
IMAGINEA SINTETICĂ
A PROGRESULUI TARII
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român a aprobat, în ședința sa din 1 februarie, Comuni
catul cu privire la Îndeplinirea planului de dezvoltare eoo- 

nomico-soclală a Republicii Socialiste România în anul 1971 
. Co®u°,oatul» dat publicității prin ziarele de ieri, oferă o lectură 
instructivă, capabilă lă stîrnească mtndria patriotică in sufletul ori
căruia dintre membrii societății noastre. Confruntarea opiniilor 
noastre — adesea nespecializate — cu datele riguroase, atotcuprin
zătoare, aJe Comunicatului, favorizează și de această dată formarea 
unei Imagini realiste și plenare despre posibilitățile economiei na
ționale, despre participarea însuflețită a populației muncitoare la 
sporirea zestrei țării, despre hotărîrea ei neclintită de a transpune 
in viață politica partidului de dezvoltare economică și socială a 
patriei.

In procesul istoric de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, planul cincinal 1971—1975 reprezintă o etapă importantă. 
Cu atîț mai plin de semnificație devine modul cum — iertată fie-ne 
expresia împrumutată din lumea sportului — se ia startul într-o 
asemenea competiție însemnată. In 1971 — deci în primul an al 
cincinalului — România a înregistrat remarcabile succese pe plan 
economic și social. Datele din Comunicat arată că sarcinile de bază 
ale planului de stat au fost realizate, valorificîndu-se mai bine re
sursele materiale și de muncă, sporindu-se productivitatea muncii și 
eficiența economică generală. Astfel, crescînd în ritm inalt produ
sul social și venitul național, s-a putut ridica în continuare nivelul 
material și cultural ai populației.

Congresul al X-lea al partidului nostru a stabilit un program 
de dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, de creștere a 
avuției societății, de Înaintare botărîtă a României pe drumul pros
perității și al civilizației socialiste. Acest program a fost adoptat Ș> 
el a început să fie înfăptuit cu abnegație de clasa muncitoare, ță
rănimea și intelectualitatea țării. Realizările din 1971 sînt rodul 
muncii poporului nostru. Datele publicate atestă, pe de altă parte, 
realismul prevederilor planului.

Cifrele publicate — din domeniul industriei, agriculturii și silvi
culturii, transporturilor și telecomunicațiilor, investițiilor și con
strucțiilor, cercetării științifice, comerțului sau acțiunilor social-cul- 
turale — oglindesc sintetic progresele realizate în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, în ridicarea continuă a nivelului de trai al 
poporului in anul ce a trecut. Cu aceeași mulțumire sufletească iau 
cunoștință sportivii de creșterea substanțială a volumului de inves
tiții destinate ocrotirii sănătății, de intensificarea circulației turistice, 
de sporirea sumelor din bugetul de stat cheltuite pentru sănătatea 
populației și pentru acțiuni social-culturale printre care, fără în
doială și cele privind educația fizică și sportul.

însuflețiți de aceste succese, oamenii muncii din țara noastră 
lși înzecesc eforturile pentru îndeplinirea planului pe anul 1973, 
contribuind astfel la atingerea mărețelor obiective propuse.
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11,00-12,15 (4,00—5,15): 
Festivitatea de deschidere

Azi, la Sapporo

Joi 3 februarie 1972

• Focul olimpic arde deasupra stadionului de gheață

Makomanai • Astă seară, meciurile inaugurale ale tur

neului olimpic de hochei • Ultimele antrenamente ofi
ciale ale boberilor : echipajul lui Panțuru pe locul doi

• Biatloniștii români se apropie de cei sovietici • Epi-

(Intre paranteze ora 
Bucureștiului)

16,00—18,00 (9,00-11,00) : 
Hochei : CEHOSLOVACIA • 
JAPONIA

19,30—21,30 (12,30—14,30): 
Hochei: SUEDIA—IUGOSLA-

log în „cazul Schranz"

ANUL XXVIII

99

cercuri în-

A Xl-a „OLIMPIADA ALBA
LA ORA PRIMELOR ÎNTRECERI

La ora cind cititi aceste rînduri, 
prima pagină din istoria celei de a 
Xl-a „Olimpiade albe" a și fost 
scrisă. In zorii zilei de joi. cînd 
în patrie este ora 5 dimineața, ce
remonia de deschidere a supremei 
competiții! sportive de iarnă a și 
luat sfirșit, aci la Sapporo. Iar sea
ra hoch-'ișt j vor ieși pe oglinda 
de gheață strălucind sub cupola 
patinoarului acoperit de la Mako
manai pentru primele întreceri puse

la Sapporo a fost cea a Iugoslaviei

LA CASABLANCA
AL DOILEA JOC

AL ECHIPEI OLIMPICE 
DE FOTBAL

2-2 CU 0
SELECȚIONATĂ 

LOCALĂ
CASABLANCA, 2 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Olimpicii au jucat din nou la Ca

sablanca, marți seară la lumina re
flectoarelor, tot pe „Sfade d'Hon- 
neur“, tot sub adierea Oceanului. 
Partida s-a terminat tîrziu, la o oră 
cind la București trecuse de miezul 
nopții și din aceste motive faceți 
abia acum cunoștință cu istoria a- 
cestui joc.

Era firesc ca victoria olimpicilor 
noștri asupra primei reprezentative 
a Marocului să trezească în rîndul 
adversarilor ambiții superioare. Ne 
bucura, chiar, perspectiva unei re
plici ambițioase, tocmai nimerită 
petru o echipă care își caută struc
tura și se pregătește. Așa incit al 
doilea joc din turneul marocan, cu

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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dtn ultimele delegații sosite
i pe sportivii iugoslavi, defilind cu prilejul ridicării drapelului țării 

lor in satul olimpic Telefoto : A.P.—Agerpres

sub semnul celor cinci 
frățite.

Primele încercări, primele e- 
moții... Boberii noștri iau printre 
primii startul și sînt hotărîți să se 
lupte vitejește cu ceilalți ași ai 
pirtiilor imaculate. Văzîndu-i atît de 
calmi și încrezători, capeți credin
ță în forța lor, in posibilitatea ob
ținerii unei performanțe înalte. In 
orice caz, ești convins că pun în 
slujba tricolorului românesc tot 
ceea ce au mai bun, mai curat 
și mai destoinic in ei și parcă acest 
sentiment este deasupra oricăror 
altor considerente de minute, se
cunde, puncte și medalii. Dar dacă 
dăruirea lor, riscul neînfricat pen
tru gloria sportivă a țării va reuși 
să-i ducă în vîrful piramidei, atunci 
admirația noastră va fi fără limi
te. Sâ le urâm, dintr-un început, 
succes deplin, acestor viteji ai mun- 
telului și ai gheții !

Miercuri, pe pista olimpică de 
bob de pe muntele Teine, numit 
pitoresc și „Acoperișul orașului", 
au avut loc ultimele antrenamente 
ale echipajelor de concurs. S-au 
acordat trei manșe, la capătul că
rora primul nostru cuplu. Panțuru- 
Z.angcr, s-a situat pe un valoros 
loc doi. în urma echipei secunde 
a vest-germanilor. Condițiile au fost 
grele, vremea schimbătoare cu ra
fale de viscol, ceea ce a determinat 
pe elvețienii Wichi-Hubacher să a-, 
bandoneze, înaintea ultimului start, 
după ce realizaseră cel mai bun 
timp în manșa întîia (1:14,24). Pri
mul nestru echipaj a fost crono
metrat 
șă de 
după 
Franța 
(Floth-Bader). Tn 
Panțuru schimbă patinele și nu reu
șește să se acomodeze prea bine 
cu pîrtia pe care viscolul începuse 
să aducă masive straturi de zăpa
dă, echipajul nostru rămînînd al 
șaselea. Românii urcă însă la locul 
tiei, în ultima manșă, cu un timp, 
bun (1:15,10) în ciuda condițiilor

grele. Constanța în evoluție îi si
tuează, pînă la urmă, pe a doua 
poziție în acest clasament, destul 
de interesant pentru aprecierea po
sibilităților viitorilor adversari, la 
starturile oficiale ce vor urma. Ia
tă ordinea : 1. R.F.G. II (Zimmerer, 
UtS’hneider) 3:44,76; 2. România
(Panți^u, Zangor) 3:45,33; 3. Fran
ța I (Parisot, Roy) 3:45,51; 4. Sue
dia I (Erikssăn, Johansson) 3:45.83; 
5. R.F.G. I (Floth, Bader) 3:45,85.

Mai este de adăugat că al doi-
Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)
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Pentru aceste medalii olimpice — bronz, aur și argint — dau luptă, ince- 
pind de azi, 1119 sportivi și sportive din 35 de țări
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DOUĂ CUVINTE DE NEDESPĂRȚIT

ZĂPADA SCADE,

ACTIVITATEA
LA SCHI...

