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DOUĂ SPLENDIDE VICTORII ROMÂNEȘTI 

IN TURNEUL DE TENIS DE LA OMAHA
ILIE NĂSTASE SE DETAȘEAZĂ ÎN CIRCUITUL „INDOOR“

• /

,1

iarnă: joj
ULTIMELE ȘTIRI 9 Marți, trei evenimente: continuarea sesiunii C.I.O
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presă a lui Schranz • Inaugurarea Jocurilor de

schiorul austriac KARL SCHRANZ!

EMEDIL

Năstase terminînd în- 
simplu, iar cuplul Năs- 
la dublu.

probei de simplu, după

Cele două mari rachete românești — Ion Țiriac și Ilie Nastase — au 
dominat cu autoritate întrecerile turneului de la Omaha

Un singur candidat olimpic nevalidat:

Președintele C.I.O., Avery Brundage, c 
anunțat la o conferință de presă, ținută 
luni la Sapporo, că în cursul primei șe
dințe a celei de-a 72-a sesiuni a Comite
tului internațional olimpic a fost confir
mată excluderea schiorului austriac Karl 
Schranz de la Jocurile Olimpice cu 28 de 
voturi pentru excludere și 14 contra. Au 
fost prezenți la vot 42 de membri ai C.I.O.

(Citiți în pag. a 4-a detaiii asupra senzaționalei măsuri)

BAROMETRUL PREGĂTIRILOR
ÎN CONTINUA CREȘTERE

decizia delegației austriece; conferința de 
la ora 11 (ora 4 dimineața la București)

/

EXCLUDEREA 
DECISĂ CU 

28 DE VOTURI
CONTRA 14

mai auzit de ani de zile 
scîrțîind în timpul mer- 
fața nu mi-a mai fost bă-

N-am 
zăpada 
suiui și 
tută, tot de atîta timp, de rafale 
de vînt cu zăpadă. E omăt mult la 
Sapporo, cristalin și curat. E frig, 
dar e frumoasă această ambianță 
olimpică, place și te îmbie la tine
rețe. Orașul e plin de lume, de a- 
cești zeci de mii de localnici, mai 
curioși decit musafirii lor, să vadă 
decorul inedit al culorilor, lumi
nilor, reflectate pe zăpadă, din lam
pioane, din reflectoare.

Zi de duminică. Parcul Odori, 
parcul giganticelor statui de ghea
ță, este pur și simplu asaltat. Ai 
senzația că dintr-un moment în 
altul lumea va dărîma pagoda, zeii 
și mastodonții de gheață. Sculpturile 
acestea uimesc. Privite de departe 
par de marmoră. îmi fac loc cu 
greu printre gazde, mă împiedic 
de puzderia de copii și vreau să 
pun mina pe o statuie, să simt 
gheața. Iscusința miilor de sculp
tori profesioniști și amatori (au lu
crat la cele aproximativ 200 de sta
tui circa 20 000 de oameni) este 
demnă de admirat. Toată această 
muncă pentru o expoziție de patru 
zile, căci luni tractoarele vor zdrobi 
statuile ! Festivalul din parcul 
Odori s-a încheiat duminică seara. 
Vor rămine doar pliantele cu fo
tografii color, amintiri inedite...

Pe acest viscol sportivii au fost 
la antrenamente, ziariștii au alergat 
de la centrul de presă la centrul 
olimpic după știri, oficialii se adună 
în felurite ședințe, discută mult și 
hotărăsc puțin. Duminică a fost 
un eveniment important. Deschi
derea festivă a sesiunii olimpice 
cu care prilej, se aștepta cu ne
răbdare. cuvîntul președintelui 
C.I.O., Âvery Brundage. Ședința a 
fost, într-adevăr, solemnă, sobră și 
impresionantă, pe cînd cuvîntul bă- 
trînului președinte a fost la fel de 
surprinzător ca acela al unui naș 
care ar îndemna, în timpul nunții, 
pe mire și mireasă, La divorț (!) 
Pur și simplu, el a anatemizat 
Jocurile Olimpice de iarnă, consi- 
derîndu-le inoportune din 
cheltuielilor 
gigantismul 
— 250 de 
Sapporo —
lari), în timp ce ele reprezintă prea 
puțin universul olimpic (maximum 
37 de țări participante din 130 de 
țări membre ale C.I.O., din care 
doar 12 cuceresc medalii și puncte). 
Totodată olimpiadele de iarnă se 
transformă din ce în ce mai mult 
într-o întrecere a fabricanților de 
materiale și echipament sportiv.

Sînt multe proteste împotriva pă
rerilor și argumentelor lui Brun
dage. Există însă și mult adevăr 
în filipica acestuia, mai ales în 
partea în care acesta a criticat in-

cauza 
enorme provocate de 

organizărilor (Grenoble 
milioane de dolari, 

500 de milioane de do-

Multe dintre uriașele statui de gheată — ca acest „Kintaro 
basmele japoneze — vor fi refăcute în satul olimpic, după dispariția lor 
din parcul Odori Telefoto A.P.-AGERPRES

NEW YORK, 31 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de la 
Omaha (Nebraska), al patrulea din 
Circuitul „indoor" american, s-a în
cheiat cu o dublă victorie a repre
zentanților culorilor sportive româ
nești, Ilie 
vingător la 
tase-Țiriac,

în finala 
cum se știe, s-au întîlnit Ilie Năsta
se și Ion Țiriac. într-o partidă de 
excelent nivel tehnic, aplaudată de 
spectatori, Năstase a cîștigat în trei 
seturi cu 2—6, 6—0, 6—1. Este pen
tru a doua oară consecutiv cînd ju
cătorul român își înscrie numele în

palmaresul acestui turneu. Anul tre
cut, tot Ia Omaha, Ilie Năstase și-a 
adjudecat finala, întrecîndu-1 cu 
3—0, pe . americanul Cliff Richey.

Ilie Năstase a început promițător 
acest sezon, reușind ca în turneele 
din prima lună a acestui an să ob
țină două victorii (Baltimore și 
Omaha) și un loc trei la Londra. Ca 
și anul trecut, el se detașează în 
circuitul „indoor“ al așilor tenisului.

Cuplul român Năstase—Țiriac a 
terminat învingător și la dublu, în- 
trecînd în finală cu 5—7, 6—4, 7—6 
perechea spaniolă Manuel Orantes- 
Andres Gimeno.

tervenția firmelor comerciale în 
Jocurile Olimpice de iarnă.

La 84 de ani, în acest an cînd își 
va părăsi funcția, președintele 
C.I.O. dovedește, pe lingă prover
biala sa tenacitate, și o maleabili- 
tate apreciabilă. în discurs nu a 
pomenit nimic despre problema 
descalificării unor schiori și totuși 
pare că el nu va renunța, la a de
termina C.I.O. să ia o măsură — 
măcar simbolică — pe linia păre
rilor lui. Mai întîi a fost vorba de 
o listă de 40 de excomunicați Con
cretizarea propunerilor inițiale ar 
fi fost catastrofală pentru J.O. de 
la Sapporo, unde s-au investit mulți 
bani și energie, iar Brundage știe 
că nu își poate permite să proce
deze cum ar dori. Cercurile bine 
informate de pe lîngă C.I.O. pre
supun că acesta va da un singur 
mare exemplu : Karl Schranz, in
criminat pentru relațiile sale foarte 
suspecte cu industria producătoare 
de echipament sportiv, dar și pen
tru declarațiile insultătoare față de 
C.I-O. făcute de el în presă. Sacri
ficarea lui 
Jocurilor 
schimb un 
tru viitor.

Schranz nu ar dăuna 
Olimpice și ar da în 
avertisment sever pen-

Sapporo,
Aurel NEAGU

31 ianuarie.

PANȚURU Șl VILMOȘ
IN FORMĂ RUNĂ
— Prin telex, de la trimisul nostru special —

In aceste zile premergătoare star
tului olimpic printre cei mai har
nici la antrenamente se numără și 
patinatorii de viteză. In imagine: 
recordmanul lumii la 500 m (38,0 
sec ), finlandezul Leo Linkovesi, 
într-o secvență specifică

Foto: A.P.-AGERPRES

Bobul a sosit cu patina blocată
Zăpada, 

de schiorii din Europa, a reuși 
creeze dificultăți, 
ro, pină și boberilor, singurii care 
au avut posibilitate, pină acum 
cîteva zile, să se pregătească in 
condiții bune pe pîrtia de pe mun
tele Teine. Duminică. ninsoarea 
viscolită a acoperit în mare mă
sură cei 1 700 m ai pistei, determi- 
nînd ca numai jumătate din echi
pajele de bob 2 persoane să efec
tueze coborîrea de antrenament a 
primei manșe, după care oficialii 
au decis întreruperea pregătirilor.

atît de mult așteptată 
să 

aici la Sappo-

Printre cei care au izbutit să efec
tueze, totuși, această singură cobo- 
rîre, s-au aflat și piloții români Ion 
Panțuru și Dragoș Panaitescu. A- 
cesta din urmă, confirmînd timpii 
buni realizați în zilele precedente, 
a făcut o coborire curajoasă și, ele
ment foarte important, „curată", 

nometrat cu un timp con- 
xnițător pentru întrece-

LA UNELE ECHIPE
FEMININE DE HANDBAL OBOSEALA

Șl LIPSA DE PREGĂTIRE 
ÎSI SPUN CUVÎNTUL

La finele turneelor de sală, clasa
mentul diviziei A de handbal fe
minin ne indică două formații a- 
flate în lupta pentru titlu (UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA și UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI) și alte 
patru angajate în disputa pentru 
evitarea retrogradării (Confecția, 

„U“ Cluj, Voința Odorhei și Ra
pid). Deocamdată stau... liniștite e- 
chipele I.E.F.S., Mureșul Tg. Mu
reș, Textila Buhuși și Rulmentul 
Brașov — aflate între cele două 
zone. Dar, mai sînt încă 12 etape...

Deoarece în numărul de ieri al 
ziarului nostru ne-am ocupat de 
cele două fruntașe, astăzi vom 
consemna scurte notații privind 
celelalte formații. Situată pe locul 
III, I.E.F.S. traversează o perioadă 
dificilă. Doar eforturile Doinei 
Băicoianu — excelentă realizatoare, 
jucătoare creatoare, inteligentă și 
abilă — fac să se estompeze întru- 
cîtva evidentul declin. Echipa 
I.E.F.S. a trecut, la Cluj, greu de 
Confecția (14—11), a făcut „egal" 
într-un meci pe care era să-l piar
dă (15—15 cu „U“ Cluj) și a fost 
net depășită de Universitatea Timi
șoara (11—-18). Neomițînd faptul că 
jucătoarea Qonstețndiichp a lipsit la

I

MUREȘUL TG. MUREȘ, lipsită 
de aportul lui Cordoș, este și ea o 
echipă în scădere, deși dispune de 
trei jucătoare de lot (Mariana Husar, 
Rozalia Soș și Maria Szollosi). în 
schimb, TEXTILA BUHUȘI face o 
impresie din ce în ce mai bună. 
Impun, deopotrivă, talentul debor
dant al Vioricăi Vieru, forța de 
percuție a Emiliei Munteanu și 
precizia Radei Șerban, jocul de 
ansamblu al echipei, ardoarea (din 
păcate cu mici... pauze) cu care-și 
dispută șansele, indiferent de ad
versar. Fără unele „accidente", 
Textila Buhuși și antrenorul său 
Emerich Danze ar fi meritat să urce 
la finele campionatului pe a treia 
treaptă a podiumului. RULMEN
TUL BRAȘOV, ca de altfel și alte 
formații divizionare, a părut obo
sită. RAPID a mai cucerit două 
puncte prețioase, dar trăiește —

Duminică, la Pitești: LOTUL REPREZENTATIV — F.C. ARGEȘ

cvintet" bine dispus (de la stingă la dreapta): Dobrin, Dumitrache, Lupescu, 
Radu Nunweiller și Dumitru

ANIȘOARA MATEI (Dinamo) - 
NOU RECORD LA PISTOL

CO AER COMPRIMAT (382 p)
Mini-poligonul de la Institutul de 

arhitectură „Ion Mincu“ din Capita
lă a găzduit campionatul municipiu
lui București, la care au participat 
și o serie de țintași din loturile na
ționale la arme cu aer comprimat. 
O serie de trăgători au avut o ținu
tă remarcabilă, obținînd rezultate 
foarte bune. Pe primul plan se si
tuează noul record național obți
nut de valoroasa trăgătoare Anișoa- 
ra Matei de la Dinamo, care la pro
ba de pistol a marcat 382 p (ve
chiul record era de 381 p și apar
ținea tot ei). Printre evider'-iați se 
mai numără C. Manole și V. Atana- 
siu (ambii de la Steaua) precum și 
juniorii D. Barbu și Gh. Vasilescu 
(Dinamo).

Iată rezultatele — pușcă cu aer 
comprimat 40 f — junioare : 1. An
ca Iuga 365 p, 2. Dumitra Matei 
362 p, 3. Angela Tudorică 361 p 
(toate de la Dinamo) ; senioare : 1. 
Mariana Antonescu (I.E.F.S.) 373 p,
2. Mariana Feodot (Dinamo) 373 p,
3. Ioana Soare (I.E.F.S.) 360 p ; ju
niori : 1. D. Barbu (Dinamo) 371 p 
(pe decade 97—98—97—79 ! !), 2. Gh. 
Barbu (I.E.F.S.) 365 p, 3. V. Pană
(Școlarul) 357 p ; seniori: 1. C. Ma
nole 372 p, 2. T. Coldea 367 p (am
bii de la Steaua), 3. M. Marin (Me
talul) 366 p. Pistol cu aer compri
mat 40 f — junioare .’ 1. Monica
Șerban (Dinamo) 356 p, 2. Silvia 
Ratz 346 p, 3. Gabriela Han 281 p 
(ambele de la Metalul); senioare : 
1. Anișoara Matei (Dinamo) 382 p 
— nou record, 2. Ana Buțu (Olim
pia) 363 p, 3. Viorica Mihalcea (Di
namo) 350 p ; juniori: 1. Gh. Vasi
lescu (Dinamo) 371 p (!), 2. A. Cris
tea (Olimpia) 353 p, 3. I. Cojocaru 
(Școlarul) 352 p ; seniori: 1. V. Ata- 
nasiu (Steaua) 377 p, 2. Gh. Neacșu 
(Dinamo) 370 p, 3. I. Pieptea (Dina
mo) 368 p.

TROFEUL MARTINI
Țiu și Mureșan—.cei mai 

bine clasați dintre români

Reîntîlnire cu tricolorii — ieri 
la amiază, la centrul de antrena
ment „23 August" — convocați de 
Angelo Niculescu în vederea pri
mei acțiuni pe 1972 : turneul de ve
rificare și omogenizare pe care — 
în locul deplasării transoceanice — 
îl vor efectua pe continentul nos
tru, mai aproape de casă, în Turcia 
și Grecia.

Schimbarea de ultimă oră a tra
seului nu i-a afectat pe compo- 
nențij lotului nostru reprezentativ. 
Dimpotrivă. Cel mai mulți dintre

primele două meciuri — fiind sus
pendată — îl vom reține însă și pe 
acela că în partida în care ea a 
evoluat, echipa a pierdut clar.

nuare în pag. a 4-a)

La campionatele internaționale de"*juctb ale'României, spectatorii pre
zenți in tribunele sălii Floreasca din Capitală au asistat la o semifinală 
românească. Este vorba de confruntarea de la categoria grea susținută 
de Cristian Nicolau și Ion Buzic. Cu toate acestea, duelul lor a fost deo
sebit de disputat. In imaginea noastră, Nicolau — cel care avea să de
vină campionul internațional al categoriei — se află în dificultate. In 
cele din urmă, insă, el a obținut victoria prin yusei-gachi (superioritate 
tehnică).

Foto i S. BAKCS1

TRĂGĂTORI ROMĂNI. LA „INTERNAȚIONALELE" POLONIEI

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-aj

Azi vor pleoa în Polonia o seria de 
tineri tintași români care vor participai 
în zilele de 4—6 februarie, la campio
natele internaționale de tir (arme cu 
aer comprimat) ale Poloniei. La aceste 
întreceri, care se dispută în localitatea 
Przsemysl, participă D. Lucache (Medi
cina iași), S. Cucu, D. Barbu (ambii

de Ia Dinamo București). Ana Pali (Vo
ința Brașov) — ia proba de pușcă, iar 
D. Iuga (Dlnamo București), L Andrei 
(Metrom Brașov), A. Cristea (Olimpia 
București), M. Trușcă (Metalul Bucu
rești). Silvia Bujdei (U.T.A.) — la pistol. 
Ca antrenor se va âeplasa Valentin Enea,

ei au evoluat în repetate rînduri 
pe continentul Americilor (dinamo- 
viștii și rapidiștii din lot s-ar fi a- 
flat la a treia deplasare consecuti
vă), iar debutanții Ștefan, Crețu, 
Uifăleanu, ca și Iordănescu, sînt 
foarte tineri și mai au încă timp.

Așa încît, modificarea interveni
tă în program nu răpește nimănui 
buna dispoziție.

Toți cei 17 componenți ai lotului 
se află, acum, în holul hotelului și, 
în așteptarea repartizării în camere, 
își împărtășesc impresii din pre
gătiri. Lupescu și Dumitru mărturi-* 
sesc că niciodată, în această pe
rioadă, n-au înghițit atîți kilometri 
și că, în aceste condiții, proba fi
zică Cooper (trecută sîmbătă în 
Giulești „martor ne este nea An-

Foto : Dragoș NEAGU
gelo“) li s-a părut mai accesibilă 
ca în anul trecut. Dobrin nu regre
tă nici el zilele petrecute la „Voi- 
na“ împreună cu coechipierii de 
la F.C. Argeș („de cînd sînt jucă
tor n-am alergat ca acum, dar cu 
toate acestea nu mă simt obosit"), 
iar junele Iordănescu, văzîndu-se 
că tot ce „prindem din zbor" no
tam pe carnet, ne roagă să inse
răm în ziar următoarele : „Aș vrea 
să-i mulțumesc antrenorului Jenei 
pentru modul In care m-a ajutat 
în toată această perioadă de antre
namente efectuate cu formația de 
tineret. Sper să dovedesc in sezo-

REP.

(Continuare tn pag. a 3-a)

Tradiționala competiție 
de floretă, desfășurată în 
bertin din Paris și dotată cu Tro
feul Martini, a luat sfîrșit cu victo
ria trăgătorului francez Daniel Re- 
venu. El a dispus în finală de po
lonezul Kaczmarek cu 10—6. In se
mifinale, Revenu îl învinsese pa 
Woyda (Polonia) cu 10—6, iar Kacz
marek îl eliminase pe Hein (R.F.G.) 
cu același rezultat.

Dintre sportivii români, cea mai 
bună comportare au avut-o Mihai 
Țiu și Tănase Mureșan. în 16-imi 
de finală, Țiu a dispus de Labet 
(Franța) cu 10—4, iar Mureșan l-a 
eliminat pe Pollet (Franța) cu 10—7. 
în „optimi", ambii floretiști români 
au cîștigat cu același scor (10—9) î 
Mureșan în fața lui Noel (Franța) 
și Țiu în fața lui Magnan (Franța), 
în sferturi de finală, sportivii noș
tri au părăsit întrecerea : Mureșan 
a cedat lui Woyda cu 5—0, iar Țiu 
lui Hein cu 3—10.

masculină 
sala Cou-

LA LICEUL EXPERIMENTAL DE ATLETISM DIN CIMPULUNG MUSCEL

IN VA ȚA TURA, EDUCA ȚI A Șl SPORTUL
A

MERG MINĂ ÎN MINĂ
demonstrație elocventă a compatibilității depline Intre instrucțiunea trainică 

și performanța sportivă înaltă
Trebuie să facem din fiecare unitate școlară un puternic centru de educație, In spirit socialist si co

munist, a copiilor și tinerilor. ’
Avem datoria să creștem un tineret cu un larg orizont spiritual, înarmat cu tot ce a creat mai bun 

omenirea tn domeniul cunoașterii, cu cele mai noi cuceriri ale științei universale. Fiecare educator îr: .------- ...o. țumțci universale, riecare educator, în
vățător și profesor din întregul sistem de invățămînt, trebuie să fie atît un bun specialist în domeniul său- 
cit și un bun educator comunist". '

(Din expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara CG al PCR’ 
din 3—5 noiembrie 1971) ' ' ‘ ’

Liceul experimental de atletism 
din Cîmpulung Muscel reprezintă 
(deocamdată) un unicat. El a fost 
înființat în toamna anului 1970, iar 
statornicirea lui pe meleaguri mus- 
celene nu a fost un joc al întlmplării, 
Tradiția, entuziasmul, bunăvoința 
pentru atletism au rădăcini vechi 
și trainice pe malul rfului TIrgului 
și pe tulpina lor frumoasă trebuie 
căutate și sulița Măriei Diți-Diaco- 
nescu și discul Olimpiei Cataramă, 
pentru a aminti doar două nume 
prestigioase din aria atletismului 
românesc. Și tot aici, la Cîmpulung 
Muscel, antrenorul emerit Emil 
Drăgan simbolizează dimensiunile 
morale ale unui pionier, ale unui

3—5 noiembrie 1971)
promotor recunoscut, reprezintă un 
început de drum.

In al doilea său an de activitate, 
liceul de atletism își păstrează, fie 
și prin denumire, calitatea de ex
periment. în atari condiții, terme
nul de referință reprezintă încă e 
zonă de inedit, populată cu o masă 

demons- 
compati- 

învățătură 
sportivă

de școlari, ee trebuie să 
treze, In ultimă instanță, 
bilitatea deplină Intre 
trainică și performanța 
înaltă.

A reușit liceul din CImpulung 
Muscel să se consolideze ca o ce
tate a spiritului elevat și a forței 
fizice strunite armonios ? Rezulta
tele prezente îl recomandă ca o ast-

_ ---------
r.

Cel de unitate școlară, In perime
trul căreia educația tinerei gene
rații capătă valențe superioare și 
multiple. Performanțele lăsate în 
urmă, pentru care cadrele didactica 
de specialitate (Gabriel Bădescu, di
rectorul școlii, Mihai Răuțoiu, Gh. 
Georgescu, Dumitru Tit, Victoria 
Bădescu, Gabriel Ștefănescu și Con
stantin Staicu) afișează o mlndria 
justificată, sînt următoarele I tn a- 
nul școlar 1970—1971, toți absol
venții clasei a XH-a au promovai

Ion CUPEN
(Continuare in pag, a 3-a)
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I cu
Incd de la începutul lunii 

decembrie 1971, organele 
centrale cu atribuții în do

meniul educației fizice și sportu
lui au adoptat, în comun — exce
lenta inițiativă — un amplu plan 
de măsuri prin care să fia valo
rificate la maximum condițiile 
naturale și materiale existente 
în foafe județele, în vederea îm
bunătățirii activității de atragere 
a oamenilor muncii, îndeosebi a 
tinereiu'u', în practicarea sportu
lui PE ÎNTREAGA PERIOADA A 
SEZONULUI DE IARNA,

Se spera — și se mai speră 
încă — în obținerea unor suc
cese care să exprime injelegerea 
faptului că practicarea sportu
lui de iarnă nu trebuie limitată 
doar LA UNELE ZONE MONTA
NE, câ există numeroase forme 
— printre altele : excursiile pe 
schiuri, drumeții, concursuri popu
lare la schi (chiar și la fond) pa
tinaj și săniuș — prin care acti
vitățile sportive din acest sezon 
pot deveni accesibile tineretului, 
oamenilor muncii DE PE ÎNTREG 
TERITORIUL TARII

Am avut, de atunci, prilejul să 
consemnăm pregătiri intense, 
destule inițiative și preocupări 
atente pentru co prevederile a- 
cestui plan de măsuri să fie în
deplinite la nivelul cerințelor. 
Ne-au parvenit, de asemenec, 
știri îmbucurătoare despre orga
nizarea diferitelor activități spor
tive specifice sezonului de iarnă. 
Mai puține, totuși, și — din nou 
— doar din județele cu condiții 
naturale extrem de prielnice, cu 
tradiții în sporturile de iarnă.

De vină pare, însă, a fi de 
data aceasta lipsa zăpezii Iri 
foarte multe zone ale țârii. Este 
o explicație pentru ceea ce nu

a forului eurO-
______ _________ & a otnologa. < 

începere de la 1 ianuarie 1972. reco: 
duri europene de juniori vine să ii 
'tărească decizia luată cu doi ani 
înainte de a se organiza campionate 
continentale și pentru. tinerii atle.i 
O parcurgere, chiar și fugară, a ci- 
Irelor înscrise în prima tabelă ofici
ală ne pune în fața unor perfor
manțe de cea mai ridicată valoare 
cum ar fi 10,1 la 100 m, 45.5 la 400 m, 
1:45,9 la 800 m, 2,25 m la Înălțime. 
5,40 m la prăjină, A)42 p la decatlon 
în probele masculina (pînă la 19 ani), 
sau 11,2 la 100 m, 2:02,7 la 850 m, 
1,87 m la înălțime, 60.54 la suliță în 
cele feminine (pînă la 18 am) cifre 
care ar cinsti orice podium de pre
miere.___________________, .

In țara noastră activitatea juniori
lor s-a bucurat întotdeauna de un 
sprijin deosebit. Nici de talente nu 
am dus și nu ducem lipsă. Unele 
rezultate obținute in 1971 
250 de recorduri naționale, 
în Ungaria. Cehoslovacia, 
Germaniei, la 
fi subliniate. Ca 
manțele ur.or tinerimea 
laș, Mdnoranu,

< Recenta hotărî re 
peart de atletism <

R. F. < 
merită i 

de altfel și perfor. 
Anton. Gavri- 

ari, ZSrgo. ior
dan, Tudor, Davkf care s-au apro
piat foarte mult de cifrele ur.ui bun 
nivel european, sau cele ale unor 
elemente de certă perspectivă (Ghi- 
pu, Cîrstea, Iomță, Voicu, Leanu. 
Surdu, Cristudor).

Dar toate aceste realizări reflect= 
bare condițiile malt îmbunătățite de 
pregătire pe care le-au avut în sezo
nul trecut atleții jnniori ? La această 
întrebare ineă nu putem primi un 
răspuns afirmativ. Și aceasta deoa
rece :

— rezultatele înregistrate tn multe 
probe (400 m, 400 m garduri, 11» m 
garduri, triplusalt la băieți, 4-.C m, 
800 In, 1500 m, greutate ți dis« la 
fete) nu au atins încă un nivel inter
național;

— într-o serie de confruntări bila
terale cu echipele R. D. Germane, 
Poloniei, R.S.S. Ucrainene s-au înre
gistrat rezultate slabe ;

—- mai există recorduri de o va
loare medie (200 m, 400 m gard: ri, 
marș la băieți, lungime, greutate, 
înălțime Ia fete) care se dovedesc 
greu atacabile de reprezentanții ac
tualei generații ;

— la finalele campionatelor națio
nale de juniori am înregistrat un 
număr mare de sportivi a căror ' a- 
loare nu s-a 
murilor de participare 
federația de specialitate j

— procesul de pregătire din unele 
secții se dovedește a fi în continuare 
necorespunzător.

Și pentru a ilustra ceie afirmate 
mai sus cu exemple vii vom încerca 
și o clasificare a secțiilor în ceea ce 
privește munca dusă cu juniorii. In
tr-un prim eșalon *— unități de elită, 
am amintit de Școala sportivă de 
atletism din București, clasată pe 
locul I în ansamblul activității juni
orilor în 1971 (24 de titluri de cam
pioni și 64 de recorduri naționale). 
Este cea mai bine încadrată unitate 
atletică din țară (cu peste 20 de ca
dre). La fel de apreciate pot fi și re
zultatele (după numai un an de acti-

Balaar.

FARAȘl
nu-

A

£

AEt Li te

j:

Don GÂRLEȘTEANU

£X/STÂ /NCĂ RESURSE PENTRU

VALORIC IN PERFORMANȚELE JUNIORILORUN SALT

C. s 
unit;

totul, 
pre_ 
căderea 

oHfel
• Jă **

in orașul Cimpulunț

că v-e—ea 
bine fo 

toate asociatele soci 
PRELUNGIREA COMFETL 
DE MASA ÎN

ZAP ADA...

Nr. 6953

WlI —

(urmare 
din pag. 1)

- peste 
succese

prof. NICOLAE MARAȘESCU
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s-a putut face pi nd acum, dar 
numai în ceea ce privește activi
tățile programate să se desfă
șoare în aer liber (moi puțin pa
tinajul, acolo unde există condi
ții corespunzătoare, excursiile și 
drumețiile).

Lipsa de zăpada nu poate fi, 
însă, o scuza (din aounrrte puncte 
de vedere — d;mpotrivd’ pentru

p

faptul c6 Io redarea Cursur ’ar, 
deși timpul a fost destul de col- 
duros. doar in puține undați șco
lare lecțiile de educație fizică si 
diferite activități sportive ou fost 
programate in oer liber. In ge
neral, considerăm că vremea fo- 
vorobilâ trebuie moi 
to de 
pentru 
TIILOR 
BER.

în fine, este bine câ 
aproape fotul, a fost 
pentru ca, o dată cu 
zăpezii — anunțată, de 
pentru următoarele zile - 
poată pomi o largă și

tă acțiune de organizare a 
meroaselor activități din sportu
rile de iarnă.

Pinâ atunci să amintim că 
există și alte posibilități de an
grenare d tineretului în practica
rea sistematică c exerciț'iicr fi
zice și sportului. Pentru cc sezo
nul sportiv ăe iarnă nu înseamnă
— oricit de importante sînt ele !
— Oaor centre oe inițiere sau 
concursuri de schi, patinaj, săni- 
uș, hocMî pe gbedW, excufsii 
ș< drwwtii. fă WM atrivitâtii 
orgonizete în air trtșe- - orie — 
in orice cond'țtt*’— necesar să se 
folosească întreaga ca pocite te 
a sălilor, de soort, bczinelor de 
înot, pop căriilor, soatiiior speci
al rezervate in codrul coro nelor 
culturale etc. PRIN ACEASTA SE 
VA ASIGURA CONTINUITATE 
1N ACTIVITATEA SPORTIVA DIN 
TIMPUL IERNII LA UN 
NUMAI DE DISCIPLINE 
evitată „pauza* pinâ ce 
sta condiții să se dea 
competițional pe pirti'le 
noarele din toaR'

După cîtevo z 'e~de "ner TfstR'j 
a început sc r.i-igc. Tn destule 
locuri n-d moi fost nevoie de ni
mic c*tceva pentru co tineretul 
Sâ Se imiinooecâ — în număr re
cord anul pces*a — pe patinoare 
sau pe pirtii. Am salutat șî re- 
-'a»eab'lele mitio*ive de voloo- 
-eo celei sucevene, care ne-a 
convins pe deplin de eficiența 
unor oct.uni atractive, bine or- 

Dar nu om primit 
multe vești din județele tn Care 
pinâ acum nu prea ajungea ecoul 
chemărilor sportive de iarnă . Sâ 
nu se fi schimbat, acre, nimic î

MARE
și va fi 
vor exi- 

startul 
și oati 

i’e jikfete’e țârii

ridicat la nivelul l»are- 
stabilite de

FESTIVALUL 
SUCEVEAN

AL SPORTURILOR 
DE IARNĂ, 
ÎN IMAGINI

Duminică.
Moldovenesc, aproape 4 500 de copii și 
tingțj și-au dat întilnire la primul 
Festival al sporturilor de iarnă, or
ganizat de Consiliul județean pentru 
educație fizică Și sport din Suceava, 
în colaborare cu organele și orga teza- 
tiile cu atribuții in domeniul educației 
fizice $i sportului dWT județ. ’ ’

A fort o manifestație grandioasă, 
care s-a bucurat de o reușită deplină 
ți care a fost urmărită de foarte multi 
spectatori localnici sau veniți din toate 
colțurile nordului Moldovei. Fotore
porterul nostru Jheoi Maoarșchț a suz- 

leva momente deosebite...

Ă

Ca șt la patinaj 
Viteză, cei mai 
mulți concurenți 
s-au prezentat in 
proba 
fond 
copiilor, 
mea traseului — 
un tur de sta
dion. în fotogra
fie, un aspect de 
la mult așteptata 
plecare in cursă

de schi- 
rezervată 

Lungi-

samhl 
Liceul 
Dînan 
C. 
sportivă 
Constanta 
altă categ 
siune. 
ridică 
țărilor, 
Școala 
Liceu!

Ă. Roman. C-S.M 
Bacău, 

.»»
»rie. 3 

dar ale căror i 
in totalitate ia nivelul astet>- 
cuprinde pe Pe 
sportivi Ploiești 
N. Bălcesct 

sportivă Oradea. C 
rești. Școala soor 
vine Craiov a. Școala 
Școala sportivă Brasos 
mai există și o veri 
ființează de mai tnulț 
căror muîts’e la JuitX 
fie necorespunzătoare :

PrrntreMil liucuremi. Rapid Bu ure*ti. 
CSI Rrtfu. WM Cif
rași. Șccmi l v rpomțv 9F De.u
revtL Șcnala «portivâ Bistrița -șf. din 
păcate. încă multe altele.

Obți nerea unor rezultate vaioroeM 
este direct condiționată și de modul 
tn care tehnicienii (antrenori sau 
profesori) Înțeleg să se preocupe de 
antrenamentul cotidian al tinerilor 
atleți și In această direcție putem 
cita mai multe exemple pozitive (an
trenorii Constanținescu-Nehoi. Silviu 
ți Georgeta Dumitrescu. Victor Cinci. 
Ion Butnaru. Constantin Muțat sau 
profesorii Dan Serafim, Petre Naghi. 
Ionel Ciotea, Elisabeta Stănescu, Mi
hai Râuțoiu. Geta Mușat Radu Tlti- 
ftiuC, Gheorghe Fodcreanu) Toți cei 
citați mai sus au înțeles câ fără e 
muncă intensă cu un volum sporit.

cvmieWnti 
exiae-ți. mu 
(lioM rfe orga 
de a'.Xxnu 
izolate, 
fi-iert 
voia int 
puteau fi diminuate 
rate.

O atStndtae fermă împotriva 
eu veșnice pretenții (nejustificate 
prin munca ce o depun <1 rezultatele 
înregistratei, o trezire din letargie a 
celor ce vesetcazâ încă și nu se în
scriu tn efortul genera! de ridicare 
continuă a atletismului românesc pe 
poziții superioare în ierarhia inter
națională — sint măsuri imediate ce 
se impun pentru continuarea bătăliei 
pe stadion pentru performante cit 
mai multe ți mai valoroase.

în vizită la secțiile angajate in campionat

ui

K rest
•oortul a. 
. brasos <s 
■tie. *. e

secret — mai ales 
(uneori

In plin an 
alî« sporturi 
de perfonnar 
severentâ sei 
aamovrs'ii b
apărat un ..Dtfta.lU' ii 
este vortsa de«p’e ciul 
campion:, ducă cum M 
ției *71 a întrecerii re 
echipe vor să reediteze 
în acest an- Trt câruia 
bordo-.ate toate tortele 
distXMt.bilitâiile secție: i

DuPă două septămin 
munte, unde '-au fort: 
tare a! Bucezi’or. elev 
emerit Marin Bidin si 
Segărccsau wj reunii 
Ce fac ei în aceste zi 
i-am adresat-o profesor 
nu. intr-una din serile 
cu o parte dintre jucători in sa.a 
clubului Steaua.

— De pslra Uri pe săpUramă ••‘re 
orele 20—Î3. jucăm tenis, jucătorii 
noștri apUcînd diferile scheme ucfiee

perfMtioaindti-M unele Invitări, iar cei 
OLdi miei invâlind lovituri noi- Alte 
trei zile le folosim pentru antrena
mente <Je miri re a rezistentei fizice 
zenerale <i a forței, in acest *cop 
eferltjind lunri afcrgâri in parcul clu
bului nostru.

Maestrul Bâ

nu mai este un 
pe contribuția 

țială) a Anei Stănișel. 
ODORHEI a ajuns și ea la capă
tul puterilor. Fără o sală de an
trenament adecvată, fără meciuri 
de verificare in perioada de între
rupere a campionatului, lipsită în ul
timul moment și de portarul Clară 
Bartok, echipa lui Dionisie Szabo... 
respiră greu. ,,U“ CLUJ a început

substan- 
VOINȚA

Reincepe campionatul divizionar
GATA DE STARTECHIPELE SINT

Peste cîteva zile, echipele participante 
la campionatul diviziei A vor în.ra dm 
nou in focul întrecerilor : sîmbătă și 
duminică se inaugurează noul sezon 
competițional, o data cui îneeper_a re 
turului camoionatului (ediția 1971 W.-)-
Cele 40 de echipe divizionare (20 remi- 
nlne și tot atîtea masculine) s-au pre
gătit cu tr.teid rie—1- -neaat* scurta 
vacanță de Iarnă, 
preparative complexe, — 
gospodărești pînă la cele de «rten 
nio și educativ. Echipele. în special cele 
aflate in fruntea clasamentelor, vor sa 
confirme forma bună în eare s-au găsit 
la terminarea turului, pentru a se Putea 
număra printre „tripletele”, din 
serie, care vor participa la lupta directă 
pentru titluri Pentru atingerea acestui 
obiectiv, echipele divizionare, și nu nu
mai cele din prima parte a clasamente- 
1or s-au antrenat intens, unele dintre 
ele la un nivel superior fața de alte 
perioade de pauză competiționala. Ast
fel la Voința. Constructorul și Laromet 
(București). Metrom și Rulmentul (Bra
sov), voința șl C.F.H. <Tg. Mureș) E- 
lectrica și Voința (Sibiu), Voința (Con
stanța) $-a. orele de pregătire au fost 
mult mal numeroase acum și s-a lucrat 
intens pentru precizia loviturilor la „ca
nale", la figuri „Izolate" și alte elemente 
tehnice de primă importanța.

Multe dintre conducerile echipelor au 
dat curs indicațiilor federației de spe
cialitate de a întineri loturile în vederea 
noului sezon, cooptind jucători care au 
activat ptnă acum tn campionatul de 
calificare. Așa au procedat, de pildă. 
Voința Ploiești, Constructorul șl Rapid 
București, Voința Tg. Mureș — la femei, 
Electrica Sibiu, Gaz metan Mediaș, 
c.F.R. ți Voința Tg, Mure? șl Metglul 
Flopenl ~ 1» bărbați.

LUL dința
multă atenție in această scurta 

“ Peste tot s-au făcut 
de la acțiunile

tn perioada de traOaterâri. care -«-a 
Încheiat recent, dintre Juca toni consa- 
crali doar clți'.a au carut €4 se acrie -a 
alte ectvpe. Printre acești sportivi ne
statornici se numără 51 Ica Mjcorxx'J. 
maestru emerit al sportului, care numai 
cu doi am in urmă ți-a «cbîmOat ecnipa. 
trecind de la Olimpia Reșița la C.r R- 
Timișoara iar acum a opta; pentru 
Voința Lugoj, nou promovata în divizie. 
Un alt sportiv fruntaș care va juca sub 
alte culori este loSif Fodor. fost cam
pion la juniori, component ai echi 
naționale de tineret; el trece de 
echipa campioană Voința Tg. Mureș 
I.C.O. Oradea.

In perioada de întrerupere a campio
natului, toate echipele s-.-au analizat 
comportarea in tur. trăeînd învățămintele 
de rigoare. Unde ău fost Caturi de in
disciplină, birourile de secții au luat 
măsurile ce se impuneau. Situații mai 
grave au fost doar la două cluburi — 
Constructorul București și Pe'.roiul Plo
iești La bucureșteni. de pilda, maes
trul ' sportului Ilie Popescu a fost sus
pendat pe un an de zile pentru aban
donuri repetate și desconsiderarea co
lectivului. iar la Petrolul Ploiești, pen
tru abateri similare, a fost suspendat 
pe un an, Toma Nițulescu.

Reamintim iubitorilor sportului popi
celor echipele care se află In fruntea 
clasamentelor : FEMININ, seria SUD : 
1. Voința București, 2. Metrom Brașov, 
3 Laromet București; SEKIA NORD : 1. 
C.S.M. Reșița, 2. Voința Tg. Mures. J. 
Voința Cluj. MASCULIN. SERIA SUD î 
1. Constructorul Galați, 2. Rapid Bucu
rești. 3. Petiolul Ploiești; SERIA NORDi 
1. Voința Tg. Muieț (singura echipă ne
învinsă din eamnlonat), 2. Voința Cluj, 
3, Electrica Sibiu,

Toma RABȘAN

pei 
ia 
la

al ternind răspun- 
irile noastre cu indica- 

date cind lui Dron. cînd lui Viorel 
rcu. re informează asupra întrece- 
ir ir.temaționale la care urmează 
narticipe echipa dinamovtstă. evi- 
it tot pentru a-si verifica tortele 
vederea campionatului : „Vom ju- 

îb -«mpania unei selecționate a 
1 1 _ L _ Bor»-
iar mai tirzin vom face o de-

ea 
fiul cariei l» Vama ți apoi la 
restl 
plasare la Prara-,

tn componenta echipei s-au 
două nuci modificări : prima -

_ la Dinamo Brasov a Iuditei 
Dthar-Gohn ți venirea la dinamoviști 
a lui Bebe Almâjan (fost la C.S.U 
Construcții). în rest, formațiile sînt 
.-■ râtulte astfel : seniori — Sever Dron, 
Viorel Marcu. Almâjan. senioare — 
Manana Nunweiller, Virginia Boziei, 
junioare — Mariana Simionescu. Flo
rents Mihai. Mariana Hadriu. Crislina 
Bcdin. juniori — Breaza. Manea. Ca
lin îonescu. Alexandru Bădin.

Ion GAVRILESCU

produs 
trans-

~3

LOTUL NATIONAL 
DE HANDBAL 

FEMININ
Reuniți la Cluj, antrenorii echi

pelor de handbal fle divizia A 
au propus pentru lotul l&rgit — 
din cadrul căruia vor fi chemate, 
pe rînd. jucătoare pentru alcă
tuirea reprezentativelor naționale 
feminine — următoarele handba
liste :

Lucretia Anca, Mariana Husar, 
Elisabeta Simo, Cornelia Hristuv, 
Elisabeia îonescu, Lidia Stan — 
portari, Nadire Ibadula, Maria 
Magyari, Rozalia Soș, Doina 
Furcoi, Emilia Munteanu, Doina 
Băicoianu. Terezia Popa, Simoiia 
Arghir. Magda Mikloș, Irene Oan- 
cea Maria Szollosi, Maria Popa, 
Viorica Vieru Elena Dobîrccanu, 
Iolan Rigo, Rada Șefban, Elena 
Frincu, NicuUna Iordache, Natalia 
Rublenco, Casandra Agoroaie. Ro- 
dica Bunea. Elena AdochițeȚ 
.lena On of ras si Hilda HrlTOțk.

PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

„CUPA 16
• După toate probabilitățile, „Cu

pa 16 Fîbruariț,*:,. una dintre cele 
: . . competiții, deț,baschet or
ganizate în țara noastră, se va 
bucura anul acesta de participare 
internațională. Invitata clubului spor
tiv Rapid este cunoscuta formație 
Partizan Novisad, una dintre cele 
mai valoroase formații din Iugosla
via, al cărei răspuns definitiv este 
așteptat zilele acestea. La această 
ediție a „Cupei 16 Februarie**, ar 
urma să mai ia parte fruntașele 
baschetului nostru feminin, Poli
tehnica (actuala campioană repu
blicană), I.E.F.S. și Rapid (dețină
toarea primului loc după primul 
tur al diviziei A). Competiția se va 
desfășura între 13 și 16 februarie.

• Mlnibaschetul face pași hotă- 
rîți la Tulcea. Olimpiu Bonjug și 
Dumitru Andreev, animatorii mini- 
baschetului în rîndul copiilor tul
ceni, organizează cu regularitatet

LA FEBRUARIE4*?
avtnd sprijinul GwJ»E>F.S., compe
tiții care, .șg bitetete voal,
succes. Clasamentul ultimei.. între
ceri. „Cupă Unirea** : 1. Șc. sp. ÎI, 
2. Lic.! ,,Sf)îru Haret" It, 3. $C. sp. 
I (s-au evidențiat Laurențiu Botea- 
nu de la Sc. sp. II șl Aurel Simion 
de la Lie. „Spiru Haret"). Jn cursul 
anului trecut, au fest organizate nu
meroase alte turnee (printre care 
„Cupa primăverii**, „Cupa 30 De
cembrie"), precum și jocuri demon
strative (la Babadag, Măcin, Isac- 
cea și Niculițel).

• Un singur transfer cu „rezo
nanță** efectuat în perioada acorda
tă de F.R.B. în luna ianuarie : Doi
na Prăzaru a trecut de la Universi
tatea Craiova la Rapid București. 
Amintim că Doina Prăzaru (1,82 m) 
— 19 ani) este considerată o speran
ță a lotului reprezentativ de se
nioare/

Pentru publicul 
din orașul Ctm- 
pulung Moldove
nesc, jocurile de 
hochei din ca
dru festivalului 
au constituit unul 
dintre punctele 
de atracție. Vă 
prezentăm un as
pect din timpul 
partidei dintre e- 
chipele Metalul 
Rădăuți și Liceul 
Dragoș Vodă C. 
Lung Moldove
nesc. Radu Șfichi 
șutează și înscrie 
un nou gol

Probele de pa
tinaj 
care 
zentat 
concurenți, 
imbrăcați in pito
rești costume na
ționale, au prile
juit o mare bucu
rie attt pentru 
micile „cravate 
roști“. cit și pen
tru spectatorii 
prezenți.

vitezd. in 
s-au 

sute
pre- 

de 
unii

START PROMIȚĂTOR IN NOUL SEZON

Primul Festi- 
al sporturilor 
iarnă suceve- 

a evidențiat 
mare talent 
probele de 
fond: Petre 

Ciobanu, absol
vent al Grupului 
școlar din Cim- 
pulung Moldove
nesc, ciștigătorul 
probei de 5 km — 
juniori

Cei mai buni sprinteri ai tării 
se pregătesc intens. Aflați în plină 
perioadă de maximă încărcătură, cu 
trei Săptămîni înaintea „internațio
nalelor*1 de la Reșița, crauliștii 
noștri (și nu numai ei) au partici
pat la o primă verificare, încheiată 
cu rezultate apreciabile.

Anul trecut, de pildă, în aceeași 
perioadă, Slavic înota în bazin scurt 
56,1, iar Miclăuș 57,8 iar acum — 
la Brăila — recordmanul țării a 
reușit 34,0 (un timp excelent pentru 
luna ianuarie), iar dinamovistul 56,3. 
In ambele cazuri putem aprecia nu 
numai buna pregătire, dar și baza 
lor de plecare, care spre deosebire 
de sezonul trecut, se situează acum 
la o valoare mult mai ridicată. Ci
frele respective, ca și cele realizate 
de Oprițescu (56,5) sau Adam (57,0), 
trebuie evaluate, desigur, și prin 
prisma avantajului ce-1 conferă un 
bazin de 25 m, dar nu trebuie pier
dut din vedere faptul că toți sprin
terii citați mai s-au pregătit

în timpul iernii în bazine de di
mensiuni regulamentare, iar întoar
cerile lor — departe de a atinge 
perfecțiunea — nu le asigură încă 
zecimile scontate de specialiști.

Autor al unui spectaculos come
back în activitatea competițională, 
Vladimir Moraru (cu 56,2) revine 
printre fruntași. Și tot în concursul 
brăilean, alți doi tineri înotători 
bucureșteni ne-au atras atenția prin 
rezultatele lor în această perioadă. 
Deposedat de ambele recorduri na
ționale, Gh. Lupu încearcă să revi
nă în frunte celor mai rapizi spa- 
tiști, obținînd la prima „sută“ din 
1972, 62,0. Disputa sa cu reșițeanul 
M. Hohoiu (a cărui replică nu va 
întfrzia) va apropia anul acesta în 
mod cert recordul național de o bu
nă valoare internațională. In sfîrșit, 
mai merită a fi subliniat saltul Sub
stanțial realizat de Octavian Resler 
cu 1:10,1 pe 100 m bras, (a.v.)

OBOSEALA ȘI LIPSA DE PREGĂTIRE 
simtă gustul victoriei. Și dacă 
formație, alături de harnicele 

jucătoare existente (din rîndul că
rora Rodica Vldu se înalță cu un 
cap...), ar mai fi și una Sau două 
handbaliste cu un gabarit mai mare, 
antrenorul Tibsriu Rusu ar putea 
să spere. Poate că o face și așa.

Formația CONFECȚIEI realizează 
unele jocuri bune $1 altele foarte 
proaste. Jucătoarele sale, chiar și 
cele cu vechi state de serviciu în 
handbal, greșesc incredibil de mult, 
dau pase la adversar, au dificultăți 
în prinderea mingii, Antrenorul V. 
Gogii tan — unul dintre puținii cu
rajoși — ne mărturisea că este 
vorba de lipsă de pregătire.

Ca o concluzie, la Cluj cele mai 
bune impresii le-au lăsat Univer
sitatea Timișoara, Universitatea 
București, Textila Buhuși și Uni
versitatea Cluj.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. „U“ TIMIȘOARA 15 14 0 I 270—149 28
2. „U“ București 15 12 1 2 226—164 25
3. 15 9 2 4 173—154 20
4. Mureșul Tg. M. 15 6 2 7 164—165 14
5. Textilă Buhuși 15 6 2 7 174—188 14
6. Ruîmentu. Bv. 15 6 ’ 7 193—226 14
7. Rapid 15 4 3 8 149—166 11
8. Voința Odorhei 15 4 l 10 149—183 9
9. „t)“ Cluj 15 3 2 10 167—234 8

10. Confecția 15 2 3 10 170—206 7
Camoionatul de handbal feminin, di

vizia A. se reia la 2 aprilie cu disputa
rea celor trei etape (restante) din turul 
1 în aer liber.

I.E.F.S. - C.S. ȘCOLAR fr-4 (!) 
IN „CUPA 16 FEBRUARIE"

Au început întrecerile de juniori 
din cadrul campionatului municipiu
lui București la polo. Iată primele 
rezultate i Șc. Sp. 1—Șc. Sp. 2 8—5 ; 
Progresul — Dinamo 5—3 : Rapid — 
C.S. Școlar 4—3 ; Dinamo — Șc. Sp. 
2 10—6 : Progresul — C. S Școlar 
12—4 ; Șc. Sp. 1 — Petrolul Pioiești 
10—5. La sfîrșitul săptămînii tre
cute a avut loc și un concurs de 
înot (probe de 100 m liber) rezer
vat tinerilor poloiști. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Szerzo 
(Dinamo) 00,0, Mirea (Progresul) și 
Posiăvaru (DinamO) 61,0.

• In competiția dotată cu „Cupa 
16 Februarie" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Rapid — C.S. 
Școlar 9—4 ; I.E.F.S. — Progresul 
9—4 ; Rapid — Dinamo (rezerve) 
12—3; I.E.F.S. — C.S. Școlar 6—6!

Gh. COCIUBAN-coresp.

A UN
Cu mai puțin de două luni îna

intea participării la grupa B a 
campionatului mondial de hochei, 
lotul nostru reprezentativ (rema
niat la 22 ianuarie) a fost supus 
unei verificări foarte serioase în 
compania echipei de juniori a Uni
unii Sovietice, de trei ori consecu
tiv campioană a Europei. Bilanțul 
celor două 
Selecționata 
sub care a
României) a fost învinsă cu un scor 
general de 16—3 î

Analiza acestei comportări neco
respunzătoare, de-a dreptul depri
mante, nu poate ignora o reali
tate obiectivă și anume că. pe 
gheața patinoarului „23 August" a 
evoluat una dintre cele mai bune 
formații de hochei văzute la Bucu
rești, o „orchestră" pusă excelent 
la punct de acest virtuoz dirijor 
care este Boris Maiorov. Lotul 
oaspeților, pe care l-am urmărit 
și l-am admirat, reprezintă — de 
fapt — pepiniera de cadre a ho
cheiului sovietig, este echipa lui de 
mîine, investită cu înalta respon
sabilitate de a duce mai departe 
o mare și glorioasă tradiție. Au 
fost voci, din rîndul specialiștilor 
noștri cu reputație, care afirmau 
că, în cadrul grupei B a C.M., nu 
vom întilni prea multe echipe mal 
puternice decît aceasta, pe care am 
avut-o în față, sîmbătă și dumi
nică. Dar. chiar dacă am accepta 
acest punct de vedere, el 
schimbă cu nimic starea reală a 
lucrurilor, și anume că. cu mai 
VUtin de două luni înaintea unei 
confruntări foarte grele, lotul nos
tru reprezentativ apare la un 
de pregătire precar, cu totul 
reâpunz&tor,

O constatare cu caracter ___
țiul, care a reieșit din jocurile de

meciuri se cunoaște : 
divizionară (titulatura 
evoluat „naționala"

nu

nivel 
neco*

esen-

Jocurile cu selecționata de juniori a U.R.S.S.

TEST ASPRU - DAR
la sfîrșitul săptămîni! trecute ar fi 
că echipa României se prezintă 
grav deficitară la o scrie de ele
mente FUNDAMENTALE ale jocu
lui de hochei: FORȚA, PREGĂTIRE 
FIZICA. EXECUȚII TEHNICE în 
regim de viteză. Aceste carențe, 
cu caracter cronic, au putut fi une
ori ascunse sau estompate (mai ales 

- în întîlnirile cu adversari mai 
slabi) prin aptitudinile tactice ale 
formației noastre, 
chipa și-a însușit 
scheme, combină 
corect în treimea
ceasta nu este de ajuns. Șutul la 
poartă — de pildă — singura po
sibilitate de a marca goluri, se e- 
fectueaaă rar. anemic și imprecis. 
Spunea cineva, și pe bună dreptate, 
că în hochei cîștlgă echipa care 
ratează mai puțin și nu aceea 
care... înscrie mai mult. Al doilea 
joc cu echipa de juniori a U.R.S.S. 
a dovedit că exprimarea nu consti
tuie un simplu joc de cuvinte. La 
scoriil de 2—2, formația română a 
avut o perioadă de dominare in
sistentă. și-a obligat adversarul la 
o apărare disperată, dar Pană, Tu- 
reanii. Fodorea și Ștefanov au ra
tat ocazii unice de gol și, în mi
nutul următor, două contraatacuri 
ale oaspeților au fost finalizate 
ceea ce a pus, practic, capăt me
ciului. Acesta este hocheiul mo
dern 1

Din cele 16 goluri ale echipei de 
juniori a U.R.S.S. mai mult de ju
mătate au fost marcate din situații 
aproape identice. Șuturi puternice 
de la distanță, respinse de Dumi- 
traș și reluate în plasă, de ata- 
canții adverșl, care urmăreau atenți 
faza. Este adevărat că Dumitraș 
a respins deseori defectuos, prea 
aproape de poartă. Dar, unde se 
aflau fundașii noștri 7 Cum de n-au

Intr-adevăr, e- 
bine o serie de 
ingenios, intră 
adversă. Dar, a-

FOARTE UTIL
fost ei primii la puc, spre a-1 a- 
runca în afara zonei periculoasei 
Lipsa de atenție, plasamentul in
corect. reacțiile întîrziate — iată 
cauzele (sau dacă doriți, explica
țiile) acestei stări de lucruri.

Duminică, în cel de al doilea joc, 
echipa noastră a făcut o partidă 
mult mai bună, deși era lipsită de 
aportul a cinci titulari (Varga, lo- 
niță, Gheorghiu, Huțanu, G. Szabo). 
Poate ar trebui investigat și as
pectul medical al chestiunii, pentru 
că pare cel puțin bizar ca aseme
nea indisponibilități să fie necu
noscute doctorului lotului, în aju
nul unui meci foarte greu. Hernia 
lui Huțanu, astenia lui Gheorghiu, 
traumatismul la umăr al lui Ionită 
nu se știau din vreme ? De pildă, 
am îndrăzni să spunem, înaintea 
deplasării în Franța și Elveția ? 
Dar să nu facem procese de in
tenție...

Interesant este — cum spuneam 
— că aceste absențe nu au redus 
din potențialul de luptă al colecti
vului, ci dimpotrivă, ceea ce i-ar 
putea îndemna pe factorii respon
sabili cu alcătuirea lotului să a- 
corde unor „nume** mai puțin ..cre
dit din obișnuință" și să reflecte 
mai mult la primenirea permanentă 
a efectivului naționalei noastre.

Testul de sîmbătă și duminică a 
fost greu și aspru. Dar a fost utiL 
El ne-a relevat faptul că mal a- 
vem foarte mult de muncit, că mai 
stnt atîtea lucruri de îndreptat 
Dar, pînă la 24 martie, este tLmp 
de ajuns pentru a aduce lotul exis
tent la nivelul maxim al poten
țialului său fizic, de dăruire. în
credere în propriile forțe și entu
ziasm. Altfel nu vom putea supra
viețui în grupa B 1

Valeriu CHIOSE
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SI JUCĂTORII ISI AU OBLIGAȚIILE LOR
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Așa 
de 28 
sediul 
țe de lucru a biroului'noului Cole
giu central al antrenorilor, organ 
executiv în sarcina căruia este pre
văzută aducerea la împlinire a tu
turor hotărîrilor cu privire la mun
ca profesională, angajarea, promo
varea și perfecționarea pregătirii 
antrenorilor din țara noastră.

Discuțiile purtate pe marginea re
gulamentului de funcționare și a 
planului de muncă din primul se
mestru al acestui an au scos In evi
dența, pe de o parte, oportunitatea 
cu care s-a trecut de astă dată la 
acțiunea de reglementare a unei ac 
tivitâți ce se impunea de mai multă 
vreme ancorată temeinic la reali
tățile prezentului, iar pe de altă 
parte grija șl simțul de răspundere 
care caracterizează intențiile oondu- 
cerii federației în vederea rezolvă
rii principalelor probleme legate de 
munca antrenorilor.

Care sfat aceste probleme ? Ne 
vom referi, în mod succint, la cîte- 
va dintre ele, de strictă actualitate

cum am mai anunțat, !n ziua 
ianuarie s-au desfășurat la 

F.R.F. lucrările primei ședin-

COMPLETAREA BIROULUI

și importanță majoră, pe care pre
ședintele F.R.F., tovarășul Mircea 
Angelescu, prezent la ședința Birou
lui colegiului central, le-a recoman
dat, pfecînd de la ideea realizării 
unei concordanțe obligatorii și ple
nare între conținutul muncii antre
norilor șl cerințele mereu cresefade 
de dezvoltare a fotbalului nostru pe 
plan internațional.

Este vorba, în primul rînd, de a- 
sigurarea unui cadru organizatoric 
corespunzător desfășurării — in lu
mina și a ultimelor hotăriri a comi
tetului federal — examenelor de 
promovare, programate la începutul 
lunii martie. Și cînd spunem acest 
lucru ne gîndim — avînd în vedere 
și învățămintele anilor precedent 
— la alegerea unor tema: ici legate, 
în principal, de PRACTICA și nu 
de teoria jocului de fotbal; la ne
cesitatea luării în considerare și a 
rezultatelor muncii de instruire a an
trenorilor &itr-o anumită perioadă ; 
la exigența sporită pe care o recla
mă astăzi Un examen de avansare 
profesională.

In al doilea rînd — respectind și

COLEGIULUI DIVIZIONAR A
ieri dimineață, la sediul f.r.f. s-a întrunit in prima sa ședință (Un acest an 

Colegiul cluburilor divizionare A, ședință la care a participat și tor. Ange
lescu, președintele federației. Au fost presențl delegații autorizați ai tuturor celor ÎS 
echipe din Divizia A. In cursul acestei ședințe Colegiul a completat biroul său In 
posturile rămase vacante, alegind pe tov. P. Rapaport ca vlee-președinte și pe tov. 
Em. Dobrescu, ca secretar. Membrii cuăegiului au luat in discuție șj au făcut di
verse propuneri in legătură cu cîteva probleme de ordin financiar ale secțiilor de 
fotbal, precum și pe marginea sistemului de delegare a arbitrilor.

o ordine cronologică a acțiunilor 
înscrise în planul de măsuri al co
legiului — se impune problema îm
părțirii actualului corp de antrenori, 
pe grupe, potrivit criteriilor de a- 
testare prevăzute in hotărirea re
cent adoptată de comitetul federal, 
în această idee, discutarea propu
nerilor cu privire la confirmări și 
întocmirea listelor în termenul pre
văzut pentru grupele de antrenori 
federali, A și B, constituie, în an
samblu, o activitate de mare răs
pundere.

O dată realizat acest lucru, in
clusiv rezolvarea eventualelor litigii 
care vor rezulta cu acest prilej, 
problema care trebuie să se înscrie 
în continuare pe agenda preocupă
rilor majore ale colegiului central 
este aceea a noului regulament al 
antrenorului de fotbal. Acesta tre
buie să reprezinte, așa cum reco
manda și președintele F.R.F., un 
pas înainte față de trecut, incluzînd 
de astă dată tot ceea ce este nece
sar pentru o dimensionare reală a 
importanței și rolului acestei profe
siuni în cadrul mișcării sportive 
din țara noastră. Aceasta înseam
nă că o dată cu actualizarea obli
gatorie a normelor de calificare, 
clasificare, încadrare și promovare, 
să fie puse în evidență și noile 
drepturi și îndatoriri ale antrenoru
lui de fotbal în lumina obligațiilor 
care revin astăzi fotbalului nostru 
pe plan internațional.

In sfîrșit, problema perfecționă
rii pregătirii profesionale a antreno-

rilor — preocupare de altfel cu ca
racter permanent a colegiului. Ea 
presupune o eșalonare pe grupe ți 
programarea cursurilor în funcție 
și de calendarul competițional, pre
tinzînd în același timp o deosebi
tă atenție in •Ț>rnrtnța selectării și 
prezentării materialului didactic.

Iată, .așadar, cîteva dintre sarci
nile imediate și de mare interes 
cărora noul birou al Colegiului cen
tral al antrenorilor intenționează 
să le asigure condu iile urnei reali
zări depline. Există.ia uamMatuk de- 
față toate temeiurile ca activitatea 
acestui organ operativ — în com
ponența cărtiia nu putem totuși sa
luta, spre reeretui nostro, prezența 
nici unui antrenor divizionar (! ?) 
— să cunoască rodnicia unor fru
moase împliniri.

Prima sa ședință ne-a oferit în 
acest sens imaginea competenței și 
promisiunea unei munci de calitate, 
în viitor.

Mihai IONESCU

Treptat, echipele divizionare A 
și-au început pregătirile în vede
rea returului campionatului și fa 
ora actuală au atins o etapă destul 
de avansată. Din informațiile pe 
care le deținem, rezultă că pretu
tindeni exist*-«-bună atmosferă de 
lucru, o preocupare iiW*eneraLub^- 
rioasă. o vie dorință și am
biție pentru realizarea* unei pregă
tiri cit mai solide, folosindu-se 
căile și mijloacele convenabile fie
cărei echipe in parte, potrivit spe
cificului său.

Este și normal să fie așa. Acum, 
în această perioadă — și de aici 
rezultă importanța ei maximă — 
se pun bazele comportării din cam
pionat și, in primal rînd, se reali
zează pregătirea fizică necesară 
pentru valorificarea calităților teh
nice și tactice. Evoluția fotbalului 
în lume, nenumăratele echipe străi
ne și meciuri văzute au demonstrat 
din plin ce’ Hfiportanță are azi fon
dul unei pre-ăttrt ‘■fisfet* ireproșa
bile și auxiliarul ei, foarte prețios, 
viața sportivă cu accent pe recu
perare, grație căreia se menține 
acest fond. Rezistența, forța, viteza 
sint calități indispensabile unui 
fotbalist și ele se realizează și se 
dezvoltă în această perioadă. Un 
jucător de la 
de pildă, după 
tate ale unor 
sportivă de la 
tr-un meci 2000 m în alergare nor
mală, 700 m în alergare accelerată

mijlocul terenului, 
interesantele rezul- 
cercetări la școala 
Kcln, parcurge în-

Telul meu? DE DOUA ORI LA

STEAUA, LA PRIMA VICTORIE IN BRAZILIA ■ 2-0 CO PAULISTA

rapldă. Cum 
la asemenea 
avea pregă-

și 300 m în alergare 
ar putea face față el 
solicitări, dacă nu ar 
ti rea necesară ?

Firește, în pregătirea jucătorilor, 
un cuvînt hotăritbr îl au în primul 
rînd antrenorii. Dar cele mai - fru
moase planuri 4e pregătire, cele 
mai cuprinzătoare conspecte, în
tr-un cuvînt cele mai bune intenții 
ar fi anulate dacă nu s-ar obține 
și ADEZIUNEA JUCĂTORILOR, 
participarea lor conștientă lj rea
lizarea obiectivelor de instrui
re. individuală și colectivă. Și 
rîndurile acestea lor li le adresăm, 
pentru că jucătorii sînt factori de
cisivi in această importantă perioa
dă în special, și de-a lungul între
gului an, în general. Interesele e- 
chipelor ale căror culori le vor a- 
păra în campionat și în partide in
ternaționale, ca șt — mai ales — 
ale fotbalului nostru, ale echipelor 
naționale, 
forturi și 
Poate că 
nepotrivit
dar noi tot vom recurge la el. la 
ce! al jucătorului englez Colin Beii, 
considerat cel mai în formă fotba
list britanic. Revista „World Sports" 
descrie intr-unui din numerele sale 
cum și cit se antrenează Beli :

„Diminețile le începem cu o șe
dință intensă de alergări: o cursă

pretind din partea lor e- 
sacrificii îndeosebi acum, 
multora li se va părea 
exemplul de mai jos,

pe 500 yards (n.r. : un yard = 0,91 4 
m) pentru încălzire, apoi de patru 
ori 440 yarzi. de opt ori 220 yarzi 
de trei ori 150 și 50 yarzi. După- 
amlaza este momentul antrenamen
tului la haltere : 45—50 exerciții 
pentru mușchii ■ abdominali, exten
sie pentru picioare, cu . o bară de 
*0 kg pe umeri, patru serii de des
fășurări pe banca cu 70 kg, fle
xiuni cu 115 kg, precum și lucru 
Ia bare paralele. Toate acestea pen
tru rezistență și forță... în generat, 
antrenamentele fizice grele au loc 
la începutul săptăminii. Spre sfîr- 
șitul ei se lucrează pentru tehnică; 
joi este zi de repaus, pentru recu
perare în vederea meciului de sîm
bătă”.

Am dat acest exemplu pentru 
conținutul lui și pentru caracterul 
său potriviț cu perioada actuală 
din activitatea fotbaliștilor noștri. 
Să mai amintim că în afara antre
namentelor organizate, jucătorii en
glezi — și nu numai ei — își fac 
timp și pentru pregătire individuală 
voluntară, un fel de „supliment11, 
așa făceau Voinescu, Petschovschi, 
Constantin,
Nu credem că
Sîntem convinși 
rinduri jucătorii 
ce așteptăm din
drul obligațiilor pe care 
de fotbalul nostru.

Călinoiu, sau 
mai este 
că și 
noștri 

partea

Szoke ? 
nevoie, 
aceste 
înțeles 
în ca-

Utt

din
au 
lor, 
le au față

Petre GAȚU

SAO PAULO, 31 (prin telefon). 
Sîmtătă după-amiază, în localitatea 
Jundiai, la 60 km depărtare de 
Sao Paulo, fotbaliștii de la Steaua 
au întîlnit pe stadionul Dr. Jainie 
Cindra, echipa locală Faulista, care 
activează în campionatul statului 
Sao Paulo. Pentru această întîlnire, 
echipa locală a fost întărită cu 4 
jucători de la cunoscuta formație 
Corinthians. E vorba de fotbaliștii 
Diton, Dirceu Alvez, Suindi și cu
noscutul Paulo Borges.

In fața a 25 000 de spectatori, pe 
un teren moale, datorită ploii care 
a căzut atît înaintea partidei cît și 
în timpul ei, fotbaliștii români au 
desfășurat cel mai bun joc al lor 
și au obținut victoria cu scorul dc 
2—0. Autorii golurilor: Tătaru 
(min. 60) și Ion Constantin (min.

80). Steaua a dominat jocul, mai ales 
la mijlocul terenului, și-a organizat 
mai bine atacurile și, în sfîrșit, a reu
șit să marcheze primele sale goluri de 
la venirea în Brazilia. Formația 
oaspete, s-a dovedit mult mai acti
vă și din rîndurile jucătorilor ei 
am remarcat pe Hălmăgeanu, Ște- 
fănescu, Tătaru și Cristache.

Arbitrul Arnaldo Folseca Carbal 
a condus următoarele echipe i

PAULISTA : Luls Fernado — Ba- 
iano, Diton, Colombo, Jair, Dirceu 
Alvez, Suind!, Paulo Borges, Aluisin, 
Selio, Tota.

STEAUA i Coman — Sătmăreanu, 
Smarandache, Hălmăgeanu, Crista
che, Ștefănescu, Vigu, Pantea, Tă
taru, Ion Constantin, Năstase (min. 
46 Marcu).

In continuarea turneului din Bra-

zilia. Steaua va juca miercuri, la 
Campinas, localitate situată la 100 
km de Sao Pauio, unde va întîlni 
echipa Guarani. De menționat că 
sîmbătă, Guarani a întîlnit pe River 
Plata (din Buenos Aires), cu care a 
terminat la egalitate : 1—1.

în ziua de 9 februarie, 
va juca cu C.F. Curitiba, 
de 13 februarie, jucătorii 
vor reveni la București.

★
După ce sîmbătă a întîlnit pe Pal- 

meiras, echipa Ungariei a jucat du
minică la Rio, unde a terminat la 
egalitate, 2—2, cu Flamengo. Tot 
duminică, la Sao Paulo, Belo Hori
zonte a jucat cu Atletico Mineiro 
campioana Braziliei. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 2—2.

Pedro VILLA

Steaua 
In ziua 
români

...Alerga mult, se deplasa neînce
tat din „16 în 16“, în funcție de 
cerințele jocului ; acum „distrugea" 
printr-un tackling care lăsa dîră 
adîncă în zăpadă, acu’ îl vedeai la 
poarta adversă participînd la „un- 
doi“-uri, după preceptul vechi de 
cînd lumea în fotbal „dă-o și du-te“.

Și toate astea — într-un simplu 
meci de antrenament, în fața tribu
nelor goale, reci, neînsuflețite.

Stai și te întrebi : pentru ce acest 
uriaș travaliu de vreme ce Simionaș 
— căci despre el este vorba — este 
titular sută în sută pe postul său, 
la Politehnica Iași, pentru cine risi
pa de energie depuse în minutele- 
supliment la antrenamentul de azi ?

Voi afla, mai tîrziu, în cabina 
încălzită — adevărată binefacere 
pentru reporterul care a suportat 
două ore de ger — în acel colț al băn
cii, sub dulăpiorul purtînd eticheta 
lui Simionaș. „Fac totul din pasiune, 
mi ,se destăinuie el. Departe de a-I 
socoti o corvoadă, eu sint convins 
că antrenamentul îmi folosește în 
primul rînd mie, pregătindu-mă 
pentru joc. Și apoi, știu că toate 
lecțiile noastre de pregătire se în
cheie cu un Joc la două porți. Ei

bine, cînd ni se aruncă balonul, in 
viitoarea disputei uit și de mine. 
Simt că mi-e ciudă cînd 
fluieră pentru încheiere, 
ore în șir..."

Deși îmi place ce spune 
pralicitez. Dimpotrivă...

— Dacă la 21 de ani nu te dă
ruiești fotbalului cu pasiune, atunci 
cînd ?

nea Gil 
Aș juca

nu-l su-

jocul ăsta, așa în mod

ani la Politehnica Iași, 
ani înainte, la Bacău.

— La 21 de ani, am vreo nouă de 
cind practic 
organizat...

— De trei 
cu vreo doi 
Și în rest ?

— Patru ani Ia Roman, ca junior.
— Spune-mi, te rog, la juniori pe 

ce post ai jucat ?
— Tot mijlocaș, ca și acum...
— Un timp ai jucat și altceva. Și 

aripă stingă în „perioada Bacău", și 
fundaș dreapta, pare-se, chiar la 
Politehnica...

PUZDERIE DE TINERI
SCHIORI TALENTAȚI

SA AVEM INSA
RABDARE CU El

Am urmărit cu deosebit interes 
activitatea micilor schiori în acest 
început de sezon. De pretutindeni 
ne sosesc veștile unei activități 
competiționale _,nan stop" fără pre
cedent. La Băișoara, Păltiniș, A- 
zuga. Vatra Dornei, Petroșani, Re
șița, Sinaia, Predeal 
Brașovului întrecerile 
„capul de afiș" al 
sportiv duminical.

„Cupa Speranțelor" 
la Sinaia, Bușteni și Azuga (în trei 
faze) pentru probele alpine și fond, 
are toate șansele de a deveni un 
mare „Criteriu național" al schim
bului de mîine. în cursul desfășu
rării ei a surprins mai mult decît 
plăcut prezența, alături de schiorii 
prahoveni, a celor din Brașov, Pia
tra Neamț, București și Predeal, 
ceea ce denotă o optică sănătoasă 
în pregătirea copiilor. Circulația 
valorilor, permanentul contact cu

sau Poiana 
de copii țin 
programului

desfășurată

Frățilă 
Voicu-

— Da, dar foarte puțin. Eu la 
mijlocul terenului m-am simțit cel 
mai bine. Și cînd am îmbrăcat tri
coul cu nr. 11, eram doar o aripă 
falsă, tot spre mijloc trăgeam.

— De ce te-a atras... mijlocul 
renului ?

— Mi-a plăcut mereu să fiu 
mișcare. De efort sfat capabil, aici 
am mai mult cîmp dc acțiune. Dc 
doi ani, de cind m-am fixat pe act? t 
post de mijlocaș stingă, mă simt 
tare bine, joc fără frică...

te-

în

— Ai vreun jucător preferat prin
tre mijlocașii străini, vreun model ?

— Am mai mulți. Pe Beckenbauer, 
pe Overath, pe Gerson...Doina 

Cristian 
lescu fi Cristinel 
Bucur, trei au
tentice speranțe.

Fotoi 
I, MATEI-Sinaia
cei mai buni schiori, schimbul de 
idei și experiență între instructori, 
antrenori și profesori constituie 
fermentul și, în același timp, lian
tul atît de necesar unei munci co
lective de perspectivă.

Tonică, mobilizatoare, avalanșa 
micilor schiori la porțile afirmării. 

Desigur, nu poate decît să ne 
bucure cuprinderea unei mase din 
Ce în ce mai largi de copii în ac
tivitatea de instruire, ca și calita
tea muncii reliefată de surprinză
torul nivel tehnic al multora. Ima
ginile alăturate vorbesc de la sine- 
Din păcate, spațiul nu ne permite 
nominalizarea celor mai talentați

copii pe care 
pasiona ților 
însemna, de altfel, să nedreptățim 
pe mulți. Important de semnalat 
este faptul că „tehnica modernă", 
altădată accesibilă unui cerc re- 
strîns, este astăzi la fel de bine 
predată într-o concepție unitară în 
foarte multe părți ale țării, deci 
se merge pe un drum bun. Ne per
mitem cîteva recomandări; 
știut că un material de 
(schiuri, bocanci) ușurează 
bește învățarea schiului, 
competiții dă siguranța și 
tatea necesară. H. Bonnet 
că este mai util să antrenăm un

văzut și nici a 
lor îndrumători. Ar

oarecare pe schiuri 
pe un

este 
calitate 
și grâ- 
iar în 
eficaci- 
spunea

ÎNVĂȚĂTURA, EDUCAȚIA Șl SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

examenul de bacalaureat (procen
taj, deci, maxim, neegalat pe toată 
raza județului), iar 70 la sută din
tre ei sînt astăzi încadrați în dife
rite forme de învățământ superiori 
7 elevi au fost cooptați, într-un sin
gur an, în lotul republican de ju
niori ; elevii liceului dețin pînă Ia 
această oră 25 de recorduri națio
nale de juniori: în vitrina cu tro
fee a școlii stau la loc de cinste 14 
medalii de campioni republicani.

Acestea ar fi doar niște rezultate, 
seci, desigur, și într-un fel imper
sonale, la o simplă enumerare. Ce 
se ascunde îndărătul lor, ce forțe 
tainice le împing în planul din 
față, ce efervescență de calitate stă 
la temelia simbiozei dintre sport și 
învățătură ? In primul rînd, nivelul 
cunoștințelor la orele de curs, ope
rează ca o pîrghie pedagogică, per
fectă, condiționînd participarea la 
competițiile sportive. Cei 294 de 
elevi, cîți ocupă astăzi băncile li
ceului și sala de antrenament, țin 
pasul (am văzut), sub impulsul unei 
exigențe maxime, cu programa de 
învățămînt, consolidîndu-și cunoș
tințele și în orele de consultații 
obligatorii. Majoritatea lor locuind 
în internatul școlii, luînd masa la 
cantina școlii (gratuită), învățînd 
laolaltă, antrenîndu-se împreună, 
tși aduc, în mod obiectiv, la un 
numitor comun, preocupările ți e- 
nergia lor juvenilă. Posibilitățile de 
canalizare a educației acestor șco
lari pe direcția cea mai fructuoasă 
sînt astfel mult amplificate.

Aceasta nu presupune, desigur, că 
liceul și-a săpat albia de astăzi,

fără eforturi și fără seisme. Au 
existat și cazuri, singulare, ce e 
drept, de indisciplină și mentalitate 
defectuoasă, dar au învins, în cele 
din urmă, exemplul colectiv, meto
da și tactul pedagogilor. Iar acolo 
unde anomalia a mai trăit din re
surse regretabile, s-a intervenit 
prompt cu măsura severă a înde
părtării de colectiv i este cazul de
venit „clasic" al elevului Constantin 
Grigoriu, înrăit pugilist de Circum
stanță, în ciuda unor calități certe 
pentru atletism. In alte ocazii, sita 
exigenței a cernut de la sine ele
mentele slabe, fără forța de a se 
alinia la un program comun de în
vățătură și disciplină, retrăgîn- 
du-se singure, în mod deliberat, din 
frontul de educație drastic al aces
tui liceu. Tărîmul educativ mai 
păstrează denivelări, se vorbește 
încă de elevul Gh. Radu, care a- 
leargă pe distanța de 400 m plat, 
mai repede decît... propria sa con
știință de elev și sportiv. Dar Radu, 
se apreciază, a făcut totuși un salt 
în această privință, vizibil, deși nu 
complet, comparîndu-1 cu el însuși 
din ziua înscrierii la acest lăcaș de 
învățămînt.

. . .Am vizitat recent Liceul ex
perimental de atletism din Cîmpu- 
lung Muscel, cu clădirea sa nouă, 
cu sala de sport, cu stadionul din 
vecinătate, Cu terenul care așteaptă 
începerea unei noi construcții (o 
sală de atletism de 85 m lungime). 
In după-amiaza aceea de iarnă, în 
care aerul tremura parcă de atîta 
ger, marginea stadionului era inva
dată de elevi cu unelte în mîini. 
Directorul Gabriel Bădescu îi pri
vea aproape patern, în efortul lor 
colectiv $i .voluntar de a căptuși

pista cu 
original, menit 
vreme de iarnă, 
atletism, aflată 
fază de proiect, 
dați și serioși, 
demnitatea 
util pentru 
înșiși. Nici 
comoditate, 
prematur ofilită. Era o explozie de 
sănătate pe cîmpul mănos al dato
riei împlinite.

rumeguș. Un patent 
să substituie, pe 
sala acoperită de 

(deocamdată) în 
Elevii erau încor- 
degajau elanul și 

conștiinței că fac ceva 
societate, și pentru ei 

poză, nici afectare, nici 
nici plete, nici mină

sportiv 
decît un schior bun 
rial prost. Pe cînd un material de 
cursă adecvat copiilor ?

Schiul de azi este o disciplină 
complexă, caracterizată printr-un 
înalt grad de tehnicitate și dina
mism, pretinzînd o permanentă a- 
daptare la condițiile în care se 
schiază, un simț dezvoltat al echi
librului și alunecării, o motrici
tate deosebită, pentru a nu mai 
aminti de acele aspecte care dau 
conturul unei individualități puter
nice.

Atîta timp cît instruirea este ro
dul unei viziuni de ansamblu a- 
supra acestor cerințe, aspectul for
mativ și. în ultimă instanță, com
petitivitatea viitorului performeri 
sînt asigurate. Orice ignorare sau 
exagerare într-o direcție sau alta 
are repercusiuni, mai puțin sesiza
bile în prezent, dar iremediabile 
mai tîrziu.

Iată pentru ce recomandăm a- 
celora prea captivați de eleganța 
evoluției unor copii sau de ex
plozia cajițâților 
nu se gff __ —
tîrziu nu va suride decît ăcelorâ 
care știu 
fizic și 
lansa în 
petiției. ..

Răbdare colega 1
prof. ION MATEI

bune, 
mate-

— Ce-ți place mal mult la ei ?
— Faptul că sînt jucători com

plet!. Acoperă zone mari, înghit ki
lometri 
și șut...
- Și
— Pe

înapoi, nu le lasă la greu, protejea
ză perfect, scoate pase care-ți tre
buie, scurtă, medie, lungă. Și mai 
are ceva : cînd se află în posesia 
mingii, adversarul nu-i ghicește 
niciodată intenția. Ah, ce n-aș da 
să fac într-o bună zi pereche cu el...

— La Rapid ?
— Nu, la națională. De ce aș as- 

cunde-o...
— La națională e Radu Nunweil- 

ler. Nu-ți place ?
— Ba da, dar nu uitați că anul 

acesta Radu împlinește 28 de ani.

într-un joc, au fantezie, au

printre mijlocașii români ?
Dumitru. Și el are tot: vine

tcă.
izice a altora, să 
‘Succesul de mâi

Să aștepte a fi pregătiți 
tehnic, înainte de a se 
marea aventură a com-

Autoturisme la alegere în luna februarie
Și în luna februarie 1972 continuă 

atribuirea de autoturisme — săptă- 
mînai — la toate tragerile si con
cursurile obișnuita LOTO, PRONO
EXPRES si PRONOSPORT.

Autoturismele se acordă în cadrul 
valorii unitare a cîstiguriior în nu
merar, indiferent de categoria la care 
a fost obținut cîștigul (de o valoare 
cel puțin egala cu aceea a auto
turismului ales), felul biletului t>e care 
a fost realizat sau taxa de participare 
per variantă

Iată acum lista autoturismelor care 
stau la dispoziția cîstigătorilor în luna 
februarie a.c.: DACIA “
lei). DACIA 1100 (55 000 
DA S100 (53 000 lei).

Nu vă rămîne decît 
dumneavoastră la tragerea Pronoex
pres de mîine pentru a putea obține 
unul din cîstisurile amintite mai sus. 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

• Se aduce la cunoștința partici- 
pantilor sistemelor de joc Loto-Pro
nosport din municipiul București că 
un număr de 10 240 de cîstlgători încă 
nu si-au ridicat cîstigurile ce li se 
cuveneau fa termen pe anul 1971,

de la concursurile Pronoexpres, Prono
sport si tragerile Loto. Cu acest pri
lej. reamintim că participanții res
pectivi mai pot să-si ridice ciștigu- 
rile numai de la Administrația de 
Stat Loto-Pronosport - Centrala, Ca
lea Victoriei nr. 9, pe bază de cerere, 
timp de un an de la data tragerii sau 
concursului respectiv.
CRTIGUR1LE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 4 DIN 26 IANUARIE 1572

1300 (70 000 
lei) si SKO-

să jucati Si

Extragerea I : Cat. 2 : 2.30 variante a 
31 429 lei ; Cat. 3 : 10,70 a 6 756 lei ; Cat. 
4 : 47.50 a 1 522 lei ; Cat. 5 : 186,30 a 388 
lei; Cat. 6 : 5 758,79 a 40 lei.

Report cat. 1 : 871 736 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 varian

tă 25% a 100 000 lei și 1 (10%) a «000 
lei ; Cat B : 8 a 10 363 lei ; Cat. ~ 
45,23 a 1 832 lei : Cat. D : 1. 
iei ; Cat. E : 179,55 a 200 lei ;
3 320.40 a 40 lei.

Report categ. A : 274 311 lei.
Cîștigul de categ. A (25%) a revenit 

lui PETRE ȘERBAN din București, care 
obține astfel, la alegere, 1 autoturism 
șl diferența In numerar sau suma 
integrală.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO
SPORT. i

îi . Cut. C :
2 260,80 a 60 

Cat. F :

DE VERIFICAREMUNCHEN
PRIMELE JOCURI

REINTILNIRE
CU TRICOLORII

(Urmare din pag. 1)

este piesa careMijlocașul-piston
se uzează mai repede. Și-apoi nu e 
musai ca visul meu să se realizeze 
acum. Abia am promovat la „olim
pici”.

ALE RAPIDULUI
în cadrul pregătirilor pentru noul 

sezon competițional, Rapidul va sus
ține în această săptămînă primele 
jocuri de verificare. Astfel, miercuri* 
pe stadionul Giulești, începînd de 
la ora II, feroviarii vor avea ca 
parteneri pe componenții echipei de 
tineret-rezerve a clubului. Duminică 
6 februarie, tot pe stadionul Giu
lești, de la aceeași oră, Rapidul va 
juca în compania formației bucureș- 
tene Electronica, din divizia C.

accea m-a
a

a 
el

fl 
pe 
ce

— Antrenorul Ola te prețuiește. 
Nu de mult a declarat în ziar că în 
1971 ai fost cel mai bun jucător al 
reprezentativei de tineret.

— Am citit, m-am bucurat, se în
țelege. Aș vrea să vă spun că, oare
cum, mă simt creația dînsul'ui. M-a 
adus, cu ani în urmă, la lotul de 
juniori U.E.F.A., după
promovat în echipa de tineret 
țării șl, recent, la „olimpici".

— Cum s-ar spune, pe unde 
trecut Gheorghe Ola l-a luat cu 
și pe Simionaș.

— îi sînt tare îndatorat. Voi 
demn, vă asigur, de prețuirea 
care mi-o acordă. Voi face tot
depinde de mine pentru ca echipa 
pregătită de tovarășul Ola să ajun
gă Ia Miinchen. Da, acesta este și 
obiectivul pe care mi l-am propus : 
de două ori la Miinchen.

— Cum, adică, de două ori ?
— Nu v-am spus ? în curînd voi 

bate și la porțile echipei naționale, 
care, după cum se știe, atacă din 
toamnă și obiectivul Miinchen. 
Vreau să fiu prezent la Miinchen de 
două ori, la ambele turnee finale. 
Mărturisit sau nu, fiecare fotbalist 
care se respectă își are un ideal, un 
țel al lui pentru care luptă. Asta 
mă stimulează, mă ajută să escala
dez mai hotărit, mai ușor, piscurile 
performanței sportive...

G. NICOLAESCU

nul de primăvară dl pregătirea fi
zică făcută cu dînsul a fost foarte 
bună",

...Operațiunea repartiției fiind 
încheiată, toată lumea urcă spre 
camere, în timp ce noi mai rămî- 
nem cîteva minute cu antrenorul 
Angelo Niculescu care ne furnizea
ză programul pe întreaga săptămî- 
nă : astăzi după-amiază (n.r. ieri) 
răspundem invitației adresată de 
conducerea Liceului „23 August", 
a cărui organizație de pionieri îl 
va alege pe. Dumitcache, președin
tele ei de onoare; marți: control 
medical la centrul medieo-sportiv 
„23 August"; după-amiază o ușoară 
mișcare pe unul din terenurile 
anexă ale complexului ; miercuri: 
două antrenamente — unul dimi
neața, celălalt după-amiază ; joi : 
joc la două porți cu echipa de 
tineret rezerve a clubului Dinamo ; 
vineri: dimineața antrenament ușor; 
seara; vizionarea unui spectacol de 
teatru, probabil „Pisica sălbatecă" 
la Teatrul Mic; sîmbătă: odihnă; 
duminică: meci la Pitești cu F. C. 
Argeș.

Ii mulțumim antrenorului Angelo 
Niculescu, apoi transmitem, tele
fonic, redacției primele amănunte 
pe ’72 de la prima convocare a lo
tului reprezentativ. De ieri, ataca
rea principalului obiectiv pentru 
tricolori — jocurile cu Ungaria în 
„sferturile" Campionatului euro
pean — a început!

Iată lista celor 17 componenți ai 
lotului reprezentativ, reunit ieri la 
București : Adamache, Ștefan, — 
portari ; Crețu, Lupe seu. Dinu, 
Deleanu, Mocanu, Sătmăreanu II — 
fundași ; Dumitru, Radu Nunweil- 
ler. Anca — mijlocași; Luceșcu, 
Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache. 
lordănescu, Uifăleanu — înaintași.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU FRUNTAȘELE DIVIZIEI C

GLORIA BUZĂU (seria a V-a)
Situația in clasament:

■’ Evident, ca oricare dintre frun
tașele diviziei C, și Gloria Buzău 
și-a pus ca obiectiv pentru sezonul de 
primăvară calificarea pentru bara
jul categoriei secunde. In tur, bu- 
zoienii au reușit frumoasa perfor
manță de a termina cele 13 etape 
cu o singură înfrîngere (la Sinaia, 
0—1 cu Carpați, una dintre prin
cipalele pretendente la șefia seriei) 

In toamnă, Gloria a prestat un 
joc bun, a avut o linie ofensivă 
destul de productivă și o apărare 
ermetică.

Golgeterul echipei! Constantin 
Stan, care a înscris 9 goluri.

Antrenorul Gloriei este maestrul 
sportului Petre Dragomîr (fostul ju
cător al Petrolului). Jucătorii au 
fost disciplinați 
prima parte 
nesuferind nici 
nare din joc.

Lotul pentru 
Stelian, IonițS, 
Bodescu, Mănescu, 
leag, Nan, Stoica, Predescu, Sotir, 
— fundași, Badea, Toader,. Bună- 
ziua, Rusen, Bădin — mijlocași, 
Caloianu, Stan, Negoescu, Florea, 
Perianu și Cramer — înaintași. Lo
tul (cu cîțiva jucători mai „bă- 
trîni") are vîrsta medie de 25 de ani. 
în noul sezon atacul va fi, 
probabil, compartimentul forte al 
echipei întrucît a fost întărit cu 
Cramer, iar unul dintre cei mai

a 
o

în jocurile din 
campionatului, 

sancțiune, elimi-

retur arată astfel I
Arghir — portari, 

Coman, Huțu-
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eficace atacanți, Negoescu (provenit 
de la o
Nehoiu) 
golgeter

echipă județeană, Foresta 
amenință serios poziția de 
a lui Stan.

Trebuie să mai amintim că la 
încheierea turului conducerea sec
ției a luat în discuție comportarea 
tuturor jucătorilor și acei care au 
dat dovadă de lipsă de interes în 
pregătire, ca de exemplu, Caloian, 
Perianu. Rusen, Etern au fost 
sancționați.

P. VRĂBIESCU — coresp.

FLACARA MORENI (seria a Vl-a)
Situația în clasament:

După mai bine de două decenii 
în divizia B, în campionatul 1971 — 
1972 echipa petroliștilor din Moreni 
a ajuns în divizia C. Chiar din 
prima etapă în această a treia ca
tegorie a campionatului, Flacăra a 
pășit cu... stîngul, pierzînd cu 1—3 
în fața proaspetei promovate în 
C, Metalul Mija. Înfrîngerea a ve
nit ca un duș rece, care i-a trezit 
din amorțeală atît . pe jucători cît 
și pe conducători. încet, încet însă 
Flacăra 
fruntea 
tehnică 
fostului antrenor al echipei Virgil 
Blujdea. Acum, suporterii din Mo
reni sînt din nou optimiști și au 
mare încredere în echipa lor, spe- 
rînd să revină în divizia secundă.

Lotul în tur a fost alcătuit din 20 
de jucători: Stan (27 ani), Brebea- 
nu (19), portari, Stăfănescu (18), 
Dumitran (32), Ungureanu (20), Con
stantin (20), Pană (24), Zdrenghea 
(24), Barbu (25) — (undași, FI. Frtn- 
cu (33), Frățilă (27), Toma (24), Do-

a revenit, situîndu-se în 
clasamentului. Conducerea 

a fost încredințată din nou

i
i

13 8 3 2 29-13 19 p
(27) — mijlocași, Dănilă (28), 
(22), Petrescu (22), I. Frincu

bre
llie _____
(22), Drăgan (28), Dinescu (19) și 
Babeți (19) — înaintași. „Vetera
nii” Dumitran și FI. Frincu 
fost tot timpul turului oameni

au 
. - ------------------ - de

bază ai echipei — nelipsind de la 
eanici o partidă — și au servit 

exemplu din toate punctele de ve
dere tinerilor. Mezinul Ștefănescu, 
crescut din formația de pitici, a 
fost și el unul dintre cei mai buni 
jucători, fiind prezent și el la toate 
meciurile de campionat în toamnă. 
Cei mai productivi atacanțl s-au do
vedit Stelian (9 goluri) și Petrescu 
(7).

Pentru retur, lotul va fi întărit 
cu cîțiva juniori proprii.

Numeroșii iubitori de fotbal din 
orașul nostru au încredere în for
mația lor. Un atu pentru primăva
ră ; derbyul cu ocupanta locului II 
(Oltul Slatina —18 p) va avea loc 
la Moreni (în tur scorul a fost 
0—0).

GH ILINCA — coresp.

3
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un gazetar!

EXCESUL DE PUBLICITATE
l-A FOST FATAL

LUI KARL SCHRANZ
După cum se anunță din Sapporo, 

ca urmare a recomandării Comisiei 
de validare a înscrierilor la Jocu
rile Olimpice de iarnă. Comisia 
executivă a C.I.O. a adoptat o re
zoluție prin care schiorul austriac 
Karl Schranz este descalificat și 
nu va putea lua parte la întrece
rile Olimpiadei albe.

Karl Schranz este acuzat că a 
permis în ultimii ani folosirea nu
melui său și a fotografiei sale în 
scopuri publicitare. în consecință, 
se consideră că el nu poate concura 
ca sportiv amator la Jocurile Olim
pice de iarnă.

Karl Schranz, în vîrstă de 33 de 
ani, un adevărat idol pentru spor
tivii austrieci, a fost de trei ori 
campion mondial, de două ori câș
tigător al „Cupei Mondiale", dar 
nu a reușit nici o dată să cuce
rească titlul olimpic. Speranțele 
sale de a obține această perfor
manță la Sapporo devin acum 
realizabile, dacă hotărîrea luată 
fi pusă în practică.

UN SPORTIV „TABU"?

la competițiile organizate de Fede
rația internațională de schi".

HOTARÎRE TÎRZIE
Președintele federației franceze 

de schi, Maurice Martel, a ținut 
să arate că federația franceză res
pinge hotărîrea Comitetului inter
național olimpic cu privire la ex
cluderea lui Karl Schranz de la 
Olimpiada de iarnă. .,A descalifica 
pe cel mai bun schior la ora ac
tuală și după ce acesta a venit la 
locul Olimpiadei, este un fapt ne
drept. Fără Schranz ne va lipsi o 
bază de comparație în toate pro
bele alpine. Această hotărire tre
buia să fie luată cu mult înainte" 
— a declarat Maurice Martel.

PROBE MULT PREA GRAVE

i-
ar

austriac, 
a declarat : „Ne aflăm 
situații foarte dificile, 

să luăm o hotărire. 
pentru sportul austriac

La aflarea acestei vești, secreta
rul Comitetului olimpic
Edgar Fried, 
in fața unei 
Va fi greu 
Schranz este
aproape un «tabu». Așteptăm textul 
scris cu privire Ia excluderea lui 
Schranz și după aceea vom hotărî 
dacă echipa austriacă va rămîne 
sau nu la olimpiadă. Aș vrea totuși 
să subliniez — a conchis Edgar 
Fried — că Schranz, chiar dacă nu 
va putea lua parte la Jocurile de 
la Sapporo, are dreptul să continue 
activitatea sportivă și să concureze

Comentînd hotărîrea luată de 
C.I.O. și amintind că francezul 
Henri Duviilard ar putea avea a- 
ceeași soartă, corespondentul agen
ției France Presse scrie, printre al
tele : ..Marele campion austriac 
Karl Schranz a fost sacrificat pe 
altarul olimpismului. Dar se vede 
că probele de care dispunea comisia 
specială C.I.O. erau suficient de 
grave pentru a duce Ia această ho
tărire extremă, în afara excesului 
de publicitate Ia care s-a dedat în 
ultimii ani, Schranz deținea un post 
important in conducerea unei firme 
austriece de schiuri. în tabăra aus
triacă există în momentul de fată 
două curente : unul care cere re
tragerea întregii echipe de la Jocu
rile Olimpice de la Sapporo, iar 
altul care apreciază că în fața do
vezilor deținute de Comisia specială 
nu mai are nici o rațiune ca 
Schranz să fie apărat și, deci, să 
fie sacrificați pentru el ceilalți 
schiori austrieci".

tuns in con- 
organizatori-

Telefoto i
A.P.-Agerpres

Probabil
zent pentru ulti
ma oară într-un 
sat olimpic, Karl 
Schranz se lasă 
încă 
tul
lor...

întrecerea „ICARILOR“
se va desfășura sub semnul
unei lupte fără precedent

Cu patru ani în urmă, la Grenoble. în 
plină supremație nordică (Bjom Wir- 
kola abia fusese „uns“ dublu campion 
mondial la Oslo în 1966), reduta scandi
navă era zdruncinată din temelii, pentru 
ca mai apoi, la Visoke-Tatry, la -.mon
dialele44 anului 1970, mitul invincibilității 
lor să se destrame definitiv. Ei nu se 
maj pot impune cu autoritatea din tre
cut în fața sovieticilor și cehoslovacilor. 
Performanțele lui Napalkov, Belousov, 
Raska erau pentru mulți cu totul ieșite 
din comun și însemnau, • 
mare semn de întrebare.

De fapt, *
și cu alte ocazii : în 1925 Dik 
slovacia. în 1933 Reymond — Elveția. în 
1939 Brâdl — Germania , dar perfor
manțele lor se pierdeau în ai’alanșa 
seriilor norvegiene sau finlandeze. Sem
nele schimbării raportului de forțe apar 
încă din 1960. cînd H. Recknagel — RDG 
se impune in arena mondială devenind 
campion olimpic și mai apoi. în 1962. 
campion mondial. Treptat, treptat, cen
trul. răsăritul Europei sau Japonia lan
sează săritori de mare talent. Se poate 
vorbj chiar de apariția unor veritabile 
școli : sovietică, germană, cehoslovacă, 
japoneză și. fără nici un dubiu, de o 
nouă ierarhizare a valorilor. Ce a favo
rizat aceasta ? Pa deonarte tradiționalis
mul și conservatorismul nordic, devan
sat de mobilitatea unor concepții mai 
puțin conformiste în adoptarea nou’.ui: 
pe de altă parte, condi’iile materiale 
create în aceste țări pentru promovarea 
continuă a acestui sport. Poate nu ar 
fi lipsit de interes să arătăm că Ceho
slovacia posedă 132 trambuline (din care 
3 de 90 m și 5 de 70 m). iar pentru an
trenamentele din timpul verii 7 tram
buline din masă plastică.

Japonezii își pun mari speranțe în 
Yukio Kasaya. Stilul său este de o pu
ritate unică, fiind un demn urmaș al 
lui Yguro. cel care a aplicat pentru 
prima dată. în 1936. plonjonul în timpul 
săriturii. El va trebui să suporie asaltul 
tuturor săritorilor din lume. Sarcina sa 
este Si mai dificilă -în fața corn pat rtoți- 
lor săi. Dar Kasaya nu va fi singurul, 
Takashi Fugisawa sau Hisayoshi Sa .ra
da fiind, de asemenea, săritori talentați.

Pentru norvegieni, Sapporo ar însem
na mai mult decit o victorie olimpică : 
restabilirea prestigiului ! Se pare că 
„Vulturul din Trondheim- — Bjorn Wir- 
kola (dublu campion mondial de 3 ori 
învingător în „Turneul celor 4 tram
buline**) este mai decis ca oricînd să 
obțină laurii olimpici pentru a putea

evident, un

breșe mai fuseseră făcute . -----ceho-

apoi să se consacre... fotbalului, dove
dind tuturor acelora care i-au imputat 
multilateralitatea, câ. de fapt, aceasta 
este condiția sine-qua-non a reușitei. 
Ingolf Mork — actualul ciștigător al 
„Turneului celor 4 trambuline** — este 
unul din marii favoriți, alături de care 
Lars Grini, veșnic în căutarea pașilor 
pierduți. și tînăra speranță Inge - Bjor- 
neby sînt punctele forte ale unei echipe 
redutabile.

Din 1968. sovieticii au marcat o ascen
dență continuă (2 titluri mondiale, 1 
olimpic), dovedind că au un izvor ne
secat de talente și un sistem de pregă
tire bine pus la punct. Garij Napalkov, 
unui din marii favoriți ai acestei Olim
piade. este dotat cu calități excepționale: 
gabarit impresionant, tehnică ireproșa
bilă. un curaj ieșit din comun. Anatoli 
Teglanov. „veteranul*4 Koba Tzakadze 
sau tînărul Ivannikov sînt capabili ori
cînd de mari rezultate.

Tn palmaresul Cehoslovaciei figurează 
numai două titluri (1 mondial. 1 olim
pic), deși soortivi? săi s-au numărat de 
multe ori primre protagoniști. J. Raska, 
Z. Hubac. K. Kodejska sau R. Hohnl 
sînt stele de primă mărime.

Reprezentanții R.D.G., cu toate că l-au 
p’erdut pe H Queck (accidentat), au în 
Hary Glass. H. Schmidt. J. 
tineri extrem de combativi 
bine pregătiți.

Finlandezii 
anilor 
locuri 
regulă 
firului 
mo Ekholm sau Topi Mattila.

Austria. Elveția. Polonia. Iugoslavia, 
Suedia. RFG. constituie un eșalon apar
te. Reprezentanții lor fac parte din 
„noul val* a cărei forță s-a impus încă 
de la ultimele C.M. Ei vor juca uh Tot 
important pe trambulinele olimpice. Po
lonezii D. Gasienica. T. Pavlusiak. aus
triecii E. Kroll, R. Bachler. elevețienii 
H Schmid, J Zehnder, iugoslavii L. 
Zaic, M. Mesec. P Stefancic, iată cîteva 
nume demne de reținut.

Dommerick 
și foarte

1954. 56. 58. 
la marile 
ocupate de 
rupt luptă

de aur a

PANTURU Șl VILMOȘ ÎN FORMĂ BUNĂ
(Urmare din pag. 1)

rea care va începe vineri 4 februa
rie Panturu, în schimb, a avut ghi
nionul de a i se fi blocat o patină, 
fapt care i-a solicitat lui și frîna- 
rului Ion Zangor multă îndemînare 
și singe rece deosebit pentru a e- 
vita un occident. Cei doi au trecut, 
din fericire, cu bine linia de sosire. 
Apoi, întreaga echipă a Româ
niei în frunte cu antrenorul Ha- 
riton Pașovschi, a cercetat cau
zele defecțiunii, pentru a elimina 
posibilitatea repetării ei. Deoarece 
pîrtia era închisă, boberii noștri 
au avut răgazul necesar punerii la 
punct a „mașinilor" și a patinelor, 
astfel ca a doua zi, în caz că sta
rea timpului va permite, să poată 
efectua antrenamentele în cele mai 
bune condiții.

frunte în întrecerea de săptămîna 
viitoare. Cît privește al patrulea 
titular el nu a fost stabilit încă. 
Ion Țeposu, considerat inițial ti
tular, are acum o puternică con
curență în Nicolae Veștea și Vic
tor Fontana și, după toate proba
bilitățile, componența exactă a șta
fetei va fi cunoscută abia în ajunul 
curse'.

nu uită epoca
64. cînd primele două 
competiții erau de 
ei Pentru reînnodarea 
Taumo Kayhko, Rei-

Concursul „Prietenia*4 la patinaj viteză

AL MALKOVSKI (U.R.S.S)- 
„SĂGEATA" SPRINTERILOR

ZOLTAN SANDOR a doborii un record românesc care datează de 14 ani
ZAKOPANE, 31 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Azi la 
prînz, pe o vreme splendidă, primă
văratecă și totuși cu gheață exce
lentă, au continuat întrecerile din 
cadrul concursului internațional al 
speranțelor olimpice „Prietenia". 
La cursa de sprint — 500 metri — 
s-au aliniat 31 de concurenți, dintre 
care cîțiva au fost marcați cu timpi 
excelenți de către cronometrele 
electronice. Și la această probă 
inaugurală a băieților, protagoniștii 
au fost sprinterii pe gheață din 
U.R.S.S. și R.D.G. Aleksander Mal- 
kovski (U.R.S.S.) a devenit... săgea
ta nr. 1 a sprinterilor prezenți aici 
la Zakopane. El a fost cronometrat 
pe 500 m cu un timp valoros — 
41,69.

Dintre reprezentanții noștri s-a 
arătat excepțional tînărul patinator 
brașovean Zoltan Sandor care a 
reușit pe clasica distanță scurtă 
44,73 secunde, realizînd un nou re
cord de juniori mari la 500 m (17 
— 18 ani). Vechiul record era 45.6 
și fusese stabilit în urmă cu 14 ani 
pe patinoarul de mare altitudine de 
la Alma Ata. Și ceilalți doi vite- 
ziști români, Vasile Ciolacu și La- 
dislau Foct, au avut o comportare 
meritorie, realizînd cifre care con
stituie noi recorduri personale.

REZULTATE: băieți 500 m — 1.

Al. Malkovski (U.R.S.S.) 41,69, 2. J. 
Hanke (R.D.G.) 41,92, 3. A. Pleha- 
nov (U.R.S.S.) 42,76. Iată și locurile 
ocupate de alergătorii noștri î 15. Z. 
Șandor 44,73.... 26. V. Ciolacu 49,21... 
30. L. Foct 1:15,75 (a avut o căză
tură).

întrecerile se încheie marți-după- 
amiază.

Aici, la Zakopane; într-una din 
sălile de recepție ale elegantului 
hotel Sport se desfășoară p consfă
tuire a antrenorilor de patinaj din 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia, România și Ungaria. 
Antrenorul coordonator al federați
ei de patinaj al Poloniei, Zbigniew 
Osinszki, a prezentat un referat care 
cuprinde următoarele teme : Princi
palele tendințe în procesul de pre
gătire al tinerilor patinatori ; cola
borarea dintre antrenori și medici 
în procesul de instruire : divizarea 
în grupuri de antrenament și nu
măr de starturi programate într-un 
sezon pentru patinatori între 14—19. 
Tehnicienii prezenți aici discută a- 
ceste probleme în ședințe care au 
loc zilnic după terminarea întrece
rilor. Țara noastră este reprezentată 
la această reuniune tehnică de către 
antrenorii ! Z. Szekely și Șt. De- 
menyi.

Troian IOANIȚESCU

CAMPIONATE 
DE FOTBAL 
ÎN EUROPA

BELGIA (etapa a 18-a) : F.C. Bruges
— F.C. Liege 3—1 ; Beveren — Diest 0—0; 
Antwerp — Union 0—0; Lierse — r C. 
Malines 2—1 ; Anderleeht — Cercle Bru
ges 1—0; St. Trond — Waregem 3-1 : 
Crossing — Racing White 1—3; Standard 
Liege — Beerschot 0—0. In clasament 
conduce echipa F.C. Bruges cu 32 p. 
urmată de Anderlecht și Standard — cu 
cite 26 p etc.

R.D. GERMANĂ (etapa a 17-a): F.C. 
Karl Marx Stadt — F.C. Magdeburg 2—1: 
Wismut Aue — Hansa Rostock 4—3; 
Vorwărts Stralsund — Vorwarts Fran
kfurt pe Oder 3—2 : Stahl Rie
sa — Union Berlin 0—1 ; Dynamo 
Berlin — Dynamo Dresda 2—1; Carl 
Zeiss Jena — Sachsenring Zwickau 3—1; 
Chemie Halle — Lokomotive Leipzig 3—1. 
Pe primul loc în clasament se află echi
pa Carl Zeiss Jena cu 21 p.

PORTUGALIA (etapa a 17-a): Belenen- 
ses — Beira Mar 0—0; Vitoria Setubal — 
Tirsense 6—0; CUF — Benfica Lisabona 
0—2; FC Porto — Unio Tomar 1—1; Fa- 
rense — Boa vista 1—1; Sporting Lisabo
na — Barreirense 3—0; Guimaraes — 
Atletico 1—1: Academica — Leixoes 0—0. 
în clasament conduce Benfica cu. 32 Pa 
urmată de Setubal — 26 p, Sporting — 
25 p.

FRANȚA (etapa a 22-a) : Nîmes — 
Nantes 4—0; Angers — Marseille 1—Oț 
Red Star — Monaco 1—0; Bordeaux — 
Lyon o—3; Bastia — AngoulGme 2—0; 
Nice — Reims 3—0; Lille — St. Germain 
Paris 1—3; Nancy — Metz 1—1; St. E- 
tienne — Sochaux 0—1; Partida Rennes
— Ajaccio a fost amînată. Clasament î 
1. Marseille — 31 p; 2. Nîmes — 29 p, 3. 
Rennes — 26 p etc.

GRECIA (etapa a 18-a) : Panathinaikos
— Egaleo 3—0; Apollon — Kavala 3—2 ; 
Olympiakos Cipru — Ethnikos 0-0: PAOK
— AEK 2—0: Heraklis — Pierikos 2—0 ; 
Veria — Olympiakos Pireu 2—1 ; Pana- 
haiki — Aris 1—0; Olympiakos Voios — 
Fostir 2—1 ; Trikala — Panionios 2-0. 
Pe primul loc în clasament se află for
mația Panathinaikos Atena cu 48 p. se
cundată de Olympiakos Pireu — 44 p 
etc

GALATASARAY ÎNVINGĂTOARE

SĂRITORII NOȘTRI PE LOCURI MODESTE
ÎN CONCURSUL DE LA BERLIN

BERLIN, 31 (Agerpres). — In ca
drul concursului internațional atle
tic de sală, desfășurat la Berlin, 
proba de săritură în lungime a fost 
cîștigată de Klauss (R.D. Germană) 
cu un rezultat bun : 8,04 m. Pe locul 
doi s-a clasat compatriotul său 
Beer — 7.92 m, urmat de finlande
zul Toivonen — 7,91 m. Atletul ro
mân Carol Corbu a ocupat locul 
patru cu 7,83 m, întrecîndu-1 
francezul Pani — 7,75 m.

Foarte disputată a fost proba 
masculină de aruncarea greutății în 
care victoria a revenit lui Briese- 
nick (R.D. Germană) — 20,50 m, ur
mat de Rothenburg (R.D. Germană) 
— 20.33 m și Brouzet (Franța) — 
19,88 m.

pe

In proba de săritură în înălțime, 
doi concurenți Huettel și Dahlgren 
(Suedia) au obținut același rezultat: 
2,17 m, victoria revenindu-i concu
rentului din R. D. Germană. Spor
tivul român Csaba Dosa s-a si
tuat pe locul 5 cu 2,14 m.

Alte rezultate: prăjină: Kollio- 
maeki (Finlanda) — 5,20 m 
același rezultat reprezentantul 
Germane, 
doi) ; 800 
mană) — 
mann (R.
50 m plat: Zenk (R. D. Germană) 
— 5,6 ; 50 m garduri : Drut (Fran
ța) - 6,6.

ECHIPA austriacă de fotbal Sturm 
Durisol și-a început turneul în Turcia 
jucînd la Istanbul în compania formației 
locale Galatasaray. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (1—0) nrin 
golurile înscrise de Metin (min. 43). Tun- 
cay (min. 65) șî Muzaffer (min. 75). 
Punctul oaspeților a fost marcat în mi
nutul 81 de Fointinger. Partida a .'ost 
urmărită de peste 20 000 de spectatori

LUIGI SCARAMBONE
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UN MARE RECORD MONDIAL

Nordwig, a ocupat 
m : Dominik (R. D.
1:51,1 3000 m :
D. Germană) —

(Cu 
R.D. 

locul 
Ger-

Kusch- 
8:04,2 ;

A ÎNCETAT DIN VIAȚA
In noaptea de 28 spre 29 Ianuarie, a 

Încetat din viață, ia Modena. In urma 
unui Infarct, Luigi Scarambone, perso
nalitate marcantă a ziaristicii sportive Șl 
a fotbalului international. Colaborator 
prețios ai ziarului nostru și un sincer 
prieten al sportului românesc, Luigl 
Scarambone a contribuit din plin la dez
voltarea legăturilor de prietenie — pe 
linie de sport și presă — între Italia și 
România. El a deținut numeroase func
ții in organizarea fotbalului italian și 
internațional : secretarul ligii de fotbal 
a Italiei, al comisiei „Cupei Europei Cen
trale". al prezidenței comisiei Interllgl 
din Europa.

Biatloniștii înfruntă stihiile
Viscolul a bîntuit și pe Mako- 

manai, dar el nu i-a putut împie
dica pe biatloniști să-și continue 
antrenamentele în condiții cit mai 
apropiate de cele*" de concurs. Lo
tul român, antrenat de Constantin 
Tiron și Marcel Stuparu, a efectuat 
o cursă de 28 km, cu trageri în 
poligonul pe care-1 va folosi în zi
lele de 8 februarie (cursa indivi
duală) și 11 februarie (ștafeta) în 
disputa oficială. O formă foarte 
bună manifestă Gyorgy Vilmoș. ex
celent și la fond și la trageri. Con
stantin Carabela și Nicolae Veștea 
s-au comportat și ei remarcabil, 
anunțîndu-se „baza" ștafetei care 
sperăm că va ocupa un loc de

Ceruirea, veșnica problemă
După viscolul care nu a conte

nit timp de 24 de ore, la Sapporo 
a revenit vremea frumoasă. Dato
rită măsurilor luate de organiza
tori (prin mijloace mecanice ză
pada a fost degajată de la locurile 
de concurs în două ore, iar de pe 
șosele în trei ore), pîrtiile au putut 
fi utilizate din plin. La antrena
mentele de luni, zăpada proaspătă 
și grea a creat, însă, schiorilor și 
antrenorilor lor probleme deose
bit de dificile în ceea ce privește 
ceruirea. „Alpinii" 
Cristea, Virgil Brenci 
lor Kurt Gohn, au 
pîrtia de slalom din 
rasului (unde s-au pregătit, obli
gați de starea vremii, în cursul zi
lei de duminică) și s-au deplasat, 
împreună cu ceilalți schiori, 
muntele Eniwa unde va avea 
în ziua de 7 februarie, cursa 
coborîre

și Karl Schranz care a declarat că 
a făcut „un excelent antrenament", 
dar a refuzat să comenteze știrea 
referitoare la excluderea sa de la 
Jocurile Olimpice. Francezii Henri 
Duviilard și Roger Mignon au men
ționat că pista de coborîre este 
foarte tehnică și că proba se va 
cîștiga în viraje. Cunoscuta cam
pioană Franțoise Macchi, ușor ac
cidentată cu cîteva zile în urmă, a 
făcut două coborîrî de 
tere, readucînd speranța 
francezilor.

Revenirea „veteranului"

recunoaș- 
în tabăra

Takadze

BREVIAR
• DUPĂ cum se a- 

nunță oficial in cercu
rile locale, împăratul 
Hirohito al Japoniei va 
asista la Jocurile Olim- 
pice de iarnă, pe care 
le patronează. în acest 
scop, împăratul va sosi 
Ia 1 februarie la Sappo
ro.

e SOLEMNITATEA 
deschiderii oficiale a 
celei de a 72-a sesiuni a 
Comitetului Internațio
nal Olimpic a avut loc 
în sala Hokkaido Rosei 
Nenkin Kaidan L.sala 
Securității sociale din 
Hokkaido), în prezența 
prințului moștenitor al 
Japoniei. După intor* 
narea Imnului olimpic, 
discursul inaugura'» a 
fost ținut de președin
tele comitetului Olim
pic japonez Hanji Aoki. 
După alocuțiunea pre
ședintelui C.I.O., Avery 
Brundage, prințul moș
tenitor a declarat sesiu
nea deschisă. în 
festivității care

cadrul
- —__ a Ur“

mat’ orchestra slmfo- 
. _• ------- prelu

de la
nică a executat 
diul Ia Jocurile 
Sapporo de compozito
rul Japonez Toru Take- 
mltsu șl Uvertura nr. 3 
Leonora de Beethoven. 
In cursul serii Kogoro

—

TRECE IN ISTORIE
• După 10 ani, lolanda Balaș a fost detronată • O recordmană

a lumii în stil „flop" — Cornelia Popescu • Pentatlonistele do*

mina... lungimea

noștri. Dan 
și antrenorul 
renunțat la 

apropierea o-

pe 
loc, 

de

Schranz prezent, toViși, 
la antrenament

Printre schiorii care au populat 
luni, pîrtia de pe Eniwa, s-a aflat

OLIMPIC
președintele 
de organi-

Uemura, 
Comitetului 
zare a J.O. de la Sap
poro, a oferit o recep
ție.• CONCURENȚI din 
lumea întreagă conti
nuă să soească la Sap
poro. Ultima statistică 
înregistrează prezența, 
aci, a 1370 de sportivi. 
Curios este de mențio
nat că, în același ținto 
au populat centrul de 
presă 1367 de gazetari 
străini și Japonezi, in
clusiv tehnicieni de ra
dio si televiziune.

• LOTUL de hochei 
al U.R.S.S. pentru J-O. 
de la Sapporo cuprinde 
printre alții pe următo
rii jucători: Vladislav 
Tretiak, Aleksandr Ka- 
gulin Viktor Kuzin. 
Igor Romișevski, Vitali 
Davidov, Anatoli Fir
sov, Vladimir Petrov, 
Aleksandr Iakușev, A- 
leksandr Malțev, Ev- 
gheni Mlșakov, Vladi
mir șadrin. Antrenorii 
echipei sînt Arkadi Cer- 
nîșev șl Anatoli Tara
sov
• POLICLINICA spe

cială amenajată în sa
tul olimpie de la Sap
poro beneficiază de 
un personal medical de 
înaltă calificare și de

cea mal modernă apa
ratură. Pentru stabili
rea diagnosticului me
dicii au la dispoziție un 
computer.

a COMITETUL olim
pic vest-german a a- 
nunțat că la Jocurile 
Olimpice de iarnă de 
la Sapporo au făcut 
deplasarea 88 de spor
tivi sub conducerea lui 
Adolf Heine. Din lotul 
vest-german fac parte, 
printre alții. Horst 
Floth Pepi Bader, 
Wolfgang Zimmerer, 
Donat Ertel, Walter Gil- 
lik (bob), Erhard Kel
ler, Horst Freese. Ger- 
bar Zimmermann. Mo
nika Pflug, 
ter (patinaj 
fred Hagn, 
ckelmiller. 
Neureuther, 
ger, Rosl Mlttermaier, 
Margret Hafen (schi al
pin), Walten Demel. 
Gerhard Gehring, Ed
gar Eckert, Hartmut 
Doepp Mlchaela End- 
ler (schi fond), Franz 
Keller. Alfred Winkler 
(combinată nordică), 
Josef Nledermaier, 
Theo Merkel (blatlon) 
șl Elisabeth Desmleltner, 
Christa Schmuck, Hans 
Wimmer, Anton Win
kler, Josef Fendt (să
niuțe).

Paula Duf- 
viteză). Al- 
Sepp Hb- 

Christian 
Max Rle-

Pe trambulina de la Miyanomori, 
săritorii sovietici s-au dovedit cei 
mai în formă. „Veteranul" Koba 
Țakadze (38 de ani) a obținut cea 
mai lungă -săritură — 81.5 m. el 
fiind urmat de compatrioții săi Je- 
glanov și Kalinin (ambii cite 80 m) 
și Napalkov (75 m). Japonezul Hi
roshi Itagachi a reușit și el 80 m 
din prima săritură, iar finlandezul 
Tauno Kăikohe a realizat a doua 
performanță a zilei, 81 m. Singurul 
accident l-a suferit cehoslovacul 
Leo Skoda care a căzut la ateri
zare, dar fără urmări grave.

In general, în aceste zile, văzînd 
cu cîtă seriozitate se pregătesc 
schiorii, boberii și biatloniștii. în
cerci un sentiment deosebit și dacă, 
întîmplător sau nu, compari sporti
vul de munte cu acela al terenu- 

i lui de fotbal, constați că primului 
muntele i-a dăruit, generos, din 
stîncile lui, bărbăție și temeritate 
fără limite. Mai înainte de a fi o 
joacă, schiul, bobul și .biatlonul în
seamnă muncă și - iar muncă, fără 
cruțare, fără intermitențe, în timp 
ce în fotbal (șl nu numai în fot
bal !), procentul de joacă rămîne 
mult prea mare.

După ce a trăit un deceniu și 
cîteva săptămîni, — fiind astfel 
cea mai durabilă performanță su
premă a atletismului feminin de 
după război —, la început foarte 
departe de visurile cele mai în
drăznețe ale oricărei săritoare, mai 
apoi în special ca barieră psihologică 
în calea unor atlete apropiate de 
valoarea lui 1,91 m, recordul mon-

Săritoarea în lungime nr 
Margit Herbst (RD.G.)

dial la săritura în înălțime al lo- 
landei Balaș reprezintă, de la 4 sep
tembrie 1971, numai recordul ro
mânesc al probei- Performanța, 
care a însemnat pentru săritura în 
înălțime feminină aproape ceea ce 
înseamnă 8,90-ul lui Bob Beamon 
pentru săritura în lungime a bărba
ților, a fost depășită — așa cum 
ultimele sezoane lăsau să se între
vadă posibilitatea — de Ilona Gu
senbauer, săritoarea de la poalele 
Tirolului. (Interesant este faptul că 
anul trecut proba masculină și-a 
schimbat la rîndul său recordma
nul, cei mai mari campioni pe care 
i-a avut săritura în înălțime, Va
leri Brumei și lolanda Balaș tre- 
cînd astfel, în istoria scrisă a at
letismului).

In 1971, proba feminină a spe
cialității nu și-a modificat numai 
prima performanță. Progresul a 
fost general și impresionant! pen
tru prima oară media primelor 10 
rezultate anuale depășește 1,85 m, 
iar numărul săritoarelor care au 
depășit 1,80 m este aproape incredibil 
30 (28 în Europa!). Explicațiile sînt 
multiple, 
rîndu-ne 
logici a 
pidă de 
atlete a 
Fosbury, 
bine reprezentat în elita feminină. 
Săritura cu rostogolire ventrală 
este, totuși, în continuare majori
tară, primele două rezultate ale 
anului, deci și recordul mondial

Popescu. B.T.A.
bronz a europenelor „indoor" reve-

Foto i
In martie, la Sofia, medalia 

nea Corneliei

fiind obținute 
Cea mai 

,,flop“-ului —

cea mai importantă pă- 
— în afara elementarei 

evoluției — însușirea ra- 
către un mare” număr de 
procedeului inventat de 

„flop“-ul. fiind, parcă, mai

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional de baschet de la 
Sao Paulo s-a Încheiat cu victoria re
prezentativei SUA, care a totalizat 5 p 
(două victorii și o înfrîngere). Cu ace
lași număr de puncte, dar cu un coșa- 
veraj inferior, selecționatele URSS și 
Braziliei s-au clasat pe locurile doi și 
respectiv trei In timp ce echipa Polo
niei a ocupat ultimul loc cu 3 puncte. 
In ultima partidă, a competiției s-au 
intilnit formațiile Braziliei și URSS. La 
capătul unul meci deosebit de echilibrat 
baschetbaliștii brazilieni au obținut vic
toria la limită CU 65—64 (27—38).

a Franței. Net superiori, rugbyștii fran
cezi au terminat Învingători cu scorul 
de 72—3 (40—0).

La Moscova s-a disputat returul meciu
lui dintre echipa Institutului de Aviație 
(M.A.I.) șl formația Partizan Bjelovar, 
contlnd ca semifinală a „Cupei campio
nilor europeni" la handbal masculin. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul de 
18—17 (7—9). învingătoare In primul Joc 
cu 21—14, echipa Iugoslavă l-a calificat 
pentru finala competiției.

La Casablanca, in cadrul „Cupei Națiu
nilor" la rugby, s-au intUnit reprezen
tativa Marocului și selecționata secundă

Cu prilejul concursului Internațional 
atletic de sală de la Portland (Oregon) i 
fondistul american Steve Prefontaine a 
’cistigat cursa de două mile cu timpul 
de 8:26.6. Pe locurile următoare s-au 
clasat Gerry Lindgren — 8:35,2 șl neo
zeelandezul Rex Maddford — 8:38,6.
Americanul Jim Ryun a ocupat locul 
patru cu 8:47. Proba de săritură cu pră
jina a revenit suedezului Kjell isaksson 
cu performanța de 5,26 m. iar cea de 
aruncarea *" '
Feuerbach

greutâtfj, americanului Al 
cu 20,88 m.

internațional de ellArie de la 
Mexico a debutat cu o probă

Concursul
Ciudad de________ ______  ... _____
de obstacole, In care victoria a revenit 
sportivului mexican Fernando Hernan
dez. Campionul vest-german Hanke 
Schmidt s-a clasat pe locul cinci. In 
timp ce francezul Pierre Jonqueres d’O- 
riola (fost campion olimpic) a abando
nat.

Proba de simplu din cadrul turneului 
feminin de tenis de la Hingham (Mas- 
sachusettes) a fost cîștigată de jucătoa- 
rea engleză Virgini a W,ade. In finală, 
Virginia Wade a invins^o Jn două «seturi 
cu 6—3, 7—5 pe tenismana franceză Fran- 
țoise Durr,
■
Cunoscutul ciclist belgian Ferdinand 
Bracke a eșuat tn tentativa sa de corec
tare a recordului mondial pe distanța 
de 5 km pe pistă acoperită. în concursul 
desfășurat pe velodromul acoperit din 
Anvers, Bracke a fost cronometrat în 
6:06,9, timp inferior cu 5,8 recordului 
lumii stabilit de el anul trecut la Gre
noble.
■
Boxerul canadian de cat. grea George 
chuvalo șl-a păstrat titlul de campion 
național, fn gala disputată la Vancouver, 
el l-a învins prin abandon pentru ră
nire In «eprlza a 6-a pe șalangerui său 
Charle Chase. In cadrul aceleiași gale, 
fostul campion mondial Cassius Clay a 
evoluat tn cîteva reprize demonstrative.

în acest procedeu, 
valoroasă adeptă 
o 

dială neoficială, 
o știm cu toții. 
Cornelia a avut 
m anul trecut, 
mai periculoasă 
Gusenbauer și a recordului aceste
ia. Atleta austriacă știe poate cel 
mai bine acest lucru. Cu toate că 
își anunțase, în septembrie, pre
zența la campionatele noastre in
ternaționale, ea s-a eschivat în ul
timul moment, pretextînd o acci
dentare. In ziua concursului de la 
București sărea însă (sănătoasă !) 
în cadrul unei reuniuni interne mai 
liniștite, cu adversare de 1,65 ra. 
Cornelia Popescu nu trebuie să uite 
nici o clipă că este temută I

★

Săritura în lungime are în frun
tea clasamentului o pentatlonistă, 
Margrit Herbst, al cărui rezultat 
este inferior cu numai 3 cm re
cordului mondial care aparține al
tei pentatloniste, Heide Rosendahl. 
De fapt, dintre ocupantele prime
lor șase locuri ale clasamentului 
anual, una singură este o săritoare 
în lungime pură, englezoaica 
Sheila Sherwood. Meta Antenen 
este tot pentatlonistă, iar Ingrid 
Mickler și Irena Szewinska sînt, 
în primul rînd, alergătoare de vi
teză.

în ansamblu, proba este în pro
gres, dar un progres liniștit, ne- 
spectaculos. Performanțele cele 
mai bune au ajuns în preajma ci
frei extraordinare de 7 metri, care 
ar putea fi realizată chiar anul 
acesta, în condițiile speciale crea
te de Jocurile Olimpice.

recordmană mon- 
dacă vreți — este.
Cornelia Popescu, 
„în picioare" 1,90 
dovedindu-se cea 

adversară a llonei

Pe noi ne interesează, 
în primul rînd evoluția 
Viscopoleanu. Campioana 
de la Mexico a avut un sezon nu 
prea strălucit — a și fost foarte 
mult timp accidentată —, dar a 
urcat totuși pe podium la Sofia, 
la campionatele europene de saiă, 
și s-a calificat în finala de la Hel
sinki. Sfîrșitul sezonului a găsit-o 
complet 
poziție, 
Szczecin 
cel mai 
1971.
luptătoare, bogata-i experiență 
competițională, sîntem convinși că 
Viorica va face tot posibilul pen
tru a-și apăra titlul olimpic.

desigur. 
Viori răi 

olimpică

refăcută și în bună dis- 
Viorica învingînd-o 
pe Irena Szewinska, 
bun rezultat al său 

Cunoscîndu-i calitățile 
bogata-i

înălțime

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

la
cu 

din 
de

Vladimir MORARU

I. Gusenbauer (Austria)
Lazareva (U.R.S.S.) 
POPESCU (ROMÂNIA)
Ciulkova (U.R.S.S.) 
Brill (Canada) 
Schmidt (R.D.G.) 
Hubnerova (Cehoslovacia)

A.
C.
V.

D.
R.
M.
B. Inkpen (Anglia)
S. Hrepevnik (Iugoslavia)
A. Proskova (Cehoslovacia)

1,92
1.88
1,87
1,87
1,86
1,85
1.85
1.85
1,84
1,84

Media primelor 10 rezultate ale anului 
1971 — 1,863 m (in 1970 — 1,843 m).

LUNGIME
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

M. Herbst (R.D.G.)
’ Mickler (R.F.G.)

Antenen (Elveția)
Rosendahl (R.F.G.) 
Sherwood (Anglia)

Szewinska (Polonia)
Herzog (R.D.G.)
Schuller (R.F.G.) 
VISCOPOLEANU (România)

i.
M.
H
S.
I.
M.
R
V. ___________ _________
L. Smirnova (U.R.S.S.)

Media primelor 10 rezultate ale anului 
1971 — 6,664 m (în 1970 — 6,607 mi.

LUPTĂTORII SOVIETICI VICTORIOȘI
PE TOATA LINIA LA TBILISI

lupteTurneul internațional de 
greco-romane de la Tbilisi a fost 
dominat de sportivii sovietici victo
rioși la toate categoriile. Iată cîști- 
gătorii competiției i cat. 48 kg: 
Kurbanov (Ion Stoica a ocupat lo-

cui 5); cat. 52 kg i Arutiunian ; cat 
57 kg: Davidian ; cat. 62 kg : To
karev ; cat. 68 kg: Kozin : cat 74 
kg : Stativka ; cat. 82 kg : Muhancv: 
cat. 90 kg: Șaladze ; cat. 100 kg i 
Bagoșin; cat. peste 100 kg: Mer
kulov.
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