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SAPPORO, 29. (Prin telefon de 
la trimisul nostru special). — 
Sîmbătă dimineața, în timp ce ma
joritatea ziariștilor acreditați la 
J.O. asistau la conferința de presă 
a președintelui Comitetului Inter
național Olimpic, Avery Brundage, 
în piața din fața primăriei orașu
lui Sapporo soseau cele trei șta
fete care, pe drumuri diferite, stră
bătuseră timp de cîteva zile insula 
Hokkaido, cu torța olimpică.

Sosirea lor a fost urmărită de un 
mare număr de locuitori, reprezen
tanți ai oficialităților și de nume
roși sportivi.

Flacăra olimpică va continua să 
ardă pe podiumul montat în fața 
primăriei, pînă la 3 februarie, ziua 
deschiderii celei de a XI-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, cînd 
va fi purtată pe stadionul de ghea
ță Makomanai, unde va avea loc 
ceremonia de deschidere și unde 
va străluci pină la 13 februarie, ul
tima zi de întreceri J. O.

In aceste zile, premergătoare pri
mului start oficial, au loc tot felul 
de reuniuni ale forurilor interna
ționale ale sporturilor de iarnă, nu
meroase vizite ale conducătorilor 
tie delegații, agenda activităților zil
nice fiind extrem de încărcată. La 
fel de încărcată este și 
tea sportivilor, al căror 
pregătire se accentuează, 
măsură ce ne apropiem 
primelor concursuri.

Pe noi ne interesează
mult pîrtia de pe muntele Teine, 
acolo unde se pregătesc boberii. în 
cursul zilei de sîmbătă, au avut 
loc mai multe coborîri de verifi
care, urmărite cu mult interes de 
specialiști și de iubitorii acestui 
sport al cutezanței. Și de data a- 
ceasta, coborîrile au evidențiat mă
iestria și buna pregătire a echipa
jelor din Italia, R. F. a Germaniei 
și România. în proba de bob 2 per
soane. cele mai bune timpuri au 
fost înregistrate de italienii Ges- 
pari, Armano (1 : 14,93), vest-germa- 
fiii FJoth, Bader (1 :15,00) și românii 
Panțuru, Zangor (1:15:12). După 
cum se poate remarca, pilotul nos
tru Ion Panțuru a efectuat aceste 
coborîri cu un alt echipier — tie 
data aceasta Zangor — în căuta
rea celei mai bune formule. Ră-

activita- 
ritm de 

parcă, pe 
de data

cel mai

Cizela Moreș-Șindrilaru în proba 
de slalom uriaș de pe Pirtia Lupului

Foto : PAUL ROMOȘAN

IN DERBYUL TURNEULUI /

U“ BUCUREȘTI 16 -1299

PROGRAMUL DE AZI

la 7 m, fie din acțiuni, 
muncit

ora 15 : Rapid București — Rul
mentul Brașov

ora 16.10: Mureșul Tg. Mureș 
— Confecția

ora 17.20 : Universitatea Bucu
rești — Textila Buhuși

ora 18 30 : IEFS — Universita
tea Timișoara

ora 19.40 : Voința Odorhel — 
»U“ Cluj

aruncări de
Bucureștencele au muncit mult, 
au făcut un joc bun, dar n-au a- 
vut forța necesară pentru a-și de-

mîne ca zilele următoare el să se 
decidă.

Pe muntele Eniwa, stratul de ză
padă este mare, îngăduind ca an
trenamentele schiorilor să se poa
tă desfășura în cele mai bune con- 
dițiuni, cu atît mai mult cu cît 
timpul este frumos și uscat.

La coborîrile de ieri ale schiori
lor francezi, s-a produs un acci-

Trei 
torțe

Conferințele de presă ale președintelui C. I. 0. 
și președintelui F. I. S. la Sapporo.

Noutăți despre turneul de hochei pe gheață in pag. a 4-a

sportivi japonezi purtind torța olimpică sosesc în 
a străbătut insula Hokkaido pe un drum diferit

piața primăriei orașului Sapporo Fiecare din aceste 
ajungind însă în același timp în orașul Olimpiadei albe 

Telefoto : AGERPRES
care a stirnit multă vulvă, fi-dent

ind vorba de Francoișe Macchj, una 
dintre principalele favorite ale pro
bei. In momentul în care .recea 
printr-un „punct cheie1* al pîrtiei, 
Macchl a căzut și n-a mai .putut 
relua coborîrea. Transportată de ur
gență în satul olimpic, medicii spe-. 
cialiști au constatat că, din ferici
re, este vorba doar tie o simplă 
entorsă, așa încit, zilele următoare, 
ea își va relua antrenamentele și, 
deci, va putea concura.

pe catargele dinîn cursul zilei, 
satul olimpic au fosț înălțate stea
gurile Ungariei, Argentinei, Spaniei 
și Austriei, ultimele delegații ve
nite la Sapporo. Pînă la această 
oră, așa cum ni s-a comunicat la 
centrul de presă al Jocurilor, satul 
olimpic numără 1501 locatari (din
tre care 970 de competitori și 531 
de oficiali) din 32 
Dar numărul lor, 
la o zi la alta.

Campionatele internaționale de judo (tineret) ale României

TREI SPORTIVI ROMÂN! ÎN SEMIFINALE
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Ttnărul Gheorghe Marin (cat. 63 kg) a obținut ieri o frumoasă victorie 
prin yusei-gachi (superioritate tehnică) în meciul cu italianul F. Mariani. 
Iată-l pe Marin căutînd o „priză“ C ' 'de shime-waza (tehnica strangulării)

BUDOKAN
LA FLOREASCA

Campionatul feminin 
de handbal, divizia A

SLALOMUL URIAȘ DIN CADRUL „CUPEI A. S. A." A REVENIT 

DINAMOVIȘTILOR IUDITH TOMORI Șl GHEORGHE VULPE. 
Amănunte in pag. a lll-a

U“ TIMISOARA
J

CLUJ 29 (prin telefon de Ia tri
misul 
tatori 
cadrul 
sală 
nin 
acum o scurtă relatare a celor 
partide :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA- 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
16—12 (8—8). Veritabil derby, me
ciul a fost pasionant prin evoluția 
scorului și. mai ales, prin fazele de 
reală frumusețe create de ambele 
competitoare. Universitatea Timi
șoara a reușit să se detașeze de va
lorosul său adversar doar în ulti
mele 10 minute ale întâlnirii. Rigo 
a ținut-o excelent, inteligent, fără 
a obstrucționa, pe Simona Arghir, 
reducîndu-i astfel mult din șansele 
de a înscrie. Foarte laborioasă. Ne
ghină și-a pus deseori în poz'tie 
favorabilă colegele, iar Ibadula și-a 
adus contribuția înscriind fie din

nostru). Peste 1500 de spec- 
au asistat la jocurile din 
zilei a doua a turneului de 
din campionatul femi- 

de handbal, divizia A. Iată 
5

păși adversarele. Au înscris: Iba- 
dula (6), Neghină (4), Popa (4). Ono- 
fraș și Rigo-Univ. Timișoara, res
pectiv Arghir (7), Dobirceanu 
Schramko, Scorțescu și Furcoi, 
arbitrat P. Kadvani (Cluj) 
Grebenișan (Tg. Mureș).

I.E.F.S-„U“ CLUJ 15—15 
Mini-echipa lui Tibi Rusu 
un .ioc foarte bun pe care-1 putea 
cîstiga (în min. 49 conducea

15—14). Numai excelenta formă a 
Doinei Băicoianu le-a salvat pe 
bucureștence. Au înscris : Băicoianu 
(11), Bunea (2), Mohanu și Gută — 
I.E.F.S., respectiv Vidu (9), Bearz 
(4), Cerveni și Butan. Au condus 
C. Drăgan și D. Gherghișan.

TEXTILA BUHUȘI — RAPID 
14—11 (9—8). Au înscris : Șerban 
(6), Vieru (4), Munteanu (3), Pioara- 
Textila, respectiv Crișu (5), Sfăni- 
șel (4), Ștefan și Gheorghe. Au con
dus C. Căpățînă și P. Dorian.

RULMENTUL BRAȘOV—MURE
ȘUL TG. MUREȘ 15—11 (9—4). Au 
marcat i Prundaru (6), Naeo (5), 
Căciulă (2). Oancea și Șerb-Rul- 
mentul, respectiv Șoș (4), Simon (3), 
Szoîbși (2), Mathe și Butta. Au ar
bitrat Geo Popescu și M. Marin.

Și

(2), 
Au 
M.

(7—9)! 
a făcut

VOINȚA ODORHEI — CONFEC
ȚIA 9—7 (4—1). Au marcat : Ma
ghiari (4), Teglaș (3), Hohr. Mi- 
kloș — Voința, respectiv Adocliiței 
(4), Iile, Bidica și iacob. Au arbi
trat VI. Cojocaru și I. Mihăilescu.

Aurel NEAGU

de țări 
firește.

Hristache NAUM

IN DUBLA INTILNIRE DE TENIS CU UNGARIA

meciul Romania — V R.S.S. juniori, 
hocheiștilor oaspeți.

Atac la poarta

SURCLASAȚI

Ieri dimineață. In sala Floreasca 
din Capitală, 73 de tineri judoka 
din 9 tari au început confruntările 
celei de a treia ediții a Campiona
telor internaționale de judo ale Ro
mâniei. Partidele — spre satisfac
ția unui numeros public — au fost 
pasionante, de un apreciabil nivel 
tehnic, iar unele aplaudate la sce-

D. Vitan $1 L. Moldovan au luat 
un start promițător. Vitan l-a în
tâlnit în primul său meci pe J. Pos- 
pisil (Cehoslovacia), un adversar 
deosebit de rapid. Cu toate aces
tea, Vitan a încercat adesea să fi
nalizeze procedee tehnice, dar Pos- 
pisil le-a evitat cu mare abilitate. 
In final arbitru au dictat decizie

hochei a țării 
seria verificări- 

apropiatei și difici- 
cadrul C. M. întîl- 

reprezentativa de 
Sovietice. Com- 

a hocheiștilor ro
de valoarea incon- 
rilor jucători oas- 

surprinzător de slabă, 
iți sub toate aspectele, 
ndiții, apare normal 

victoria a revenit juniori- 
ici cu scorul de 10—1 

4—0, 2—0).
Partida a început cu atacurile sus

ținute ale oaspeților și a continuat 
fa aering ritm sufocant pentru ju
cătorii români. Aceștia din urmă au 
avut chiar unele momente de... ulu
ială. facilitând și mai mult sarcina 
cotnponenților formației sovietice. 
Suficient în acest sens să precizăm 
că. după 7 minute de joc, scorul 
era de 3—0 pentru selecționata 
UJLSA. In acest fel, tn „reprize" de 
cfte 4—5 minute, tinerii hocheiști 
eorietid eu înghesuit echipa noastră 
tn orcpria treime, fructificînd prompt.

Desigur că — așa cum precizam 
mai Înainte — reprezentativa de 
juniori a UJLS.S„ țară de nenumă
rate ori campioană a lumii, repre- 
zinîâ un adversar puternic pentru 
selecționata noastră, care luptă să 
supraviețuiască în grupa B a C.M. 
Totuși — repetăm — comportarea 
teocbeiștilor noștri s-a situat la un 
nivel îngrijorător de slab și ea tre- 
boăe să dea serios de gindit jucă
torilor și antrenorilor.

Punctele au fost mar 
Kapustin (fi. Iakovlev (2), 
.fi. Popov, Smirnov, 
ghin pentru U.R-S.S.

bra pregătirilor pentru apropiatul 
campionat european, rezervat for
mațiilor naționale de această catego
rie. Tinerii hocheiști români au 
repurtat o netă victorie cu scorul 
de 7—4 (2—0, 2—2, 3—2). Și spunem 
netă, deși poate rezultatul final să 
nu pară a susține o astfel de afir
mație, pentru că selecționata noas
tră a dominat în majoritatea tim
pului, a stăpînit cîmpul de joc, 
creindu-și o sumedenie de ocazii.

Punctele au fost marcate în or
dine de : Malîhin (min. 7), Olenici 
(min. 20) ; Traikov (min. 24), Justi
nian (min. 25), Dancev (min 27), 
Justinian (min. 38) ; Gh. Florian 
(min. 41), Pisaru (min. 41), Mircioiu 
(min. 45), Nenov (min. 49), Nenov 
(min. 75). Au condus C. Sgîncă și 
M. Presneanu.

Astăzi, ambele partide se vor re
peta, după același program : ORA 
1S.30 : România (juniori) — Bulga
ria (juniori) ; ORA 19 : România — 
U.R.S.S. (juniori).

Călin ANTONESCU
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FL Gubernu

cate de : 
Kropotov 

Metkov, Veriu- 
și de Tureanu 

i noastră. Au 
s. Gh. Mure-

PROGRAMUL 
ZILEI

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)
rib

F»«- ere s-au 
juniori 
ambele

intîlnit selec- 
ale României 
aflate in fe-

Astăzi, de la ora 10, vor 
avea loc întrecerile semi
finale și finale

nă deschisă. Dintre reprezentanții 
țării noastre, cele mai frumoase 
comportări le-au avut CRISTIAN 
NICOLAU si ION BUZIC (cat. 
+93 kg) și DUMITRU ALEXAN
DRU (cat. 93 kg) care s-au califi
cat In semificalele competiției.

Iată și cîteva amănunte. La ca- 
țegeria 63 kg tinerii noșțri iudoka

PRIMUL START
Ne-ar fi plăcut să 

mul start’* In primul 
nului, deschis seniorilor și juniori
lor I, într-un cadru festiv, din locul 
nostru obișnuit, In fața (sau în spa
tele) microfonului din sala „23 Au
gust", dar la Viitorul funcția de 
crainic nu prea este necesară și, 
credem, nici tocmai posibilă.

Așa că... ne amlnăm plăcerea pen
tru săptămlna viitoare, Cel puțin,

elogiem ,.pri- 
concurs ai a-

AL ATLEȚILOR SENIORI Șl JUNIORI
așa sperăm. Pînă atunci, foarte bine 
că a fost organizat și acest concurs 
de punere In temă.

REZULTATE TEHNICE : 60 m. 
b.: T. Petrescu (C.A.U.) 6.8, T. Ior- 
dache (Constr.) 7.1, St. Nagy (C.A.U.), 
Gh. Ioniță (C.P.M.B.) și juniorii A. 
Stumpf (Viitorul), A. Weber (S.S.A.) 
7.2 ; 60 m gard. b.: D. Horjan
(Constr.) 8.7, V. Țeașcă (C.A.U.) 8.9,

mă juniorul C. Bunea (S.S.A.) 9.0; 60 m. 
t: V. Biduleac (Constr.), G. Popa 
(C-A.U.) și V. Ticu (Steaua) 8.0; 
60 m. gard f.: El. Mîrza (Dinamo) 
8.8, V. Biduleac 8,9. M. Miloșoiu 
(C.A.U.) 9.0.

Concursul se reia, azi de la ora 
9, în sala Viitorul.

Q, M. MUBEȘANU — coresp.

i

Ieri, in sala Steaua, s-au încheiat 
întrecerile dintre echipele de ti- 
neret-fete ale României și Ungariei. 
Această dublă întîlnire a prilejuit 
un util schimb de experiență din 
care s-a putut constata că tinerele 
noastre jucătoare au reale posibi
lități de a se afirma pe plan inter
național. Antrenorul lotului ma
ghiar, prof. Buzași Laszlo a decla
rat că acest lot de junioare românce 
poate participa cu succes la orice 
turneu de tineret de anvergură. Lo
tul maghiar a prezentat o garnitură 
lipsită de experiența Intîlnirilor in
ternaționale, dar cu reale posibili
tăți de progres. Klara Fodor și Eva

Florența Mihai, una dintre 
ranțele" tenisului nostru feminin

Roszavolgyi au fost cele mai bune 
jucătoare ale oaspeților.