Capriciile acestei ierni au făcut 
ca pe pîrtiile de schi din țara noas
tră stratul de zăpadă să scadă sim
țitor, creînd impedimente desfășură- 

_rii concursurilor de schi. Totuși, fe- 
'derația de specialitate și comisiile 
județene se străduiesc și, în majo
ritatea cazurilor, izbutesc să asigure 
disputarea în condiții cit mai bune 
a întrecerilor cuprinse în calendarul 
intern și 
cele de 
mini.

internațional, ca de pildă 
la sfîrșitul acestei săptă-

„CUPA POLITEHNICA"

La Postăvarul, după toate 
bilitățile pe Pîrtia Lupului, ___
liștii probelor alpine din țară își 
vor disputa, în compania unor stu- 
denți schiori din Cehoslovacia, Iugo
slavia și Polonia, întîietatea în pro
bele de slalom și slalom uriaș din 
cadrul „Cupei Politehnica". Con
cursul va avea loc sîmbătă și du
minică.

proba- 
specia-

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE BIATLON PENTRU JUNIORI

Pe pîrtia și poligonul amenajate 
lingă cabana Poiana Stînii (în Bu

CREȘTE!

Dan 
dintre 
„Cupei

Rimbețiu, unul 
protagoniștii 

Politehnica".

Foto : Paul ROMOȘAN 
cegi, la 6 km distanță 
cei mai buni ' ’ ” 1,
concurează, vineri șl duminică, pen
tru titlurile de campioni, la proba 
individuală și la 
ceste campionate 
te pe Cumpătul.

la PĂLTINIȘ 
HARGHITA, 
PUBLICANE

al patrulea în această man- 
debut (cu timpul 1:14.63) 
-Elveția (Wichi-Hulp;icl;er). 
(ParisOt-Rov) și R.F.G. I 

a doua manșă,

I

de
biatloniști

Sinaia), 
juniori

ștafetă. Inițial, a- 
fuseseră programa-

ȘI BĂILE 
CONCURSURILE RE
ALE COPIILOR

15 reprezentative de județe (Bra
șov, Prahova, Neamț, Sibiu, Hune-

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNALTA MISIUNE DE EDUCATOR
A

S-a obișnuit să se spună că ar
bitrul este un judecător. Și, în 
fond, așa este, el fiind cel chemat 
să aprecieze și să hotărască dacă 
ceea ce se petrece la un meci în
tre jucători, antrenori și nenumă- 
rații susținători se află sau nu in 
cadrul regulamentului.

Dar, pentru a-și îndeplini cu suc
ces misiunea sa deseori ingrată, ar
bitrul trebuie să depășească rolul 
de pur judecător, căutînd să fie, 
în același timp, și educatorul ju
cătorilor, antrenorilor și chiar al 
susținătorilor și spectatorilor.

A educa înseamnă, de fapt, a 
învăța. Și a învăța conștient și de
liberat pe altul înseamnă, în mare 
măsură, a preveni ca o serie de 
situații să nu se mai repete. Deci 
educînd, de fapt arbitrul se ajută 
pe el, ajută pe alții, ajută sportul 
căruța i se dedică Cil nasitotot _

ARBITRULUI
Nu trebuie, însă, uitat că acest 

lucru nu se realizează ușor. Pen
tru unii Jucători și antrenori, ne- 
maivorbind de susținători, arbi
trul nu este un tehnician al jocu
lui, ci un... adversar! Această gre
șită concepție este întărită jucă
torului de faptul că el vede pe 
propriul său antrenor (omul cel 
mai de încredere, omul cel mai sti
mat), criticînd fără încetare pe ar
bitru (exemplele sînt așa de multe 
îneît nu merită să fie redate), a- 
cesta devenind un fel de pacoste 
permanentă. Cîteodată situația 
este întreținută și de unele comen
tarii subiective ale presei. Așadar, 
cam în aceste condiții arbitrul 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
sa de judecător și educator, Difi- 
c& tără discuției

Arbitrul, ca un bun psiholog, 
trebuie să știe că stima jucătorilor 
si a antrenorilor, in special, este 
hotărîtoare, că ca trebuie cucerită 
prin comportamentul și exemplul 
personal. Prin felul său de a se 
comporta pe terenul de Joc și în 
afara lui, arbitrul devine implicit 
educatorul pe plan moral al jucă 
terilor.

Capacitatea și comportarea teh
nică sînt numai începutul inerent 
al activității sale. Ele trebuie să 
fie dublate de o serie de cunoștin 
țe psihologice, de discreție și co
rectitudine, care îl vor ajuta tot-

dr. DAN CHIRIAC
președintele Colegiului central 

de arbitri de baschet

(Conținut i» P®®- •

e peste 75 de ani, tot mai multe 
popoare ale lumii pronunță, cu res
pect și adesea cu venerație, in tot 
mai multe limbi, două cuvinte de ne
despărțit în cununia lor modernă : 
Jocurile Olimpice.

Născute cu aproape 30 de ani după edițiile esti
vale, și nu arareori copleșite de importanta acestora, 
edițiile de iarnă — așa-numiiele „Olimpiade 
albe" — și-au croit înceiul cu încetul un loc de 
onoare-în istoria sportului contemporan.

Scandinavii ar fi vrut să le păstreze în pădurile 
și. văile for.ă de sfîrșil ale Nordului, undeva în ve- 
cinățatea Telemai kului, în patria primilor schiori ai 
vremurilor noastre. Central-europenii, blazați de 
lungimea promenadelor cu tălpice pe orizontala 
vălurită și fermecati de serpu'rile halucinante pe în
tinderile veșnic albe ale coastelor abrupte, le-au 
atras în jurul Alpilor.

Dar Jocurile Olimpice de iarnă și-au creat o 
viată proprie și — într o impetuoasă dezvoltare — 
nu mai puteau fi cantonate înfr-o singură zonă : 
ele au cucerit lumea, cunoscînd, în doar 11 ediții, 
3 continent^ și stabilindu-se, peste multe meridiane, 
din Sierra Nevada californionă pînâ la poalele 
munților vulcanici din insula japoneză Hokkaido.

într-o mișcare de reciprocă influențare, popula
ritatea sporturilor de iarnă a impus crearea „Olim-

piadelor albe", iar acestea — la rîndu-le — au 
sporit și grăbit expansiunea tuturor disciplinelor prac
ticate pe schiuri sau patine, pe gheață sau zăpadă, 
valorificînd impresionant — in cadrul unor splen
dide spectacole — zestrea de frumusețe a acesto' 
sporturi. Nici tendințele de gigantism în organi
zare (adesea evocate cu reproș), nici recentele 
intrusiuni ale lumii comerciale în treburi strict 
sportive, nu au putut stăvili marșul triumfal al 
Jocurilor Olimpice de iarnă.

Cea de a 11-a ediție, care debutează azi la Sap
poro, dovedește — prin prezența pe pămînt asiatic — 
inconsistența imputării privind limitele ariei de prac
ticare a sporturilor de iarnă. Peste o mje de ti
neri din aproximativ 40 de țări ale lumi; se adună 
sub faldurile stindardului cu cele cinci inele înlăn
țuite, jurînd în fața simbolicei torțe olimpice, să 
lupte cavalerește pentru gloria sportului și onoarea 
patriilor Ipr.

Dincolo de întrecerea — orieft de acerbă și dra
matică — pentru cele 35 de medalii de. aur, Jocu
rile Olimpice hivernale de la Sapporo invită, lumea 
sportivă la un mare festival tineresc — urmărit cu 
milioane de priviri pe micile ecrane și așezat, po 
frivit unei frumoase tradiții, sub semnul implicit al 
cunoașterii reciproce, al comprehensiunii, al prie
teniei și păcii.
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IERI A SOSIT LA BUCUREȘTI

Reprezentativa de hochei a Re
publicii Populare Chineze a sosit 
aseară la București pentru un tur
neu pe care urmează să-1 întreprin
dă în țara noastră înaintea partici
pării la grupa C a campionatului 
mondial.

Pe aeroportul internațional Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de prof. Tudor Vasile, președintele 
Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
vicepreședintele Federației române 
de hochei, Ion Păun, membru al 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, șeful secției re
lații internaționale a C.N.E.F.S., 
Vasile Militaru, secretarul general 
F.R.H., de jucătorii din lotul nostru 
reprezentativ, în frunte cu antre
norii Mihai Flamaropol, Zoltan

Czaka și Ion Tiron. A fost de față 
Van Țen-iuan, consilier al Ambasa
dei R. P. Chineze la București.

Reprezentativa de hochei a R. P. 
Chineze este alcătuită din 20 de 
jucători, care activează în echipele 
din provinciile nordice, Kirin și 
Heilunciang. Față de formația pe 
care echipa noastră a întîlnit-o în 

s-au 
fiind

în semifinalele C.C.E. la handbal feminin

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - TSV HOLSTEIN KILL
La Bratislava a avut loc tragerea la 

sorți a partidelor din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei Campionilor Euro
peni" la handbal feminin. Echipa UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI va întîlni 
formația vest-germană TSV Holstein 
Kiel. Iată și programul celorlalte trei 
jocuri : S.C. Leipzig — Otment Krapko
wice (Polonia); Spartak Kiev — Plastika 
Nitra (Cehoslovacia); Bakony Vegyesz 
(Ungaria) — Niloc Amsterdam. Meciu-

rile tur-retup ale sferturilor de finală 
din C.C.E. vor trebui să se dispute pînă 
la 5 martie, urmînd ca tragerea la sorți 
a semifinalelor să" aibă loc la 7 martie, 
tot la Bratislava.

Ultima partidă din cadrul optimilor de 
finală s-a disputat la viena, unde echi
pa poloneză Otment Krapkowice a în
vins Admira Viena cu scorul de 19—13. 
In meciul tur, handbalistele poloneze 
cîșttgaseră cu rezultatul de 24—11.

noiembrie 1971, la Pekin, 
produs o serie de modificări, 
introduși cîțiva jucători noi.

Lotului de hochei al Chinei 
făcut o primire deosebit de < 
roasă. Pe aeroportul Otopeni s-au 
întîlnit prieteni mai vechi și reve
derea lor 
bucurie.

Tovarășul 
Federațiilor 
Chină, conducătorul delegației, ne-a 
acordat o scurtă declarație i

„Este pentru noi o mare cinste 
și fericire să venim în România, 
intoreînd astfel vizita de neuitat 
făcută de echipa dv. la Pekin. So
cotim că pe lingă schimbul prețios 
de experiență pe earc-l vom face 
și învățămintele ce le vom acumu
la, întilnirile noastre vor contribui 
la întărirea prieteniei revoluționare, 
militante, care leagă indestructibil 
popoarele român și chinez".

In cursul dimineții de astăzi oas
peții vor pleca la Galați, unde vor 
întîlni, sîmbătă și duminică, forma
ția locală de divizia A, Dunărea.

i i s-a 
căi du

a fost un prilej de

lău Ning, membru al 
sporturilor pe întreaga

Sala de gimnastică de la Complexul sportiv „23 Augu șt" nu cunoaște „răgaz" in aceste zile. Componența clu
burilor Steaua și Dinamo, membri ai lotului național, se antrenează intens in vederea apropiatului sezon 
competițional. Concomitent cu pregătirea specifică, la aparate, sportivii lucrează pentru îmbunătățirea condi
ției fizice. Mărturia — această imagine ilustrînd activi tatea gimnaștilor cu sacii de greutate și cu helcometrul

ATLETISMUL 
DE SALĂ, 
UN FRATE 
VITREG?

Săptămînă de săptămînă, luna 
februarie programează competiții 
republicane de sală, începînd cu 
juniorii II — ale căror campiona
te se vor desfășura la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, la Botoșani —și 
terminînd cu concursul interna
țional „Cupa de Cristal", ce va 
avea loc la București, în sala „23 
August". Perioadă tranzitorie pen
tru sezonul în aer liber, sau ur
mărind un scop în sine, care ar 
putea fi campionatele europene 
„indoor" de la Grenoble?

Ce reprezintă, deci, atletismul 
de sală ? In ciuda aparențelor, un 
vechi punct de referință în isto
ria atletismului i înainte de 1900, 
în S.U.A. se promovau întrecerile 
„indoor"; un debut timid, nesigur, 
pe bătrînul continent, după 1920; 
o spectaculoasă explozie în anii 
’60, urmată de diseminarea atletis
mului „indoor" în Europa, ceea 
ce a însemnat, în primul rînd, a- 
pariția sălii de concurs, care pre
supune — oficial — o pistă circu
lară. Organizarea primului criteriu 
european pe teren acoperit în a- 
nul 1966 a fost un firesc pas îna
inte, succesul acestuia și al celor 
care i-au urmat obligînd Asocia
ția Europeană de Atletism să înlă
ture circumspecția cu care urmă
rea intrarea atletismului în-., casă, 
și să oficializeze întrecerile de 
sală, noul sezon competițional. 
Astfel, criteriul s-a transformat în 
campionat european (1970), și cele 
mai bune performanțe au devenit, 
din anul trecut, recorduri europene. 
Atletismul înceta, deci, să mai fie 
un sport sezonier, iar atletismul 
pe teren acoperit nu mai avea sta
tutul unui frate vitreg.

Spontan, în primul rînd ca ne
cesitate de pregătire într£_ două 
sezoane, sala a apărut și in pla
nurile atleților noștri cu vreo două 
decenii în urmă. Și cum întrecerea 
este, de fapt, singurul mijloc de 
verificare, de menținere în formă 
și atragere în atletism, necesita
tea pregătirii și-a adăugat, cu 
timpul, concursurile de sală. A- 
cestea nu erau standardizate, di
mensiunile locurilor de desfășurare 
fiind cele care dictau probele. 
Iată de ce, la sprint, de pildă, am 
putht consemna de-a lungul ani
lor curse de 20, 30, 40 m, pînă 
a ajunge Ia probele clasice de 50 
sau 60 m plat. Sălile Floreasca II 
(leagănul atletismului de sală 
bucureștean) și Steaua au găzduit

Paul SLAVESCU

(ConțtnuAr^ țg Wj fi fcAl
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importantă ni se pc 
stăruința pentru afla

ambii la 
formației 
a 48 kg.
Popa) $i 

da din

ACTUALITĂȚI

X

agricole din

Iile GHIȘA-coresp. județean

s-a dispu-

i
RADULESCU-coresp. INTERIM

DIVIZIA B
RETROSPECTIVĂ

a
In

masiv 
luptă- 

trecereo 
lupta la

Constructorul Timișoara. Deo-

dovic Horvat (Crișul) si Mihai 
Kovâcs (Vagonul), în care primul 

obținut victoria prin abandon 
repriza a doua.

Noi, în 
n-am 

tenisul, 
jucători 
mină și 

în curînd vor veni 
și alții, pe lîngâ 
aceștia care vă 
cîstigă astăzi tur- 

departe decît săptâ-

americanilor cqre vor 
să învețe tenis. 

Ceea ce pare, 
pentru unii, ului
tor.

Nu I Vă rog să
1 mă credeți, colegi 

de la NBC, ABC 
si altele...

I România,
I inventat
I dar avem 

de primă

INIȚIATIVE Șl PROIECTE VALOROASE LA MINISTERUL
9

MINELOR, PETROLULUI SI GEOLOGIEI

Aflăm că Minisferul Minelor, 
Petrolului și Geologiei a 
luat excelenta inițiativă — 

dacă nu greșim, prima la nivelul 
ministerelor — de a analiza dez
voltarea educației fizice și spor
tului și concluziile rezultate ni se 
par potrivite la această rubrică, 

în ședința Colegiului Ministeru
lui a fost înfățișat un tablou des
tul de bogat al realizărilor în 
domeniul educației fizice și spor
tului, care exprimă o atentă preo
cupare pentru dezvoltarea necon
tenită a acestor activități de in
teres național, asa cum preci
zează Legea nr. 29 din 1967. No
tăm cu satisfacție, printre altele, 
faptul că în unitățile din indus
tria extractivă își desfășoară ac
tivitatea peste 160 de esociații 
sportive, cu 466 de secții, ai că
ror membri pqrt'cipâ cu regulari
tate — și cu ,bune rezultate — 
fie la campionatele orășenești sau 
județene, fie la campionatele na
ționale.

Din dezbaterile organizate 
colaborare cu C.N.E.F.S. 
U.G.S.R. a reieșit că de c ' 
audiență se bucură, în prezent, 
campionatele asociațiilor, compe
tițiile specifice — „Cupa mineru
lui", „Cupa petrolistului", organi
zate ia fotbal, volei, handbal, po
pice, șah, tenis de masă și de 
cîmp. Un mare număr de munci
tori, îndeosebi tineri, participă cu 
entuziasm la alte forme ale ac
tivității sportive de masă, cum 
ar fi duminicile cultural-sportive, 
serbările cîmpenești, excursiile în 
jurul localităților, la locurile de 
agrement, remareîndu-se în mod 
deosebit acțiunile inițiate de uni
tățile din Baia Mare, Petroșani,

Lupeni, Baia de Arie; etc. Apre
cieri remarcabile au fost făcute 
și cu privire la activitatea desfă
șurată în cele 25 de unități șco
lare din industria extractivă (cu- 
prinzînd peste 17 000 de elevi).

în bună măsură, aceste succe
se — și altele, subliniate în șe-

entou toti-c 
ntru topi

ZI
CRESC

în
. și 

o largă

compe-

p

P n

dința Colegiului Ministerului — 
sînt și reziliatul unor atente preo
cupări pentru întărirea bazei ma
teriale a educației fizice și spor
tului. S-a remarcat, în acest sens, 
faptul că PRIN SPRIJINUL OR
GANELOR SINDICALE SI Al 
UNOR CONDUCERI ADMINIS
TRATIVE, au fost amenajate, re- 
E arate sau renovate numeroase

aze sportive, acțiune în care s-au 
evidențiat în mod deosebit uni
tățile din județul Hunedoara (Vul
can, Petrila, Ghelar, Lupeni, Bar
za), județul Bacău (Comănești), 
județul Prahova (Ploiești, Ctmpi- 
na) etc.

Dezbaterile la care ne referim 
au prilejuit, totodată, și o ana
liză critică a neajunsurilor încă 
existente în munca de îndepli
nire a atribuțiilor stabilite prin 
Legea nr. 29 din 1967. „SPOR
TUL PENTRU TOȚI* rămîne și aici 
un obiectiv spre care este nevoie 
să se îndrepte mai mult atenția 
factorilor de resort. Pentru că, 
așa cum rezultă din materialul 
expus, numărul salariaților cu
prinși în activitatea sportivă este 
îrtcâ redus și cceasta în special 
datorită faptului că accentul a 
fost pus NU pe extinderea for
melor simple, atractive, larg ac
cesibile de practicare a exerciți- 
ilor fizice și sportului, ci pe acti
vitatea competițională de perfor
manță.

Foarte importantă ni se 
mai ales, s “ ' , ,
căilor prin care activitatea de e- 
ducafie fizică și sport poate fi 
substanțial îmbunătățită in viito
rul apropiat. Se intenționează, 
astfel, introducerea gimnasticii 
zilnice în toate căminele munci 
forești, dar și la unele locuri de 
muncă, extinderea activității spor
tive de masă în școli, urmărin- 
du-se ca obiectiv principal for
marea obișnuinței elevilor de a 
practica permanent exercițiile fi
zice, amenajarea unor complexe 
de agrement și cabane turistice. 
Mai notăm — ca o idee pe care 
am dori-o realizată — organi
zarea, în colaborare cu 
C.N.E.F.S. și U.G.S.R., a „Sparta- 
chiadei minerilor" și a „Sporta- 
chiadei petrolistului", competiții 
care, fără îndoială, s-ar putea 
bucura de o mare popularitate.

Dan GARLEȘTEANU

• în baza hotărîrii F. R. Volei ea, 
Incepind cu data de 1 Ianuarie 1972, 
la toate jocurile divizionare (A, B șl 
juniori-școlari), să fie atașate la fileu 
două tije verticale (antene), aducem 
următoarele precizări :

— tijele se atașează la părțile la
terale ale fileului, avînd între ele 
o distanță de 9,40 m și, prin urmare, 
20 cm în afara fiecărei benzi ver
ticale. Tijele au o lungime de 1,80 m 
și vor depăși înălțimea fileului cu 
0,80 m ;

— orice atingere a acestor tije 
(din partea jucătorilor sau de către 
minge) constituie o greșeală ;

— orice minge care depășește ti
jele pe deasupra sau pe dinafara a- 
cestora constituie, de asemenea, o 
greșeală ;

— o minge pentru a fi considerată 
bună trebuie să depășească fileu! 
printre tijele verticale.

Totodată se aduce la cunoștință că, 
Incepind cu acest tur al campiona
telor divizionare. asistenții de linie 
vor sta în picioare.
• Palatul Sporturilor din Galați 

va găzdui. îneepînd de vineri, un a- 
tractiv turneu masculin de volei, or
ganizat de clubul local Politehnica. 
Și-au anunțat participarea echipele

Dinamo București, Steaua, Rapid, 
I.E.F.S. și, bineînțeles, Politehnica. 
Este așteptată confirmarea de parti
cipare și din partea unei echipe din 
campionatul francez.
• Asociația sportivă Spartac Bucu

rești organizează un turneu feminin 
de volei, dotat cu „Cupa sindicatelor 
din comerț". întrecerile vor avea 
loc In zilele de 6, 12 și 13 februa
rie cu participarea următoarelor e- 
chipe din divizia secundă : Flacăra 
roșie București, I.T.B. Informația. 
Progresul București și Spartac. Iată 
programul turneului : 6 februarie,
sala Liceului N. Kretzulescu, de la 
ora 10; Spartac—I.T.B. Informația, 
Progresul—Flacăra roșie ; 12 februa
rie, sala Progresul, de la ora 17 : 
Flacăra roșie—I.T.B. Informația. 
Spartac—Progresul : 13 februarie,
sala Liceului N. Kretzulescu, de Ia
ora 10 : Spartac—Flacăra roșie și
Progresul—J.T.B. Informația.

duminică vor con- 
în cadrul campio- 

municipiuluî 
loc 

sala

• Sîmbătă și 
tinua întrecerile 
natului Onoare al 
București. întrecerile vor avea 
în sala Giuleștl (Ia fete) și 
Constructorul (la băieți).

AMICALE ÎN ȚARĂGALE

La Oradea a avut loc un meci 
între formațiile cluburilor Crișul 
și Vagonul Arad. Orădenii, în for
mă bună, au realizat o victorie 
meritată eu scorul de 15—5. Nu
meroșii spectatori prezenți la gală 
au aplaudat călduros evoluțiile 
pugiliștilor. O impresie deosebită 
a lăsat întîlnirea dintre cocoșii Lu

Din viața secțiilor

LA ELECTROPUTERE CRAIOVA

La Cimpulung Muscel 
tat întîlnirea amicală de box din
tre echipele C.S.O. din localitate 
și Energia Cîmpina. Net superioa
re, gazdele au obținut o categorică 
victorie cu scorul de 16—0. Dintre 
pugiliști au lăsat o frumoasă im
presie Ștefan Cojocaru și Eugen 
Iovarache de la C.S.O. și Ion Pă
durarii de la oaspeți-

NOI SPORTIVI
de mult în cir-Craiova a intrat . _ _

cuitul marilor performanțe la lupte. 
De aici, de la C. S. Electroputere, s-a 
ridicat unul dintre cei mai reduta
bili luptători români, Ghcorghe Ber- 
ceanu, de două ori campion al lumii 
ia categoria 48 kg, care acum, sub 
culorile clubului bucureștean Steaua, 
se pregătește pentru J.O. de la Miin- 
chen. Antrenorul craiovean Ilie Ma
rinescu, al cărui elev a fost și Ber- 
ceanu, a mai dat și alți performeri, 
ca, de pildă, pe ..greul" C. Bușoi. com
ponent ani de zile al echipei națio
nale, Marcel Vlad, I. Stoica, cam
pion la cat. 48 kg pe 1971 si. duoă 
cum ne spunea tehnicianul clubului 
Electroputere, are în 
sportivi, 
intra în 
„Craiova 
a lotului
mane — .,___ _ - --------- . .
nu mă refer numai la I. Stoica și I. 
Popa, care sînt în lot, ci ți la alți 
tineri cu care sper să fac o frumoa
să surpriză la concursul de selecție 
ce va avea loc peste citeva zile la 
Brașov".

Ilie Marinescu are în momentul de 
față cîțiva tineri talentați. tocmai la 
acele categorii de greutate în care 
Iotul republican nu stă pe roze, șl 
anume Ia 62 și 82 kg. Este vorba de 
E. Cîrciumaru și N. Șerbănoaica. Tot 
Ia aceste categorii mai sînt la Elec
troputere si doi juniori talentați, I. 
Mitroi șl C. Cosma.

Revenind la punctul cel mai im
portant al activității interne, campio
natul republican pe echipe, care va 
începe nu peste mult timp, se poate 
spune că echipa Electroputere. care 
activează în seria Vest, alături de 
multipla campioană a țării. Dinamo 
București și de alte formații reduta
bile. cum sînt Vulturii Textila Lugoj 
sau Progresul București, este gata de 
start, avînd un lot numeros, în care 
predomină tineretul.

(ja noutăți. în echipa Electroputere 
putem nota : înlocuirea la categoria 
grea a lui C. Bușoi, care din motive 
profesionale (este profesor de mate
matici) vrea să se retragă din acti
vitatea comnetitională, cu doi tineri, 
Sandu Vintilă si Dan Anghel ; apari
ția în echipa de bază a unor juniori 
valoroși ca Ion Popîrlan (16 ani) și

pregătire și alți 
puțin timp not 

selecționerilor, 
fie o pepinieră 
lupte greco-ro- 

și

care peste
vederile 

continuă să 
național de . _
spune Hie Marinescu

Zăpada scade

(Urmare din pag. 1)
i ■ ■

doara. Cluj, Caraș-Severin, munici
piul București, Harghita.- Suceava, 
Maramureș, Covasna, Alba. Bistrița 
și Argeș), alcătuite din cîte nouă 
schiori (categorii de vîrstă : 1958— 
1959, 1960—1961 și 19G2—1963), își
dispută duminică, pe pirtia din sta
țiunea Păltiniș, primele loeuri 
slalomul ” 
publican 
copii. In 
fondiștli
Harghita __ _________  ____ __
fi prezenți copii din județele Brașov, 
Prahova, Hunedoara. Maramureș, 
Harghita, Suceava, Mureș, Caraș- 
Severin, Sibiu, Alba, Cluj și Bistrița 
care se vor întrece pe două categorii 
de vîrstă : 1956—1958 și 1959-1961
De menționat că echipele județene 
clasate pe primele trei locuri Ia con
cursurile finale de anul trecut au 
acum dreptul să ia parte cu cîte 
două formații (Brașov, Prahova la 
alpine și fond, Hunedoara la alpine 
și Suceava la fond), dar numai la 
întrecerea individuală.

- ,In din cadrul concursului re
ia probe alpine pentru 
cadrul aceleiași competiții, 
se vor întrece la Băile 
(lingă Miercurea Ciuc). Vor

Hunedoara. 
Suceava. Mures,

PESTE HOTARE

S. Adăscălitei (Lie.. Predeal), M. 
Burchi (S.B C.S.), Gh. Bucur (Șc. so. 
Brașovia), Elena Degeratu și Iana 
Simion (ambele Lie. Predeal) vor 
concura, sîmbătă și duminică, la 
Spindleruv Mlyn. în cadrul „Crite
riului international al juniorilor" 
In aceleași zile, echipa de fond a 
clubului Dinamo Brașov, alcătuită 
din Dinu Petre, G11. Gîrniță. V. Pa
puc. Marcela Leampă, Elena Bașa 
și Lămîita Gheorghiesi, va participa 
ia un concurs găzduit de stațiunea 
cehoslovacă Novo Mesto Samorava.

DE VALOARE

Un aspect obișnuit din 
sala de lupte a C.S. Elec
troputere Craiova. Antre
norul Ilie Marinescu, în
conjurat de un 
grup de tineri 
tori, demonstrează 
peste adversar fn 
parter.

M. Preda 
forte ale 
anul aces 
68 kg (I. 
noaica). Aces 
iația campionatului trecut, mai bine 
zis a returului, cind din cele șapte 
meciuri susținute, Șerbănoaica a pier
dut doar două.

Antrenorul Ilie Marinescu are si 
o puternică grupă de juniori cu 
care face antrenamente de două- 
trei ori pe săptămînă și, după un

48 kg. Categoi 
craiovene voi
52 kg (L Stoica), 

82 kg (N. Serbă- 
urmă a fost reve-

urmă 
achiziție 
care după optim 
craiovean poate deveni 
urmaș al lui Berceanu.

în încheiere, dorim să amintim s

luptătorii de la C. S. 
au condiții bune de 

o sală specială le stă 
5—6 ore pe zi, iar 

persoane din conducerea clu- 
cum sink I. Amărășteanu 

intele secției de lupte). Gh. 
Popescu (președintele clubului), ing. 
I. Pădureanu, precum și C.J.E.F.S. 
Dolj ajută pe măsura posibilităților 
echipa 'de lupte craioveană.

Toma RABȘAN

antrenorul Științei Petroșani, lider al diviziei A, 
PERSPECTIVA MENȚINERII STATU QUO-ULUI ÎN PRINCIPALA 
COMPETIȚIE INTERNĂ A ȚĂRII
REORIENTAREA PREGĂTIRII LOTULUI

La această oră, cel mai „en vo
gue" antrenor de rugby este desigur 
Teodor Rădulescu, care pregătește 
XV-le Științei Petroșani, lider al 
primei divizii, după prima parte a 
competiției. Cu merite recunoscute 
de tehnician, el a reușit ca din- 
tr-o echipă quasianonimă. cum era 
pînă mai anii trecuți, Știința Pe
troșani să realizeze rezultate specta
culoase, între care victorii la Grivi
ța Roșie (7—6), la Steaua (18—9) și 
la Dinamo (6—3) de o manieră care 
o recomandă ca o formație capabilă 
să mențină actualul avantaj și 
după reluarea campionatului.

Teodor Rădulescu, cu care am a 
vut nu de mult o discuție pe aceas
tă temă, s-a arătat foarte optimsst i

—Ceea ce ne va favoriza obți
nerea unor rezultate bune în conti
nuare este atmosfera creată în rio
dul jucătorilor. Sîntem realmente o 
echipă, oamenii manifestă multă 
încredere în forțele lor.

— începutul campionatului r>u 
învedera performanța din finalul 
turului. Aveați și unele difirultăți 
de ordin organizatoric.

— Da, startul a fost destul de 
neconcludent, determinat — cum 
bine ați subliniat — și de unele 
greutăți organizatorice. în fapt, Ști
ința n-a prea avut acces pe sta
dionul din Petroșani, această mică 
feudă a fotbaliștilor. Treptat, însă, 
oamenii și-au dat seama că rup.- 
byștii reprezintă o bună carte da 
vizită pentru sportul din Valea Jiu
lui, astfel că unele poziții rigide 
s-au mai schimbat. Acum optica 
începe să fie cu totul alta.

Cred că ne vom putea menține 
pe poziția fruntașă a clasamentului, 
și ne propunem să realizăm în cele 
6 meciuri programate acasă, tot a- 
tîtea victorii, iar în .celelalte 5, în 
deplasare, să forțăm, de asemenea, 
obținerea unor rezultate pozitive.

— S-ar putea să intervină și 
fapte neprevăzute, indisponibili
tatea unor jucători, alții care vor

CURS DE PREGĂTIRE PENTRU ANTRENORI
In vederea examenelor de pro

movare a antrenorilor din sesiu
nea — martie 1972, Consiliul pen
tru educație fizică și sport al 
Municipiului București, organi
zează cu ajutorul C.N.E.F.S., un 
curs de pregătire, la care vor 
participa antrenorii înscriși pen
tru examene.

Deschiderea cursului va avea

Joc vineri, 4 februarie, la orele 
16, la sediul C.M.B. — E.F.S. din 
str. Bis. Amzei nr. 6. Cursurile 
vor continua în tot cursul lunii 
februarie, în fiecare zi de luni 
și vineri la aceeași oră. Pentru 
examenele de promovare s-au 
înscris din Capitală peste 100 de 
antrenori.

REPREZENTATIV
fi sol iritați 
ciorilor cu 
slovacia...

— Lotul ech:p 
larg pentru a i 
eventualităților, 
pi 
tul că prezențe 
lot nu va avea 
va interveni o 
formă. Dimpotrivă.

— Considerați că fața rugbyului 
nostru s-a 
tiv, după 
brie ?

— Este 
rentă. Trecem printr-un 
oarecare derută, dar există 
elemente care să ne ofere speranțe 
într-o reabilitare. Și asta chiar în 
anul 1972. Personal văd altfel nu
mai procesul de pregătire, cu un 
alt grad de responsabilitate, cu o 
altă încărcătură de efort, incompa
rabil sporite față de 1971. Voi fo
losi un singur exemplu i unul din

la lot în vederea me- 
Maroeul și (eha

pei este destiJ rle 
face față tuturor 
plăcute sau mai 

n. Aș vrea să remarc, Insă, fap- 
prezența unor jucători în 

un rol nefast, nu 
ieșire a lor din

-: r

schimbat, in 
insuccesul'

o schimbare

sens nega- 
din dccem-

doar apa- 
moment de 

totuși

TEODOR RADULESCU
ne vorbește despre

jucătorii mei și om de bază în na- 
• onală, Dinu, îmi spunea după unul 
d:n meciurile de verificare ale Io
tului pentru partida cu Franța, că 
îl surprinde și îl îngrijorează sufi
ciența pe care antrenorii 
pregătirii fizice generale v...........
ales a celei specifice. Și, probabil, 
că și alți jucători au avut 
de reflecție asemănătoare.

exigență io

o acordă 
și mai

momente

— Deci, mai multă 
pregătire...

— Da și în același 
concepție în pregătire, 
tui în afara lotului, alte trei selec
ționate de forțe apropiate — una 
militară (Dinamo+Steaua) și două 
studențești (Știința + „U" Timi
șoara + Politehnica Iași + Agro
nomia Cluj) pe care le-aș folosi 
drept sparring-parteneri ai viitoarei 
reprezentative. Așa aș realiza veri
ficarea jucătorilor. însă totul pe 
fondul unei munci de instruire 
energice, desfășurată cu exigență 
și imparțialitate. în XV-Ie țării tre
buie să ajungă literalmente cei 
mai buni. Altfel, cu concesii, cu 
sentimentalism, cu jumătăți de mă
sură, nu vom face decît să batem 
pasul pe loc 1

timp o altă 
Eu aș alcâ-

Tiberiu STAMA

PESCUITUL SPORTIV ÎN BAZINELE PISCICOLE DIN JURUL CAPITALEI
Recent, asociațiile vtnătorilor șl pes

carilor sportivi din Capitală au primit 
In administrare următoarele bazine pis
cicole amenajate: AVPS din sectorul 1; 
bazinele Tunari, Crețuleasa. ștefănești. 
Afumați 1. 2 (Valea Pasării): AVPS din 
sectorul III: Afumați 5, Moara Dom
nească. Găneasa 1, 2, 3 și Cozieni (Va
lea Pasării); AVPS din sectorul V: Mâ
nuța, Pasărea. 1. 2, 3. 4 (Valea Cîlnău- 
lui); AVPS din sectorul VIII: Pitească 
1. 2, 3 (Valea Șindriliței) și Pustnicul 1 
(Valea Pasării); AVPS din M.F.A.: Pir- 
lita 1 (Valea Cîinăulul); AVPS „Dina
mo*: Berceni 1 și 2. în aceste bazine 
vor putea pescui, în zUele stabilite 
de fiecare asociație, în perioada 1 mar
tie — 15 noiembrie (cu excepția epocii 
de prohibiție), pescari sportivi membri 
ai asociațiilor cărora le aparțin bazinele. 
Aceștia vor putea pescui și în bazinele 
aftor asociații, plătind taxele stabilite de 
asociațiile care administrează: bazinele.

In lacul Căldărușani, pescuitul sportiv 
este liber pentru toți pescarii sportivi, 
în fiecare zi. pe tot timpul anului în 
afară de epocile de prohibiție a știucll 
și crapului, cînd pescuitul sportiv este 
oprit cu desăvirșire.

în lacurile de pe riul Colenttaa șl în 
lacul Snagov, administrate de ICAB, 
cu care AGVPS a încheiat recent o con
venție, pescuitul sportiv este permis în 
fiecare zi, tot timpul anului (in afară 
de perioada de prohibiție), pentru toți 
pescarii sportivi, în 2-următoarele zone;

lacul Buftea — pe întreg perimetru (de 
pe mal) și pe întreaga suprafață (din 
barcă): Iacul Buciumeni — pe întregul 
perimetru, numai de pe mal: lacul Mo- 
goșoaia — de la podul C.F.R. pinâ la 
stăvilarul Buciumeni, pe ambele maluri, 
pe întreaga suprafață, din barcă. Iacul 
Străulești — numai pe malul sting, de 
la podul C.F.R. Chitila ptnă la stăvilarul 
Străulești; lacul Grivița — pe ambele 
maluri, de la stălvilarul Străulești pină la 
stăvilarul Grivița; lacul Băneasa — pe 
malul drept, de la podul Străulești la 
ștrandul PTT șl de la ștrandul ICAB 
la stăvilarul Băneasa, iar pe malul sting 
de la pod pînă la ștrand; Iacul Tei — 
pe malul drept, de la stăvilarul Floreasca 
pînă la' ștrandul „Cutezătorii- și de la 
ștrandul ITB la stăvilarul Tei, iar pe 
malul sting, de la podul C.F.R. pînă la 
ștrand: lacurile Fundeni și Pantelimon 
2 — pe întregul perimetru (de pe mal) 
șl pe întreaga suprafață (din barcă); 
riul Colcntina — pe rmbele maluri, In 
porțiunile care fac legătura între lacuri.

In lacurile Herăstrău și Floreasca pes
cuitul sportiv nu este admis decît cu 
aprobarea ICAB.

Pescuitul sportiv este interzis tot anul 
în zonele construcțiilor hidrotehnice 
(dane, debarcadere, ecluze, stăvilare), pe 
distanță de 25 m în amonte 
acestea, precum și în zonele 
lor, în perioada 1 aprilie — 1

și aval de 
ștrandari- 
octombfle.

Handbaliștii >și handbalistele din 
divizia secundă au intrat de multă 
vreme în vacanță, terminînd agita
tele partide din cadrul primului 
tur. Am crezut deci că formațiile 
vor purcede la odihnă dar — parcă 
pentru a nc contrazice — nici o 
echipă nu și-a întrerupt pregătirile, 
absolut toate cele 40 de divizionare 
B muncind acum ca și în timpul 
campionatului. Vom face o retros
pectivă a primului tur, readucînd 
astfel în actualitate campionatul 
care va desemna viitoarele echipe 
de divizia A.

In seria I masculină, Voința 
București — care în primele etape 
nu s-a prea împăcat cu gîndul că 
nu mai figurează în primele 10 
echipe din țară — este instalată în 
fruntea clasamentului, nu prea con
fortabil însă, căci 
de numai două 
mătoarele două 
bucureșteni au 
fie mulțumiți 
de locul ocupat 
dobîndit în actualul 
ceea ce le lipsea de mulți ani : 
antrenor ! în prezent, jucătorii 
la Voința lucrează sub conducerea 
fostului antrenor dinamovist Ilie 
Alexandru, omul care a crescut o 
sumedenie de handbaliști de valoa
re, dar pe 
meni.

Revenind 
la seria I. 
tiv înregistrat de formațiile Relonul 
Săvinești și A.S.A. Tg. Mureș.

în seria a II-a (masculin), o for
mație valoroasă păstrează poziția 
de lider din prima etapă și doar o 
minune ar mai putea schimba si
tuația. Este vorba de Minau r Baia 
Marc, echipa Iui Lascăr Pană, de 
unde a plecat Birtalan, echipa care

are un avantaj 
față de ur- 
Handbaliștii 
motivele să 
mai presus

puncte
clasate.
toate 
căci, 
în clasament, ei au 

campionat 
un 
de

care nu-1 cunoștea ni-

Ia campionat, respectiv 
remarcăm saltul calita-

...Attt de departe, îneît nimeni 
n-ar cuteza să pretindă imagini 
TV de la ceea ce a fost, poate, 
cel mai complet triumf românesc 
în tenis, de cînd cele două mori 
rachete pornite de la baza din 
strada dr. Staicovici colindă lu
mea. Pentru îndepărtata Omaha, 
au fost mai „pe fază" vechile, 
bunele unde hertziene ale radio
ului. N-o să uit ușor vocea crai
nicului sportiv de la NBC, care 
anunța tîrziu în noaptea de du
minică spre luni că „românii Ilie 
Năstase și Ion Țiriac au disputat 
între ei finala turneului de tenis 
de la Omaha, vic
toria fiind adju
decată primului 
cu două seturi la 
unu. Tot lor le-a 
revenit și proba 
de dublu, în care 
românii au învins 
cuplul spaniol An
dres Gimeno și 
Manual Orantes".

Omaha, oraș în 
statul Nebraska, 
vecin cu Dakota 
și Colorado, este 
unul din cele mai 
importante centre 
S.U.A. Amănunt care atrage a- 
tenția. Nu-i poate scăpa nimănui 
nota de subtilă, ironie care se 
desprinde din faptul că tocmai 
aci, în vastele culturi de porumb 
și grîu ale americanilor, doi oa
meni veniți dintr-o țară care al
tădată era nevoită să se consi
dere „eminamente agricolă" se a- 
rată mult mai la curent cu teh
nica înaltă a unei discipline spor
tive la modă. Iar Năstase, pe care 
un gazetar de dincolo de Ocean 
(probabil complet neavizat, dacă 
nu răuvoitor) l-a descris cîndva 
că este „...un fiu de cioban, cobo- 
rît din munții Carpați", știe să 
mînuiască mai bine racheta cu 
corzi de nylon decît campionii 
proveniți de la Forest Hills și 
Boston.

Spun și eu ca al nostru con
frate loan Chirilă că ar fi fost 
prea frumos să cucerim „Cupa 
Davis", iar această „Cupă Mid
lands" de la Omaha este ceva 
mai puțin decît Salatiera argin
tată. Așa e. Dar că tenisul inter-

nafional, în anul ’72, nu mai poa
te fi conceput fără Năstase și Ți
riac este și asta adevărat, lată, 
mai aflăm pe calea undelor un 
fapt semnificativ. Pe canalul 13 
al televiziunii americane, cel e- 
ducațional, se transmite în aceste 
zile un curs de lecții de tenis, 
predate de cei mai celebri spe
cialiști ai sportului alb. Adesea, 
printre filmele și kinogramele de 
exemplificare, figurează acelea 
ale lui Ilie Năstase. Top-spinul lui 
Ilie, faimosul său revers liftat, 
sînt prezentate cu lux de comen
tarii tuturor <

neele. Nu mai .... — ,
mina trecută, la noi, în sala din Ca
lea Plevnei, patru-cinci fete în alb 
culegeau victorie după victorie în 
fața adversarelor lor de-o vîrstă, 
venite din Budapesta. 5—0 pen
tru echipa română, în meciul pri
melor rachete feminine. Poate 
n-ar fi rău ca și la televiziunea 
noastră (dacă nu luăm de la ETV 
seria' I lui Ilie Năstase) să apară 
mai des grațioasele siluete ale 
acestor tinere jucătoare care se 
numesc Virginia Ruzici. și Ma
riana Simionescu. în cîfiva ani, 
numele acestea se vor citi cu li
tere mm-' pe afișul de la Wim
bledon.

Rog să mi se ierte cutezanța 
apropierilor, dar tractoare româ
nești pe ogoarele din India și 
lecții date de Năstase la televi
ziunea americană — iată două 
dintre cele mai remarcabile eve
nimente ale anilor pe care-i 
trăim.

a pierdut un loc în divizia A în 
ultimele secunde ale campionatului 
trecut. Băimărenii n-au uitat nimic, 
așa cum nici profesorul lor n-a ui
tat, iar acum, împreună, antrenor și 
jucători, se află la jumătatea unui 
maraton de succese în serie : 9 par
tide — 9 victorii — 18 puncte; cele 
mai multe goluri înscrise, cele mai 
puține goluri primite. De altfel, Ia 
acest din urmă capitol, handbaliștii 
din Baia Mare se pot mîndri că au 
cel mai bun sistem defensiv din 
handbalul nostru (inclusiv divizia 
A !), cu cele 84 de goluri primite 
în 9 jocuri, ceea ce înseamnă o me
die de numai 9 goluri pe meci (mai 
precis, un procentaj de 9,33), în 
vreme ce atacul lor înregistrează un 
procentaj de 18,8 goluri pe meci 1

în fine, tot în- această serie mas
culină e de semnalat locul 9 pe 
care îl ocupă fosta divizionară A 
Știința Petroșani.

La feminin, lupta pentru intrarea 
în primul eșalon al handbalului 
nostru este și mai strînsă. în seria 
I, Progresul București s-a arătat în 
mare revenire de formă, e drept, 
grație muncii pline de seriozitate 
a antrenorului I. Becic și a cîtorva 
din jucătoarele sale. Nu putem, 
ajunși la acest punct, să nu. remar
căm aportul substanțial al Măriei 
Constantinescu, aceeași jucătoare 
inepuizabilă dintotdeauna.

Echipa Progresul are toate șansele 
să promoveze dar la numai trei 
puncte se află Spartac Ploiești, un 
team tînăr și extrem de ambițios, 
care poate furniza în continuare 
multe surprize.

La subsolul clasamentului, Voința 
Rădăuți — scăpată anul trecut prin- 
tr-o adevărată minune ele retrogra
dare — încearcă... imposibilul 1

In seria a II-a, cea mai echilibra
tă din toată divizia secundă, 
pentru „A“ se dă între cele 
ex-divizionare A — C.S.M.

Și camdată, sibiencele conduc, în po
fida faptului că au la activ două 
înfrîngeri (în vreme ce adversarele 
lor directe au doar una), dar timi- 
șorencele au remizat de .trei ori, 
deși au cel mai mare potențial o- 
fensiv din serie (127 de goluri în
scrise). Duelul este palpitant și, 
fără discuție, nu se va încheia decît 
o dată cu campionatul.

Jiul Petroșani — revelația prime
lor 6 etape — a încheiat turul doar 
pe locul 4, în vreme ce Voința Si
ghișoara, o echipă cu un lot destul 
de valoros, se găsește undeva spre 
coada clasamentului, cu „șanse" de 
retrogradare.

Oricum, locurile nu sînt definiti
ve, pozițiile ocupate în clasament 
fiind, .^firește,„temporare. Cele 9 
etape care compun returul pot adu
ce modificări...

Horia ALEXANCRESCU 

CLASAMENTE
MASCULIN

1. Voința Buc.
2. Relon Săvinești
3. AS A Tg. ---------
4. Inst. Ped
5. Rafinăria
6. Comerțul
7. Chimie Făgăraș
8. Tracto. J1 Bv.
9. Agronomia laș!

10. Chimia Tr. Măgurele
Seria

Mureș
Bacău 

Teleajen 
Const.

Seria I
9 6 2 1 169—127 14
9 6 0 3 177—164 12
9 5 2 2 152—174 12
9 4 3 2 149—131 11
9 4 1 4 143—134 9
9 4 1 4 124—123 9
9 4 1 4 140—15.3 9
9 3 1 5 145—147 7
9 2 15 149—187 5
9 1 0 8 123—170 2

II-a

Seria

1. Minaur B, Mare 9 9 0 0 170— 84 18
2. A.S.A Sibiu 9 5 1 3 155—126 11
3. C.S.M.' Reșița 9 5 1 3 148—121 11
4. Gloria Arad 9 5 1 3 144—164 11
5. știința Lovrin 9 4 1 4 145—130 9
6. Metalul C. Mică 9 4 0 5 140—144 8
7. Timișul Lugoj 0 3 0 6 121—135 6
8. Textila Cisnădie 9 3 0 6 121—142 6
9. Știința Petroșani 9 2 2 5 111—154 6

10. Banatul Timișoara 9 2 0 7 105—160 4
FEMININ —

lupta 
două 
Sibiu

Sîmbătă și duminică în sala Progresul 
„CUPA SEMICENTENARULUI U.T.C."

La sfârșitul acestei săptămini va avea 
loc In Capitală o nouă competiție de 
handbal, a cărei gazdă va fi sala Pro
gresul. Lsie vorba de „Cupa Semicen
tenarului U.T.C.*, organizată de clubul 
Progresul In colaborare cu Comitetul 
U.T.C. al sectorului IV. La întrecere 
vor participa următoarele formații fe-

minine : Progresul București, Se. Sp. 2 
București, c.S. Școlarul și Șc. Sp. Cons
tanta.

Partidele se vor desfășura sîmbătă de 
la ora 17.09 și dumlncă de la ora 9,00.

Organizatorii au pregătit pentru cîști- 
gători fanioane, diplome șl. firește, o 
frumoasă cupă.

I
1. Progresul Buc. 9 8 0 1 134— 69 16
2. Spartac Ploiești 9 6 1 2 89- 73 13
3. Voința București 9 4 3 2 101— 80 11
4. „u* Iași 9 4 2 3 105— 87 10
5. Chimia Făgăraș 9 4 2 3 88— 83 10
6. Constr. București 9 4 2 3 81 — 82 10
7. Chimia Buzău 9 3 3 3 78— 92 9
8. Poli. Galați 9 3 0 6 67—106 6
9. Geologia Buc. 9 1 1 7 80—101 3

10. Voința Rădăuți S 0 2 7 61— 91 2

Seria a II-a
1. C.S.M. Sibiu 9 7 0 2 89— 78 14
2. Constr. Timiș. 9 5 3 1 127— 86 13
3. Sparta Mediaș 9 5 1 3 99— 81 11
4. Jiul Petroșani 9 5 0 4 85— 92 10
5. Constr. B. Mare 9 4 1 4 92— 92 9
6. Univ. II Timiș. 9 4 0 5 90— 88 8
7. Textila Sebeș 9 4 0 5 84—:L02 8
8. Voința Sighiso-ara 9 3 1 5 81— 83 7
9. Derrriagart Tg. M. 9 3 0 6 81- 94 6

10. Voința Oradea 9 2 0 7 74—109 4
i

A (Urmare
' din pag. 1)

concursuri ale pc- 
t, în prezent a- 

din amintiri.

UN FRATE VITREG?

cele mai multe 
rioadei de început 
cestea trăind doar 
întrucît au alte destinații (deși ne
voia de săli pentru atletism a 
crescut). Au apărut în schimb 
săli la Focșani, Brașov, Cluj, Bo
toșani, Timișoara, Ploiești și alte 
localități, iar sala „23 August* din 
Capitală se pregătește — cam de 
mult, ce-i drept! — să-și pri
mească favoriții în haine cu croială 
modernă (pistă din material sin
tetic românesc).

Care sint atuurile atletismului 
de sală? în primul rînd, apro
pierea sportivului de spectator. E- 
fortul concurentului, concentrarea 
și emoția acestuia se cristalizează 
sub ochiul avid și sensibil al spec
tatorului. Iar programul este foar
te condensat ritmul concursului 
finind mereu trează atenția publi
cului. Interesul atleților și al pu
blicului pentru concursurile de 
sală este probat sezon tie sezon. 
Anul tTecut de exemplu, la „Cupa

de Cristei", organizată în 
August", au asistat peste 
spectatori plătitori. Iar la 
curs de copii, organizat 
torul", pur și simplu nu 
intra în sală, Și nu erau ; 
mai părinții... Inițiativa : 
de specialitate și a comisiilor lo
cale are, deci, un vast teren de 
manifestare. Concursurile atletice 
de sală nu mai sînt un frate vi
treg, dar nici nu trebuie să rămină 
rude sărace. Mai ales că lâ toate 
competițiile de anvergură la care 
atleții români au participat, per
formanțele și locurile prestigioase 
nu i-au ocolit (unele chiar mai 
bune decît la „europenele" din 
aer liber...). Iolanda Balaș și Șer
ban Ciochină au ieșit învingători 
la criteriul 
copoleanu 
campioană

sala „23 
1000 de

i un con- 
de „Vii- 
se putea 

acolo nu- 
federațici

european, Viorica Vis- 
a dobîndit titlul de 
europeană de sală,

Cornelia Popescu, Carol Corbu, 
Csaba Dosa, Șerban loan, Ileana 
Silai, Vasile Sărucan și alții au 
obținut, în ultimii ani, medalii la 
asemenea întreceri. Recenta per
formanță a_ lui Carol Corbu în pro
ba de triplusalt la Berlin o con
siderăm drept trăsătură de unire 
cu campionatele europene pe te
ren acoperit de la Grenoble, unde 
alături de el se vor afla Viorica 
.Viscopoleanu, Valeria Bufanu, Cor
nelia Popescu (dacă se reface In 
timp util), Ileana Silai, Csaba Dosa, 
Șerban loan și, probabil, un hurd
ler (Nicolae Perța sau Viorel Su- 
ciu), stimulați de noi performanțe 
de prestigiu.

Grenoble (11—12 martie) este o 
primă etapă, Miinchen (31 august 
— 9 septembrie) — a doua Atle
tismul nu mai este un sport se
zonier.

DESCHIDEREA SEZONULUI
Sezonul de sală s-a deschis la 

Ploiești printr-un concurs organizat 
de comisia județeană, cu sprijinul 
clubului sportiv Petrolul. Ca și în 
Capitală, juniorii (I și TI) au intrat 
primii în concurs, secțiile de_ atle
tism de Ia_ Școala sportivă, 
nr. 1 și 
Ploiești, 
sportivă

Liceul 
Grupul școlar Petrol din 
Metalul Plopeni, Școala 
și Tlnărul Petrolist din

.............................. ; X,.

--.to ' .
<,„4 v *

PREGĂTIRILE
Anul 1971 este considerat de că

tre diriguitorii atletismului arge- 
șean drept cel mai rodnic din isto
ria acestei discipline sportive pe 
meleagurile județului respectiv. Cei 
369 de sportivi clasificați au reali-

DE SALĂ LA PLOIEȘTI
Cîmpina, precum și reprezentanți 
ai Școlii sportive Brașov, animînd 
întrecerile. Dintre rezultatele înre
gistrate, consemnăm săritura atle
tei Carmen Ionescu (Lie. 1) de 5,23 m 
la lungime junioare II și cea reali
zată în proba similară a băieților 
(6,28 m) de către juniorul I M. Fi- 
nichiu (T. P. Cîmpina).

M. SÎNTEȘTEANU - coresp.

PITEȘTENILOR
zat 29 de recorduri republicane și 
au cucerit 24 de titluri de campioni 
naționali la juniori. în anul care 
a trecut, echipa județului Argeș 
a promovat în prima divizie de at
letism a țării. Sezonul actual a în
ceput cu obișnuita vizită medicală 
și trecerea normelor de control. 
Pentru fiecare atlet fruntaș s-au 
prevăzut cîte 3—6 antrenamente 
săptămînale, în centrul atenției si- 
tuîndu-se Olimpia Cataramă, Ștefan 
Goanță, Liliana Leau, precum și 
alți componenți ai lotului național 
de juniori. în privința creării unor 
mai bune condiții de pregătire, a- 
mintim _ „lansarea" lucrărilor Ia 
pista acoperită de atletism de la 
Cimpulung Muscel.

Al. MOMETE — coresp.



AL DOILEA
(Urmare din pag. 1)
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JOC AL ECHIPEI OLIMPICE

„NU VOM MAI ACORDA CLEMENȚĂ
JUCĂTORILOR INDISCIPLINAȚI"

ne declară mg. ȘT E F AN SOC AC IU, președintele Comisiei centrale de competiții și disciplină

Comisia centrală de competiții 
și disciplină a F.R. Fotbal are în 
preocupările sale o varietate de 
probleme t afilieri de noi secții, le
gitimări și transferări de jucători, 
organizarea și supravegherea des
fășurării campionatului divizionar 
și a „Cupei 
abaterilor — 
terenuri ș.a.

In discuția
cu inginerul . . _____ ,__
ședințele comisiei, au fost abordate 
problemele esențiale ce vor sta 
în atenția acestui organism al fe
derației în sezonul de primăvară.

— Sînteți amabil să prezentați 
cititorilor noștri preocupările de 
bază ale comisiei?

— Vom acorda toată atenția, în 
egală măsură, tuturor eșaloanelor 
divizionare, pentru ca ele să-și 
desfășoare normal activitatea, con
form programului stabilit. Spre 
final, atunci cînd jocurile vor de- 

. veni mai „fierbinți", datorită mizei 
lor, cînd fiecare punct valorează 
enorm în lupta pentru locul întîi 
sau pentru evitarea retrogradării, 
ne vom intensifica atenția pentru 
ca rezultatele să nu fie viciate, 
în acest 
Colegiul 
meciurile 
mai buni
loturile divizionare. De asemenea, 
un nfimăr mai mare de întîlniri

României", analizarea 
de orice fel — de pe

avută, zilele trecute, 
Ștefan Socaciu, pre-

sens, vom face apel la 
central al arbitrilor 
să fie conduse de 
cavaleri ai fluierului

ca 
cei 
din

din Diviziile B și C vor fi urmă
rite de observatori federali.

Ținînd seama că returul va 
constitui pentru echipa națională 
și cea olimpică un bun prilej de 
a verifica potențialul fiecărui com
ponent și pentru ca unii dintre ei 
să nu fie accidentați, vom veghea 
ca echipierii să fie temeinic pre
gătiți, iar pe teren să se folosească 
mijloace regulamentare în obți
nerea victoriei. Orice încercare ae 
scoatere din activitate a unui ju
cător va fi aspru sancționată.

Mai reamintesc faptul că în a- 
cest an, promovarea în Divizia B 
se ya face după un nou sistem. 
Cîștigătoarele seriilor Diviziei C 
vor fi împărțite în patru grupe a 
cite trei echipe, care vor Juca fie
care cu fiecare, cite o partidă pe 
teren neutru și primele clasate 
vor promova in „B“. Considerăm 
că acest sistem este mai echitabil 
?i va contribui la promovarea în 
divizia secundă printr-o modalitate 
mai judicioasă, mai sportivă.

— Sperăm că n-au fost omise 
„scenele" pe care se vor desfă
șura întîlnirile ?

— Comisia se preocupă îndea
proape ca toate campionatele să 
se desfășoare pe baze sportive co
respunzătoare. Subcomisia de te
renuri a reușit, în cursul primei 
părți a actualei ediții, să reomolo- 
gheze marea majoritate a terenu
rilor, urmînd ca înainte de re-

luarea activității competiționale să 
verifice dacă s-au aplicat măsurile 
Impuse unor gospodari de terenuri, 
acolo unde s-au constatat defi
ciențe. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a atrage atenția cluburilor 
care vor găzdui partidele din 
,.i6“-imile „Cupei României" să 
ia măsurle necesare ca terenurile 
să întrunească toate condițiile re
gulamentare de joc. Comisia este 
decisă să nu admită nici o amt- 
r.are a vreunui joc pe consideren
tul că terenul nu poate suporta 
desfășurarea unei partide. Conform 
regulamentului, o asemenea deci
zie o poate lua numai arbitrul 
meciului respectiv și comisia 
lua în seamă hotărîrea 
rilor partidelor.

— In sezonul trecut, 
jucătorilor a constituit 
mă majoră în activitatea comisiei. 
Aceeași importanță I se va acorda 
și în viitorul sezon competițional?

— Da. Vom merge pe linia pe 
care am imprimat-o în cursul tu
rului, adică vom aplica eu stric
tețe prevederile regulamentare.

di

va
conducă to

disciplina 
o proble-

— Dar, nu întotdeauna aceeași 
balanță a apreciat egal gravitatea 
unei abateri-..

— în această primăvară, mem
brii comisiei sînt hotărîți să nu 
mai acorde nici o clemență jucă
torilor care vor săvîrși abateri 
disciplinare. Precizez că nu ne va 
interesa numele sportivului nedisci
plinat Ne vom situa pe linia im
primată de conducerea federației, 
care aplică, la rîndul ei, îndrumă
rile U.E.F.A. și F.I.F.A. ca pri
vire la asigurarea celor mai bune 
condiții de desfășurare a jocurilor. 
Considerăm că determinant în în
tronarea spiritului de sportivitate 
va fi modul în care secțiile de 
fotbal și antrenorii își var des
fășura munca educativă. Noi spe
răm că se va activa intens în a- 
ceastă direcție și rezultatele vor 
fi mai bune decît anul trecut. Co
misia centrală de competiții și dis
ciplină consideră că desfășurarea 
campionatelor oficiale republicane 
într-o sportivitate perfectă va con 
tribul la ridicarea valorică a fot
balului nostru.

selecționată alcătuită din două 
echipe din prima divizie (VV.A.C. — 
locul 2 și R.AJ.A- — locul 15), cu 
patru internaționali în formație, 
părea să fie un test potrivit. Numai 
că gazdele au dus ambiția prea de
parte, au dus-o dincolo de fair- 
play, vizînd cu orice chip o izbîn- 
dă...

La reușita selecționatei gazdă s-au 
gîndit, în primul rînd, arbitrii. La 
Casablanca, din cei trei arbitri lo
calnici, cel de centru (M. Benjel- 
laun) și unul dintre tușieri (L. Ma- 
dini) au „jucat" o primă repriză 
cu cărțile pe față pentru gazde. A- 
dică au fluierat orice se putea flu
iera pentru a fringe ritmul echipei 
noastre ; au semnalat ofsaid cînd nu 
a fost și invers ; sau mai concret, 
n-au văzut că balonul a ieșit în 
corner trimis de portarul marocan 
în min. 13, pentru ca peste 10 se
cunde să acorde penalty la o minge 
care sărise din pămînt în lanul, 
căzut in afara careului de 16 m. 
Penaltyul a fost transformat de Ze- 
ghari, dar echipa noastră nu și-a 
pierdut cumpătul și, în numai 10 
minute, a egalat și apoi a luat con
ducerea. In min. 20, Codrea iese 
foarte bine din apărare, ii deschide 
pe Jercan, piteșteanul, în zi bună se 
duce cu un adversar în spate pină 
Ia marginea careului mare, șutează, 
portarul Jachin se aruncă pe minge, 
dar nu poate s-o rețină, iar Rugiu- 
bei, atent, țîșnește și înscrie. