
— chiar și așa limitate cum sînt 
(numărul performerilor este încă 
extrem de redus) — am mai putea 
insista. Ne oprim, totuși, aici, de
oarece în prezent, la clubul fero
viarilor această ramură de sport 
este pe cale să pășească pragul 
unei noi' etape de dezvoltare. Anul 
trecut, în octombrie, secția de nata- 
ție a fost dotată cu un bazin cu 
apă încălzită, cu vestiarele aferente 
și, în general, bine utilată. De a- 
eeea, începînd din acest an, preten
țiile în materie de înot Ia clubul 
Rapid vor crește considerabil, 
zinul despre care vorbim este 
ma bază sportivă de acest gen 
plasată în perimetrul ocupat 
cartierele Giulești și GriVița 
au o puternică tradiție gportivă și 
unde — este dovedit — nu 
fotbalul art... priză.

La bazinul din GiuleȘti 
deschide, și un centru de 
iar cursanțil, avem 
vor fi de ordinul sutelor. Aceasta 
impune, bineînțeles, organizare. O 
organizare minuțioasă, care să îm
bine armonios activitatea Sportivă 
de masă cu cea de performanță.

O. ȘTEFĂNESCU

Ba- 
pri- 
am- 

de 
care

N. MARÂȘESCU

oc.

Azi

3 SECUNDE ‘

im. senii
..... CUPA

numai

se va 
inițiere, 

convingerea,

ANTRENAMENTE CONTROLATE
LA LOTURI

Cei douăzeci de jucători și jucă
toare care se pregătesc pentru C.M. 
'72 au avut zilele trecute un antre
nament controlat pe pistele arenei 
Constructorul din Capital^ Nu s-a 
jucat lâ probele clasice de 100 sau 
200 lovituri mixte, ci la figuri și 
canale impuse. Cei doi antrenori 
care se ocupă de pregătirea selec- 
ționabililor — Al. Andrei (la femei) 
și F. Popescu (la bărbați) — au fost 
mulțumiți, în special, de evoluția 
jucătoarelor Elena Trandafir, lldico 
Grozăvescu-Jijic, Cornelia Petrușca, 
Cristâ Szocs și a jucătorilor P. 
Purje, I. B&iaș, D. Dumitru și I. 
Tismănaru.

Din lotul feminin nu mai face 
parte maestra emerită a sportului, 
Margareta Szemanyi, care a fost 
timp de 15 âni, una dintre cele 
tnai bune jucătoare ale echipei na
ționale, de trei ori consecutiv cam
pioană mondială pe echipe. Marga
reta Szemanyi s-a dedicat în ulti
mul timp muncii de instruire a ti
nerelor sportive la C. S. Voința Tg. 
Mureș. în această nouă misiune, 
inimoasa iportivă mureșeancă a și 
abținut rezultate frumoase, una 
dintre elevele ei, Erica Szasz, a fost 
selecționată în lotul care se pregă
tește pentru mondiale.

va aproba obiectivele pe 1972 (ca
lendarul intern și internațional) ți 
bugetul federației. La plenară par
ticipă membrii comitetului federal, 
membrii colegiilor centrale, preșe
dinții comisiilor județenfe, antrenori 
Și sportivi fruntași.

EXCURSIE LA C.M. 
DIN IUGOSLAVIA

F.R.P. se află în tratative cu Mi
nisterul Turismului pentru organi
zarea unei excursii la Split, în Iu
goslavia, unde în perioada 28 mai 
— 5 iunie Vor avea loc campiona
tele mondiale. La această excursie 
urmează să participe jucători de 
popice, antrenori și tehnicieni din 
sportul popicelor.
UN BOGAT PROGRAM INTER
NAȚIONAL PENTRU REPREZEN

TATIVE
înaintea campionatelor mondiale 

reprezentativele naționale vor sus
ține o serie de partide internațio
nale cu cele mai puternice formați! 
de pe continent. Astfel, în zilele de 
25—26 martie va avea loc la Man
galia dubla întîlnire România — 
Ungaria. în luna aprilie, sînt pro
gramate următoarele confruntări i 
8—9 Iugoslavia — România, 15—16 
R. D. Germană — România ți 22— 
23 Cehoslovacia — România, (kr)

ft PLENARA F.R.P.
Azi va avea loc plenara anuală 

e Federației române de popice, care 
va analiza activitatea pe anul 1971,

In bucegi se desfășoară

PRIMUL RALIU SALVAMONT
în Munții Bucegi se desfășoară 

în aceste zile, primul „Raliu Salva
mont1, organizat în țara noastră. 
Inițierea acestui nou gen de între
cere între echipele de Salvamont a 
fost determinată de discuțiile ce au 
avUt loc cu prilejul Simpozionului 
Internațional de la Predeal, cînd s-a 
subliniat necesitatea de a se pune 
accentul pe latura practică a in
struirii acestor formații.

La întrecere participă echipa Sal
vamont din diferite județe și centre 
din țară (Brașov, Baia Mare, Sibiu, 
Bușteni, Sinaia Ș.a.). Juriul, alcă
tuit din medici specialiști și din al- 
pihiști, va puncta — conform re
gulamentului — . atit comportarea 
din punct de vedere tehnic-sportiv, 
cît și pe latura cunoștințelor de 
prim-ajutor medical.

..Cupa Federației de turism-alpi- 
nism“, o serie de plachete și diplo
me vor răsplăti echipele și pe corn- 
ponenții lor care se vor evidenția 
în acest concurs.

PE PlMLLt MUNȚII OP
Azi, pe Pîrtia Lupului, cu pleca

rea din apropierea cabanei Cristia
nul Mare, se va da startul în pri
ma probă a „Cupei A.S,A.“, slalo
mul uriaș, care se va disputa în 
două manșe. La întrecere va parti
cipa tot ce are mai bun schiul nos
tru alpin, iar printre protagoniști 
se vor număra : Dorin Munteanu. 
Gheorghe Vulpe, Nicolae și Vasile 
Crețoif Paul Ivănescu, Nicolae 
Ghimbășan, Mihai Bălan, Alexandru 
Bogdan, Constantin Tudor, Dan 
Rimbețu, Ștefan MoldOvearlu, Ion 
Tirea, iar la fete Gizela MorBs-Sin- 
drilaru, Minodora Zerman, Maria 
Cimpeanu, Maria Trestian etc.

Duminică, aceeași pîrtie, aprecia
tă dâ una din cele mai bune din 
Europa, va găzdui prima coborîre 
oficială a sezonului petitru schiorii 
noștri alpini.

Pe Clăbucetul Taurului din Pre
deal se vor întrece cei mai buni ju
niori din țară în probele de slalom 
special și Uriaș.

La Sinaia, biatloniștii și fondiștii 
juniori vor concura în două com
petiții care au fost dotate cu „Cupa 
Cumpătul".

Din convorbirile telefonice avute 
cu corespondenții noștri din cele 
trei stațiuni montane, am aflat că 
în ultimele zile au apărut semne 
evidente ale unei apropiate căderi 
masive de zăpadă. Să sperăm că 
aceste previziuni se vor adeveri 
completînd -fericit prevederile- me
teorologilor.

CONCURSURI, CONCURSURI
Semenicul a găzduit etapa jude

țeană a campionatului națiohal al 
copiilor la schi fond și alpin. ÎA- 
TA CÎȘTIGATORII: fete I: Gabriela 
Mfinăilă : fete II: Karin Koch; fete 
III: Cristina Strobl. Băiefi I: A- 
drian Iovanovici; băiefi II: Horst

SFÎNTA IGNORANȚĂ
Dintre criticile care se pot 8- 

dresa federației noastre d« tenis 
de masă, una principală s-ar 
putea referi la prea marea ei 
îngăduință față de antrenori, cu 
precădere față de cei din Capi
tală. Ultimii fiind, de fapt, au
torii actualului impas prin care 
trece sportul cu mingea de celu
loid la noi. Și, totuși, în pofida 
„producției" slabe a majorității 
antrenorilor români de tenis de 
tiiasâ, forul de resort a continuat 
să-i ajute, să le creeze condiții 
din ce în ce mai bune de pre
gătire, să le acorde încrederea.

Astfel, în scopul efectuării u- 
nor schimburi de experiență au 
fost organizate consfătuiri cu an
trenorii. Chiar de curînd, la „in
ternaționalele’ de la Cluj, fede
rația a invitat pe cheltuiala ei 
11 antrenori care să urmărească 
întrecerile. Mai mulți tehnicieni 
au fost trimiși în străinătate (ne 
referim la cei din cadrul clubu
rilor și asociațiilor). Numai anul 
trecut au avut loc 8—10 depla
sări peste hotare, în afara antre
norilor loturilor republicane. Dar 
rezultatele întîrzie încă să apară. 
De ce 7 Poate că relatarea unui 
fapt petrecut de eurlnd va aju
ta la a mai bună lămurire a a- 
ceetei „enigme*.

Zilele trecute, antrenorii bucu
reșteni. in corpore, ne-au dat un 
exemplu de crasă superficialitate 
și dezinteres, de totală ignoran
ți. Se știe câ faimoșii jucători 
chinezi, campioni ai lumii, au 
fost oaspeții noștri și s-au an
trenat în sala Floreasca. timp de 
o săptămînă, zilnic cîte 3—4 ore, 
împreună cu jucătorii români. 
Tot timpul cît a durat, această 
pregătire comună a fost urmări
tă cu viu interes de numeroși 
sportivi, diferiți antrenori de la 
alte sporturi. Dar dintre cei 13 
antrenori (9 eu cîte o normă în
treagă) bucureșteni. cu excepția 
Ellei Constantinescu și a lui Ion 
Pop. nici unui nu a fost văzut 
o clipă măcar la Floreasca I Au 
fost oare, toți atit de ocupați ? 
Sau poate nu măi âu nimic de 
învățat ? Deși așa ceva nu reiese 
de loc din activitatea lor. Ce păre
re au cluburile și asociațiile un
de sînt salariați 7 Fără pasiune 
și perfecționare continuă, fără 
focul sacru în profesiunea alea
să, hu‘ se pot realiza lucruri bu
ne. Numai acest exemplu face 
ca orice comentariu să fie de 
prisos.

Fondiștii ce'ts-du IHtrpv’Ut s(tptdmtna tJred:tifă nu du beneficiat de condiții 
dintre cele inai bune in concurs Dovadă, imaginea alăturată surprinsă 
de fotoreporterul nostru Paul RO.VÎOȘAN în competiția internațională 
dotată cu „Cupa Caraiman". Se crede că de azi pîrtiile vor îmbrăca un 

stf-al adecbăl de zăpadă
Burman. Slalom special : bâiefi I ; 
Dah Munteanu ; băieți II t Ferdi
nand Fanckaly ; băieți III : Miticii 
Kovary. Fete I : Monica Veber ; 
fete II : Magda Cristian ; fete III : 
F.manuela Merieșan. (Doru GLĂ- 
VAIV-coresp).

★
Pe p’rtiile din împrejurimile ora

șului Vatra Dornei s-au disputat în
trecerile fazei județene a campiona
tului național al copiilor. Au par
ticipat peste 100 de schiori din Va
tra Dornei) Cîmpuluhg, Gura Hu*  
morului. centrul Brodiha. învingă
tori : FOND (1,5 km) fete 11: D. 
Olaru (V. Dorhei); băieți (2 km) i

C. Potoieșcu (V. Dornei); băieți^ (3 
km) I. Mazăre (Cîmpulung); junioa
re l (3 km) : C. Mititeii) (V. Dor» 
Hei); juhiori li (5 km): P. Ciobanu 
(Cîmpulung); juniori 1 (5 km) i F. 
Cfiiriluș (V. Dornei); juniori I (10 
km) : P. Chiriluș (V. Dornei). SLA
LOM SPECIAL : fete (pe diferite 
eat. de vîrstă) : C. Andrea, A. Han- 
gic : băiefi (pe diferite cat. de vîrs
tă) : D. Niță, C. Buta, R. Buta, D. 
Cuharec, M. Miron. SLALOM U- 
1-tIAȘ : fete : G. Carpeă, V. Hangiii ; 
băieți: D. Cuharec, C. Guga. COBO- 
RÎRE : fete : G. Carpea, A. Hangic, 
baiefi: D. Cuharec, C. Guga. 
ALEXA — coresp. județean).