Virginia Ruzici a demonstrat, o 
dată în plus, îndreptățitele speran
țe pe care le avem în ea, învingînd, 
după un joc foarte bine conceput 
tactic și cu lovituri de mare spec
tacol, pe Klara Fodor cu 6—1, 6—4. 
Jucătoarea maghiară a făcut risipă 
de energie, opunînd o dîrză rezis
tență româncei, fapt care a făcut 
ca factura partidei să fie de un. 
înalt nivel spectacular. Victoria Vir- 
giniei Ruzici coincide fericit cu 
aniversarea a 17 ani pe care și-i 
sărbătorește azi. Mariana Simiones- 
cu, deși nu In cea mai bună formă, 
a învins pe speranța nr. 1 a teni
sului maghiar, Eva Roszavolgyi, eu 
un scor simetric 6—2, 6—2. Dinamo- 
vista a folosit arma sa de bază, jo
cul în forță, cu lovituri puternice 
de dreapta care se soldau aproane 
de fiecare dată cu puncte prețioase. 
Cu un joc mai variat, tânăra ma
ghiară, în vîrstă de aproape 15 ani, 
a încercat să reziste cît mai mult 
însă dubiul asupra victoriei nu a 
existat nici un moment. Tn întâlnirea 
secundelor, Florența Mihai, după un 
set cîștigat ușor cu 6—1, în a doua 
parte a jocului a fost în vădită di
ficultate, reușind totuși să învingă 
cu 7—5. Florența Mihai, cînd va re
uși să joace relaxat și fără trac, va 
fi capabilă de un mare progres ; 
Adriana Călina a adus a patra vic
torie a echipei ei, învingînd ușor 
cu 6—2, 6—2. Singura victorie ma
ghiară a fost obținută în partida de 
dublu unde Katalina Szeman, Agnes 
Csehik a învins pe Mariana Hadgiu, 
Simona Nunweiller cu 9—7, 6—3.
Virginia Ruzici - Mariana Simionescu 
au învins cuplul Klara Fodor, Eva 
Roszavolgyi cu 6—3, 6—3. consfințind 
astfel o victorie categorică a primei 
reprezentative cu 5—0.

s. ionesc£

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
Că această perioadă a anu

lui este propice angre
nării tineretului sătesc la 

competiții sportive — bineînțeles 
de sezon — nu mai trebuie de
monstrat. Ceea ce trebuie însă 
demonstrat — concret — este 
spiritul de inițiativă al celor che
mați să anime activitatea spor
tivă în sate și comune, lată în 
acest sens un exemplu pe care-l 
dorim iradiant: cu o lună înaintea 
deschiderii lucrărilor celui de al 
ll-lea Congres al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, tineretul din loca
litățile rurale argeșene a fost 
chemat de către U.J.C.A.P., 
C.J.E.F.S. și Comitetul județean 
Argeș al U.T.C., să folosească 
apropiatul eveniment drept un 
prilej nimerit pentru a impulsiona 
viața sportivă a colectivităților 
în care trăiesc și muncesc. Cupa 
— care-și propune să debuteze 
cu Întrecerii# Intre brigăzi de pro-

Ca aceasti 
lui este 
nrtrii lin

ducție, confinuînd cu cele dintre 
sate și comune, ajungînd la etapa 
județeană — urmărește atît con
solidarea bazei materiale, cit și 
înrolarea tineretului în rîndurils 
unor tradiționale discipline de se
zon în mediul sătesc ca schiul, 
săniușul, șahul, tenisul de masă, 
trînta și halterele. în punctajul 
luat în considerare pentru decer
narea trofeului va figura, desigur, 
și numărul participanților mobi
lizați în fiecare localitate. Esen
țial ni se pare, însă, cîți dintre 
acești tineri vor rămîne devotați 
sportului, cîți dintre ei vor deveni, 
la rîndul lor, promotori ai exer
cițiului fizic organizat și al spor
tului printre consăteni. Inițiativa 
argeșeanâ este bună pentru ani
marea acestui sezon, ea se cere 
urmată, însă, de preocuparea 
constantă a asociațiilor sportive 
sătești pentru o activitate per
manentă, diversificată, atractivă.

OE LA TUȘNAD LA J.O. 76?

In sfîrșit, patinatorilor le-a surîs 
gerul în plin concurs, oglinda 
lucie a ghefii de la Tușnad n-a 
mai deformat sub capriciile vremii 
efortul competitorilor și, astfel, ca 
într-un abur de poveste, a început 
să se vorbească despre o even
tuală participare a viteziștilor la 
J.O. din 1976. Mai rămîne — spun 
specialiștii — un singur semn de în
trebare : va reuși mănunchiul de 
antrenori calificați din patinajul 
viteză să spargă, cu actuala pro
moție de talente, plafonul medio
crității sub care această disciplină 
planează de ani și ani? Este, de 
fapt, un simplu semn de între
bare, sau lansarea spre rezol
vare a „problemei problemelor”?

Bineînțeles că orice ramură

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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GRABA MARE...

vor fi

YOH-KOSO

— Ce-ati pierdut, tovarășe antrenor ?
Desen de G. BADEA

orașu- 
statul

veniți la 
de mari 
cuvintele

ce, 
Hu-

VARIETĂȚI

NU ORICINE ESTE 
'JEAN-CLAUDE KILLY
Lecțiile de schi vor constitui, de 

acum înainte, o școală a modestiei. 
Pentru schiorii care ar fi tentați 
să se creadă, atunci cînd coboară 
pirtiile, Jean-Claude Killy sau 
Franțoise Macchi, un excelent test 
— filmul martor — a fost pus la 
punct în acest an în mai multe 
stațiuni pentru sporturile de iarnă 
din Franța : Chamonix, Val d’Isere, 
Tignes și Flaine.

La Flaine, de exemplu, elevii 
cursurilor colective de schi sînt 
filmați cu ajutorul unei camere- 
video de televiziune. Ei se pot ve
dea, apoi, pe micul ecran, tot așa 
cum îi admiră pe concurenții la 
Jocurile Olimpice. In felul acesta, 
este posibilă o apreciere mai exac
tă a poziției, mai mult sau mai 
puțin perfecte, pe care o au 
timpul exercițiului.

DUPĂ DOI... IEPURI
Cazul sportivului elvețian Eddy 

Hubacher, poate fi socotit unic în 
istoria competițiilor olimpice. In
tr-adevăr, nu s-a auzit pînă acum 
ca același sportiv să candideze la 
o medalie, atît la ediția de iarnă 
cît și la cea de vară a Jocurilor 
Olimpice. Dar iată că Hubacher a 
fost selecționat în echipa olimpică 
elvețiană de la Sapporo, deoarece 
este campionul țării sale la bob 
de două persoane, împreună cu 
Jean Vikki. Șansele echipajului 
sînt destul de mari, deoarece proba 
respectivă se bucură în Elveția de 
o veche tradiție. în același timp, 
Eddy și-a asigurat calificarea pen
tru Munchen. prin rezultatele ob
ținute la aruncarea greutății 
(19.34 m) și la decatlon (7 277 p).

în această cursă după doi iepuri, 
atletul și-a asigurat, deocamdată, 
două frumoase călătorii, ceea 
pentru un student cum este 
bacher, nu e puțin lucru.

Secretariatul Comitetului inter
național olimpic a primit de cu- 
rînd o candidatură pentru organi
zarea Olimpiadei anului... 1992. Ea 
provine de la administrația 
lui american Columbus, din 
Ohio.

Pentru a fi siguri că nu
în întîrziere, cererea edililor din 
Columbus a fost expediată printr-o 
telegramă.

OLIMPICE O PREȚIOASA

ADEVĂRURI TÎRZII...
PRIMUL MECI AL CAMPIONA

TULUI. 21 august, pe Republicii. 
Aleg din întîmplare (sau poate nu 
tocmai din întîmplare !) poarta din
spre tabela electronică. Poarta lui 
Răducanu, în prima repriză. Rămîn 
printre fotoreporteri, fotoreporterii 
care nu sînt ți e! decît niște „micro
biști cu aparate". Cei care au ră
mas în spatele uriașului de ia poalele 
Craniului, de exemplu, nu țin cu 
Rapid, sau țin cu U.T.A. Unul din
tre fotoreporteri aruncă o monedă de 
cine’ bani în poarta giuieșteanului, 
„să vină un gol", ăsta-i obiceiul. Ră
ducanu observă „manevra" și replică 
puțin nervos : „Tăticule, dacă vrei 
să măninci o pîine albă pe seama 
mea, o să aștepți mult și bine. Eu 
zic să-ți cauți alți mușterii, ce nai
ba Fotoreporterii rîd pe-nfundate. 
Peste cîtevă minute, Răducanu a- 
pără un penalty, tras de Lereter. în 
spatele său, cîțiva fotoreporteri mor 
de ciudă...

...La aceeași poartă, la ultimul 
meci al anului d’n București. Tîrziu, 
în decembrie, la restanța Rapid — 
A. S. A. Tg. Mureș. De data asta, 
in spatele porții Iui Negel. Monedele 
curg, la intervale tot mai scurte. 
Nagel, însă, rămîne pasiv. Nu cu
noaște obiceiul. Mai sînt douâ-trei 
minute pînă la sfîrșitul jocului și 
cu toartă ploaia de monede, n-a ve
nit nici un gol. Aparatele se retrag 
triste în tocurile de piele.

In ultimele secunde. Neegu înscrie 
singurul gol al partidei. Un fotore
porter ia înapoi, abătut, moneda ce-o 
aruncase cu atîta speranță...

★
ÎN IARNĂ. MULT DUPĂ ÎNCHE

IEREA CAMPIONATULUI La unul

din acele meciuri de fotbal de sală 
care au făcut deliciul publicului 
strîns ciorchine în sala Dinamo. In 
spatele unei porți. Sălceanu așteaptă 
să intre d’n moment în moment, în 
teren. Lîngă el Dumitru Nicolae îl 
șicanează. Ii tot spune ceva despre 
ghinion. „Am văzut eu mulți care 
și-au ’ " ‘
micale.
să nu 
fundaș 
ceanu, 
Spune 
una, cu două, că șt’e sâ strîngă în el 
toată durerea unei echipe, fără ca 
cineva să-și dea seama. „Ce, parcă a 
știut cinei a că eu am jucat aproape 
tot turul cu o entorsă care m-a 
nuit in atitea meciuri ? !...“

— Cum așa. chiar n-a știut 
meni ? Nici antrenorul ?...

— Dacă știa cineva, nu mai 
cam ! Dar... n-a fost o treabă 
gravă! ...Viorel Sălceanu, 
dinamoviștilor, a jucat aproape tot 
turul campionatului cu o entorsă mai 
veche fără să știe cineva. Acum, cînd 
știe toată lumea, Sălceanu e com
plet vindecat...

Mircea BĂTRÂNU

Concurenții și turiștii 
Sapporo sînt întîmpinați 
inscripții cuprinzînd 
„Yoh-Koso". E vorba de prescurta
rea formulei de politețe „Yohkoso 
Irassaimase". în traducere „Sînteți 
foarte amabili că ne vizitați". A- 
ceeașl formulă este repetată peste 
tot de localnici, oficiali și de concu
renții niponi. Ea este înscrisă pe

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

ianuarie
igeș * siPârtit volumul 

™J „Amiculu joculu de 
schach, teoreticu și practicu", de 
A. Albin, care, excluzînd traduce- 

. rile, reprezintă prima lucrare de 
’ specialitate editată în limba ro
mână.

«on» • „în ziua de 18 ianua- 
' * rie a.c., Liceul Lazăr, 

ca în toți anii, a serbat aniversa
rea fostului gimnaziu. Ca și altă
dată și anul acesta serbarea a avut 
o reușită splendidă".

Da aceasta a contribuit și „pro- 
ducțiunea de gimnastică (desfășu
rată) sub conducerea d-lui profesor 
D. Ionescu, (fapt care) a dat a- 
cestei serbări un caracter și o 
splendoare demnă de localul în 
care festivitatea s-a ținut" ■

„Gimnasticul român", nr. 5 din 28 
februarie 1897.

1*322 • „Lâodertafer*
<iin Capitală s-a dispu

tat între 7 și 20 ianuarie 1922, 
„campionatul de popice organizat 
de Societatea de popice București". 
S-au atribuit „cîte 3 premii pentru 
șoseaua din stingă (5 lovituri în 
continuare) și pentru șoseaua din 
dreapta (5 lovituri, toate 
„Ecoul sportiv" din 15 
1922.

• „Doctorul Minovici, 
de origină, a început la București 
un cura de masaj aplicat în special

în plin)", 
ianuarie

brăilean

la sporturi, curs a cărei importanță 
nu poate scăpa nimănui.

Putem anunța că în urma invi
tației Casei de Educație Națională, 
cunoscutul medic va binevoi să 
vorbească în curînd sportsmenilor 
brăileni, la șezătorile C.E.N.. des
pre acest interesant capitol din e- 
ducația sportivă". „Viața sportivă", 
nr. 3—4 din ianuarie — februarie 
1922,

• „Comitetul Central 
O.S.P. întrunit în șe

dință plenară a numit președinte 
al F. R. Box (...) pe maestrul E- 
gizzio Massinî (...). în afară de 
garanția unui entuziasm și devo
tament verificat ani întregi, proas
pătul președinte mai aduce price
perea și sîrguința atit de necesare 
într-un post de calibrul celui în 
cauză (...). Să sperăm că în urma 
măsurilor luate de O.S.P. în secto
rul pugilismului, letargia care a în
ceput să se cuibărească va fi alun
gată și cadența vie își va relua lo
cul de altădată".

O dată cu citarea acestei știri a- 
părute acum un sfert de veac în 
„Gazeta sporturilor" (din 4 ianua
rie 1947), ne permitem să suge
răm federației de specialitate orga- 
nizarea unei competiții care să 
poarte numele fostului președinte 
al FJR.B., acel neuitat artist al ba
ghetei, Egizzio Massinî.

Documentar de Dorin ȘTEFLEA

ratat cariera datorită unor a- 
Dacă îmi ești adversar, riști 
mai joci curînd" rîde fostul 
al Sportului studențesc. Săl- 
însă, nu se pierde cu firea, 
că el nu se sperie, așa, cu

chi-

ni-

ju- 
prea 

cărăușul

FARA

plicurile de corespondență, pe cu
tiile de chibrituri și pe prosoapele 
de la hotel. Ultima inovație în 
materie de amabilitate a gazdelor 
este un disc microsion, conținînd 
muzică ușoară japoneză, care este 
distribuit gratuit peste tot și care 
începe, bineînțeles, cu o melodie 
intitulată „Yoh-Koso“.

MATUSALEMUL HOCHEIULUI

Echipa sovietică de hochei este 
ținta interviurilor și a fotografiilor, 
imediat ce apare la locul marilor 
competiții. Astfel s-a întîmplat și 
Ia Innsbruck. Dar acolo, atît an
trenorii, cît și echipierii au îndrep
tat nestăvilitul flux al reprezen
tanților presei sportive către jucă
torul Leonid Volkov : „Adresați-vă 
lui căci nu există nimic despre 
hochei pe care să nu-1 știe. Joacă 
doar de cîteva sute de ani".

Explicația acestei afirmații ciu
date trebuie căutată în programul 
jocurilor, unde, sub fotografia Ce
lebrului 
datorită 
spunea 
Volkov

ȘTIINȚIFICA
Trăim într-o lume care ja act 

fenomenul sportiv talequale, din 
bișnuință sau din lene de a gîndi. 
Implantarea în con$ti!tiță a unor de
finiții optimiste despre sport, prin 
intermediul presei în special (nostra 
culpa 1), a descurajat multe intenții 
de aprofundare a fenomenului. Cine 
aude mereu: întărirea sănătății, 
construirea unui corp armonios dez
voltat etc., acela se lasă rob cl'șee* 
lor verbale și renunță să cerceteze 
în continuare. Nu în ultimul rînd a- 
eesta ar fi motivul pentru care spor
tul încă nu și-a găsit locul definit 
— sau n-a devenit materie — în ști
ințele bine rostuite, ca psihologia, 
sociologia etc. Rarele încercări în 
acest domeniu sînt destul de sche
matice, dar dovedesc, oricum, că fe
nomenul sportiv nu mai poate fi ig
norat.

Cu atît mai surprinzătoare ți de
concertantă a fost recenta noastră 
întîlnire cu volumul extrem de pre
țios :

Nr. 6951

atacant sovietic, desigur 
unei erori tipografice, se 
cu toată seriozitatea că 

s-a născut în anul... 1593 !

POFTA BUNA, LA SAPPORO I

Problema alimentației a preocu
pat pe organizatorii Olimpiadei albe 
la fel de mult ca și 
gate mai direct de 
competițiilor olimpice 
etc).

l.a Sapporo se află
250 maeștri bucătari aparținînd ce
lor mai reputate hoteluri din Ja
ponia. Ei pregătesc zilnic 180 000 
porții de mîncare pentru sportivi, 
oficiali și ziariști. Meniurile sînt de 
patru tipuri : oriental, euro-ameri- 
can(1 scandinav și... internațional. 
Cu toate acestea, sportivii italieni 
au adus cu ei pînă și orez, obiec- 
tînd că orezul japonez nu este pe 
gustul lor...

celelalte le- 
desfășurarea 
(baze, pîrtii

actualmente

ELEVII Șl MIȘCAREA OLIMPICA
Consecvent în inițiative. Cercul 

olimpic al Liceului „Nicolae Băl- 
cescu" din București, condus de 
vrednicul profesor Constantin Tu- 
dose, și-a întocmit un bogat plan 
de manifestări cultural-sportive me
nite a întreține printre elevi fla
căra idealului olimpic. Astfel, în 
prima jumătate a lunii februarie 
vor
pic 
tru 
un
cîștigă' 
pice de iarnă, disputat între echi
pele a două clase paralele; un 
concurs de creație cu premii (pro- 
punîndu-se ca teme — prozatori
lor ; tineretul și olimpismul con-

avea loc : un simpozion olim- 
pentru elevi și alte două pen- 
profesorii de educație fizică; 
concurs în genul „Cine știe, 

pe tema Jocurilor Olim-

„DACAiJ!

temporan; portretul sportivului de 
performanță ; Pierre de Coubertin, 
renovatorul J.O. ; poeților — un 
subiect liber; iar amatorilor de 
arte plastice — un proiect de afiș 
pentru J.O. de la Montreal 1976 
și altele) ; o scară olimpică în 
cursul căreia elevii vor dezbate 
tema : olimpismul și tineretul; o 
masă rotundă, cu invitați de o- 
noare ; o expoziție olimpică în ho
lul mare al liceului etc. De ase
menea, s-a propus ca în cadrul u- 
nej ore de dirigenție, pe trimestrul 
II, să se popularizeze Jocurile O- 
limpice în fiecare clasă. Concomi
tent vor avea loc întreceri spor
tive (la volei, baschet, șah și tenis 
de masă) dotate cu „Cupa Olim
pică". Festivitatea finală de pre
miere se va ține în ziua de 25 fe
bruarie.

FLORIN GEORGESCU : Educația 
fizică și sportul — fenomen social. 
Editura Stadion, 1971 ; 195 pag., 
7,50 lei.
Un filozof se apleacă asupra unu! 

domeniu — atîta vreme suspectat de 
substanță elementară, dacă nu chiar 
de barbare (vezi Viatnu) — și-l su
pune unei analize reci, lucide, lipsită 
de orice sentimentalism și care-și 
dublează astfel efectul pr'n obiecti
vitate. Studiul său cantonează pe 
pozițiile frontului științelor sociale.

Este evident că autorul — în do
rința de a delimita domeniul — a 
simțit în primul rînd nevoia să cla
rifice termenii ce se vehiculează în 
mod curent (șî pe care îi (consideră 
cu oarecare scepticism, pentru a-i 
adopta el însuși Ia urmă). 
Noțiurile: educație fizică, sport de 
masă (pe care în special o apreciază 
drept neadecvată) și sport de per
formanță — sînt trecute prin filiera 
critică nu a înțelesului lor exterior, 
cj a semnificației mtrinsece.

Autorul face un imens serviciu 
mișcării sport’ve despovărînd-o de 
exclusiva haină biologică pe care 
i-au croit-o unii și îmbogățind-o cu 
cuvenitele veșminte psihologice, so
ciale. culturale. în această dificilă 
operație, autorul se slujește cu măies
trie de instrumentele teoretico-ști- 
ințifice ale materialismului dialectic 
și materialismului istoric. Din această 
pricină, logica de fier a argumenta, 
ției sale nu suferă nici o fisură.

Constituirea procesuală a educației 
fizice ca fenomen distinct, alături de 
procesul de muncă este strălucit de
monstrată. Ca și relația inextrica
bilă dintre sistemele de practicare a 
exercițlilor fziee și natura orîndui- 
rilbr sociale.

Printt-un excurs istoric implacabil, 
practicarea exerc.ițiilor fizice 
plasată în fluxul unei evoluții 
rești. Autorul reușește astfel să 
maște 
faune 
pildă, 
diu a 
înapoi 
conformismul autorului este poate 
tocmai explicația succesului său. Ce
lebritatea Iu: Huizinga. Magnahe și 
a altora (precum și a lui Caillois, pe 
care nu-l citează) nu-1 împiedică să 
exprime teze noi, de pildă in teoria 
jocului, consecvent cu conduita ana
litică pe care și-a propus-o. în ace
lași timp, autorul nu se lasă, o clipă,

este 
f- 

de- 
co- 
(de 

me- 
pas

futilitatea multor locuri 
și să dărîme postulate 
părerea greșită că evul
constituit tn genere un 
față de lumea antică). Non-

măcar, îndepărtat de la subiectul său 
principal, nici de capcanele aspecte
lor exterioare, nici de dificultatea 
elucidării unor sfere obscure. El nu 
abandonează — cu permisiunea p« 
care știința i-o acordă — decît a- 
tunci cînd argumentele sau faptele 
sînt insuficiente sau neconcludenta 
pentru a susține o teză.

Cu totul original este eap'tolul 
consacrat integrării educației fizice 
și sportului în sistemul valorilor Cul
turale. Evitînd facilitatea, renunțînd 
la clasicele evocări de beletriști și 
artiști celebri — pentru acreditarea 
unei relații ce este oricum superfi
cială — autorul preferă cercetarea 
axiologică, descoperind în valorile 
specifice fenomenului de practicare 
a exercițiilor fizice bunuri culturale 
destinate unor mase tot mai largi. 
E locul aci să arătăm că într-un stu
diu de o rigoare excesivă (ee nu 
poate fi imputată unei lucrări știin
țifice), autorul găsește uneori ac
cente personale savuroase. parcă 
țișnite rin revolta celui ținut prea 
mult în frîu ; ca în pasajul acesta : 
„De ce Discobolul lui Miron este cul
tură spirituală, jar modelul acestuia, 
atletul care l-a inspirat pe artist 
și-ar desfășura activitatea în cul
tura materială ? In timp ce ideea 
artistului este materializată în pia
tră, idealul educației fizice și spor
tului este 
nesc" !

Capitolul dedicat 
ției fizice și sportului" este de fapt 
cel ce dă titlul întregulu’ volum, 
pentru că aici se realizează o copi
oasă analiză a funcției sociale inte
gratoare a sportului, care va sur
prinde pe mulți. dar le va oferi con
comitent argumente pentru stabilirea 
locului pe care exercițiile tiz’ce (sub 
toate formele) îl au în societatea 
umană.

Lucrarea lui Florin Georgescu fi
ind o contribuție de certă valoare 
științifică — prima de acest fel în 
domeniul nostru în România și prin
tre puținele d’n lume — nu putem 
Încheia fără a menționa două glo
duri. Editura Stadion va trebui sâ 
găsească modalitatea de a traduce 
și publica studiul în limbi străine, 
valorificînd astfel o prestigioasă con
tribuție românească. Pe de altă par
te, ne perm’tem a sugera conducerii 
C.N.E.F.S. să propună lucrarea pen
tru premiile Academiei.

cui-

realizat în corpul om»'

..rolului educa-
I

\fcrh

SIGHETUL MARMA- 
driblează toată apă- 
portar care ieșise tn

IOSIF PATKOS. 
ȚIEI. „Un atacant 
rarea. inclusiv pe „------ -------
intftnplnarea lui, dincolo de linia de 16 
metri șl. de la 17—18 metri șutează In 
poarta goală. Mingea se rostogolește 
încet, dar »igur, «pre poartă, etnd, spre 
stupefacția tuturor, un om de ordine, 
aflat In spatele porții, se repede și, 
cînd mal erau ctțiva centimetri ca balo
nul să Intre în poartă, îl lovește cu pi
ciorul, trimlțîndu-1 undeva In teren. Ni
meni au știe ce va urma. Dar iată că, 
indreptindu-se spre „locul crimei", arbi
trul hotărăște reluarea Jocului cu o min
ge de arbitru, de pe locul unde interve
nise cetățeanul In cauză. Jucătorii deza
vantajați de această Intlmplare, au pro
testat îndelung. Degeaba, însă. Această 
intlmplare s-a petrecut la meciul amical 
dintre reprezentativele Bulgariei și Un
gariei disputat cu ani in urmă, la Sofia. 
Eu am povestit-o, in societate, dar ni
meni n-a vrut să mă creadă șl așteaptă 
confirmarea dv.“. întîmpl-area este ab
solut adevărată. Iar decizia arbitrului

perfect regulamentară. Chiar dacă min
gea, atinsă de acel cetățean ar fi intrat 
apoi in plasă, jocul s-ar fl reluat tot 
prlntr-o minge de arbitru, tntrudt. îna
inte de a fi depășit linia porții cu în
treaga ei circumferință, mingea venise 
In contact cu un „corp străin”. Este 
bine de știut, însă, că, dacă intrînd pe 
teren șl Ineercînd să lovească mingea, 
persoana respectivă n-ar fi reușit acest 
lucru și balonul ar fi intrat în poartă, 
golul ar fi fost valabil.

R, PETTH CANTONERU. CERNEȚI. 1) 
Fotbalistul Viorel Năstase. de la Steaua, 
are 18 ani. 2) „De ee Belphegor al dv. 
ține cu Progresul, echipă de divizie in-

Daci am fi avut puțin noroc, nu 
ne-ar fi ales sorții ca adversari a> 
unor formații atît de tari, dacă am 
fi avut noroc, Beckenbauer s-ar fi 
îmbolnăvit de amigdaltă pultacee, 
iar înaintașii de la Tottenham ar 
fi căzut cu bicicletele într-o Tamisă 
de bere unde ar fi băut pînă cînd 
li s-ar fi anunțat că au fost învinși 
cu 3—0 prin neprezentare, ca să nu 
mai vorbim de fundașii maghiari 
care în meciul cu reprezentativa 
noastră s-ar fi apucat să facă yoga 
pe teren, absenți și eterizați, privind 
cu nepăsare cum Dobrin și Dumitru 
le înscriu goluri de la 25 metri !

Ei, dacă ar fi fost după cum do
resc unii d’ntre noi, echipele noas
tre ar fi promovat în tururile urmă
toare. din oficiu, pentru că : băieții 
noștri cîntă frumos, dansează bine 
fox și Lucescu explică frumos ca

n 
a

Teașcă; ..Steaua" ar fi sărit peste 
Baye-n pentru că lotul ei se culcă 
la 22,30 fix în fiecare seară, după ce 
privesc ctrpul blind al lui Țopescu, 
iar cei de la U.T.A., realiști și sobri, 
ciad toți examene la „Politehnică", 
spre a avea la cornere un aer mai 
spiritualizat, ar fi preferați de foru
rile internaționale fiindcă printre cei 
de la Tottenham ma: există încă 
vreo doi fără liceul terminat.

Eu aș zice să încercăm să privim 
meciurile astea fără „dacă" !

Xu favoarea oarbă a sorților poate 
la baza unei glorii serioase, a

progresului fotbalului nostru, ci lu. 
ciciitatea și ambiț’a. Fără „dacă" 
jucătorii și antrenorii noștri pot în
cepe să insemne ceva în fotbalul eu
ropean. Sau ața mi se pare mie !

DAN MUTAȘCU

S‘

ESTE BILIARDUL UN SPORT ?
Nu de mult, in București, s-a redeschis 

In perimetrul fostei Curți domnești, in 
imediata apropiere a Hanului lui Manuk, 
o veche cafenea restaurată, in subsolul 
căreia s-a amenajat o sală cu mese de 
biliard.

Dacă consultăm un dicționar, aflăm câ 
biliardul este „un joe in rare o aerie de 
bile sunt deplasate prin lovirea uneia 
dintre ele cu tarul". Deci, in esență, bi
liardul este un joc, și. ca orice joc. re
clamă din partea celor ce-1 practică : 
mișcare, atențiune, indeminare. inventi
vitate. agerime, antrenament, adică toate 
atributele necesare orișicărei discipline 
sportive.

Din aceas-ă cauză de multe ori ne-am 
Întrebat : Pentru ce acest joc nu este 
considerat și la noi un sport și ca atare 
scos din cafenele pentru a fi practicat 
In săli adecvate, după cum s-a scos jocul 
cu popice dm incinta eirrtumilor. unde 
se practica pinâ acum cițiva ani ?

Arest joc a fost Inventat, pe la 156®, 
de un nețustot șî taraf iondonez. pe 
nume William Kew și iată cum : intr-o 
zi ei se juca cu două bile pe masa lui 
de lucru — bilele erau emblema zarafilor 
— Izbindu-le încoace și Încolo cu ,Yar- 
dul- (măsură de lungime engleză), ce-1 
avea la Indenting Spirit inventiv, ia cele 
două biie el a mai adăugat încă una, iar

ine:

ejm

pe marginile mesei pe care se juca, a 
fixat niște șipci pentru a împiedica bilele 
sâ cadă de pe masă.

Noul joc interesă și pe alții, astfel că, 
la scurt interval, el se răspîndi în An
glia purtind numele de billiard, termen 
rezultat din Bill — diminutivul lui Wil- 
liani — și yard, măsura de lemn, folo
sită Inițial drept tac.

Spre finele secolului al XVI-lea, biliar
dul a trecut în Italia, apoi în Franța 
■-nde datorită regelui Ludovic XIV eare-1 
practica, deveni un joc popular.

In București, prima masă de biliard 
este semnalată în anul 1785 și aparținea 
unui bărbier italian — Michali — care o 
ținea la dispoziția clienților ce-i frecven
tau frizeria

Mai tîrziu, pe la începutul secolului 
trecut, „o masă cu picere și pervazul de 
bileard” avea Dutnitrache Pappasogtu, 
proprietarul hanului cu același nume.

Amploarea luată de acest joc a făcut 
necesară și tipărirea unei cărți, în 1872. 
la București, intitulată „Instrucție pentru 
jocul de biliard" de Bugomil. în conclu
zie, avînd in vedere calitățile sportive ale 
biliardului, este de dorit ca el să fie con- 
siderat și la noț un sport, cu toate impli
cațiile inerente — concursuri, campionate 
etc.

Constantin SIMIONESCU

Victor BANCIULESCU

/

• Un „serial" din care David Vincent iese învins • Coarde sensibilizate de ca* zică • „Flopul 
este un lucru straniu" • Baschetul

care

ferioară 7". Știu șl eu t I-a căzut cu 
tronc Progresul. N-ați auzit de atlțis 
care se Însoară cu fete urite șl sărace ? 
3) „Pe dv. vă cheamă Ion Poștașu 
îmi pere rău ! Vă arăt buletinul >

ROMEO COLISNIUC, SAVENL Este 
prea aspră sancțiunea luată Împotriva 
iul Răducanu. după exhibițiile pe care 
le-a avut pe plan tehnic și disciplinar ? 
Eu sînt de altă părere, șl anume că nu 
pot C trecute cu vederea, la infinit, 
asemenea manifestări. Nu știu, de altfel, 
care ar fi fost poziția dv. și a altora. In 
legătură cu Răducanu. dacă Dobrin n-ar 
fi înscris golul victoriei. In meciul cu 
Cehoslovacia, după ce mult prea răsfă
țatul Tamango, juclndu-se de-a fotbalul. 
Înlăcrimase Întreg stadionul (ș! pe tele
spectatori) prin golul cadou oferit iul 
Capkovic ? Probabil că n-ar fi fost ier
tat o viață întreagă. Ca... Blrtașu. Șl 
acesta, tot de pe urma unul med cu 
Cehoslovacia (gol de la 40 de metri, In 
preliminariile campionatului mondial 
din 1954). Dar, atunci, n-a existat un 
Dobrin. care să-l salveze pe bietul Blr
tașu !

VIOREL 
„Mi-ar place 
zut 
ales 
dată 
Mă simt obligat să vă previn că dacă 
ați boxa dv.. ați avea și mai mari e- 
moțil ! îmi cereți un sfat. Mi-e greu să 
vl-1 dau, neștilnd dacă dorința dv. de 
a face box se completează cu calitățile 
necesare pentru aceasta. Dacă le aveți. 
Intr-adevăr, nu există altă soluție decît 
aceea de a vă transfera într-un oraș In 
care aveți posibilitatea de a practica

multe 
la 1 
am

AILOAEI, 
sâ fac 
meduri 

televizor, 
avut emoții

CAR A CLI A. 
box. Am râ

de box, mal 
și de flecare 

extraordinare".

sportul dv. favorit, încă o dată. Insă : 
credeți că puteți tace față cerințelor 
acestui sport. ? Nu de alta, dar la box 
nu dai numai tu. Dă și... adversarul l

DORU IRIMESCU. LUGOJ. „De la un 
timp, mă necăjesc mereu, lntruclt echipa 
mea favorită, Dinamo, este comparată 
cu U.T.A., colegii mei de muncă merglnd 
șl mal departe, spunlnd că U.T.A. este 
mai bună". Știu că o să vă supăr, dar 
trebuie să vă amintesc că același lucru 
11 spune și... clasamentul. Dacă n-ar fi 
el, eu aș susține că cea mai bună echipă 
din divizie este C.F.R. Cluj, care ml-e 
deosebit de simpatică. Dar dne rn-ar 
crede 7 ' ,

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O urare 
pentru organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Sapporo șl pentru bo- 
berii noștri particlpanțl la aceste între
ceri :
In țara eu crizanteme, 
La Sapporo, nou Olimp t 
Lor — cea mal frumoasă vreme 
Vouă — cel mal strașnic...

Ilustrații: N. CLAUDIU
,timD" t

Seara lui 21 ianuarie, aproape 
de ora... „Invadatorilor". 6 „zbură
tori", ținind ștacheta ridicată la 
2 m, fac din înălțimea băieților 
clou-ul universitarelor ’72. Printre 
ei. maestrul emerit al sportului, 
Csaba Dosa, recordmanul țării și 
medaliatul cu argint la europenele 
de la

2,03 
nivele 
cerne 
Csaba 
celebrul David Vincent, pe care-1 
învinge categoric, reținîndu-i la sală 
pe mulți dintre admiratorii aven
turilor sale. Spectatori adine an
gajați în disputa atleților, iubitori 
ai sportului care n-au gustat, însă, 
satisfacția acelui 2,16 m pe care 
campionul săritorilor l-a încercat 
fără să și-l poată însă aorooria, 
mareîndu-și astfel debutul la uni
versitare cu un 2,12 m.

Multe minute mai tîrziu, într-o 
sală de mult pustie, Csaba — în
tr-un dialog mut cu ștacheta — 
caută să afle motivele nereușitei.

— Unu — mi le enumeră el mai 
tîrziu — urmele unei entorse la 
gleznă și jena pe care, mai de mult, 
o simt la genunchiul drept. Doi : 
o sală necunoscută mie care, la 
prima recepție, nu m-a ademenit 
de loc. Inconveniente care m-au 
marcat, dar pe care trebuia să le 
depășesc, nu atît de dragul unei 
performanțe, ci de dragul specta
torilor rămași lîngă mine pînă la 
ora aceea tîrzie — comentează el, 
aruneînd insensibilei ștachete cea 
mai vitregă dintre priviri,

—• Vă recunoașteți drept un sen
timental ?

— Uneori poate exagerat. Un lu
cru pe care îl datorez — sau poate 
îl acuz — muzicii ; după cum apro
pierea de muzică o datorez in cea

Helsinki.
m .... 2,06 m .... 2,09 ... noi 
la care perfida ștachetă 

alți temerari, lăsîndu-1 pe 
doar în luptă (indirectă) cu

a doua preocupare sportivă a atletului Dosa • „0 dată 
n-ar mai avea nici o importanță
mai mare 
torul meu 
viri, „argumentul" convertirii sale 
la nobila activitate a sufletului : 
Iulia, studentă la conservatorul 
clujean, clasa vioară.

De altfel — reia Csaba — față 
de muzică, simt și obligația unei 
revanșări, fiindcă am trădat-o. în- 
tr-a ViII-a, cînd am dezertat de 
la cor.

— Nestatomiciile adolescenței ?
— Nu; ni se predase la ora de 

educație fizică „înălțimea", probă 
care m-a captivat imediat sustră- 
gîndu-mă, pentru un timp, oricărei 
alte preocupări. Prinsesem simțul 
mișcării și m-am hotărîț să încerc. 
Cînd am văzut că în mai puțin de 
5 săptămini am urcat 30 cm — 
1,40—1,70 m — mi-am spus : „e o 
treabă pentru mine ; deci, mai de
parte". Asta se întîmpla în vara 
lui 1966, la Odorhei.

De atunci Și pînă astăzi: 30.1.1972 
— zi în care elevul antrenorului 
Zoltan Szabo împlinește 22 de ani 
—, ștacheta a urcat continuu, mar- 
cînd, la fiecare alt nivel, noi re
corduri de juniori și seniori, pînă 
a atins acel nesperat 2,20 m rea
lizat de Csaba în 14 august 1971, 
în dramatica întrecere de la Hel
sinki. De altfel de această ediție 
a europenelor și de acei 2 parte
neri de concurs, sovieticii Sapka 
și Ahmetov, leagă Dosa cele mai 
emoționante amintiri sportive și 
angajamentul (nedifuzat încă) al 
unei sărituri care să schimbe ordi
nea existentă astăzi în ierarhia eu
ropeană a probei.

— Nu V-a tentat niciodată flopul?
— M-a tentat, dar nu l-am în

cercat decît de curiozitate, la an
trenamente. N-am să-1 adopt, însă, 
niciodată pentru că mi se pare 
ceva straniu. Există un moment — 
la trecerea ștachetei — cînd se

parte, Ei șl — interlocu- 
îmi recomandă, din pri-

tt

rupe orice legătură cu contingentul, 
cînd mișcarea nu mai poate fi 
condusă, cînd orice control este su
primat. Iată și argumentele care 
mă conduc să cred că flopul nu va 
instala un mare record, perspecti
vă pe care o întrevăd „ventralului", 
stil ce are un sistem de pîrghii 
bine determinat care, dacă pot fi 
perfect respectate, determină sări
turi grandioase. în flop. însă, nu 
trăiești decît într-un imperiu ‘ al 
simțurilor.

— Care este programul unei zile 
de lucru ?

— Niciodată asemănător cu al 
celei precedente. Urăsc stereotipia, 
deși recunosc că, într-o anumită 
măsură, ea devine necesară în viața 
unui sportiv. Dar, ca să vă răs
pund : facultate (n.r. Dosa este stu
dent în anul II al Facultății de e- 
ducație fizică a Institutului pedago
gic Tg. Mureș), antrenamente, mu
zică. lectură și mult baschet. Sînt, 
de altfel, și legitimat în echipa 
institutului.

— Ați declarat unei reviste de 
limbă maghiară că hobby-ul dum
neavoastră numărul 1 rămîne... 
somnul! <

— Declarație care a șocat citi
torii taxîndu-mă un original de 
ocazie pe cînd eu n-am fost decît 
sincer.

— Ce gîndeștî pentru viitor ?
— Multe. Am o „viziune" întrea

gă, compusă din proiecte ce sînt 
ca și obligatorii. Proiecte: egalarea 
la Munchen a recordului olimpic 
și admiterea la o nouă facultate, 
cea de medicină. Anticipații gene
rale ? Un 2,30 m. Chiar anul aces
ta. Poate Ahmetov ! Vise ? Un re
cord mondial al meu ! La o dată 
care n-ar mai avea nici o impor
tanță.

Nuțo DEMIAN
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SPORT ÎNTR-0 ȘCOALĂ CU 2400 DE ELEVI
• Planificare-model pentru 60 de clase • De la gimnastică de înviorare la campionatele 
republicane școlare • „Vîrfurile” sportive — la Dinamo, Metalul și Constructorul

• Profesorii alituri de elevi și pe terenurile de sport...
•0 4« dtiLM *1 aproximativ 3 400 

elevi, Atit numără Grupul jcolar 
fie (aduatrie alimentară din >tr. Spâ- 
tarul Preda, eoolo unde se instruieso 
pentru unitățile productive de profil, 
Viitori lucrători și tehnicieni cu o 
înaltă calificare. Practic, acest grup 
complex este alcătuit dintr-o școală 
profesională, alta de maiștri și un 
liceu industrial.

După ctte ne-am putut da seama 
•st® vorba de o unitate școlară bine 
Organizată, dotată cu aparatură mo
dernă si, poate cel mai important 
element de referință, cu un colectiv 
de cadre didactice care manifesta 
pasiune și pricepere, mult spirit de 
inițiativă. în toate activitățile : in
discutabil șl în cele cu caracter spor-

GONG
în luna august 1971, clubul spor

tiv Nicolina Iași a trimis o invitație 
pugiliștilor de la C.S. Baia Mare, 
spre a susține două întîlniri amicale 
la Iași. Băimărenii n-au stat mult 
pe gînduri și au plecat imediat, cu 
o caravană alcătuită din 15 persoa
ne, în Moldova, deși bugetul secției 
lor nu este prea mare. Dar, și-au 
zis, întîlnirile amicale sînt bune pri
lejuri de a-și ridica măiestria. De
plasarea lor la Iași s-a soldat cu 
două succese, iar gazdele au cîștigat 
bine la capitolul... „încasări". în 
mod normal, urma ca ieșenii să în
toarcă vizita, mai du seamă că fuse
seră invitați. Deși conducerea clu
bului Nicolina a dat asigurări că 
cel mai tîrziu în luna decembrie 
pugiliștii ieșeni vor veni la Baia 
Mare, pentru revanșă, evenimentul 
așteptat cu nerăbdare de cei din 
Baia Mare n-a avut loc nici acum. 
O eschivă ? Așa se pare, dar cum 
se poate oare numi în termeni ne- 
pugilistici lipsa de cuvînt

. VasIIe SASARANU-coresp.

tiv, pornind d« la om da educație 
fizici.

De fapt, apune mult însuți faptul 
câ din colectivul profesorilor de spe
cialitate fac parte cadre cu recunos
cute merite In organizarea activități
lor sportive cu elevii : Ion Sușelescu, 
fostul internațional la volei, respon
sabil de colectiv, Georgetia Cîrstoce*, 
Elena Mija. Maria Popescu, Lucian 
Dumitrescu șl Virgil Dumitrescu. Vă 
imaginați, că nu este prea ușor să 
organizezi o asemenea activitate cu 
60 de clase. Și, totuși, așa cum rezul
tă din planul-orar, totul este orin- 
duit cu grijă, cu o preocupare evi
dentă pentru echilibra, astfel ca 
procesul de învățâmînt, tn contextul 
său larg, să nu aibă de suferit.

începutul activității de educație 
fizică înseamnă gimnastică de Învio
rare în cămine si internate, situate 
chiar peste drum de școală. Este o 
activitate ia care sînt prezenți tot 
mai multi elevi. Exemplul celor din 
anii mai mari este de-a dreptul con
taminant îneît există speranțe 
încă în acest an școlar 
nu mai încerce să-și 
somnul cu un... minut, 
cînd marea majoritate 
participă la înviorare.

Dacă numărul orelor 
fizică propriu-zisă este 
— și la fel cel al activităților sportive — 
totuși. p« undeva, insensibil se rea-

ca 
sanimeni 

prelungească 
două, atunci 
a elevilor
de educație 

diferențiat

Uzează o osmoză, astfel ci nu-ti poți 
da seama, urmărind o echipă da vo
lei a liceului industrial sau alta re- 
prezentînd școala profesională, caro 
este, de fapt, specialitatea ei. Inter
vine desigur talentul elevilor, dar șl 
măiestria profesorului, care, printr-o 
pregătire complexă, reușește să as’- 
gure un nivel valoric ridicat tuturor 
echipelor. De aici și un echilibru a- 
proape perfect în concursurile și 
competițiile organizate în cadrul gru
pului și implicit un spor de interes 
din partea marii mase de susținători, 
colegi de-ai elevilor competitori, care 
nu pot aproape niaiodată să antici
peze pe învingători.

Na vom insista asupra campiona
telor pe asociație sportivă. Vom sem
nala. în schimb, faptul 
cestui grup școlar s-au 
divizia școlară și de 
handbal, în campionatul 
Capitalei la volei (locul 
turtle" au fost promovate în diferite 
cluburi (Dinamo — canotaj. Metalul 
— box. Constructorul — atletism) 
precum si în secțiile de atletică grea 
ale Scolii sportive „Energia".

Vom aminti, de asemenea, că în 
zilele care urmează, elevii de aici 
vor reîncepe pregătirile în vederea ac
tualei ediții a campionatelor școla
re, cu dorința fermă de a repeta, cel 
puțin, performanțele din anul tre
cut, cînd la finalele de atletism au

că elevii a-
afirmat în
juniori la
școlar al

I). că „vîr-

avut nu mal puțin de 8 reprezentanți 
(două locuri II la lungime prin Ma
ria Naghi sl Gh. Zamfir) ți poziții 
pe podium la finalele Pe minister la 
handbal si volei. De notat că prima 
dintre finale, cea de lupte, va fi 
găzduită chiar de elevii acestui grup 
școlar. Deci...

Pentru diversificarea contactelor 
sportive se preconizează tntilnirl bi
laterale cu elevii unor licee de spe
cialitate din alte localități, cu cei 
din Buzău si Rirrmlcu Sărat sl pro
babil și cu cei din Sibiu.

în final, un amănunt semnificativ: 
alături de elevi pot fi întîlniti ade
sea Si profesorii de cultură generală. 
De altfel, unul dintre ei, ing. Dan 
Iacobini, director-adjunct, este si in
structor al secției de lupte. Prefe
rințele cadrelor didactice se îndreap
tă însă spre tenis de masă și tenis 
de cîmp (sala de sport a grupului 
școlar a fost adaptată aproape per
fect cerințelor), spre volei, întreceri 
în care se evidențiază ing. Alice 
Murgeanu, ing. I. Țurcan, ing. I. 
Cațicu, profesorii-economiști St. Va- 
sile și I. Dedu, bibliotecara Mioara 
Dobre, maistrul Train Ionescu șa. 
Pînă și conducătoarea principală a 
grupului școlar, ing. Valentina Radu 
s-a lăsat convinsă să mînuiască ra
cheta sau paleta.

Apropierea profesorilor de sport 
nu poate fi decît de bun augur. O 
modalitate de a înțelege și mai bine 
nevoia de exercițiu fizic a tineretu
lui, dorința acestuia de a folosi în 
mod util o parte din timpul liber și 
în consecință de a pleda, de a spri
jini pe toate căile organizarea unei 
activități sportive multilaterale.

Tiberiu STAMA
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Trimisul nostru special, MIRCEA M. IONESCU, transmite din Casablanca

ASTĂZI, PRIMA CONFRUNTARE
A OLIMPICILOR CARE

ÎNTÎLNESC ECHIPA MAROCULUI

în cadrul „Cupei A.S. A.“

Din inițiativa Uniunii Județene a 
Cooperativelor Meșteșugărești, și în 
colaborare cu C.J.E.F.S. Vîlcea, la 
Rîmnicu-Vîlcea a avut loc, recent, 
prima gală de box-concurs, inten
ția organizatorilor fiind aceea de a 
depista elemente talentate, în vede
rea participării la campionatele de 
juniori și seniori din acest an. Gala 
a avut loc în sala cinematografului 
Unirea, devenită neîncăpătoare, fapt 
care dovedește interesul spectatori
lor, vitregiți mult timp de aseme
nea manifestații sportive. E îmbu
curător faptul că, în continuare, se 
vor disputa și alte reuniuni. în pri
ma „ieșire" publică s-au evidențiat 
tinerii: N. Lupan, I. Maniuc, C. Sto- 
ian, V. Manic, R. Octavian, T. Co
vaci, I. Bordeianu și C. Dinu,

4,
POIANA BRAȘOV, 29 (prin tele

fon. de la trimisul nostru). Sîm- 
bătă, Pîrtia Lupului a fost din nou 
gazdă (la o săptămînâ de la bote
zul focului din acest an) a unui 
concurs de anvergură. De data a- 
ceasta, cei mai buni schiori ai țării 
— în afara Iui Cristea și Brenci, 
plecați la Sapporo — și-au disputat 
în cadrul a două manșe proba de 
slalom uriaș, dotată cu „Cupa 
ASA". Și, trebuie subliniat chiar de 
la început că, din punct de vedere 
tehnic, concursul s-a ridicat Ia ni
velul participării. Remarcabilă este 
de altfel și organizarea asigurată de 
Asociația Sportivă Armata Brașov. 
Printre altele, în ziua precedentă 
au fost depuse mari eforturi pentru 
îngroșarea și bătători’■ea stratului 
de zăpadă în porțiunile mai dezgo
lite. Timpul s-a arătat și el favo
rabil, deși, periodic, valuri de ceață 
și rafale de vînt s-au abătut asu
pra traseului.

Dar iată cîteva amănunte ale des
fășurării curselor pe un traseu mar
cat cu 47 de Dorți.

Fetele au oferit o dispută intere
santă și au avut în dinamovista 
Iudith Tiimori o lideră demnă de 
toată stima.

La băieți, încă din prima manșă, 
dinamovistul Gh. Vulpe trece 
„șnur" printre porți și ia un a- 
vans confortabil, avans care se va 
dovedi suficient pentru a-i aduce 
primul loc în final. In a douacobo-

SLALOMUL URIAȘ A REVENIT
rîre, el a fost întrecut de Constan
tin A'ăideanu cu mai mult de o se
cundă, însă... Reprezentantul ASA 
a prins o coborîre senzațională (a 
doua) și doar constanța lui Vulpe 
în ambele manșe l-a privat de ocu
parea locului I. Văideanu a avut o 
comportare bună. care, sperăm, va 
fi dublată duminică la cursa de 
coborîre. O notă bună (confirmarea 
succesului tie duminica trecută) tre
buie acordată și lui I’aul Ivănescu 
(Dinamo Bv). REZULTATE TEH
NICE. Fete : 1. Iudith Tomiiri (Di
namo Bv) 3:13,6 ; 2. Maria Cîm- 
peanu (IEFS) 3:17,2; 3. Daniela

DINAMOVIȘTILOR!
Munteanu (ASA) 3:22,0 ; 4. Gizela 
Ivioreș-Șindrilaru (Politehnica Bv) 
3:22,6 ; 5. Mariana Trestian (IEFS) 
3:32,4 ; 6. Minodora Zerman (ASA) 
3:32,7. Băieți : 1. Gheorghe Vulpe 
(Dinamo Bv) 2:47,4 ; 2. Constantin 
Văideanu 
Munteanu 
4. Paul 
2:51,0 ; 5. 
nica Bv) 
nea nu 
2:52,6, 
2:56,0.

CASABLANCA 29 (prin telefon). 
Intr-o singură zi, joi, olimpicii au 
traversat toate cele patru anotim
puri ale anului. S-au întîlnit cu o 
iarnă aspră la Ziirich, cu soare și 
vînt de primăvară traversînd Pa
risul, de la Le Bourget la Orly, au 
cunoscut și ploaia rece de toamnă, 
în ultima escală pe pămînt euro
pean, la Bordeaux, (după o ateri
zare cu emoții), pentru ca zborul 
acesta lung să sfîrșeascâ în noapte, 
pe malul Atlanticului, unde oamenii 
umblă în haină, ca într-un veritabil 
început de vară.

Trecerea aceasta rapidă prin ano
timpuri, rapidă și tulburătoare, a

Azi, la Ploiești
(ASA) 2:48,2 ; 3. Dorin 
(Politehnica Bv.) 2:49,1 ; 
Ivănescu (Dinamo Bv) 
Nicolae Crețoi (Politeh- 
2:51,9 ; 6. Marin Focșe- 

(Schi-Bob
7. Marian

PETROLUL - FARUL

Club Sinaia) 
Burchi (SBCS)

Radu TIMOFTE

La Predeal, slalomul uriași a fost
prea ușor pentru juniori

bilit o ierarhie rareori răsturnată In 
urma lor am remarcat însă alte nume
roase speranțe, tineri cu calități dar cu 
o pregătire care lasă încă de dorit. O 
promisiune certă pentru viitor o con
stituie însă faptul că, atit la băieți cit 
și la fete, cîștigătorii din categoria ju
niorilor mici au realizat — pe același 
traseu — timpi mai buni ca juniorii 
mari. Așteptăm curioși să vedem dacă 
virtuozitatea celor mai mici va fi con
firmată în slalomul special programat 
duminică.

in primul meci al sezonului între 
două divizionare A, echipa Petro
lul întîlnește azi, la Ploiești. înoe- 
pînd de la ora 10,30, pe Farul,

fost însă obositoare și după drumul 
lung de 14 ore și cele patru escale 
(ultima la Rabat), am ajuns joi 
seara pe aeroportul din Casablanca 
— unde delegația română a fost în- 
tîmpinată de reprezentanți ai Fede
rației de fotbal marocane. Am so
sit la o oră, cînd în București era 
miezul nopții, iar jucătorii n-aveau 
decît un singur dor : să se culce cit 
mai repede. Așa îneît, imediat după 
ce au ajuns la hotelul „Transatlan
tic" toți cei 17 „olimpici" au căzut 
într-un somn lung, de aproape IU 
ore.

Duminică, echipa noastră va întîl- 
ni prima reprezentativă a Marocu
lui, iar marți va evolua tot la Ca
sablanca, în nocturnă, de la ora 
20 (22 — ora BUcureștiului) cu o 
combinată W.A.C. — R.C.A. Cele
lalte două jocuri ale turneului vor 
avea loc joi la Fes cu echipa M.A.S. 
și duminică 6 februarie la “ 
cu o selecționată a regiunii.

Turneul echipei noastre se 
aici de un interes deosebit.
„Maghreb Informacions", de 
piu, ziar social-politic, într-unul din 
ultimele sale numere, a dedicat a- 
cestui turneu aproape o pagină din 
cele 6 ale sale. „România — un te-

Tanger

bucură
Ziarul 
exem-

nor în concertul european", este li
nul din subtitlurile articolului con
sacrat formației noastre.

în virtutea surprizelor de ultimă 
oră (lanul și Pescaru sînt acciden
tați, fiind puține speranțe să fie 
utilizați în primul joc), antrenorii 
vor trimite în teren următoarea 
formație :

GUIȚA — MIOC, OLTEANU (la
nul), VLAD, POP, DOMIDE, Sl- 
MIONAȘ, RADU, BROȘOVSCHI, 
KUN, JERCAN.

S-a schimbat puțin formația, dar 
ambițiile și intențiile au rămas ace
leași, pentru că turneul marocan 
este privit, dincolo de rezultate, ca 
un mijloc de formare și pregătire a 
unei bune echipe olimpice pentru 
jocul cu Danemarca, de la 21 mai.

E un timp admirabil aici, unde 
dimineața auzi parcă oceanul cum 
respiră. E foarte frumos orașul 
Casablanca, băieții s-au plimbat pe 
malul oceanului în această, dimi
neață, dar... nimeni n-0 uitat de 
Munchen. De altfel și ziarul maro
can „Le Matin", apărut în această 
dimineață, subliniază din titlu i 
„Românii nu se amuză la Casa
blanca".

Dr. CONSTANTIN RĂDULESCU: „UNII

P. GIORNOIU-coresp.

FUGIT O FATA

PREDEAL. 29 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru).

Nici sfîrșitul lunii ianuarie nu a adus 
o iarnă adevărată la munte, schiorii 
fiind nevoiți să se mulțumească cu ză
pada rămasă din... anul trecut pe fețele 
nordice. Pe cunoscuta pirtie a Predea
lului, de pe Clăbucetul Tătarului, urmele 
celor care au făcut primele cristianii 
au rămas materializate în nenumărate 
movillțe, dar — pe ici-pe colo — și în 
zone în care au apărut pămîntul, rădă
cinile copacilor și pietrele. De aceea 
organizatori'- concursului de juniori — 
Liceul din Predeal — au trebuit să se 
mulțumească cu un traseu scurt, pe 
partea de jos a pirtiei, pentru slalomul 
uriaș, programat în prima zi a comne- 
tiției. Cele două manșe de cite 300 ’ m 
au fost, din aceste motive, prea ușoare 
pentru nivelul actual al tinerelor noastre 
speranțe, singura dificultate in alegerea 
celei mai eficace traiectorii constituind-o 
făgașele din prima parte a parcursului. 
Aceasta, datorită și zăpezii umede care 
nu a favorizat alunecarea. Altfel, între
cerea s-a bucurat de un frumos succes, 
fiind prezenți la start 90 de tineri bă
ieți Și fete. Numele primilor ciasați 
sînt, în linii mari, tot cete întnnite pînă 
acum, ceea ce dovedește că și în rin- 
durile celor mai tineri schiori s-a sta-

Gheorghe EPURAN
REZULTATE — slalom uriaș .(2 man

șe) — junioare mici : 1. Nuti Degeratu 
(Lie. Predeal) 1:17,1, 2. Mariana Stingă 
(Dinamo Brașov) 1:24.9. 3. Angelica Ma- 
nole (Lie. Predeal) 1:25,4: junioare mari: 
l. Carmen Enache (Caraimanul Bușteni) 
1:18,7, 2. Cristina Ene (Lie. Predeal) 
1:19,6, 3. "eșerte; ~
deal) 1:23,0: juniori mici: 1. 
(Dinamo Brașov) 1:07,4 
(Lie. Predeal) 1:08,6, 3'. C.

Cristina ,___  f
Maria Roșculeț '(Șc. sp. pre-

n. Szabo
I. Cavași 

- - Neguțcscu
(S.B.C. Sinaia) 1:10,4: juniori mari : 
FI. Adăscăli(ci (Lie. Predeal) 1:07,2, 
I. Gheorghe (Dinamo Brașov) 1:03,5, 
C. Merea (Șc. sp. Predeal) 1:08,7.

2.

1.
2.
3.

«COCHETEAZĂ» CU FOTBALUL,
NU-L IUBESC CU ADEVARAT"

CLUJ 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Nu cred că i-am 
frustrat pe cititori schimbînd des
tinația acestui spațiu, acordat ini
țial comentării primei reuniuni a 
ultimului turneu de sală din cam
pionatul feminin de handbal, găz
duit de Cluj. Cum nu cred că i-am 
frustrat lăsînd să mai dospească 
nemulțumirile unor rafinați ai 
handbalului, adică ignorîntiu-le 
voit, interzieîndu-mi replica.

Am să mă folosesc de acest spa
țiu pentru a înfățișa un episod 
dinafara semicercului, un fapt cu 
implicații de viață. A fugit o 
fată !... Vi se pare, fără îndoială, 
un titlu pentru rubrica „Faptul di
vers". Și este. Numai că pe fată 
n-o caută părinții, ci antrenorul e- 
chipei Voința Odorhei. Clara Bar- 
tok, portăriță de talent, selecționa
tă în echipa* națională de tineret 
și gata să fie promovată și în lotul 
de senioare, jucătoare de bază în 
formația lui Dionisie Szabo, a ve
nit la Cluj, împreună cu coechipie
rele. pentru a încerca salvarea Vo
inței de la cvasiiminenta cădere 
spre zona retrogradării.

A venit, dar într-o seară a fugit. 
A fugit după un băiat care-i este 
drag, fiindcă fata are 20 de ani, 
este drăguță și iubește. Vi separe 
mai degrabă romantică povestea 
decît alarmantă. Așa ar putea fi. 
Ar 
nu 
să-și 
tru 
tinde să pună handbalul mal pre
sus de viitorul ei. Nu este însă o 
poveste romantică — pentru că a- 
ceastă fată și-a trădat prietenele 
și dascălul într-unul din momentele 
grele, pentru că și-a trădat un ideal, 
tot tineresc, tot frumos, pentru al
tul, cînd foarte bine le-ar fi putut

îmbina. Cele trei zile de meciuri 
nu erau hotăritoare pentru eventu
ala sa căsnicie, dar însemnau mult, 
poate totul pentru echipa sa. pen
tru celelalte fete care-și vor ve
dea poate irosite strădaniile, spe
ranțele. Și dacă ai trădat o dată, 
cine poate fi sigur 
și a doua oară ?

A fugit o fată... 
mentat, îndeobște 
la Cluj. Poate că 
act de bravură (Clara a vrut să-i 
arate iubitului că face orice sacri
ficiu pentru el, inclusiv abandona
rea unui ideal, a prietenelor), poa
te este numai un pas greșit. Ches
tiunea pare s-o intereseze numai pe 
tînăra candidată la căsătorie.

Pare, pentru că în fond cei ce 
suferă astăzi consecințele acestui 
gest ar trebui să simtă că și ei, în
tr-un fel sau altul, l-au înlesnit. 
Legăturile n-au fost prea trainice 
dacă s-au rupt la prima forțare...

H. N.

că n-ai s-o faci

co- 
aici

Faptul este 
condamnat, 
este numai un

ȘTIRI

SAPIĂMINA SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

sportivă, ce figurează în progra
mul Jocurilor Olimpice, aspiră să-și 
aibă reprezentanți la aceste pres
tigioase întreceri ale lumii. Nu 
întotdeauna, însă, aspirațiile sînt 
susținute de rele mai adecvate 
mijloace pentru a deveni reali
tăți. Atunci cînd pornești la un 
asemenea drum anevoios, în care 
vor trebui escaladate destule 

piscuri și evitate destule groho
tișuri, pentru a ajunge candidat 
la o medalie olimpica, nu este 
suficient să-ți propui niște „ha
remuri* intermediare ale perfor
manței. Perspectiva unei ^disci
pline olimpice — și patinajul vi
teză își revendică o asemenea 
calitate — trebuie eșalonată în 
primul rină pe baza estimării lu
cide a bazei materiale, a rețelei 
organizatorice, a calificării ca
drelor de tehnicieni apte să pro
pulseze potențialul nevalorificat 
încă pe orbita performanței. Ti
nerețea, talentul și dorința cîtor- 
va concurenți nu sînt suficiente.

putea fi pentru că 
poate interzice
urmeze drumul inimii, pen- 

că nimeni nu-i poate pre-

nimeni 
unei fete

ANTRENORII SE REORGANIZEA
ZĂ, ARBITRII PROMIT, 

JUCĂTORII...

Dacă citești relatările asupra

UNDE
MERGEM?
BOX. Sala liceului „Matei 

Basarab". ora 10 : gală între 
echipele Școlii sportive nr. 2 
(Lie. 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. Staicovlci), 
11 : Progresul București 
Spartak Varna.

HOCHEI. Patinoarul
An gust*1, ora 16.30 : România 
— Bulgaria (juniori), ora 19: 
Selecționata divizionară — 
U.R-S.S. (juniori).

JUDO. Sala FloreMC®, de la 
ora 10 : campionatele interna
ționale individuale de tineret 
ale României (semifinale Si 
finale).

TIR. Sala expoziției Institu
tului de arhitectură „Ion Min- 
cu", de la ora 8,30 : concurs 
cu caracter de verificare la 
pușcă Si pistol cu aer compri
mat.

• Azi continuă. în sala Olimpia din 
Timișoara un turneu masculin de volei 
la care participă formațiile ,U* Craiova, 
„U“ Cluj, Tractorul Brașov, Politehnica 
Timișoara (din div. A), voința Arad, șl 
Politehnica II Timișoara (din div. B). 
Competiția are oa scop pregătirea echi
pelor pentru reluarea campionatelor.

• Timp de « tile, la I.E.F.S. a avut loc 
o amplă competiție volelbalistică pe insti
tut. După întrecerile deosebit de dispu
tate la nivelul fiecărui an de studiu, în 
care au fost angrenate «ațe a echipe (3 
de băieți și 3 de fete), ciștigătoarele au 
luat parte la turneul final. Victoria a 
revenit, la băieți, echipei anului III, iar 
la fete celei a anului II. De remarcat 
faptul că de organizarea competiției s-a 
ocupat un colectiv de studenți din anul 
IV cu specializare Volei, conduși de șeful 
de lucrări Ștefan Roman. In fiecare din
tre echipele participante la turneul final 
au evoluat și sportivi fruntași, actual
mente studenți la I.E.F.S. S-au remarcat: 
Dumitrescu, Bîc, Pop, Ionescu, Mocuța 
(băieți) C. Marinescu, M. Pripi?. I». Ghi- 
ță, E Pandrea. M. cengher, M. Kovacs, 
C. Clrstoiu (fete). (S. G.).

FEDERALCOMITETULUI
va avea loc teAzi, la ora 9,30,

sediul C.N.E.F.S., plenara comite
tului federației de ciclism. La lu« 
crări participă membrii Comitetu
lui federal precum și o serie de in
vitați. Plenara va analiza activita
tea desfășurată în 1971 și va trasa 
principalele jaloane ale dezvoltării 
viitoare a ciclismului.

ultimei plenare a comitatului fe
deral, sau 
felui 
lor, 
tive 
însâ 
pei

tare a comitetului f. 
promisiunile președin- 

colegiului central al arbitri- 
iubitorul fotbalului are mo
de optimism. Dacă încearcă 
un bilanț al turneului echi- 

Steaua în America de Sud 
— primul din șirul divizionarelor 
A în acest sezon — același în
drăgostit de balonul rotund poate

deveni pesimist. Dar chiar dacă 
fotbalul oscilează deobicei între 
acești poli, ccum este prematur 
sa anticipăm, mai ales pe baza 
unor etaloane sentimentale, sau 
a unor... intenții. Pentru că, la 
urma urmei, importanta hotărîre 
privitoare la activitatea antreno
rilor, vizînd, în special, plasarea 
cit mai judicioasă a acestor teh
nicieni în funcție de capacitatea, 
pregătirea și experiența lor, toate 
atestate, nu va depăși stadiul de 
intenție lăudabilă atîta timp cît 
federația și forul responsabil al 
antrenorilor — colegiul central, 
recent reorganizat — nu vor ac
ționa cu consecvență și fermitate 
în aplicarea propriilor măsuri. Ini
țiativa cluburilor, latitudinea a- 
cestora de a opta asupra unui 
antrenor sau altul, nu trebuie să 
se confunde cu arbitrariul, cu 
eludarea normelor eticii, cu pro
movarea lipsei de profesionali- 
tate. Intre tutelarea măruntă a 
ciuburilor și orientarea fermă a 
acestora spre formele legale de 
activitate, organele federale au 
optat pentru a doua alternativă. 
Să așteptăm măsurile concrete.

Turneu] echipei Steaua nu s-a 
desfășurat pînă la această oră sub 
fericite auspicii, intenția de a 
susține și pe această cale ascen
dentul fotbalului nostru, nereali- 
zîndu-se. Oricum, însă, să nu an
ticipăm ce va face Steaua in 
„sfer-turile" din Cupa Cupelor, cu 
Bayern Munchen, numai pe baza 
acestor eșecuri. Mai avem timp 
să vedem dacă turneul său tim
puriu a rămas — pe planul pre
gătirii — doar o lăudabilă in
tenție...

Doctorul Constantin Rădulescu își vede 
în liniște de bolnavii lui. Apoi, spre cea
surile amiezii, ia drumul stadionului. 
Fotbalul a fost și este pentru el nu nu
mai o pasiune, ei însăși o parte din viața 
lui. Chiar și acum, cînd echipa C.F.R. 
Cluj a îngenunchiat solemn să sfîrșească 
frumos calvarul ei. „Jumate64 se bate cu 
o ambiție nestinsă pentru ea, pentru im
posibil.’

— De ce faci asta, doctore ?
— Sînt medic șj ca atare trebuie 

rămîn întotdeauna de partea 
buie să apărăm viața și să 
pentru ea, oricum ar fi.

— Chiar și atunci cînd nu 
nici o șansă ?

— Chiar și atunci ! Cine oare ne 
spune nouă dacă mai avem sau 
șansă ?! Aș vrea să-ți amintesc ceea ce 
spunea Hemingway în Bătrinul și ma
rca : „Un om poate fi nimicit, dar nu 
înfrînt”. Nu ne rămîne decît să luptăm, 
să ne batem mereu...

— Ciim au fost anii trăiți la și pentru 
C.F.R. ?

— Au fost mai mulțl, în mai multe 
rînduri, și ca jucător și ca antrenor. 
Ultima etapă a fost dramatică. Echipa, 
mereu silită să lupte decisiv, neîmpros
pătată cu „ostași" de valoare, neavînd 
nici timp să crească oameni de schimb 
în pepiniera proprie, a cedat în această 
toamnă. A cedat cu demnitate, fumlzînd 
cîteva jocuri frumoase, în ciuda rezul
tatelor slabe. Anii la C.F.R. au fost fru
moși tocmai pentru că i-am trăit prin șl 
pentru fotbal.

— Cum trebuie privit fotbalul ?
— Ca o activitate socială în care se re

flectă și care, la rîndul ei, reflectă so
cietatea. Progresul în sport ține de pro
gresul societății, de civilizația ei- Fotbal 
bun. spre exemplu, nu vom găsi decît 
în țările dezvoltate !

— De ce sol are nevoie fotbalul ?
— De o bază materială și organizato

rică bună, de tradiție și apoi de specia
liști. Toate acestea la un loc determină 
apariția dar mâi ales creează posibilitatea 
afirmării unor -i
a unor echipe

— Ce Înțelegi
— Antrenorul , _

conducătorii de club pe de altă parte.
— Are un rol atit de mare conducăto

rul ?
— Absolut. Intemazionale a avut un 

cuplu : Moratti-Herrera, Real Madrid pe 
Bernabeau — Munoz. Marile echipe au 
nevoie, și au avut întotdeauna, de condu
cători mari.

— La urma urmei, ce este sau ce tre
buie să fie conducătorul ?

-r- Un om de prestigiu, integru, foarte 
priceput și obiectiv. El trebuie să știe 
exact care-i aînt atribuțiile, să rămînă o 
personalitate și nu să devină un fel de 
chibiț, de pseudo-specialist mărunt, care 
să se învîrtă cît îi ziulica de mare pe 
lîngă echipă, să facă formații și să dea 
idei. Ca într-o intervenție chirurgicală : 
operatorul ajutor nu se va vîrf niciodată 
și nu va înceroa să facă ceea ce, de 
fapt, revine operatorului principal. Disci
plina în fotbal începe înainte de orice 
cu disciplina care există in colectivitate: 
între conducători, antrenori și jucători. 
Abia după aceea ea se va răsfrînge pe 
teren. De multe on creăm o disciplină 
exactă fiecărui jucător în teren și nu

să
vieții. Tre- 
ne batem

mal există

poate 
nu o

jucători de superclass și 
mari.
prin specialiști ?
și medicul pe de o parte,

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE Șl DOCUMENTARE TEHNICĂ
•I

ANUNJA SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI:
Ia laboratorul• 2 posturi cercetători științifici 

Se psihologie
• 2 posturi cercetători științifici specialiști în 

matematică statistică la laboratorul
• 2 posturi cercetători științifici — sectorul me

todica antrenamentului sportiv.

de prognoză

Cererile de înscriere la concurs se vor depune 
la secretariatul Centrului de cercetări științifice și 
documentare tehnică al C.N.E.F.S. din București, 
Bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, pînă la data de 
10 februarie

— acte tie 
galizate;

— dovada 
sau în producție;

— fișa personală în original sau caracterizarea 
conducerii unității în care funcționează ;

1972, împreună cu următoarele : 
studii și titluri științifice în copii le-

cu privire la vechimea în cercetare

— autobiografie ;
— memoriul de activitate ;
— lista lucrărilor științifice proprii, precum și 

extrase din aceste lucrări.
Concursul va avea loc în ziua de 5 martie 1972 

la sediul Centrului de cercetări științifice și do
cumentare tehnică și va consta din :

— verificarea cunoștințelor profesionale de spe
cialitate scris și oral;

— verificarea aptitudinilor pentru munca de cer
cetare rezultate din actele depuse ;

— susținerea unei lucrări practice.
De asemenea, anunță angajarea prin concurs, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 pu
blicată în Buletinul Oficial nr. 131/1971 — par
tea I și a unui funcționar principal.

reușim să ne-o impunem nouă, celor 
care conducem.

— Care este „condiția Jucătorului” 7
— Pasiune și sacrificiu.’Fără aceste 

două calități, nimeni nu va reuși mare 
lucru. Pasiunea rămîne esențialul. Va
lorile de ieri ale' fotbalului nostru au 
fost, în fond, niște, pasiuni mari. Dărui
rea totală la antrenamente — iată ce mă 
interesează pe mine. Căci jucătorul care 
se va dărui astfel în fiecare antrenament, 
va juca bine în meci. O pită condiție 
este subordonarea la colectiv. Rivera — 
e o vedetă ruptă de echipă (cel puțin la 
El Mundial), Riva, cu excepția meciului 
cu R.F. a Germaniei. la fel; Bobby 
Moore, Pele. Seeler. Beckenbauer — au 
fost extraordinari tocmai prin disciplina 
cu care s-au subordonat echipei.

— Unii dintre jucătorii noștri 
se dăruie antrenamentului, dar 
cuini. De ce 7

— Pentru că „cochetează” cu ____ __
nu-1 iubesc cu adevărat. Și aș mai spune 
în șoaptă : s-au obișnuit să primească 
mai mult decît dau !

-ț- Care este baza în jocul modern 7
— Rămin partizanul pregătirii fizice. 

Asta dincolo de talent și de toate cele
lalte. Antrenamente tari Și zilnice.

— Ara impresia că sub raport tactic, 
echipele noastre au încă destule defi
ciențe. De ce 7

— După părerea mea. noi am luat tot 
ceea ce a fost șl este bun din „civiliza
ția” fotbalului mondial. Numai că forma 
depășește conținutul. Adică : și noi ju
căm eu libero, și la noi fundașul se duce 
în atac, schimbăm locurile. Dar ne mul
țumim cu atit. Or, esența fenomenului 
e alta : fundașul ajuns vîrf sau extremă 
va trebui să îndeplinească acolo sarcinile 
ce revin postului respectiv. Aici e cheia 
problemei Exemplu: Schnnelinger și 
Burgnich în meciul R. F. a Germaniei — 
Italia s-au dus în atac și au înscris 
goluri splendide, ca niște înalhtași 'de 
meserie (plasament, execuție). în con
cluzie, fiecare jucător trebuie să înde
plinească ca un titular sarcinile postului 
pe care ajunge în timpul acțiunii !

nu prea 
nici jo-

fotbalul,

— în sfirșit, două vorbe despre public 7
— Prea îl cerem mereu publicului să 

ajute echipa, să fie alături de ea in mo
mentele grele. în fond, publicul vine ta 
stadion să vadă și plătește. Iar cînd 
ceea ce mi se oferă mă mulțumește, 
mă entuziasmează, voi aplauda. voi 
striga, voi manifesta nopți în șir pe 
străzile orașului. Unii vor cu orice preț 
victoria echipei preferate șl atunci uită 
că luptă două echipe, văd numai una și 
scapă din vedere jocul ca atare.

— Ce s-a intimplat Ia C.F.R. tn toam
na trecută ?

— Mi-e greu să explic totul. Echipa 
s-a format și a promovat în A datorită 
talentului și ambiției unor jucători Și 
conducători. Apoi, echipei nu 1 s-a asi
gurat un cadru organizatoric firesc unei 
formații de divizia A. într-o bătălie, 
spatele frontului are o Importanță eovîr- 
șitoare. Noi n-am avut acest spate I

— Adică 7
— Asociația C.F.R. n-are nici acum un 

sediu (patru pereți !) șt un secretar sa
lariat ; in vestiarul de la stadionul mu
nicipal avem 2 (două) dușuri. în toamnă 
și în anii treeuți, ne-am antrenat pe pă
șunea cooperativei agricole din comuna 
Florești. (Se lucrează la stadionul C.F.R., 
dar lucrările înaintează ext.rem de încet). 
Pe pășunea amintită. în jocuri amicale, 
doi jucători au făcut entorsă I 9 (nouă) 
jucători din lot îi ăvem împrumutați pînă 
în vară !! La antrenamentele din ianua
rie. în zilele cu ger, n-am putut să dăm 
jucătorilor un ceai cald. Ce să-ți mai 
spun 7

— Ajunge !
— Tartfi-mă, nu vreau să apăr antre

norii, dar eu zic totuși că avem antre
nori. Ne lipsesc conducătorii de echipă 
buni, în primul rînd !
— Ce îți dorești in această primăvară 7

— Să ne batem cu ambiție și demnitate 
pentru ultima șansă. Iar dacă va’ fi să 
cădem, atunci să cădem >n picioare !

Viorel CACOVEANU

MECIURI AMICALE
PETROLUL PLOIEȘTI — 

CARPAȚI SINAIA 3—2 (1—0)
SINAIA (prin telefon). — Echipa 

trolul Ploiești a susținut, la Sinaia, 
mul său joc ae verificare, avind ca 
versar formația locală Carpați. Ploieș- 
tenli au terminat învingători cu scorul

Pe- 
pri- 
ad-

de 3—2 (1—0), prin golurile marcate de 
lordache (2) și Florea.

FARUL CONSTANTA - 
CARAIMANUL BUȘTENI '6—1 (3—0)

Arbitrii divizionari în fața 
a două examene: vizita

medicală și probele fizice
Colegiul central al arbitrilor de 

fotbal a stabilit ca vizita medicală 
a „cavalerilor fluierului" să se facă 
astfel :

— componenții lotului A, la Dis
pensarul central pentru sportivii din 
București — in ziua de 28 februa
rie ;

— componența lotului B — la 
unul dintre dispensarele medico- 
sportive (cel mai apropiat de loca
litatea de reședință a arbitrului) 
din București, Brașov, Cluj, Iași, 
Tg. Mureș și Timișoara — pînă în 
ziua de 25 februarie ;

— componența lotului C — la 
dispensarele medicale din localită
țile de reședință.

De asemenea, Colegiul central al 
arbitrilor a stabilit ca pînă 
1 martie toți arbitrii trebuie 
treacă probele fizice.

Colegiile județene de 
obligația ca pînă la 4 
trimită la F. R. Fotbal
minale cu rezultatele vizitei medi
cale a arbitrilor din loturile B și C 
(cu specificația că cei din lotul B 
au efectuat vizita la unul dintre 
dispensarele mai sus menționate) și 
tabele cu rezultatele probelor fizice 
ale tuturor arbitrilor divizionari 
din județul respectiv.

la 
să

au
să

arbitri 
martie 
tabele no-

BUȘTENI (prin telefon). — Un util 
meci de verificare. Intre echipa locală 
Caraimanul șt divizionara A Farul. Con- 
stănțenil, net superiori, au eîștigat cu 
scorul de 6—1 (3—0). Autorii golurilor : 
Tufan 3, Oprea 2, Caraman, respectiv 
Anton.

V. sbarcea. coresp.

COLEGIUL DIVIZIONAR
DE ARBITRI

SE ÎNTRUNEȘTE LUNI
dimineață, la ora 10, se va 
la sediul F.R.F. Colegiul di-

Luni
întruni _ . . ___ d____
vizionar. Pe ordinea de zi figurea
ză probleme legate de activitatea 
secțiilor de fotbal, precum și unele 
aspecte în legătură cu sistemul de 
delegări ale arbitrilor. în urma 
concluziilor, Colegiul va face pro
puneri Biroului Federal.

Prima ședință a biroului 
colegiului central 

al antrenorilor
vineri seara a avut loc. în prezența 

președintelui F.R.F., Mircea Angelescu, 
prima ședință a noului birou al Colegiu
lui central al antrenorilor. Au fost dis
cutate, cu acest prilej, o serie de pro
bleme privind structura, atribuțiile și 
activitatea Colegiului și a Biroului său, 
precum Și planul de măsuri pe anul 
1972. Cu această ocazie. președintele 
F.R.F.. Mircea Angelescu, a dat șl cîte
va indicații în legătură cu sarcinile ac
tuale ale Colegiului central, subliniind 
importanța redactării unui regulament 
al antrenorilor de fotbal în lumina re
centelor hotărîrl ale Comitetului federal.



9 Conferința de presă ținută de președintele C.I.O. la Sapporo • A. Brundage 
dorește succes deplin J. 0. de iarnă, dar „in spiritul regulilor olimpice0 
• S-a cerut sprijinul presei și al televiziunii in problema amatorismului

• Președintele F.I.S. continuă să fie optimist

FOSTELE GLORII
PREZENTE LA SAPPORO

Sapporo a
întîlnire al „___
olimpice care, între timp, au 
devenit comentatori sportivi 
sau realizatori de filme, în 
fruntea lor se situează, tri
plul campion olimpic de la 
Grenoble, Jean Claude Killy 
care va asigura comentariul 
pentru radiodifuziunea brita
nică (B.B.C.) Un rod asemănă
tor au campioana olimpică 
Nancy Green, trimisă a ra
diodifuziunii canadiene și sue
dezul Sixten Jemberg, fost 
campion olimpic la 30 km și 
50 km care va colabora la 
emisiunile posturilor de radio 
din țara sa.

devenit locul de 
fostelor glorii

VALIDAREA ÎNSCRIERILOR SCHIORILOR ALPINI
Speranțele olimpice de patinaj vitezăw

CONTINUĂ SĂ RĂMlNĂ NECLARIFICATĂ
V

SAPPORO, 29. (Prin telex). — 
Începînd de sîmbătă dimineață, la 
Sapporo Se simte și mai mult a- 
propierea marilor întreceri des
fășurate sub semnul celor cinci 
cercuri înfrățite. Mai întîi, a sosit 
președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, Avery Brundage. El a 
aterizat la ora 11,45 pe aeroportul 
Chitose care deservește orașul O- 
limpiadei albe. Două ore mai tîr- 
ziu, președintele C.I.O. își începea, 
într-una 
jate ale 
de presă 
spinoasa

din sălile special amena- 
hotelului Park, conferința 
în care a abordat, din nou, 
problemă a validării. în-

scrierilor anumitor concurenți in 
probele de schi alpin.

„în ceea ce privește descalifica
rea schiorilor alpini, nu s-a luat 
încă nicio hotărire" — a ținut să 
precizeze, de la început, A. Brun
dage reprezentanților presei. în con
tinuare, președintele C.I.O. a rea
mintit că „fără îndoială, există 
sportivi care s-au abătut de la re
gulamentul amatorismului", dar că 
unii din ei „sînt foarte abili" și „ar 
fi foarte greu să-i depistăm". Pe de 
altă parte, A. Brundage a recunos
cut că unii din cei ce dețin dife
rite funcții în domeniul sportului

PROBELE NORDICE
ÎNTRE MIT

SI REALITATE
S-a spus,; pe bună dreptate, eâ Nordul este leagănul schiului de 

fond. Era normal, ded, ca întrecerile să fie dominate de schiorii 
nordici. în jurul performanțelor lor creîndu-se un mit.

Dacă cercetăm rezultatele competițiilor supreme — J.O. sau C.M.
— începînd cu anul 1924. observăm că Norvegia deține 36 medalii de
BUr (17 ollmpioe) din care 35 la băieți și una la fete ; Finlanda tot 36 
medalii de aur (tl olimpice), din care 34 la băieți și 2 la fete. Suedia 
31 (13 O’limpiQt?), din care 28 la............... ..... ’
(6 olimpice), din care ie la fete 
âpare este anul 1954, etc.
. Și totuși. în plină dominație a nordicilor, schiori din Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei, U.R.S.S. și Italia, reușesc sa-i învingă, demon- 
Btrînd că nimic nu este imposibil sau dinainte stabilit, că probele 
nordice nu mai sînt o exclusivitate... nordică. ,

J.O. de la Grenoble. C.M. din 1970, concursul preollmplc și com
petițiile de la începutul acestui sezon (Euthal — Elveția. Bohinjska
— Iugoslavia, „Săptămîna internațională a schiului de fond“ — Italia, 
etc.) au scos în relief faptul că poziția nordului este din ce în ce 
mai puternic asaltată de sportivii aparținînd centrului și răsăritului 
Europei. Cum s-a ajuns la această stare de fapt ?

Deși nu se poate vorbi de o lipsă de tradiție, așezarea pregătirii 
pe baze științifice, folosirea d>n plin a experienței nordice (antrenori, 
centrul de pregătire de la Volodalen), creșterea bazei materiale și a 
contactelor internati>nale, sînt numai cîtiva din factorii care au făcut 
ca U.R.S.S.. R.D.G7 Elveția. R.F.G.. Cehoslovacia. Italia, să înregis-

bfiieți Și 3 la fete ; U.R.S.S. — 2J 
și 5 la băieți — deși prima parti-

treze succese de’ prestigiu. La ultimele campionate mondiale, norve
gianul Odd Martinsen — multiplu campion mondial și olimpic — ex- 
pllcînd Insuccesul norvegian spunea că doar tradiția nu "
cientă pentru obținerea victoriei, evi
dențiind astfel o altă fațetă a proble- 
mei.

Care este raportul de forte la 
tuală ? Cine sînt favorlțll ?

Marile 
rămîn 
U.R.S.S. 
R.D.G.

Norvegienii și-au apărat cu succes 
poziția la J.O. din 1968, unde au cîștigat 
4 medalii de aur, dar la C.M. din 1970 
nu au mal obținut nld un titlu. Neho- 
târîrea care l-a caracterizat In schim
barea generațiilor, ignorarea dificultăți
lor modernelor trasee din Tatra i-au sur
prins. Fără îndoială că învățămintele 
Tatret au stat la baza evoluției viitoare, 
fn echipă figurează Individualități puter
nice : Martinsen. Tyldun, Myrmo, Ste- 
nelde, Groeningen, Elefsaeter la băieți și 
Aufles, Lamedel la fete.

puteri ale curselor 
Norvegia, Finlanda, 
șl am îndrăzni să

esta su fi

ora ac-
de fond 
Suedia, 

alăturăm

„INTERNAȚIONALELE"
DE JUDO

(Vrmare ' din pag. 1)

'de yusei-gaehi (superioritate teh- 
înică) pentru reprezentantul țării 
.noastre. După primele asalturi se 
părea că Moldovan va trece cu 
(ușurință de A. Gancev (Bulgaria) 
iși va încheia partida înainte de 
«limită. Dar acestea au fost doar 
impresiile începutului, pentru că, 
în continuare, sportivul bulgar a 
contrat multe din , încercările de 
ashi-waza (aruncări \din picioare) 
inițiate de Moldovan’., și a fost la 
un pas de a acumula'’ chiar avan-; 
taj. La capătul celor 6 minute de i 
luptă aprigă decizia de yusei-gaehi j 
a fost acordată sportivului român, ț 
tn partidele următoare, însă, atît j 
Vitan cît și Moldovan»au fost în-f 
brecuți și trimiși în ^recalificări.) 
Primul a pierdut print yusei-gaehi< 
in fata lui S. Leibkind (R.F. a Ger- ‘ 
nronied), iar al doilea la H. Knit-, 
ter (R. D. Germană). Nu-i mai pu-ț 
țin adevărat însă că sportivul din; 
R. D. Germană deține titlul de' 
campion european .de juniori.

Neașteptat a fost! epilogul într-un- 
alt meci. Al. Filip, unul dintre fa- 
voriții aceleiași categorii, a 
învins prin jmsei-gachi de W. 
walski (Polonia) și eliminat 
concurs.

Un duel aprig a avut loc la 
tegoria grea. C. Nicolau (România) 
— P. Sabattini (Italia). în minutul 
4 Nicolau fusese dus într-o poziției 
atît de dificilă — kesa-gatameg 
(imobilizare Ia sol) — îneît ipponullj 
părea iminent.' Cu toate acestea,ft 
cînd mai erau doar 3 secunde pinăjj 
la gangul care ar fi anunțat Ippo-F 
nul. sportivul român a ieșit dină 
Imobilizare dueîndu-și adversar ulu 
în aceeași poziție, din care acesta| 
însă nu avea să mai iasă. Așadar,;’ 
Nicolau a cîștigat partida prinj 
ippon. I

Alte rezultate : cat. 63 kg — H.
Knitter (R. D. Germană) b. yusei- 
gaehi V. Swierk (Polonia), H. Ro- 
d”'guez (Cuba) b. ippon U. D. 
D’auria (Italia). I. Croitoru (Româ
nia) p.y. S. Leibkind (R. F. a Ger- | 
maniei) ; cat. 70 kg — A. Dimitrov ț 
(Bulgaria) b.ipp. F. Ciaffi (Italia),! 
R. Lamas (Cuba) b.y. S. Szerka1 
(Polonia), G. Rey (România) p. ipp.' 
P. Biller (R. F. a Germaniei), I. . 
Petrof (România) p.y. F. Lauro 
(Italia) ; cat. 80 kg — A. ~ ' 
(Polonia) b.y. J. Jimenez
I. Filin (România) p.y. V. 
Iov (Bulgaria). E. Fischer 
Germană) b.ipp. Y. Korocsony (Un
garia), O. Ha-rgescheimer (R. F. a 
Germaniei) b.ipp. A. Kubik (Ceho
slovacia) ; cat. 93 kg — R. Batista 
(Cuba) b.y. J. Mtoraczik (Polonia), 
V. Dakov (Bulgaria) b.y. J. Schultz 
(R. D. Germană), L. Pali (România) 
o v. O. Trusardi (Italia) ; cat. +93 
kg — W. Arzberger (R. F. a Ger
maniei) b.y. O. Kolorczik (Polonia), 
T. Kostandinov (Bulgaria) b.ipp. 
K. Prochazka (Cehoslovacia), G. 
Tanevz (R. F. a Germaniei) b.ipp.
J. Ibanez (Cuba), I. Mircea (Româ
nie) py. K. Ditter (R, D. Geme
nă). ■ ■'

LARS GORAN ASLUND (Suedia)

„sînt mai vinovați decît sportivii 
activi".

In continuare, președintele C.I.O. 
a rugat pe reprezentanții presei și 
ai televiziunii să-1 sprijine în ac
țiunea sa, argumentînd că „regu
lile olimpice nu au fost stabilite de 
Brundage" și că datoria tuturor ce
lor ce au contingență cu domeniul 
sportiv este să vegheze la respec
tarea lor. „Astăzi, ca și acum 50 
de ani, există două categorii de 
sportivi : unii care fac sport din 
plăcere și alții care fac din el o 
sursă de venituri. Pentru afaceriști, 
însă, nu avem nici un loc la Jocu
rile Olimpice".

In 
dage 
nare 
tind 
de iarnă care se desfășoară in Asia 
și de aceea le dorim un succes de
plin, în spiritul regulilor olimpice".

★
La rîndul său, președintele Fe

derației internaționale de schi, 
Marc Hodler, s-a întîlnit cu repre
zentanții presei, exprimîndu-și spe
ranța că problema schiorilor alpini 
va fi pînă la urmă rezolvată în 
sensul dorit nu numai de țările 
interesate, dar și de organizatori și 
de publicul japonez. „In convorbi
rile avute la Tokio și Sapporo — 
a spus Hodler — am remarcat do
rința unanimă ca Olimpiada de la 
Sapporo să se desfășoare cu parti
ciparea tuturor sportivilor sosiți 
aici". M. Hodler, care este de pro
fesie avocat, a ținut să adauge, că, 
oricum, Comisia de validare nu va 
putea lua hotărîri înainte de a-i 
asculta personal pe cei în cauză.

altă ordine de idei, A. Brun- 
a lăudat eforturile extraordi- 
depuse de organizatori, amin- 
că „acestea sînt primele J.O.

HOCHEIȘTII JOACA LA TOKIO 
ÎNTR-0 COMPETIȚIE

>

PREOLIMPICĂ

și-au desemnat primele laureate
de

a

„Concursul 
Prieteniei^ 

de la 
Zakopane

ZAKOPANE, 29 (prin telefon, 
la trimisul nostru special)

Cunoscuta stațiune poloneză
sporturilor de iarnă trăiește zilele 
acestea febra marilor întreceri in
ternaționale- Aici au loc tradiționa
lele întreceri din „Concursul Prie
teniei" la patinaj viteză, ediția a 
IV-a, care reunește speranțele o- 
limpice din țările socialiste.

Ceremonia de deschidere a com
petiției, desfășurată vineri seara, 
după regulile marilor întreceri de 
patinaj, a prilejuit un spectacol 
splendid, aplaudat frenetic de nu
meroși iubitori ai sportului aflați 
în tribunele stadionului de iarnă. 
După ce patinatorii din țările par
ticipante au defilat în fața tribu
nei principale, a apărut pe pista 
de gheață un numeros grup de ti
nere patinatoare poloneze. îmbră- ‘ 
cate în frumoase costume naționa
le, care au trecut prin fața spectato
rilor în pași de dans. A urmat apoi 
un moment festiv : campionul de 
juniori al Poloniei, Jan Mietus, a 
aprins o uriașă torță, așezată pe o

construcție specială în centrul o- 
valului de gheață, simbolizînd fla
căra olimpică și care va arde aici 
pe patinoarul din Zakopane pînă la 
terminarea disputelor.

Sîmbătă dimineața, au început în
trecerile. Ca arbitru principal al 
„Concursului Prieteniei" a fost dele
gat Marian Fraikopf ' ’
programul reuniunii 
figurat primele două 
liatlonul fetelor : 500 
start au fost prezente patinatoare 
din R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
Polonia, România și U.R.S.S.

Organizatorii. în dorința de a 
crea un echilibru de forțe între ad
versare. au împărUt 
după criterii valorice, 
pe. Țara noastră este 
în grupele respective 
mător : la 500 m — gr. I : Roxana 
Salade, gr. II : Sanda Frum și gr. 
III : Eriico Giliga ; la 1500 m — 
gr. 1 : Sanda Frum. gr. II : Roxana 
Salade și gr. III : Enico Giliga.

Conform prevederilor, cele două 
probe feminine au fost dominate de

(Polonia), 
inaugurale 
probe din 
și 1500 m.

în 
au 

po- 
La

concurentele, 
în trei gru- 
reprezentată 
în felul ur- 

* : Roxana

către patinatoarele din R.D. Germa
nă, Polonia si U.R.S.S. Două dintre 
reprezentantele noastre, Sanda Frum 
și Roxana Salade, cu toate că nu s-au 
clasat pe primele locuri, au evoluat 
totuși bine, obtinînd rezultate supe
rioare vechiului record republican la 
500 m.

500 m : 1. Erwina Eya (Polonia) 
46.71, 2. Brigitte Mounel 
46,98, 3. Irina Kornienke
47.11.. . 20. _ “
record, v.r.
51.78.. . 26. Enico Giliga 55 33. 1 500 m:
1. Brigitte Mounel 2:30,22, 2. Monica 
Zernicek (R D.G.) 2:30.72, 3. Ute Dix 
(R.D.G.) 2:30.76... 20. Roxana Salade
2.51.89.. . 26. Sanda Frum 3 :04,69 (a 
avut o căzătură în turnantă), 27. 
Enico Giligal 3:04,87. Au luat startul 
cîte 28 de concurente 
bă. Duminică au loc 
probe feminine.

(R.D.G ) 
(U.P.S.S.) 

Sanda Frum 51.76 (nou 
53,2), 21. Roxana Salade

la fiecare pro- 
ultimele două 

o
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LUPTĂTORII ROMÂNI AU DEBUTAT CU SUCCES LA BASCHET MASCULIN

DIN SUEDIA
nov (Bulgaria) ; 90 kg — N. Neguț 
l-a întrecut la puncte pe Nielson 
(Suedia) și a terminat nedecis me
ciul cu Dimitrov (Bulgaria) ; 100 kg 
— N. Martinescu l-a învins la 
puncte pe Johansson (Suedia) ; 
+ 100 kg — V. Dolipschî a cîștigat 
la puncte meciul cu campionul eu
ropei Bock (R.D.G.).

IN TURNEUL
KLIPPAN, 29 (prin telefon). în 

micul oraș suedez se desfășoară 
cea de a patra ediție a tradiționa
lului turneu internațional de în
ceput de an la lupte greco-romane, 
„Turneul Klippan".

Iată rezultatele obținute de către 
sportivii noștri (pînă la ora închi
derii ediției) : cat. 48 kg — Gh. 
Berceanu învinge la puncte pe An
gelov (Bulgaria) șf Drechel (R.D.G.) 
52 kg — Gh. Stoiciu a pierdut la 
puncte în fața lui Constantinov 
(U.R.S.S.) și l-a învins prin tuș pe 
Sorelssen (Danemarca) ; 57 kg — 
I. Baciu i-a întrecut prin tuș și 
descalificare pe Radmacker (R.D.G.) 
și, respectiv, Johansson (Suedia) ; 
68 kg — S, Popescu a cîștigat la 
puncte în meciul cu Weinun (Dane
marca) și egal cu Skiold (Suedia); 
82 kg — M. Vlad bate la puncte 
pe Hucker (R.F.G.) și egal cu Iva-

BIO
— Tn
masculin de baschet de la Sao Paulo 
s-a disputat partida derbi dintre re
dutabilele selecționate ale U.R.S.S. 
și S.U.A. După un meci echilibrat, 
cu numeroase faze spectaculoase, 
baschetbal'știi sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 77—67 
(36—33).

DE JANEIRO, 29 (Agerpres). 
cadrul turneului internațional

CONCURS ATLETIC LA NEW YORK
La Tokio a început o competiție 

internațională de hochei pe gheață 
care precede turneul olimpic de ia 
Sapporo. In primul joc s-au întîlnit 
selecționatele Cehoslovaciei și El
veției. Hocheiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 7—2 
(2—0, 2—2, 3—0) prin punctele rea
lizate de Stasny (2), Hlinka (2), 
Nedomanski, Kochta și Havel. Cele 
două goluri ale formației elvețiene 
au fost marcate de 
Boucha.

într-o altă partidă, 
tiva S.U.A. a întrecut 
de 7—5 echipa Poloniei.

Turneul olimpic de hochei va fi 
precedat de cîteva meciuri de ca
lificare care se vor disputa în zilele 
de 3 și 4 februarie astfel:

La 3 februarie : Cehoslovacia — 
Japonia; la 4 februarie : S.UA — 
Elveția, R. F. a Germaniei — Po
lonia. Finlanda — Norvegia. Cam
pioana mondială, U.R.S.S. este cali
ficată din oficiu.

Luzins și Plachy printre învingători
la fel deechipe

__________  . experimentalilor 
oTkaralnen, Lehtinen, Hatunen li se vor 
adăuga tinerii Mieto și Repo. La fete 
Kajosmaa Pusula sau Takalo vor fi
gura eu ’ siguranță printre medaliate. 
Potențialul echipei este întărit cu tine
rele Kuntola și Muttilainen. deosebit de 
dotate.

Suedia aureolată de atîtea ori în tre
cut datorită prestigioșilor Karlsson șl 
Jemberg, a pierdut la Grenoble poziția 
fruntașă la băieți, dar descoperise în 
Toini Gustaffson o mare campioană, din 
păcate pierdută mai apoi. La „mon
dialele- din Tatra, tineretul îi aduce 
un nou suflu, Aslund devenind can- 
pion la 15 km. El se anunță un mare 
favorit pentru Sapporo. Alături de el. 
Halvarsson. Sandstrom, Lestender, Wis- 
kong sau Bolling sînt redutabili.

■ U.R.S.S. speră ca la Sapporo să refacă 
terenul pierdut Ia băieți. Comportarea 
de la „mondialele" din Tatra a fost re
marcabilă. Ea are o echipă foarte puter
nică în care strălucesc Vedenin. Voron- 
cov, Simasov, admirabil secundați de 
„noul val“ — Skobov. Dolganov, Bra- 
ghin La fete. Inepuizabilul izvor de ta
lente' dă selecționerilor multă bătaie 
de cap. Kulakova, Seballna — în con-

Finlanda are 
puternice. La

două 
băieți,

tinuă ascendență — PUJusenko, Fjodoro- 
va sau Oljunlna sînt stele de primă mă
rime. O notă tn plus pentru ștafetă.

R.D.G. a marcat după Grenoble eel 
maj spectaculos salt. Succesul se dato- 
rește în primul rfnd orientării strict 
științifice a antrenamentelor și discipli
nei muncii. Tatra și competițiile acestui 
sezon au arătat forma excepțională a 
lui Grimmer. Klause, Lesser, Hessler. 
La fete Haupt. Fischer șl Unger vor fi
gura printre elementele de surpriză.

Nu trebuie scâpați din vedere elve
țienii Kalin. Geeser și Giger, Gegring, 
Demel, Winkler din R.F. a Germaniei, 
după cum nu putem ignora posibilită
țile italienilor și ale japonezilor ale că
ror pregătiri au fost dirijate de nordici. 
La combinata nordică, marii favoriți sini 
Keller — RFG. Lukka — RDG. Nogovicin 
și Drjagin — URSS. Miettinen ș: Kllpi- 
nen — Finlanda. Rygl — Cehoslovacia 
și Katsuro — Japonia.

Actuala ediție a J.O. se desfășoară sub 
semnul unui puternic asalt al finenvu- 
lut dar și al opțiunii între mit și reali
tate. Tocmai datorită acestui fapt se 
așteaptă întreceri deosebit de pasio
nante.

Keller și

reprezen tă
cu scorul

(Agerpres).

LUPTĂTORUL I. STOICA
VICTORIOS LA TBILISI

(Agerpres). — înMOSCOVA, 29
palatul Sporturilor din Tbilisi au 
început întrecerile turneului inter
național de lupte greco-romane la 
care participă sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia. Polonia, Româ
nia și U.R.S.S. în primul tur al 
competiției, luptătorul român Ion 
Stoica (cat. 48 kg) l-a învins la 
puncte ' ’ ‘ Kahelașvili
(U.R.S.S.).

Corabia fotbaliștilor
Vasul comercial polonez „Ștefan 

Batory" poate fi socotit un mare 
club de fotbal plutitor. Fiecare al 
doilea membru al echipajului, o dată 
debarcat pe uscat. își ia echipamen
tul sub braț și pleacă să joace fot
bal. Cei mai buni dintre e: formează 
echipa navei, ajunsă un fel de 
spaimă a porturilor, pentru maniera 
categorică în care își adjudecă me
ciurile disputate cu echipajele altor 
vapoare aparținînd diverselor țări.

De curînd valoroșii marinari al 
comandantulu' Henryk Voitsekovski 
au cîștigat ..Cupa Oceanului Atlan
tic", trofeu disputat anual intre echi
pele vaselor care străbat aceste căi 
de ane. In finală, echipajul polonez 
a întîlnit, la Montreal, echipa cargo- 
botului britanic „Empress of Cana
da", pe care a învins-o cu 3—1. Tn 
total, în cadrul competiției, echipajul 
navei „StefUn Batory” a obținut 25 de

victorii. în afara cupei, vasul are drep
tul de a purta, 
pavilion special 
care, fluturînd 
clama pe toate 
sportivă de care 
său.

timp de un an, un 
de culoare azurie 

la catarg, va pro- 
mările lumii, faima 
se bucură echipajul

79 luni!

fost 
Ko-

Jatowt 
(Cuba), 

Aposto-
(R. D.

Un Chivers de

Brazilienii in gardă
Tn prezent, în fotbalul brazilian 

activează 16 jucători străini : 7 d'n 
Argentina, 6 din Uruguay, 2 din Pa
raguay si unul din Chile. Dar sînt 
perspective ca marile cluburi să mai 
angajeze și alții- Considerînd că a- 
ceasta ar împiedica ridicarea talen
telor băst'națe, sindicatul fotbaliști
lor brazilieni a luat măsuri pentru 
îngrădirea afluxului de jucători stră
ini. EI și-a făcut cunoscut următorul 
punct de vedere : • durata contrac
telor jucătorilor străini nu pot de
păși un an • vîrsta maximă a stră
inilor trebuie să fie de 34 de ani • 
n:cj un jucător străin nu va putea 
fi plătit mai bine decît un interna 
țional brazilian

Pe teren
Printre oei mai pasionați amatori 

de fotbal din R.D.G. se numără și 
artiștii diferitelor teatre din capitală 
si prov'noie. Necesitatea unui antre
nament zilnic pentru menținerea 
unei bune condiții fizice, a dus la 
înființarea a numeroase colective 
sportive — în special a unor echipe 
de fotbal — pe Ungă toate marile 
ansambluri artist'ce. Astfel, teatrele 
de operă și dramatice din Berlin, 
au inaugurat primul campionat de 
fotbal rezervat personalului artiști a 
al acestor scene. în finală s-au in- 
tîlnit echipele Teatrului de Comedie 
eu cea a Operei de Stat. d:n Berlin, 
Ultimii au cîștigat cu 2—1, dar au 
trebuit să se mulțumească cu locul 
secund, artiștii de la Teatrul de Co
medie avînd un punctaj mai bun Io 
clasamentul general. Cei mai în for
mă s-au dovedit a fi trompetiștii 
ambelor formații, care de altfel au 
marcat și golurile. Pe locul al trei-

Pe acest drăgălaș copil îl cheamă, 
n-o să credeți poate, Martin Chivers, 
ca pe fa'mosul jucător al lui Totten
ham Hotspur. Dar el... este suporter 
al clubului Carlise United, din liga 
a 2-a. Ceea ce nu-1 împiedică să 
spere, împreună cu tatăl său, în vic
toria în Cupă a lui Tottenham, und» 
joacă celebrul său tiz.

Austriecii la
Federația de fotbal austriacă, în 

dorința ca echipa sa reprezentativă 
să se califice pentru turneul final al 
C.M. a hotărît ca aceasta să înceapă 
pregătirile din vreme. în acest sens 
ea va efectua un stagiu de 18 zile 
(6—24 februarie) la centrul tehnic al 
federației italiene de la Coverciano.

Antrenorul reprezentativei, Leo
pold Stastny, a convocat pentru a

pri-
Aplauze pentru arbitri!

Se întimplă cam rar, dar Se în- 
tîmplă și fotografia aceasta consti
tuie o dovadă. îl vedeți pe arbitrul 
maghiar Tibor Watova (o veche cu- 
noșt'nță a noastră) părăsind terenul, 
împreună cu colegii săi J. Vadas și 
I. Tofalvi. în aplauzele jucătorilor 
celor două echipe, aliniați pe douȘ 
rînduri. Arbitrajul la meciul UjpesG 
Dozsa — Egri Dozsa, din campiona-

tul Ungariei, a fost apreciat în 
mul riad de fotbaliști.

I.

artiștii..,
lea s-au situat echipierii orchestrei 
de muzică ușoară a Radiotelevizlunii 
berlineze. O selecționată artistică 
a chemat la o întrecere de fotbal și 
handbal o reprezentativă a ziariști
lor sportivi.

Pentru Schdn:
Di Stefano 2. Pele

Cu cîteva zile în urmă directorul
tehnic al reprezentativei R. F. a 
Germaniei, Helmuth Schon a acor
dat un larg interviu unui z'arist a- 
ustriao tn care a răspuns la o serie 
de întrebă.-; privind evoluția gene
rală a fotbalului. Fiind, in sfîrșit, 
întrebat care este, după el, cel mai 
mare jucător al tuturor timpurilor, 
Helmuth Schfin, fără cea mai mică 
ezitare a spus : „Pentru mine, Dl 
Stefano este eel mai mare jucător 
Pe care l-am văzut vreodată. Intr-un 
eventual clasament l-aș pune chiar 
înaintea Iul Pele"

Arbitrajul in doi
prinde teren

Prezent la un curs internațional 
de arbitri organizat recent în Mexic, 
fostul arbitru internațional șl instruc
tor F.I.F.A., englezul Aston, a decla
rat la o confer'nță de presă următoa
rele : „Ideea după care un meci de. 
fotbal să fie condus de doi arbitri 
este bună. Nu văd însă că Anglia, 
cu cele 96 de cluburi profesioniste 
ale sale, ar fi de acord și ar pune-n 
în practică". Parcă depinde numr'i 
de federația engleză...

Coverciano
lua parte la această pregătire spe
cială pe. următorii 21 jucători:

PORTARI: Rettenstelner, Antrlch, 
Koncllia, Holler,

FUNDAȘI: Pumm, Demantke, Hor
vath, Sara, Sturmberger.

MIJLOCAȘI : Hickersberger. Hof, 
Fendler, Hirnschrodt, Hattenberger.

ATACANJI; Stering, Pirkner, 
Jara, Kreuz, Bitter, Kolberger șî 
Riedl.

NEW YORK, 29
La „Madison Square Garden" din 
New York s-a disputat un mare 
concurs atletic, la startul căruia, 
alături de cei mai buni sportivi a- 
mericani, au fost prezenți și nume
roși campioni din alte țări ale 
lumii.

Proba de 1000 yarzi a fost cîș- 
tigată în 2 :07,2 de atletul sovietic 
Iuri Luzins, care i-a întrecut pe 
campionul olimpic Ralph Doubell 
(Australia) și Tom van Ruden 
(S.U.A.). Sprinterul american Mei 
Pender a ocupat primul loc în 
cursa de 60 yarzi cu 6,2, iar com
patriotul său Rod Milbum s-a cla
sat primul în proba de 60 yarzi 
garduri cu 7,1. Cehoslovacul Josef 
Plachy și-a adjudecat victoria în 
cursa de 880 yarzi cu 1:52,2. Proba 
de săritură cu prăjina a revenit 
americanului Tim Blair cu rezulta
tul de 5,18 m. In cursa de o milă, 
pe primul loc s-a clasat america- 
nul Jon Mason — 4 :03,2, urmat de 
italianul Franco Arese — 4 :04,9.

TIRIAC S-A CALIFICAT
Alergătorul cehoslovac Jozef 

PlachyIN SEMIFINALE IA OMAHA
In turneul de tenis de la Omaha 

(S.U.A.) s-au disputat primele întîl- 
niri din sferturile de finală ale pro
bei de simplu-bărbați. Cu acest pri
lej jucătorul român Ion Țiriac l-a 
învins pe spaniolul Gimeno cu 3—6, 
6—3, 6—4. în celelalte meciuri dis
putate, jucătorul francez Goven l-a 
întrecut pe Fillol (Chile) cu 6—4, 
2—6, 7—6, iar americanul Connors a 
obținut o comodă victorie cu 6—3, 
6—1 asupra spaniolului Orantes.

• Tenismanii elvețieni, viitorii ad
versari ai jucătorilor noștri în Cupa 
Davis, participă la o serie de cinci 
turnee de sală. Primul din ele, dispu
tat la Ziirich, a revenit vest-germa- 
nuluj Pohmann urmat de T. Sturdza 
(Elveția). Următorul va avea loc la 
Berna (5—6 februarie).

Franța: un nou eșec in turneul 
celor cinci națiuni la rugby y

Ieri, pe stadionul Colombes din 
Paris, selecționata Franței a fost în
trecută, ît) cadrul „Turneului celor 
cinci națiuni" la rugby, de echipa 
Irlandei, cu scorul de 14—9 (11—3). 
Peste 35 000 de spectatori au fost 
dezamăgiți de jocul prestat de 
rugbyștii francezi, aflați la al doilea 
consecutiv eșec în cadrul tradițio
nalei competiții.

U.S.A. IN CUPA DAVIS

In perspectivă
0 PIIEZENIĂ INOEZIIIABILĂ

FRAZIER - QUARRI 
ȘI CLAY - URTAIN
Organizatorul de gale de box Mike 

Davies a confirmat știrea potrivit că
reia campionul mondial la categoria 
grea. Joe Frazier, se va întCnl într-un 
med pentru titlu cu Jerry Quarrl. 
Medul va avea Ioc. probabil, la Hous
ton (Texas) sau tn orașul Las Vegas 
(Nevada) la începutul lunii tnal.

Pe de altă parte, se anunță că fostul 
campion mondial Cassius Clay va boxa 
la Madrid cu spaniolul Jose Manuel 
Ibar „Urtain", campionul Europei la 
categoria grea.

MOSCOVA, 29 
derația unională 
oa echipa U.R.S.S, să nu participe 
la „Cupa Davis" — ediția 1972 în 
cazul cînd va la parte la această 
competiție formația Republicii Sud- 
Africane. După oum se știe, aceasta 
d'n urmă a fost exclusă din compe
tiție pentru discriminare rasială șî 
reprimită recent în urma unul vo» 
al Consiliului special al F.I.E.T. Fe
derația de tenis din U.R.S.S. «ere 
federației internaționale să revină 
asupra acestei hotărîri, iar Repu
blica Sud-Afrtcană să fie exclusă nu 
numai din „Cupa Davls" dar și din 
forul internațional de specialitate.

(Agerpres). — Fe
de tenis a hotărît

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Proba de slalom uriaș din cadrul celei 
de-a 22-a ediții a concursului 
Femina-, desfășurată la Abetone 
contind pentru ..Cupa Europel-

„Cupa 
Șl 

______ _______ ______ _ _ _ Ia 
schj. a fost dștigatâ’de sportiva fran
ceză Christine Rolland. Invingătoarea 
a fost cronometrată cu timpul de 1:12,74 
fiind urmată de compatrioata sa Fabicn- 
ne Serrat — 1:13.38. austriaca Yrmegar- 
de Luchser — 1:13,69 șl italianca Elena 
Matous — 1U4,41.

Christine Rolland.

Peste 3 000 de schiori din opt țări 
(Austria, R.F. a Germaniei, Elveția. 
Finlanda. Norvegia, Suedia, Spania șl 
Italia) vor lua astăzi startul în cea 
de a doua ediție a cursei de mare fond 
..Marcialonga-, Această competiție, 
care se va dertășura în Alpll Dolomițl, 
este una dintre cele mai lungi 
de schl-fond din lume, traseul 
surind 70 de km.

curse 
ei mă-

Pe patinoarul din Asnleres l-a djspu- 
tat întilnirea amicală de hochei din
tre reprezentativa Franței șl o selec
ționată a Cehoslovaciei. Net superior;, 
hocheiștii cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 12—2 (3—1, 5—1,
4-0).
A Început turneul feminin de tenis de 
la Hingham (Massachusetts). In primul 
tur al probei de simplu, jucătoarea

franceză Francolse Durr a învins-o eu 
6—4. 6—2 pe americanca Laurie Tenny, 
iar australianca Lesley Hunt a dispus 
cu 2—6, 6—2, 6—1 de compatrioata sa 
Helen Gourlay. Alte rezultate : Judy 
Dalton (Australia) — Helga Mastoff 
,R F. a Germaniei) 6—3, 6—2 ; Virginia 
Wade (Anglia)' — Wendy Gilchrist (Aus
tralia) 6—7, 6—2, 6—1.

limplcă de la Ciudad de Mexico în 
proba de 800 m plat, americanca de 
culoare Madeleine Manning, șl-a făcut 
reintrarea. In cadrul concursului desfă
șurat pe teren acoperit la Columbus 
(Ohio), ea a cîștigat proba de 800 
yarzj în 2:12,2.

Echipa cehoslovacă Dukta Jlhlava și-a 
încheiat turneul in Polonia juclnd la 
Janow cu formația locală Napszud. 
Oaspeții au terminat Învingători cu sco
rul de 9—6 (3—2, 4—2, 2—2).

Forul de atletism al S.U.A. a respins 
memoriul atletului Milt Campbell (eu 
ani în urmă un excelent decatlonist), 
de a fi reamatorizat. Campbell Inten
ționa să participe la Jocurile Olimpice 
în competiția de judo. Deoarece a sem
nat un contract de profesionist la fot
bal american cu clubul „Browns" din 
Cleveland, Campbell și-a pierdui statu
tul de amator.

Serviciul de competiții sportive al uzi
nei ,,Ferrari" a anunțat că va participa 
cu trei mașini la cursa de 24 de ore de 
la Dayton (S.U.A). programată în zi
lele, de 5 și 6 februarie. Cunoscuta fir
mă Italiană de automobile va fi re
prezentată la această competiție, care 
contează pentru campionatul mondial 
al mărcilor, de trei echipaje : Ickx — 
Andretti, Regazzoni — Redmann și 
Petei, on — Schenk en.
■

După o Îndelungată absență din ae- 
tlvltatea competiționall, campioana o-

Echipa de fotbal Zelezniclar Sarajevo, 
aflată în turneu tn Columbia, a jucat 
la Medellin cu formația locală Indepen
dente. Fotbaliștii Iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 (2—0) 
golurile marcate de Muskovici în 
nutele 32 .șl 43.
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Boxerul Italian Antonio Puddu șt-a 
păstrat titlul de campion european 'a 
categoria ușoară, lnvlngtnd la puncte, 
tn 13 reprize, pe francezul Jean P.erre 
Jaouen.
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