LA PIATRA ARSĂ,
ÎNTRECERILE boberilor continuă

Miercuri șj joi s-a disputat, la 
Piatra Arsă, coneursul de bob do
tat cu „Cupa Federației". întrece
rea, cuprinzînd o manșă, a fost de 
un bun nivel tehnic, iar tinerii bo- 
beri au demonstrat frumoase posi
bilități de progres. Rezultate : 1.
Bogdan — Panaitescu 132,85 ; 2.
Stavarache — Popa 133.22, 3. Bu- 
nea — Lospă 133,98. 4. 
Sipos 134.42 ; 5. Stoican 
134,67 ; 6 Gurgui —
134.97.

In „Cupa Bucegi" s-au 
itrtnătoarele rezultate : 1. Dragomir 
— Mustață 44,68 ; 2. Stavarache —

Burbea — 
— Juncu 
Căpitanu

înregistrat

(C.

Popa 44,82 ; 3. Stoian — Panaitescu 
44,85.

Vineri a avut loc disputa pentru 
curia memorială „Budișteanu — 
Glavcec", care s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate: 1. Secui — 
Vilcea 44,47 ; 2. Bărbieru — Solo
mon 45,20 ; 3. Olaru — Gălățeanu 
45,45.

în „Cupa Federației'' pentru pilo- 
ții de grupa B (4 manșe) s-au îh- 
registrat următorii timpi : 1. Bîr- 
lică — Bîrsah 90,51 ; 2 Bălan — 
CrăciubescU 90,57 ; 3. Secui — 
Vilcea 90,96.

Mihai BOTA — coresp.

PROGRESUL-
th eursUl sâptătnînli s-au desfășurat 

noi intîlnlti in cadrul competiției de volei 
feminin dotată eu „Cupa Progresul”. 
Miercuri. în sala din str. dr. Statcovici 
s-atr intilnit echipele Dinâfho și Progre
sul. Au cîștigat relativ ușor dlnafndVis- 
tele. în trei seturi, adversarele lor opu- 
nînd rezistentă doar în setul II. cînd au 
condus eu 13—10. Joi, în aceeași sftlă. 
s-au Intîlnit echipele Flacăra roșfe și 
Progresul (junioare). întîlnire ce a dat 
cîștig de cauză, după o luptă ineea'ă. 
primei echipe. Tot joi. dar de dala aceas
ta în sala Liceului N. Krețulescu. Sțiar- 
tac s-a impus în fața junioarelor de la 
Școala sportivă 2, după 5 seturi, fnai mult 
datorită lipsei tle experiență și maturitate 
a acestora. Rezultate tehnice • D’.narho — 
Progresul 3—o (7, 13.7); Flacăta roșie — 
Progresul (j) 3—0 (10 9. 6): Spartac — 
Ști. sp, 2 (j) 3—2 (—4. ÎO. —14. 14. 10). tată 
cum arată clasamentul competiției înain
tea ultimelor jocuri : 1. Spartac 6 p (9:4) 
din 3 jocuri, 2. Fladăra roșie 3 p (8:5)
— 3 j. I.T.B. Informația 4 p (6:0) — 2 1,
4. Progresul 4 p (3:8) — 3 j. 5. Șc. sp. 
2 — S p (6:9) — 3 j: 6. Progresul (j) — 3 p 
(0:9) — 3 j; 7. Dinamo 2 p (3:0) — 1 \
Programul următoarelor etape : azi. în 
sala Progresul, de la ora 17 : Flacăra 
roșie — I.T.B. informația. Progresul — 
Spartac Șc. sp. 2 — binâmo. Mîitie în 
aceSași sală, de la ora 9 : Flacăra roșie
— Dlnamo, I.T.B. Informația — Spartan.

Iulian COSTINIU

• Azi la ora 18 are loc, în sala 
de la etajul 3 a sediului C.NE.F.S., 
plenara Eofhitetului federal, în ca
drul căreia va fi analizată activita
tea pe anul 1971 și se Văr dezbate 
planul de măsuri, bugetul și calenda
rul competițional din 1972. în afara 
membrilor comitetului federal, la ple
nară mai iau parte components co
legiilor și comisiilor centrale, ai co
misiei municipiului București, afitf-e- 
nori și arbitri divizionari, baschetba
list! fruntași, reprezentanți ai clubu- 
rilob și asociațiilor sportive.

• Următorii arbitri au fost pro
gramați de F.I.B.A. să conducă me
ciuri in competițiile europene : 
Chiraleu (1 februarie, O.K.K. 
grad — Olympique Antibes 
„Cupei Koraci") ; C. Negi

G. 
Bel- 

în cadrul 
.. r_. _____ , , Neguieseu (10

februarie, Egyeftetes Budapesta — 
Daugava Riga în „C.C.E." la fete) : 
M. Alde» (10 februarie, Sparta CKD 
Praga — Marita Plovdiv. în ..C.C E.“ 
la fete) ; I. Petruțlu (9 februarie, 
Hapoel Ierusalim — La Gerbe Mont- 
ceau les Mines în „Cupa cupelor”, la 
fete). G. Chiraleu si I- Petruțiu au 
fost Invitați de federația turcă de 
specialitate să conducă, în zilele de 
5 $i 8 februarie, la Istanbul, două 
dintre cele mai importante meciuri 
ale campionatului național.

• Colegiul central al antrenori
lor a hotărît ca lotul de juhiori să 
se antreneze cîte trei zile (luni, 
inarti, miercuri) pe sâptâmînă în 
sala Floreasca. Jucătorii diii provin
ție ■... (Cluj, Brașov și Iași) se vor 
pregăti. în aceleași zile, sub îndru
marea antrenorilor stabiliți de Cole
giu, Absențele la două dintre cele trei 
antrenamente atrag automat suspen
darea pe o etapă a campionatului la 
care participă jucătorul respectiv.

PERFECȚIONAREA SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

RlNDURI

DIN SCRISORILE DV....
• „Pentru păstrarea și dezvolta

rea actualelor succese la tenis și 
handbal — unde Se poate vorbi de 
două scoli românești — propun ca 
In tara noastră — la București, în 
orașe mari sau mici, In zone turis
tice— să se realizeze baze modeme 
pentru aceste sporturi. Fel iritări 
și ani multi lui Nâstase și Tiriac”. 
(CONSTANTIN CÂRBUNARU. 

București, sectorul 4). Mulțumin- 
du-vă pentru frumoasa scrisoare, 
— din care am reprodus puțin — 
vă asigurăm că in obiectivele 
C.N.E.F.S. și. desigur, ale organelor 
locale, figurează tot ceea ce in rîn- 
durile dv. apreciat! ca util pentru 
dezvoltarea sportului din tara 
noastră.

• „Sînt admirator al patinatoa
rei germane Sonja Morgenstern...’ 
(A. LASZLO, str. P. Rareș 16, 
Galați). In ziarul nostru din 19.1. 
1972 — pag. 4, găsiți un materia! 
despre Sonja.

• „Vreau să joc la juniorii echi
pei Dinamo. Terenul este lingă 
casa mea, clubul patronează școa
la noastră, am 16 ani...” (NEAGU 
N. RADU, str. Existenței 38, Bucu
rești). Simplu... mergi la club, vezi 
cînd au antrenamente juniori! și

C. COMARNISCHI

iguae c*  vrei M jeel. Tete-i si știi 
eeva fotbal...

• „Mi-a plăcut articolul «Week
end cu Bătrina doamnă*  despre 
U.T.A. Numai că Aradul — cum 
se spune în poezia trimisâ de tov. 
ȘL Tripșa — nu-i în Banat". (R.I. 
Arad). Doar cindva a făeut parte din 
Banat, intr-o veche împărțire ad
ministrativă. Deci, aveți dreptate. 
O fi fost o figură de stil. ..

• „Am urmărit unele meciuri ale 
echipei Ungariei ; joacă în viteză, 
are o foarte bună condiție fizică 
Si e puțin cam dură. înaintașii trag 
foarte bine la poartă, rapid, ne
așteptat. Să nu fie lăsați de apă
rătorii noștri". (IORDACHE AIOA- 
NEI. str. înfrățiriii 4 A, Timișoara). 
Am $1 dat scrisoarea dv. — eum 
ne-ali solicitat — antrenorului e- 
chipei naționale.

• „Abonați-mă la ziarul Spor
tul. . (OLAR LEONTIN, Calea 
A. Vlaicu, bloc Gl, Arad). Imposi
bil. Este ceva ee nu pot faee 
decîț oficiile P.T.T.R., factorii poș
tali.

• ..De ce iarăși Neagu în forma
ția tricolorilor ? ... De ce nu Năs
tase ? . .. Dar Tătaru 7 . ..” (TU
DOR ILIE, bd. Republicii 114, Con-

stanta). Fiindcă așa au 
antrenorii chemați să iacă 
Nu vă putem răspunde noi _ ___
lor. Cert este că in lotul reprezen
tativ. lotul olimpic, sau echipele 
de club, multi dintre cei propuși 
de dv. — Domide, Kun It, Tătaru. 
Năstase ș a. — au plecat sau vor 
plec» în aeest sezon pentru pregă
tiri în turhee peste hotare.

apreciat 
selecția, 
in locul

oaăa activități! sportive, modul în 
care talehtul și strădania se bazea
ză și se împletesc cu avuția spiri
tuală. Existența unui raport precar 
între aceste două componente ex
plica în tună măsură platourile de 
performanță, renunțările prema
ture, ezitările care împiedicau pe 
sportivi să se realizeze la nivelul 
absolut al posibilităților de 
dispun, 
tive 
nice 
rile 
sau 
sufletești, rătăcirile, confuzia, pier
derea dimensiunilor propriei sale 
ființe in contextul colectivității, pe 
care o Jenează și o lezează» deși 
aceasta îl onorează și îl aplaudă !...

Actele de vedetism, atît de ih- 
cortipatibile cu esența întregii vieți 
a societății noastre socialiste, 
călcarea 
terehul de sport sau în 
comoditatea gîndifii și 
(care nu pot fi reduse doar 
preocupării sportive, chiar 
ceasta are caracter dominant ia un 
moment dat), o mare disponibili 
tate pentru aderări la obiective 
goale de sensuri, dezordini în îh- 
fățișare și în idei, o sărăcie de 
date și de puncte de sprijin în ju
decăți, o absență și un dezinteres 
pentru valorile culturale. pentru 
care sportivul are condiții excep
ționale de recepționare și reținere, 
o uitare și uneori chiar negare a 
unor realități, pentru care alți ti
neri, mulți oameni au pierit sau 
și-au dăruit ce-au avut mai nobil, 
mai durabil și mai de nelnlocuit 
din trăirea lor, toate acestea, sau

care
Clădirea unei vieți spor- 

doar pe pivotul măiestriei teh- 
explică în multe cazuri eșecu- 

sociaie ale vieții post sportive, 
— tot atit de grav — crizele

numai unele din ele, pot să se 
ivească în compartimentul acestui 
gen de sportiv. Dar, oricît de spo
radice, de netipice ar fi aceste ma
nifestări, și chiar dacă o singură 
dată, intr-un singur loc, s-au înre
gistrat, ele se explică prin muncă 
educativă dusă la un nivel scăzut, 
în unitățile sportive, încet, fără 
elan și pricepere.

Sportivul nu se poate cunoaște cu 
adevărat pe sine fără sprijinul, 
fără prezența colectivului. Răspun
derea formării profilului său mo
ral, politic, ideologic, cade și pe 
umerii noștri. Nu ne putem scutura 
de ea, argumentînd doar prin va
loarea rezultatelor sportive. Ele nu

reprezintă totul și in ultimă anali
ză nici măcar esențialul; 
este ce om le realizează ! 
a coborî o singură dată 
ideilor, mă opresc lingă 
noliU, omul și sportivul 
curba vieții și a rezultatelor sale, 
prin filozofia și dăruirea ei pentru 
sport, pentru etalonul pe care l-a 
creat aproape fără precedent în is
toria sportului mondial, îmi dă cel 
mai puternic argument în susține
rea tezei echilibrului componentei t 
instruirii și educării în cadrul ace
luiași proces de modelare pe care 
domeniul nostru îl adaugă celor
lalte, consacrate și verificate de ex- 
pefiehța omenirii.

important 
Și pentru 
din zona 
Lia Ma- 

care prin

în- 
regulilor fair-play-ului pe 

stradă, 
acțiunii 
la sfera 
dacă a

CITIȚI Nr. 2 
AL REVISTEI SPORT

Din cuprihs ț
• „ORA SAPPORO A SOSIT ultimele fotografii dinaintea slai 

tului în cea de a Xl-a ediție a Jocurilor Olimpice de iorho.
• FOTBAL, „Familia U.T.A.*  — reportaj cu fotbaliștii arăaen 

la ei acasă.
• Prezentarea celui mai bun fotbalist european al anului 1971 — 

olandezul Cruyff.
• De la Chamonix la Sapporo — „Olimpiadele albe" de-ă lun

gul anilor.
• Reportaj de anticipație : „încotro se vor îndreptă mede' le 

Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sapporo ?*
• Cei mai buni boxeri din Europa — România și U.R.S S. pe pri

mul loc, după clasamentul pe categorii de greutate
• SP0R1 -MAGAZIN.

Procurafi-vă acest număr la chioșcurile de difuzare a presei din 
Capitală și provincie.



Nr. 6950 Sportul Pag. a 3-a

STEAUA joacă azi 
cu Paulista din Jundiai

SAO PAULO, 28 (prin telefon). 
După partida cu Vasco da Gama, pen
tru jucătorii echipei Steaua București, 
tiflată In turneu în Brazilia, a urmat 
o săptămînă de pregătiri.

Simbătă, fotbaliștii români 
•ustine o nouă Intîlnire, de data a- 
eeasta in compania echipei Paulista, 
Care activează în divizia națională, 
tn eadrtil statului Sao Paulo.

Paulista este o echipă din locali
tatea Jundiai, situată la 60 de kilo
metri de Sao Paulo, într-o zonă a 
strugurilor si vinului.
. Echipa braziliană ars o bună va
loare, e tînără șl practică un joc ra
pid. întllnirea se va desfășura pe 
stadionul din Jundiai. sîmbătă după- 
amiază.

După meciul cu Vaseo da Gama, 
presa și cronicarii sportivi de aici 
consideră că echipa română a făcut 
în întllnirea de la Rio cel mai bun 
joc al său de la venirea în Brazilia. 
Fotbaliștii români au dominat în re
priza a doua, dar jocul slab în fazele 
de finalizare nu le-a permis să în
scrie și goluri. De fapt, ineficacita
tea constituie maladia cronică a evoluției echipei române.

„Journal Des sporii vo” îl remarcă 
pe Sătmăreanu.

în încheiere, voi comunica un re
zultat care interesează, desigur, pe 
amatorii de fotbal din România. Asea
ră (n.r. joi), Palmeiras (care a între
cut cu 7—0 pe Steaua) a terminat 
la egalitate cu .Corinthians : 1—1.

în afara jocului de simbătă. Steaua 
va mai susține două partide, iar pe 
data de i0 februarie va pleca spre 
patrie.

Pedro VILLA

vor

A

H

DECIT ORIClND INTRE ECHIPELE
ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

grosics; „0 CONFRUNTARE MAI ECHILIBRATA

Faceți cunoștință

cu fruntașele Diviziei C-

Situafia in clasament: 13 8 3 2 31-7 19 p

Miine

PROGRESUL BUCUREȘTI
SPARTAK VARNA

Duminică dimineața, stadionul 
eirada dr. Staicovici va găzdui 
mul meci internațional amical al — 
zonului din Capitală, Intre Progresul 
București și Spartak Varna (echipă 

‘ i A a

din 
pn- 
se-

clasată pe locul 6 în divizia 
campionatului Bulgariei). De remar
cat tă ambele formații s-au întîlnit 
duminica trecută în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, întllnirea terminln- 
du-se Cu un scor egal : 3—3. Parti
da de la București va începe la ora 
11.

După două zile de incertitudini, din 
cauza programului său profesional 
foarte încărcat, îl avem în față — 
grație concursului binevoitor oferit 
de colegii de la „Nepsport" Bude- 
pesta — pe Gyula Grosics. în ciu
da anilor care s-au scurs de la re
tragerea din activitatea de jucător, 
pare foarte puțin schimbat. Ținuta 
sa zveltă, părul lipsit de orice fir 
alb, jovialitatea specific tinerească 
cu care ne întîmpină ne reamin
tesc aproape perfect imaginea ce
lui ce cu un deceniu în urmă, era 
în plină vigoare sportivă și se 
bucură încă — în postură de apă
rător al buturilor reprezentativei 
Ungariei — de stima și prețuirea 
întregii lumi fotbalistice.

înainte de a intra în tema pro- 
priu-zisă a interviului solicitat de 
noi (dubla partidă de fotbal dintre 
echipele României și Ungariei), ne 
întreținem amical cu Grosics, re
constituind, împreună cu fostul in
ternațional maghiar, momentele 
mai importante ale strălucitei sale 
cariere de jucător, care a cuprins 
88 de prezențe în echipa națională, 
prima dintre ele datînd din anul 
1947 (într-un meci cu Albania, la 
Budapesta), iar ultima din 1966 (în
tr-o partidă cu Iugoslavia, tot la 
Budapesta). Ani și ani la rînd por
tar al unei echipe ajunse la o înal
tă clasă de joc (cum, după propria 
sa mărturisire, „Ungaria nu o mai 
poate avea curînd"), Grosics ne

vorbește cu nostalgie despre marile 
victorii asupra reprezentativei An
gliei (7—1 la Budapesta și 6—3 la 
Londra), ca și despre dramaticele 
partide ale campionatului mondial 
de la Berna, din 1954. cînd forma
ția Uruguayului (învinsă, totuși, în 
prelungiri cu 4—2) a constituit cel 
mai greu adversar întîlnit vreodată.

Reamintirea acestor pagini de a- 
devărată glorie sportivă ne deter
mină cu atît mai mult să-i mărtu
risim suprinderea noastră pentru 
hotărîrea luată de a renunța 
viața stadionului, de care ar fi 
tut rămîne legat ca 
cum este cazul cu 
generația sa.

antrenor, 
alți colegi

la 
pu- 
așa 
din

întreaga țară. Nu v-ar fi dat, 
totuși, satisfacții mai mari pre
zența dv. acolo, pe gazon, în 
mijlocul fotbaliștilor, ca antre
nor ai unei echipe ? — l-am 
întrebat.

— Recunosc că mi-a fost foarte 
greu să ies din această dilemă la 
care vă referiți, ne-a replicat Gro- 
sics. Pînă lă 42 de ani (n.n. el are 
acum 45), viața mea a fost în mare 
măsură dedicată fotbalului. După 
ce m-ant retras ca jucător, am acti
vat, timp de vreo 4 ani, ca antre
nor la echipele Tatabahya și Salgo- 
tarjan. Noua mea calitate nu mi-a 
oferit, însă, satisfacțiile pe care le 
doream și la care mă așteptam. Am 
întîmpinat multe greutăți și, în cele 
din urmă, după un dramatic dialog 
cu mine însumi, am hotărît că e 
mai bine Să renunț. Nu m-am rupt, 
totuși, de viața tumultuoasă a are
nei. Inima mea a rămas încă acolo. 
Iar ca președinte (obștesc)' al clu
bului „Volan" mă consider strîns 
legat de mișcarea sportivă, de spor
tul căruia i-am consacrat cei mai

în 
la
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Salut cu simpatie suporterii fotbalului românesc.

Budapesta, ianuarie 1972
— Știm că sînteți director 

mercial al unei importante 
treprinderi de transporturi 
„Volan" — cu ramificații

Le doresc mult succes 
GROSICS GYULA

co- 
în-

in

ai tinereții mele. Nu 
luați ca o laudă, dar 

club

IARNA SE NUMĂRĂ... PATINOARELE!
(Urmare din pag. I)

tele de care avem nevoie pentru ca 
diferitele terenuri sportive să cores
pundă normelor regulamentare.

PALATUL PIONIERILOR — PA
LATUL... PATINATORILOR

ma patinoarului său natural. Foarte 
bine. Dar, să facă în așa fel îneît 
vizitatorii să știe pentru ce plătesc I

TN CARTIERUL BALTA ALBĂ

Asemenea „Omului cu o m’e de 
fețe" din poveste, Palatul Pionierilor 
își expune în aceste zile de iarnă 
adevărată, figura de gheață : tere
nurile de tenis și cele de volei — în- 
sumînd o suprafață apreciabilă — 
oglindesc cerul și coroanele copaci
lor din jur. Apa, turnată din belșug 
și mai ale* din timp („patinoarul a 
intrat în a treia săptămînă a exis
tenței sale” — prof. Dumitru Matei) 
rezistă zecilor de copii pe patine ; 
i s-a făcut un strat gros de gheață 
capabil sâ supraviețuiască chiar și 
dtorva zile de „zero grade". Așadar, 
serviciul administrativ al clubului 
„Cutezătorii" (director adjunct Cons
tantin Țurcaș) a știut să înttmpine 
cu brio pasiunile hibernale ale cra
vatelor roșii din Capitală.

în momentul vizitei noastre, pe pa
tinoar se aflau componențil secției 
de fotbal care, sub conducerea pro
fesorului Matei, își completau pre
gătirile. In permanență se află pe 
gheață unul dintre cei 10—12 profe
sori de specialitate ai diferitelor sec
ții sportive. Alături de fotbaliști, 
gheața mai găzduia, într-un număr 
apreciabil, și pe copiii veniți din 
proprie -inițiativă să patineze. La 
dispoziția lor se află 40 de perechi 
de ghete eu patine (20 pentru băieți, 
20 pentru fete). Folosirea acestor pa
tine este gratuită, la fel ca și intra
rea. Astfel că, aproape 7 ore pe zi, 
adăugîndu-Ie și pe cele de seară, 
„iluminate", tn sunetele melodiilor 
transmise de la stafia de amplificare, 
piruetele, plimbarea liniștită sau... 
căzăturile, nu se întrerup pe gheața 
din parcul Palatului Pionierilor.
PATINOAR, GHEAȚA BUNĂ, 
PREOCUPĂRI, DAR DE CE... 

SARATE ?

Firește, patinoarele slnt destinate 
mai ales copiilor, micilor școlari, așa 
îneît un rol primordial în amenaja
rea patrulaterelor de gheață revine 
conducerilor școlilor generale, licee
lor și celorlalte unități de învăță- 
mîfrt. Tocmai de aceea, în raidul 
nostru anchetă, am ales ca puncte 
de oprire cîteva școli dintr-unul din 
marile cartiere ale Capitalei — Balta Albă.

lată-ne, deci, poposind la Școala 
generală 21. Larma carăcleristiiă 
vîrstei abecedarului ne atrage ... 
spatele școlii, unde găsim ceea ce 
căutam; un patinoar natural de di
mensiuni relativ mari (30 x 20 _ .
plin „ochi“ de prichindei înăițați cu 
8—10 cm de patinele aninate cu (sau 
fără) chei ..speciale" de ghete. Fără 
a executa cine știe ce „dublu Axei” 
sau vreuna dintre acrobațiile lui 
Nepela, cei aproape 100 de copii se 
învîrtesc pe oglinda gheții ca niște 
veritab li... titirezi. Din cînd In cînd 
(s-a văzut și la campioni mai mari!) 
cite unul se mai oprea vrînd-ne- 
vrînd, atingînd pentru o clipă gheata 
rece cu nasul, dar imediat peisajul 
se refăcea și toată lumea era în pi
cioare.

Intr-un colț al patinoarului II tn- 
tîlnim pe profesorul de educație fi
zică Dan Spătaru căru'a îi solicităm 
cîteva amănunte despre amenajarea 
dreptunghiului de gheață. .

„Patinoarul nostru a împlinit trei 
săptămîni de cînd a fost dat în func
țiune. La primele semne de ger am 
solicitat copiii (dar au venit și pă
rinții lor să ne ajute) la curățirea 
terenului și ia ridicarea mantinelei. 
In două zile treaba era gata, iar ge
rul a mai făcut și altceva decît să... 
Înghețe nasurile celor mici. După 
cum vedeți, nu ducem lipsă de vizi
tatori, așa că veselia, buna dispoziție, 
împletite cu învățarea primelor no
țiuni de patinaj, sînt la ordinea zi
lei".

in

m)

dori-o peste tot, conducerea grupului 
și catedra de educație fizică s-au 
preocupat din timp de transformarea 
terenului de hahdbal, Intr-un frumos 
patinoar. Numai că, un neajuns ne
prevăzut a încurcat planurile profe
sorilor de educație fizică, ce conduc 
inițierea elevilor In tainele patina
jului : numărul școlarilor care pose
dă patine era neașteptat de mic. Dar, 
pentru bunii gospodari din conduce
rea școlii (director adj. ing. Grigore 
Penciu), ca și pentru entuziaștii pro
fesori (Ionel Velicu, Virginia Iun, 
Maria Zamfirescu), faptul n-a consti
tuit- un motiv de renunțare. Dimpo
trivă ! în ,atelierele-școală ale Gru
pului școlar al M.I.U. au și intrat In 
lucru un număr de 100 de perechi 
de patine, care vot satisface, pentru 
moment, nevoile elevilor. în plus, 
multi dintre aceștia vor avea satis
facția de a fi învățat să alunece pe 
gheață cu
de ei.

patine confecționate chiar

DIN

Deșt era 
tul în care

NOU PE LACUL 
CIȘMIGIU

ora prînzului în momen- 
j traversam Cișmigiul. un 

număr de 60—70 de copii și tineri 
trasau pe lacul înghețat linii de cele 
mai diferite forme. I.C.AB.-ul ne-a 
impresionat plăcut prin preocuparea 
manifestată pentru a satisface cit 
mai deplin nevoile de agrement ale 
tineretului bucureștean. O echipă for
mată din 8 oameni se ocupă de între
ținerea gheții. de încălzirea și buna 
funcționare a vestiarelor, 
de prim ajutor etc. Gheața 
Se mătură si se răzuiește 
seară, iar la fiecare două 
adaugă un nou strat prin stropire cu 
furtunul. Deși costul biletului de In
trare este de 3 lei, vin aici, pentru 
cîteva ore. In fiecare Zi. aproximativ 
5—600 de amatori.

UN „MAXI" SI UN „MINI
PATINOAR

a postului 
este bună, 
în fiecare 
zile i se

frumoși ani 
Vreau să o 
trebuie să vă spun că acest 
sportiv, care cuprinde 17 asociații 
răspîndite în toată țara, dispune 
de mari posibilități de afirmare, 
are perspective dintre cele mai fru
moase.

Cum Grosics a jucat de 4 ori în 
compania echipelor reprezentative 
ale României, era firesc să-i soli
cităm părerile în legătură cu a- 
propiata confruntare fotbalistică 
româno-ungară din sferturile de fi
nală ale campionatului european.

— Comparativ cu 
activității dv., care 
este potențialul actual al echi
pei Ungariei ?

— Fotbalul maghiar a trecut în 
ultima Vreme printr-un evident de
clin, el nu mai are calitatea celui 
de pe vremea generației mele. N-aș 
putea spune,’însă, că' din cauză lip
sei de talente. Cheia problemei tre
buie căutată — după opinia mea — 
în mentalitatea care s-a creat și 
care persistă în lumea fotbalului de 
la noi. Jucătorii noștri de azi pri
vesc lucrurile foarte ușor, se pre
gătesc superficial, comportamentul 
lor general lasă de dorit Și In 
ceste condiții rezultatele bune 
pot veni de la sine.

Trebuie să recunosc, însă, că 
privința echipei naționale se simte 
un început de reviriment marcat 
de venirea la conducerea ei tehni
că a antrenorului Illovszky. Acesta 
are marele merit de a fi preluat 
echipa într-o situație foarie grea, 
după un 0—3 Ia Sofia, cu Bulgaria, 
și 1—1 la Budapesta, cu 
de a fi reușit — prin 
sale — să o redreseze și 
moveze printre primele 
Europa. Cunoscut ca foarte conști
incios și serios în ceea ce face. 
Illovszky confirmă pr-n rezultatele 
obținute că este și un bun psiholog 
și pedagog, calități care lipseau în- 
trucltva predecesor:ior săi. Afîîn- 
du-se acum pe miini atît de bune, 
este de aștep hipa ungară

perioada 
credeți că

a- 
nu

în

Franța, și 
metodele 

să o pro- 
opt din

Că prin activitate și inițiativă co
mitetele de locatari și. conducerea 
asociației sportive din cvartalul de 
blocuri Ferentari s-au făcut cunos
cute — lată un fapt ce nu poaite fi 
contestat. Ne-am dus, așadar, cu 
speranțe, care, o dată ajunși în mij
locul blocurilor, s-au transformat în 
certitudini: pe terenurile de volei și 
handbal, ca și în bazin, gheața — 
destul de nivelată, decj practicabilă
— se oferea amatorilor sportului cu 
patine. Apa a fost adusă acum zece 
zile, de la instalația de încălzire a 
cvartalului, prin contribuția volun
tară a persoanelor din conducerea 
asociației și a altor locatari. înșiși 
beneficiarii, copiii, eu pus ferm mina 
la amenajarea mantinelei din nisip. 
Așadar, zilele de ger treoute au fost 
tot atîtea zile de vîrf ale animației, 
veseliei, mișcării șl hazului. Dar am 
aflat și uh fapt care ne întristează 
profund.

— Intr-una din diminețile trecute
— ne spune locatarul Radu Constan
tin — ne-am trezit cu cîțiva pumni 
de sare aruncați pe gheața care în
cepuse deja să se topească. Probabil, 
pe unii dintre locatarii blocului 4 C 
îi deranjează gălăgia...Cum a fost posibil așa ceva ? Oare 
cetățenii respectivi, care au doar bu
cătăriile orientate spre suprafața de 
gheață (!), nu și-au dat seama că lo
vesc în munca unora dintre vecinii 
lor ? Sau că aici își petrec timpul, 
util și plăcut, poate chiar copiii lor?

CĂUTĂRI TÎRZII

LA CINCI ȘCOLI AU 
ÎNGHEȚAT... INIȚIATIVELE!

Am plecat de la Școala generală 21 
și, după numai 50 de metri, ne-am 
oprit la Liceul 43. Din cîte știam și 
aici trebuie să existe un patinoar, 
dar el se reducea la cîteva băltoace 
înghețate, presărate pe terenul de bas
chet. Ne-am gîndit că gospodarii de 
aici or fi făcut economie la. .. apă !

Am mai trecut și pe la alte școli 
(86, 88, 69 și 75), dar liniștea nefi
rească și pustietatea terenurilor ne-au 
arătat că aici s-au „topit” toate pa
siunile !

Cum oare nu s-au gîndit profeso
rii de educație fizică din aceste școli 
că gerul punea la dispoziție cele mai 
bune condiții de amenajare a unor 
patinoare unde puteau fi desfășurate, 
nu numai orele de educație fizică 
(într-o formă nouă, atractivă și in
teresantă pentru copii), ci și alte ac
tivități de recreare (jocuri distrac
tive. elemente de hochei etc.) ?

NU NUMAI GHEATĂ, 
CI SI PATINE ! '

L-a Grupul școlar al M.I.U. unde 
cele cîteva mii de elevi desfășoară 
o activitate sportivă, așa cum am

Stadionul Dinamo te întîmpină 
,.în haine de iarnă” : s-a deschis pa
tinoarul. Programul este zilnic. Intre 
erele 8—12 și 16—20. Gospodarii di- 
namoviști au avut grijă să ofere ce
lor ce doresc să se recreeze cîteva 
ore prin sport, condiții cit mai buhe. 
Cabana de tenis a fost amenajată cu 
vestiare încălzite, muzica creează un 
climat plăcut, gheața este bine între
ținută și excelentă în zilele în care 
temperatura este favorabilă.

. . .La baza sportivă A.S. Sănătatea, 
din piața Buzești. unde. în fiecare 
an copiii din cartier și cei ai salaria- 
tilor din diferite instituții medico-sa- 
nitafe aveau condiții bune de practicare 
a patinajului, în acest an, patinoarul 
există numai simbolic. Deși există spa- - 
tioase terenuri de volei 
n-am găsit decît un petec 
Din discuțiile purtate cu 
novschi, responsabil cu 
tehnice în asociația sportivă, am aflat 
despre condițiile grele (lipsa unui fur
tun corespunzător și a unei guri de 
apă) în care a fost amenajat și 
mini-patinoar. Apreciem, deci, 
dacă ar fi existat o mai mare 
ocupare din partea 
ciației sportive s-ar 
luțiile necesare.

și baschet, 
de gheată. 
Gh. Cîfja- 
problemele

consiliului
fi putut găsi so-

Ne aflăm în părculețul din spatele 
tribunalului (sectorul 5). De abia 
eram, într-un fel la spartul tîrgului, 
cînd zilele de ger mare eu trecut, 
se toarnă apă dintr-o cisternă. De ce 
edilii acestui sector se lașă la voia 
vremii ? Dacă de-acum înainte nu 
va mat veni o perioadă de frig in 
care stratul de gheață să se facă de 
grosimea necesară, nu e păcat de 
muncă ?

Tot în... stadiul căutărilor, se află si administrația clubului Progresul 
(director administrativ Cornel Bia- 
nu). S-a turnat apă de curînd (hu e 
cam tîrziu ?), ea a înghețat, dar ni
velarea zgurei de pe terenul de bas
chet s-a făcut neglijent, astfel că 
gheața este zgrunțuroasă. Clubul 
Progresul dorește încasări de pe ur-

să-și continue ascensiunea, să re
vină In rîndurile elitei europene, 
și un prilej foarte nimerit îl oferă 
însuși acest dublu examen cu re
prezentativa țării vecine.

— Folosind ficeeași compara
ție, ce impresie vă face fotbalul 
românesc de astăzi?

— N-am avut în ultima vreme 
ocazia să urmăresc, decît indirect, 
echipele românești, care par sâ 
demonstreze un progres remarcabil. 
Din cîte mi-am putut da seama, 
urmărind la televizor partida 
mânia — Cehoslovacia, cred 
fotbalul românesc a devenit 
bun ca înainte pe plan tehnic 
tactic.

— Cum vedeți, atunci, dubla 
confruntare dintre aceste două 
echipe și care credeți că va fi 
deznodămintul ei ?

—- Mai mult decît oricînd, prevăd 
o confruntare echilibrată, fiindcă 
ambele echipe sînt acum cam de 
același nivel. Reprezentativa Ro
mâniei are, totuși, un mic avantaj, 
deoarece va juca primul meci la 
Budapesta. Eu sper, însă, în califi
carea echipei Ungariei.

— în încheiere, am dori să 
cunoaștem pronosticul dv. în 

privința viitoarei campioane a 
Europei ?

— Anglia sau R. F. a Germaniei. 
Cîștigâtoarea dublei dispute dintre 
aceste două formații are mari șanse 
la titlul european.

I-am mulțumit amabilului nostru 
interlocutor, pe care, așa cum ne-a 
promis, sperăm să-l revedem și la 
București, cu prilejul partidei de 
la 14 mai.

Constantin FIRANESCU 
Ion OCHSENFELD

Echipa de fotbal a constructorilor 
marelui combinat siderurgic din 
orașul danubian a înregistrat o fru
moasă performanță în turul cam
pionatului, ocupînd locul I într-o 
serie deosebit de puternică, în care 
activează formații valoroase, cum 
sînt. Delta Tulcea, I.M.U. Medgidia 
sau Viitorul Brăila.

.Gălățenii au suferit 
doar două înfrîngeri,
deplasare (0—1 cu S, N. Constanța 
și tot 0—1 cu Dunărea Brăila).

Constructorul are pentru noul se
zon un lot numeros, în care au 
fost promovați, recent, cîțiva juniori
— Dogărescu, Antipa și Gheorghiu
— din pepiniera proprie și unul 
de la echipa județeană S.P.I. Ga
lați, Rusu.

Iată și lotul care se pregătește 
pentru „bătălia" din retur : Șerbă- 
noiu (29 ani), Florea (30), Rusu (19)
— portari. Calciu (21), Podeț (27),

Olteanu (29), Gali (26), Vulpeanu 
(29), Chitiazic (10). — fundași. Io-, 
niță (26), Cernega (29), Stoleru (20) 
— mijlocași, Dogărcscu (17), Anlipa .. 
(17), Gheorghiu (18), Voichin (20), 
Ogescu (26), Enache (20), Mania (27) 
și Botescu (24) — înaintași.

Golgetertil turului a fost Voichin. 
care a înscris 14 goluri.

Cei mai buni fotbaliști ai
structorului în tur : portarul Șer- 
bănoiu (a primit doar 4 goluri), 
fundașii Calciu, Podeț și Olteanu, 
mijlocașul Stoleru și înaintașii Voi-: 
chin și Manta.

Obiectivul constructorilor gălățeni 
pentru primăvară este, bineînțeles, 
păstrarea locului fruntaș cucerit. 
Va fi o misiune grea, întrucit Con
structorul are un avantaj minim 
față de principalele urmăritoare i 
Viitorul Brăila are 18, iar Delta 
Tulcea 17 p.

T. SIRIOPOL-coresp. județean

ELECTRONICA BUCUREȘTI (seria a IV-a)

Situafia in clasament:
Ro

că 
mai

Și

într-o serie care numără nu mai 
puțin de 11 formații bucureștene 
era de așteptat ca lideră, la sfîfși- 
tul turului, să fie una dintre aces
tea. Și într-adevăr, după 13 parti
de, pe primul loc se află Electro
nica, echipă care în sezonul trecut 
s-a dovedit la fel de vivace ca 
divizionara B de acum cîțiva ani... 
Electronica Obor, care — sub „ba
gheta" aceluiași antrenor, Sebastian 
Taciuc — se număra printre frun 
lașele eșalonului secund. Acum i se 
oferă din nou prilejul de a reîncepe 
drumul de atunci, Căci Electronica 
beneficiază de un lot tînăr (medie 
de vîrstă — 22 de ani și 4 luni) și 
valoros.

Iată numele celor 20 de jucători 
care fac parte din lotul acestei for- Ș? 
mâții : portari — Gh. Moraru și M 
Bunica; fundași — A. Hirlab, I. 
Moraru, T. Focșa, M. Eneiu, Șt Sa- 
bău; mijlocași — C, Velicu, S. 
Ciuleanu, M. Spring, I. Nichifor ; 
înaintași — D. lonescu, I. Radu, M. 
Nicolau, I. Sandu, V. Tudose, V. 
Gugiu, I. Tudose, Gh. I.azăr, A. Ve
licu. Printre aceștia se numără și 
patru juniori de talent, care în mo- >’ 
mentul de față sînt titulari i Gh. T

Moraru și V. Tudose (din pepinieră 
proprie), I. Radu (de la Metalul „23 - 
August") și D. lonescu (de la Acu
mulatorul). Unul dintre jucătorii de 
bază ai formației se dovedește a fi 
atacantul central V. Gugiu, care 
este și golgeterul echipei cu 6 go
luri marcate.

Pregătirile au fost reluate la l.T ... 
ianuarie și programul împărțit după . 
cum urmează : pînă la 15 februarie, 
pregătire fizică generală și specifi- ? 
că ; 15 februarie — 15 martie, in-....
struirea tehnică, tactică și omoge
nizare. In luna februarie electro- 
niștii susțin mai multe meciuri 
amicale cu formații, din diviziile . 
0, B și A. Echipa se antrenează pe| C, B și A. Echipa se antrenează pe

S. stadionul Electronica (capacitate — 
§ 1500 locuri) care a fost regazonâl.- • 

Instalațiile sanitare au fost recop-i 
diționate, iar echipamentul este bun. • 
și suficient,

In afara terenului central, fotba
liștii Electronicii au pentru antre- • • = -. 
namente și unul de zgură (40x30), ' 
iar pe vreme hefavorabilă ei își p' t 
desfășura activitatea în sala . <+?-—— 
sport (70x40) a Școlii profesionale 
Electronica. ——

Dumitru NEGREA

FARUL, LA... KILOMETRUL 60
(Urmare din pag. I)

dina vecinului, la... Sinaia, unde 
se află Petrolul.

Cînd cel care „predă* antrena
mentele se numește Ilie Oană pro
fesorul Cosmoc redevine elev, ca 
pe vremuri, la Petrolul, cînd jucă
torul Cosmoc își asculta antrenorul 
cu ambiția școlarului care vrea să 
capete nota 10.

După o cufundare de cîteva mi
nute in „documentele de planifica
re" și în diagramele eruditului 
coleg mai vîrstnic, iată-me cu 
la lecția practică.

Surpriza zilei — o partidă 
rugby american (cu Grozea, Moca- 
nu și Nae lonescu. în prim-plan) 
inițiată, gîndinl. pentru stimularea 
curajului și a spiritului ofensiv...

său 
toții

de

TITANIC VALS LA VILA 
CĂPRIOARA

.-Seara. la ora 20, din nou la Buș
ii. la vila Căprioara, „cetatea" 
ului constănțean. Vila pare pus- 

Camerele sint goale, iar obiș 
ul zgomot de stup este înlocuit

de o liniște realmente nefirească. 
Și, totuși, fotbaliștii constâțeni nu-s 
plecați nicăieri. Se află strînși cu 
toții. în camera nr. 7, singura încă
pere cu televizor. Urmează tele- 
transmisia piesei Titanic vals și lo
tul constănțean așteaptă cu plăcu
tă înfrigurare reîntîlnirea cu Radu 
Beligan și cu această operă clasi
că a dramatuagiei românești.

Urmărită aproape ca din tribuna 
ufiiii stadion de fotbal, cu aplauze 
și comentarii „pe fază", piesa in
cintă pe toți telespectatorii camerei 
nr. 7.

Favoriții (la sfîrȘltul spectacolu
lui) fotbaliștilor : în afara solistului 
nr. 1, Radu Beligan, magistral 
de obicei, Ileana Stana lonescu 
Mircea Constantinescu.

ca
Și

t

*

ffr11?'

acest aliment atît de necesar vieții ’ 
de sportiv. Dar nu. Iată două ex- - 
cepții. La masa a patra, două pa- . 
hare cu miere rămîn pe masă.

Severul „secund" Costicâ Tnnw 
(cu ani în urmă — un model d < 
sportiv de performanță) e roșu de 
mînie. „Băieții ăștia nu-și dau s-'a- 
ma ce înseamnă mierea în alimrn 
tația unui fotbalist. Cită nevoie au 
de ea I”

— Tovarășe ospătar, că rog si . 
păstrați cele două pahare cu mie>e 
pentru prînz. Cei care le-au uitai-- 
acum o să le servească împreună 
cu ciorba dacă nu-și cunosc iute 
resul .

Reporterul memorează intervenția 
și o salută în gînd.
„CORP LA CORP" PE COASTA 

DEALULUI, SAU RELAȚIA 
SIMBOL-RETUR

Urmează antrenamentul de dimi-,. 
neață. Tot pe coastă. Tot pentru' 
dezvoltarea forței și a rezistentei- 
Dintre diferitele exerciții, unul, ine
dit, sugerează o paralelă. Doi cite: 
doi, fotbaliștii constănțeni urcă, >n' 
fugă, coasta, „luptînd", în același 
timp, „corp la corp".

...Aceasta va fi soarta 
retur. De pe locul 13, o 
luptă grea pentru a urca pe... coasta 
clasamentului.

Farului în. 
așteaptă o

de

UNDE

Patinoarul »23
16.30 : România

CIORBA CU... MIERE
A doua zi. la micul dejun.
Tn meniul ales, o jumătate 

pahar cu miere. Tuturor le place

MERGEM ?
SIMBATA

FOTBAL. Saia Dinamo, ora 
17 30 : partida de fotbal redus 
dintre formațiile feminine 

---- i — Diana ; ora 18.30 
de fostele glorii 

Dinamo și Stea-

Ca întotdeauna,Concluziile raidului nostru sînt destul de ușor de tras.
existâ pasiune, interes și, firește, preocupări dar — și nu vrem să mai 
spunem „ca întotdeauna" —- se mai semnalează și absența acestora, 

atît în unele școli, cit și la asociații sportive și cluburi cere se interesează 
direct de aceste probleme.

e Se constată o mare pasiune a copiilor pentru patinajul de agrement 
și ar trebui ca antrenorii secțiilor de performanță să viziteze și ei patinoarele 
cu afluență ale Bucureștiului.

• Organele și organizațiile direct răspunzătoare de activitatea sportivă 
trebuie să se preocupe cu si mai mult interes de fructificarea Unor initiative 
valoroase. Trebuie popularizate noile patinoare, trebuie asigurate condiții 
optime copiilor veniți să patineze, așa cum trebuie să se asigure un cadru 
de specialitate (profesor, antrenor sau instructor) care să supravegheze acti
vitatea.

• în școli trebuie organizate acțiuni patriotice avînd ca scop principal 
amenajarea ailor patrulatere de gheață.

e Același lucru poate fi făcut și prin mobilizarea asociațiilor de loca
tari din marile cartiere ale Capitalei.

o Pentru atragerea copiilor la patinoarele naturale se cer organizate 
jocuri distractive pe gheată, pot fi invitați sportivi de performanță care să 
demonstreze (patinatori și hocheisti).

e Orele de educație fizică din școli să aibă ca teme de lecție învăța
rea primelor elemente din patinaj,

Farul atacă ' Deocamdată la poarta divizionarei C, Caraimanul Bușteni, pe care a întilnit-o în cadrul pre
gătirilor. In imagine, constănfeanul TUF AN reia in gol o centrare a extremei KALLO

Foto I VICTOR ZBARCEA

NOI CÎȘTIGĂTORI LA LOZ IN PLIC
Apariția lozurilor cîștigătoare de auto

turisme și bani continuă fără întreru
pere.

Încă de la începutul anului se prezintă 
zilnic, alți șl alți ciștigâtori de autotu
risme șl bani la sistemul LOZ ÎN FLIC, 
spre a-șl ridica Importantele ciștlguri ob
ținute.

Printre ultimii cîștigători se numără și 
partid panțll : Tăutu Ioan — Făgăraș — 
autoturism DACIA 1100 ; Drăgan Dumi
tru — corn. Văcărești, Jud. Dîmbovița — 
DACIA 1100; Miklos Blasiu — com. Bră- 
dești, jud. Harghita — DACIA 1100; Catri- 
na ștefan — eoni. Vlădeni jud. Ialomița; 
Vîrlan Petrea — Piatra Neamț — DACIA 
1100 ș.a

Cîștigiirile în bant nu s-au lăsat nici 
ele mai prejos și continuă să iasă în 
întreaga țară. Dintre ultimii cîștigători 
de 86.000 lei cităm pe ; Alim Victor —

Nlco-
Caraș

corn. Măeruș jud. Brașov; Cornea 
laie — com. Zoriențu Mare jud. ___ .
Severin; Both Ioan — com. Arghireșu, sat 
Măcău jud. Cluj ; Mihuț Vasile — Slatina 
jud. Olt ; Giurgiu VasUe — Ploiești; Ar
delean Ioan — com. Arghlreș jud. Sălaj 
ș.a.

Oriunde vă jucați la LOZ IN
PLIC I

• Astăzi este ULTIMA ZI In care vă 
mal puteți depune buletinele la concursul 
Pronosport de duminică 30 Ianuarie 1972. 
Vă recomandăm ca înainte de a vă fixa 
pronosticurile, să consultați Programul 
Loto-Pronosport de marți 25 ianuarie a.e. 
care cuprinde amănunte asupra meciu
rilor Indusa In programul da concura.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
DIN 28 ' “

FOND
1.321.134

extragerea i :
31 10

Fond de rfțtiguri : 634.362 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 48 23 85 2 68 84 3
Fond de eîștlguri : 686.772 lei.
Plata cîștlgurilor va începe In Capitală 

de la 6 februarie plnă la 14 martie ; în 
țară de la 8 februarie plnă la 14 martie 
1972, Inclusiv.

RUBRICA redactată
DE LOTO-PRONOSPORT

IANUARIE
GENERAL 

lei.

1978
DE CIȘTIGUHI:

86 66 67 8 9 17 15

Venus 
meci susținut 
ale echipelor 
ua.

HOCHEI. 
August”, ora
— Bulgaria (juniori), ora 19 ; 
Selecționata divizionară — 
U.R.S.S. (juniori).

JUDO. Sala Flereasca. de 
la orele 10 și 17 : campiona
tele Internationale Individuale 
de tineret ale României (turu
rile I-HI, recalificări și sfer
turi de finale).

TIR. Sala expoziției Institu
tului de arhitectură „Ion Mili
eu”, de )a ora 9, concurs de 
verificare la arme cu aer. com
primat, pușcă și pistol.

DUMINICA
BOX. Sala liceului „Matei 

Basarab *, ora 10 : gală între 
echipele Școlii sportive nr. 2 
(Llc. Matei Basarab) și Școa
la sportivă Unirea Iași ; sala 
Semănătoarea, ora 10 : me
ciuri de verificare pentru pu- 
giliștii juniori și seniori din 
Capitală.

FOTBAL. Stadionul Progre
sul (str. Dr. Staicovici), ora 
11 : Progresul București — 
Spartak Varna.

HOCHEI. Patinoarul 
August", ora 16.30: România
— Bulgaria (juniori), ora 19 : 
Selecționata divizionară — U.R.S.S. (juniori).

JUDO. Sala Floreasca. de la 
ora 10 : campionatele Interna
tionale individuale de tineret 
ale României (semifinale și 
finale).

TIR. Sala expoziției Institu
tului de arhitectură „Ion Min- 
<••■“. de la ora 8,30 ; concurs 
cu caracter de verificare la 
pușcă și pistol cu aer compri
mat.

,.23



IN CAMPIONATUL nuFEMININ DE HANDBAL
LA PRIMUL ANTRENAMENT

LA OMAHA

TIRIAC ÎNVINGE

PE FROEHUNG!

CLUJ, 28 (prin telefon, de Io trimi
sul nostru).

în Sala Sporturilor din localitate 
a început ultimul turneu al campio
natului feminin de handbal, divizia 
A. Deși spectatorii n-au onorat a- 
ceastă primă reuniune așa cum se 
cuvine și așa cum era de așteptat, 
meciurile au fost totuși atractive, 
dîrz disputate, încheindu-se cu re
zultate normale.

MUREȘUL TG. MUREȘ — VOIN
ȚA ODORHEI 18—12 (10—7). For
mația Rozaliei Sos a jucat evident 
mai bine decît cea a Magdei Mikloș 
și, în acest fel, a repurtat o meri
tată victorie, chiar la diferența de 
scor consemnată în finalul întîlnirii.

Programul do azi (de la ora 
15) : Textila Buhuși — Rapid 
București ; Rulmentul Brașov — 
Mureșul Tg. Mureș ; Universi
tatea Cluj — I.E.F.S. ; UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA - UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI ; Con
fecția București — Voința O- 
dorhei.

Circuitul international de tenis 
„indoor” continuă în S.U.A., cu tur
neul de la Omaha (statul Nebraska), 
dotat cu „Cupa Midlands”.

în primul tur al probei de simplu. 
Ion Tiriac l-a învins cu 6—4. 6—4 pe 
cunoscutul teniaman american Frank 
Froehling. Astfel, românul ee revan
șează pentru înfrângerea suferită în 
toamna trecută, în finala „Cupei 
Davis”. De asemenea, un start bun 
a luat si primul jucător român. Ilie 
Năstase. El l-a învins net pe cana
dianul Mike Belkin : 6—1, 6—3, Ro
mânii au debutat cu o victorie și în 
proba de dubiu, dispunlnd de ame
ricanii Froehling și Brown cu 6—3, 
6—1.

Iată si alte 
rCehorâovactal — 
6—1, 6—3 ’ Koch

scăzut brusc ritmul șl au permis 
chipei brașovene să aibă o revenire, 
care putea — In cazul cînd timpul 
ar mâi fi permis-o — să devină pe
riculoasă pentru victoria formației 
din Buhuși. Au înscris : Șerban (7), 
Munteanu (4), Stoleru (3), Agoroaie, 
Vieru, Simeria — Textila ; Nako (6), 
Prundaru (4), Oancea (2), Căciulă 
(2), Meret — Rulmentul. Arbitri i 
P. Rad vani (Cluj) și M. Grebenișan 
(Tg. Mureș).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 15—9 (7—5). 
Deși au învins, studentele n-au mai 
făcut, aci la Cluj, jocul bun din 
precedentul tur de sală disputat, 
după cum se știe, la Timișoara. Și 
aceasta, îndeosebi pentru că n-au 
mai acționat în viteză, stopînd min
gea și întîrziind prin aceasta atacul, 
ceea ce a permis formației bucu- 
reștene să se replieze la timp și 
să-și organizeze bine sistemul de
fensiv. Nu este mai puțin adevărat 
că și feroviarele au făcut un joc in
teligent, bine dirijat de Stănișel. Ele 
au preferat atacurile lungi și șutu
rile prin surprindere, pe lîngâ blo
cajele timișorencelor. Au marcat i 
Ibadula (6). Popa (3), Hrivniac (3), 
Onograș, Rigo, Sauer — Universita
tea ; Stănișel (4). Ștefan (3), Florea, 
Crișu — Rapid. Au condus I VI. Co- 
jocaru și I. Mihăilescu, ambii din 
Craiova.

i
I 
I
I 
I
I
I
I
I

PIRTIA DE COBORÎRE A SURPRINS PRIN GRADUL
EI DE DIFICULTATE

029
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rezultate: Holecek 
Connors (S.U.A.) 
(Brazilia) — Van 

Dillen (S.U.A.) 7—6, 7—5; Orantes 
(Spania) — Edlefsen (S.U.A.) 6—4,

6—4.

® Concurenții cu numereSAPPORO, 28 (prin telefon). 
Schiorii alpini, participanți la e- 
diția a XI-a a Jocurilor Olimpice, 
au luat vineri dimineață primul 
contact cu pîrtia de coborîre, pe 
care vor concura în ziua de 7 fe
bruarie. De fapt, prima recunoaș
tere a fost făcută de un grup de 
50 ide ziariști care au coborît, pe 
schiuri, cei 2 640 de metri cît mă
soară pista, cu o diferență de nivel 
de 772 m (plecarea are loc de la 
1126 m, sosirea la numai 354 m). 
La ora 11 au pornit în recunoaștere 
și grupurile de concurenți. Aceștia 
au fost surprinși de dificultatea pîr- 
tiei. Ea este foarte rapidă, mai cu 
seamă în prima porțiune și spre 
sosire, unde se vor atinge viteze de 
peste 120 km pe oră. Greutatea pis
tei constă și în faptul că are multe 
viraje scurte și nu oferă condiții 
egale tuturor participanților la 
cursă. De altfel, încă din această 
primă zi de antrenament, derapa
jele au format valuri, astfel că sîm
bătă, cînd va avea loc prima cobo
rîre directă, concurenții vor fi ne- 
voiți să „meargă11 cu multă pru
dență. La aceasta se mai adaugă 
și antrenamentul tie specialitate 
destul de scăzut al schiorilor din 
Europa care, din cauza lipsei de 
zăpadă din majoritatea stațiunilor, 
nu au reușit să parcurgă suficienți 
kilometri de coborîre. Cert este că 
de starea pîrtiei vor fi dezavanta
jați în special concurenții din gru
pele 3, 4, 5, adică de la numerele 
30—40 în sus, al căror punctaj 
F.I.S. nu le va permite intrarea în 
grupa 1 sau 2. Printre ei se vor 
afla, normal, schiorii români Dan 
Cristea și Virgil Brenci. De altfel, 
la antrenamentul de simbătă ei vor 
coborî cu numerele 72 și 73.

în satul olimpic, au sosit toți 
cei 120 de concurenți ai probelor 
alpine, printre care austriecii 
Schranz. Messner, B’einer, france
zii Duvillard, J. N. Augert, Orcel, 
italienii G. și R. Thoeni. elvețianul 
Russi. americanul 
zul Bachleda ș.a.

Antrenamentele 
nic pînă în ziua

desfășura non-stopul, iar a doua 
zi cursa oficială a băieților. Sporti
vii noștri vor căuta ca în aceste 
zile să recupereze din handicapul 
ce-1 au față de ceilalți coborîtori. ■ 
Antrenamentele lor vor fi urmărite 
prin camerele de luat vederi puse 
la dispoziție de organizatori. Ei se 
vor putea vedea imediat după cursă, 
constatîndu-și greșelile comise în 
coborîre. Pregătirile pentru slalom 
și slalom uriaș nu au început încă, 
deoarece pistele nu sînț puse la 
punct după ninsoarea căz.ută în ul
tima vreme.

Boberii au avut zi de odihnă, iar 
de sîmbătă își reiau antrenamen
tele cronometrate. De menționat că 
pînă la 1 februarie, țările partici-

mari de start vor fi mai

dezavantajați decit de

obicei ® Au sosit toți cei 120 de schiori alpini ® Biatlonistii vizionează
astăzi antrenamentele hoherilor

t\\\\\\\\\\\\\\\\l

pante vor putea folosi cile trei 
echipaje (așa cum fac Italia, Japo
nia, R. F. a Germaniei ș.a.), urmînd 
ca din ziua de 1 să rămînă la an
trenamente doar 
de fiecare țară.

Biatloniștii au

cite ti ouă echipaje

avut zi de pregă-

AZI LA PARIS

K\\\\\\\\\\\\\\\\> 
tire în poligon și pe pistă, iar mîi- 
ne (n.r. : azi) se vor odihni. Pro
gramul 16r prevede vizionarea co
borârilor lotului de bob.

Kurt GOHN
antrenorul lotului olimpic de schi

START
MARTINI

IN TROflll
LA TLORTTA

Sezonul internațional de floretă 
(masculin) va fi inaugurat astăzi, 
în sala „Pierre de Coubertin" din 
Paris, cu desfășurarea tradiționalu
lui turneu pentru „Trofeul Marti- 
ni“. Competiția reunește pe unii 
dintre cei mai buni floretiști euro
peni și constituie o excelentă veri
ficare înaintea competiției olimpice 
de la Miinchen. Din 'rândul parti
cipanților — subliniază în comen
tariul său corespondentul agenției 
France Presse — se remarcă Stan- 
kovici (U.R.S.S.), Parulski (Polo
nia), Țiu (România). 'Kamuti (Un
garia), Simmoncelli (Italia), G. Paul 
(Anglia), Hein (R. F. a Germaniei) 
și alții.

I
I
I
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Schaffei, polone-

I
Hristache NAUM

vor continua zil- 
de 6, cînd se va

I

ALTE SANCȚIUNI U.E.F.A.

★

luni nu înscrisese Biatlomștii cehoslovaci Pavel Ploc, Arnost Hajek, Stan- 
da Fajstaver și Josef Spulak semnează primele autografe 
în carnetele micilor colecționari japonezi.

Telefoto: A. P. — AGERPRES

de la Real Madrid, a marcat primul 
gol în medul cu Sevilla, după ce 
timp de... 14
nici un gol!

Antrenorul Dionisie Szabo de la Vo
ința Odorhei s-a văzut în imposi
bilitate de a folosi pînă la sfîrșitul 
meciului echipa de bază, deoarece, 
trei dintre handbalistele sale (Mi
kloș, Irina Teglaș și Hohr) au acu
mulat destul de repede cîte două 
eliminări pe 2 minute șt, firește, 
exista pericolul ca la o nouă elimi
nare aceasta să fie definitivă și e- 
chipa să evolueze în inferioritate 
numerică pînă la fluierul final. 
Punctele au fost marcate de i Sos
(8), Szebeny (4), Simon (2), Bartha 
(2), Szolăssy, Frîncu — Mureșul; 
Mikloș (6), Teglaș (3), Biro (2), Ma- 
gyari — Voința. Au condus i Gh. 
Popescu și St. Georgescu, ambii din 
București.

TEXTILA BUHUȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 17—15 (11—9). Cu 
toate că a avut un final de partidă 
slab, Textila a reușit totuși să-și 
adjudece victoria la capătul unui 
ț)oc In care timp de 45 de minute 
a evoluat la adevărata sa valoare. 
Acțiunile lui Vieru, Munteanu și 
Șerban au fost îndelung aplaudate. 
Din păcate la scorul de 17—12 (min. 
45) în favoarea lor, textillstele

I.E.F.S. — CONFECȚIA 14—11 
(6—5). Lipsite de eficacitate, hand
balistele de la Confecția n-au reușit, 
cu toate eforturile depuse, decît să 
piardă onorabil. Au înscris : Băico- 
ianu (6), Gută (3), Mohanu (2), Bu- 
nea (2), Mihoc — I.E.F.S. ; Adochi- 
ței (5), Dincă (2). Petrușel, Serediuc, 
Ilie, Bidiac — Confecția. Arbitri : 
M. Marin și C. Burcă, ambii din 
București.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 18—12 
(8—4). Campioanele au ținut în teren 
mai mult rezervele, odihnind titula
rele pentru partida derby. Jocul a 
fost totuși plăcut, prin replica clu- 
jencelor. Au marcat: Arghir (12), 
Furcoi (2), Schramko, Scorțescu, Ni- 
ță, Dragoș — „U“ București; Vidu 
(6), Butan (3), Bearz (2), Pepelea — 
„U“ Cluj. Arbitri i Gh. Lungu (Bra
șov) și C. Crintea (Constanța).

în afara sancțiunilor dictate 
U.E.F.A. jucătorilor Pop (Rapid) 
Pearce (Tottenham) — despre care 
v-am informat — forul european a 
mai luat măsuri și împotriva altor 
jucători, foruri și echipe :

— Federația cehoslovacă a fost a- 
mendată cu 1000 de franci elvețieni 
pentru că nu a trimis 3 arbitri la 
meciul Rapid VIena — Dinamo Za
greb.

— jucătorul Radovici (P.S.V. Eind
hoven) a fost suspendat pînă la 31 
decembrie 1976 (!) pentru că In me
ciul cu S.K. Lierse l-a lovit pe ar
bitrul medului.

La Bressanone (Bolzano) au luat 
sfîrșit întrecerile universitare de 
schi la care au participat studenți 
din 10 țări. în proba de slalom spe
cial masculin victoria a revenit 
francezului Fabrice Thomas — 
76,59. Proba feminină de slalom 
uriaș a fost cîștigată de Traute 
Hacher (Austria) — 1:23,65.

Proba masculină de slalom uriaș 
a revenit francezului Eric Stahl cu 
timpul de 2:27,84. secundat de com
patriotul său Marc Beranger — 
2:30,55.

Proba feminină de slalom spe
cial a fost cîștigată de Hamayd Tas- 
gian (Italia) — 1:25,05, urmată de 
Traute Hacher (Austria) — 1:25,11.

in semifinalele «Cupei campionilor europeni" Ia tenis de masă (masculin), ta 
Ostrava s-au tntllnit echipele VZKG (Ce
hoslovacia) și BTK Falkenberg (Suedia). 
Jucătorii suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 8—1.
Competiția automobilistică desfășurată pe 
circuitul de la Wlgram (Noua Zeelandă), 
el treilea concurs pentru „Marele pre
miu al Tasmanlei”, a fost cîștigată de 
sportivul neo-zeelandez Graham McRae. 
Concurând pe o mașină „Ledagmi”, Mc 
Rae a parcurs 160 km în 53:11,6, realizînd 
o medie orară de 194 km. Pe locul se
cund s-a clasat englezul Mike Hailwood 
pe „Surtees Chevrolet”. In clasamentul 
general conduce McRae cu 18 P. urmat 
de Hallwood — 18 p |1 Gardner (Austra
lia) — » p.■Ziarul Californian „The Alhambra Post* 
publică o știre prin care anunță că de
ținătorul centurii mondiale la cat. grea 
boxerul Joe Frazier a acceptat să-șl 
pună titlul In joc în fața Iul Jerry Quar
ry IntUnlrea urmează să aibă loc ta 
eflrșltul lunii aprilie »au începutul lunii 
mal.

Conform pronosticurilor, olandezii Rene 
Pljnen ți Leo Duyndam au terminat În
vingători în cursa ciCllstă de șase zile ds 
la Rotterdam. învingătorii, care au con
dus In permanență cursa, s-au dovedit 
cei mal bine pregătiți dintre cele 12 pe
rechi participante. Clasament final : 1. 
Duyndâm — Pljnen (Olanda) — 520 p; 2. 
Bugdahl — Kemper (R.F. a Germaniei); 
3. Gilmore (Australia) — Van Lancker 
(Franța): 4. Karstens (Olanda) — Peff- 
gen (B.F. a Germaniei): 5. verschueren 
(Belgia) — L. Pfenntnger (Elveția) etc.

Fostul campion mondial de box ta cat. 
ușoară, Carlos Ortiz (SUA), In vîrstă de 
36 de ani, șl-a făcut' reintrarea după o 
absență de aproape 3 ani, lntCnlndu-1 ta 
Portland (Oregon) pe Terry Rondeau 
(SUA). Ortiz a obținut victoria prin K.O. 
În repriza a 4-a.
Jucătorul american de tenta Frank Froeb- 
ling, oare a făcut parte din echipa SUA 
pentru „Cupa Davis'*, va trece la pro
fesionism, El urmează să semneze un 
contract cu grupul „WCT** pe o peri
oadă de trei ani. Acest grup este patro
nat de Lamar Hunt.

Peste 6 000 de spectatori au urmărit, la 
Copenhaga, meciul de box dintre fastul 
campion al Europe! la cat. mljlode, da
nezul Tom Bogs șl brazilianul Juarez 
de Lima. Decizia a revenit la puncte Iul 
Bogs. Verdictul a fost contestat de o 
parte din public. Tehnicienii au declarat 
că un med nul ar fl oglindit perfect cele 
petrecute tn ring. In med „semlvedată", 
semlmljloclul Janssen (Danemarca) a 
dispus la puncte de francezul JosseUn, 
Janssen a participat la J.O. de ta Ciudad 
de Mexico.
•
t a S februarie va avea Ioc tn apropierea 
orașului Kyoto tradiționalul maraton 
Internațional. La competiție și-au anunțat 
participarea 175 de atleți. printre 
campioni din Elveția, Finlanda, ' 
Canada.

care
SUA Șl

săritură 
a anun- 

acest

— Echipa Hajduk Split a 
amendată cu 3 000 de franci elvețieni 
pentru că. după meciul cu Valencia, 
nu a realizat securitatea jucătorilor 
oaspeți. Cu aceeași sumă a fost amen
dată federația de specialitate din
Italia, deoarece în timpul meciului 
Italia — Austria, spectatorii au lan
sat rachete luminoase și petarde pe 
terenul de joc. Forul european atrage 
atențig că în viitor, asemenea mani
festări vor fi sancționate cu suspen
darea terenului.

Angliei și Iugosla-

PE SCURT

• Antrenorul echipei Dynamo Zagreb 
este fostul internațional Jerkovici, 
care l-a Înlocuit — acum cltva timp 
— pe Ceaikovskl. După venirea sa, 
el a Înlocuit nu mal puțin de 7 ju
cători I

• Feruccio Valcareggi a fost Invi
tat la Moscova pentru a ține cîteva 
conferințe despre unele probleme ac
tuale ale fotbalului internațional.

• In prezent. 
Danemarcei se 
la centrul de 
Cover eiano.

• Cunoscutul

echipa națională a 
pregătește în Italia, 
antrenament de la

înaintaș Velasquez,

Dacă echipele 
viei vor fi eliminate din sferturile 
de finală ale campionatului euro
pean, atunci ele se vor întîlni în- 
tr-un joc amical care va avea loc 
la Londra. în acest sens, federația 
britanică de fotbal a și expediat o 
invitație forului iugoslav.

★
Federația internațională de fot

bal a comandat noua cupă care se 
atribui# echipei învingătoare în 
campionatul mondial. Trofeul va fi 
confecționat la o firmă italiană de 
specialitate și va fi lucrat după 
proiectul sculptorului italian Silvio 
Gazzaniga. Noul trofeu are o înăl
țime de 36 cm și o lățime de 15 
cm, avînd o greutate de 5 kg de 
aur. El valorează aproximativ 20 000 
de dolari. Modelul noii cupe a fost 
publicat în buletinul F.I.F.A, și 
poartă denumirea de „Cupa Mon
dială — F.I.F.A.".

UN REZULTAT NEAȘTEPTAT

ECHIPAJUL MUNARI-MANUCCI
A CIȘTIGATRALIUL MONTE CARLO!

MONTE CARLO, 28 (Agerpres) — 
Cel de-al 41-lea raliu automobilistic 
Monte Carlo a luat sfîrșit cu un re
zultat surpriză. Pentru prima oară tn 
istoria acestei competiții un echipaj 
italian și-a înscris numele Pe lista 
învingătorilor. Este vorba de echipa
jul Sandro Munari-Marjo Manucci, 
care pilotînd o mașină „Lancia-Ful- 
via” a realizat timpul oficial de 
5h 57:55. Au urmat în clasament
Gerard Larousse-Jean Claude Perra-
mend (Franța) pe „Porsche” —
6h 08:45, Rauno Aaltonen (Finlanda) - 
Jean Todt (Franța) „Datsun” cu
timpul da 6h 12:35. Simo Lampinen 
(Finlanda) și Solve Andreasson (Sue
dia) pe „Lancia-Fulvia” au ocupat 
locul 4 — 6h 20:04, pe locul 5 sosind 
echipajul Jean Francois Piot (Fran
ța)-Jim Porter (Anglia) pe „Ford 
Escort" cu rezultatul de 6h 2123.

Ultima fază a competiției, proba 
complimentară, care s-a desfășurat 
pe ruta Monaco-Monaco (640 km) a 
făcut o serioasă triere în rândul con- 
curenților. Cursa a fost încheiată de 
24 echipaje. Ediția
en a fost marcată

cesul firmei „Alpine Renault", 
care pornea mare favorită. Liderul 
echipei, Ove Anderson a suferit cî
teva defecțiuni mecanice, iar Ber
nard Damiche, care conducea în ul
tima parte a cursei a fost nevoit să 
abandoneze, deoarece i s-a blocat 
cutia de viteze. De asemenea, a 
abandonat finlandezul Timo Maki- 
nen.

Proba 
lui Pat 
„Alpine

feminină a revenit echipaju- 
Moss-Carlsson (Anglia) pe 
Renault".

din acest 
de tnsuc-

10 ATLEȚI SOVIETICI
CONCUREAZĂ IN S.U.A

SAPPORO NE-A ÎNTÎMPINAT
(Urmare din pag. 1)

are construcții vechi, temple, mo
numente multiseculare, cum are 
veneratul oraș Kyoto de pildă. 
Parfumul tradiției japoneze este 
mai discret ca oriunde în această 
mare metropolă.

Neavînd tradiții moștenite Sap
poro și-a creat una proprie, potrivi
tă climei sale și adaptată gustului 
pentru frumos al populației. Este 
„Festivalul zăpezii" organizat anual 
la Sapporo perioadă în care între
gul oraș se împodobește cu acele 
forme fantastice, statui gigantice 
din gheață și zăpadă, despre care 
am relatat în precedentul reportaj. 
Străzile, piețele și parcul Odori au 
devenit un gigantic muzeu de 
sculptură sub cerul liber, un tărîm 
de legendă și gheață în care fante
zia și rafinamentul japonez mode
lează cu aceeași meticulozitate și 
desăvîrșită artă ca și cum ar lucra 
în fildeș.

Se spune că perisabilitatea ope
rei nu-i sperie, nu-i descurajează

pe acești originali sculptori. Dimpo
trivă, japonezii, cred că apele pri
măverii duc cu ele formele statui
lor de gheață de la Sapporo, pen
tru a le readuce în iama urmă
toare mai frumoase, mai desăvâr
șite.

Este — și în aceasta — un semn 
al tinereții orașului...

ULTIMUL START
SPRE SAPPORO
In cursul dimineții de ieri a pă

răsit Capitala ultimul dintre mem
brii lotului olimpic de sportivi ro
mâni, participant! la întrecerile de 
la Sapporo. Spre orașul „Olimpia
dei albe“ a plecat campionul nostru 
de patinaj artistic, maestrul spor
tului, Gyorgy Fazekaș, care va lua 
startul în proba individuală mas
culină a întrecerilor gheții.

PORTISCH, VIRTUAL CIȘTIGATOR
AL TURNEULUI DE LA WIJK AAN ZEE

ȘTIINȚA A RĂMAS DATOARE FOTBALULUI

HAGA, 28 (Agerpres). — Turneul in
ternațional masculin de șah de la Wljk 
aan Zee se apropie de sfîrșit. Cu o rundă 
înaintea terminării competiției conduce 
în clasament maghiarul Portisch cu 10 
puncte, care este virtual învingător. Ur
mează în clasament Pomar (Spahla) șl

Hort (Cehoslovacia) cu cite 8‘.'a p. Brow
ne (Australia) — 8 p. Savon (URSS) și 
Smîslov (URSS) cu **— - —

In runda a 14-a 
următoarele rezultate mai importante: 
Savon — Smlslov remiză: Hort — Tim- 
man 1—0; Portisch — Han Ree remiză; 
Donner — Ivkov remiză.

SCRISOARE DIN BELGRAD

DISPUTĂ IN AFARA CELOR 64

cite 7' î p etc. 
au fost Înregistrate

DE PATRATE

Campionul olimpic în proba de 
în lungime Bob Beamon (SUA) 
țat oficial că va mal participa In 
sezon ia 4 concursuri pe teren acoperit, 
după care va abandona atletismul. El ur
mează să semneze un contract cu renu
mita echipă profesionistă de baschet 
Harlem Glpbe Trotters4*. în cursul ca

rierei sale, Beamon a reușit să sară 8,90 
m — record mondial. în ultimii doi ani, 
el nu a mal participat la concursuri fi
ind accidentat la piciorul ating.

MOSCOVA, 28 (Agerpres). — Fe
derația de atletism a U.R.S.S. a 
desemnat 10 atleți (7 băieți și 3 
fete) ca să participe, în cursul lu
nii februarie, la mai multe con
cursuri pe teren acoperit care vor 
avea loc în S.U.A. In fruntea celor 
selecționați se află Faina Melnik, 
recordmană mondială la aruncarea 
discului, Valeri Borzov, recordman 
și campion al Europei în proba de 
100 m plat precum și săritorul în 
înălțime R. Ahmetov, creditat anul 
trecut cu un rezultat de 2,13 m.

în aceste zile, presa sportivă din 
Iugoslavia este literalmente „bloca
tă” de declarațiile și comentariile 
privind organizarea meciului de șah 
dintre campionul mondial Boris 
Spasski și challengerul său, Robert 
J. Fischer. După cum se știe, cu 
importante șanse de reușită și-au 
anunțat candidatura orașele iugo
slave Belgrad și Sarajevo. Pînă la 
o decizie oficială, rivalitatea între 
organizatorii din cele două orașe, 
atinge proporții considerabile. Re
centa vizită în Iugoslavia a preșe
dintelui F.I.D.E., Max Euwe, a spo
rit comentariile. Urmează acum so
sirea lui Fischer, tot aci, într-o va
canță „neșahistă", așteptată cu un 
interes deosebit. *

Cine va obține organizarea ma
relui meci ? — se întreabă zilnic 
comentatorii în articolele lor, com- 
parînd „reușitele” și „nereușitele" 
celor două comitete de organizare. 
Să le enumerăm și noi. O delegație

a Belgradului, condusă de marele 
maestru Alexandar Matanovici, s-a 
deplasat la Moscova pentru a dis
cuta la fața locului cu Boris Spas
ski. La sosire, iată că delegația a 
aflat cu stupoare că reprezentanții 
din Sarajevo fuseseră cu cîteva zile 
înainte la Moscova ! Și în timp ce 
Matanovici anunță ziariștilor, la în
toarcere, că Spasski a declarat: „Da
că organizarea jocului se va face 
pe teritoriul iugoslav, Belgradul are 
întiietatea" — cei , din Sarajevo 
„contraatacă", afirmînd că sala 
„Skenderia” se pregătește deja pen
tru meci, deoarece orașul lor a re
nunțat la beneficiul din transmisiu
nile TV„ vărsîndu-le în contul. 
F.I.D.E., iar „acest lucru l-a con
vins pe Max Euwe".

Președintele Federației de șah a 
Iugoslaviei, Blagoje Popov, declară, 
destul de contrariat: „Lupta orga-

nizat orilor se face în afara federa
ției de specialitate. Forul șahist 
iugoslav nu va accepta o asemenea 
concurență, în afara regulamentu
lui existent".

Și iată că, în acest sezon de iar
nă, în care în afara campionatului 
de baschet nimic nu atrage atenția 
opiniei publice care urmărește eve
nimentul sportiv, rivalitatea celor 
două comitete de organizare reu
șește să capteze pe iubitorii de 
sport. Se fac pariuri, se compară 
declarațiile sentențioase ale purtă
torilor de cuvînt ai șahului, iar tit
lurile din rubricile de sport ale zia
relor anunță în fiecare dimineață i 
Noutăți în meciul Spasski-Fischer!

Fără îndoială, apropiata vizită a 
lui Fischer în Iugoslavia va fi ho- 
tărîtoare, după cum anunță cercu
rile sportive bine informate.

Să-l așteptăm...

Dușan BUGARIN

fiedacția >1 âueurețt^ str. Vaail» Ceuta af. 16j teleiuânei ceM/ală 11.10.05, secția corespund eu ți 11.5109, interurban 72 și 286 j

Sub semnătura cunoscutului spe
cialist sovietic Iuri Morozov, can
didat în științele pedagog'ce și mae
stru al sportului, ziarul „SOVIET- 
SKI SPORT" publică un interesant 
articol, din care redăm cele ce ur
mează :

„Printre cauzele care duc la ră- 
mjnerea în urmă a fotbalului nos
tru se poate considera și indiferența 
cercetării științifice în acest dome
niu. Pentru o corectare obiectivă 
este necesară acumularea unei foar
te mari cantități de date statistice 
referitoare la obiectul propus, în 
speță fotbalul. Deoarece materialul 
existent este destul de incomplet, 
mai bogat în emoții decît în princi
pii reale, s-a ajuns ca în fotbal 
să-și facă loc — cu girul autorității 
științifice — o serie de recomandări, 
mai indicate în atletism sau halte- 
rofilie.

Totuși, în ultimii 5—6 ani, mai 
ales datorită contribuției teleme- 
triei, aparaturii electronice și altor 
factori de strictă specialitate, au 
fost investigate multe zone obscure 
ale jocului, clarificînd drumul an
trenamentelor științifice. Știm astfel 
că. în cursul unei partide, un ju
cător acoperă o distanță de circa 
8 km. Mai știm că, în funcție de 
postul său, un jucător intîlnește 
mingea de 40—100 de ori și o stă- 
pînește intre 40 și 120 de secunde 
etc. Lista cunoștințelor nu este, în
să, prea lungă și cititorul are tot 
dreptul să se întrebe de ce practi
ca științifică nu se ocupă mai in
tens de asemenea cercetări.

CRIZA BOXULUI

jdiano grafico deportivo]

Ziaristul spaniol Fernando Vadil- 
Jo, un bun cunoscător al boxului 
profesionist căruia nu s-a sfiit șă-î 
dezvăluie adeseori multiplele racile, 
publică recent în cotidianul madri
len AS un articol în care arată că, 
în cursul anului 1971, s-a accentuat 
criza acestui 
saje :

„Că boxul 
decădere nu 
este o tristă 
mai organismele 
încearcă să o ascundă sau să o ex
plice. In fiecare zi, numărul boxe
rilor devine mai mic, pe tronurile 
de campioni se află mediocrități 
care în alte vremuri cu greu ar fi 
fost incluse în programele reuniu
nilor de la Madison Square Gar
den sau de la Albert Hall. Anul 
1971 a trecut fără glorie. Nici mă
car meciul Frazier-Clay, care a

sport. Iată cîteva pa-

se află într-o stare de 
încape nici o îndoială; 
realitate pe care nu

ce au generat-o

lor sînt foarte puțin cunoscute, de
oarece apar numai în reviste știin
țifice și nu în publicații de mare 
circulație. Apariția cercetătorului 
pe teren ar fi binevenită și chiar 
jucătorii s-ar supune testelor cu 
plăcere. în acest caz este nevoie de 
o aparatură mobilă autopurtată. 
Cum așa ceva nu există încă cerce
tarea științifică are un aer depășit, 
vetust, generind neîncrederea jucă
torilor.

După cîte știm, multe lucruri in
teresante au fost realizate in do
meniul științific al cercetării fotba
lului brazilian, unde există un pu
ternic nucleu de cercetători. Filma
rea meciurilor adversarilor și con- 
cluzionarea lor științifică, material 
statistic imens, aparatură bogată 
pentru urmărirea atentă a stării fi 
zice și psihice a jucătorilor, iată 
numai cîteva din armele științifice 
ale fotbalului din țara campionilor 
mondiali.

Fa(ă de marile posibilități ale ști
inței din țara noastră, se poate spu
ne că știința sportivă a rămas da
toare fotbalului".

PROLE SIONIST
doborît la 8 martie recordul încasă
rilor stabilit de marele Jack Demp
sey, nu a reușit să anime decît pen
tru puțină vreme monotonia celor 
12 luni anodine și infructuoase... La 
decadența boxului ca sport a venit 
să se adauge în 1971 discreditarea 
provocată de Consiliul Mondial al 
Boxului pe care îl prezidează mexi
canul Velazquez. Sectarismul aces- 
tului organism care, împreună cu 
Asociația mondială a boxului 
(W.B.A.), conduce destinele federații
lor și ale pugiliștilor profesioniști, 
s-a manifestat în nenumărate oca
zii : scandaluri care s-au produs ici 
și colo, decizii nedrepte în modul 
cel mai evident. W.B.C. l-a depose
dat de titlul mondial la categoria 
ușoară pe englezul Ken Buchanan ; 
W.B.C. i-a luat cununa de campion 
al „muștelor" filipinezului Erbito 
Salavaria; W.B.C. l-a înlocuit pe 
acesta cu Getulio Gonzalez; W.B.C. 
a anulat decizia judecătorului afri
can care proclama campion la ..u- 
șoară“ pe Petro Carrasco în memnl 
cu Ramos, ignorînd informarea fă
cută de Pieno Pini, observator ofi
cial la această întîlnire.

Intr-adevăr, un tablou trist, ilus- 
trînd starea de decadență atinsă de 
unul din capetele de afiș ale pro
fesionismului în sport.

-
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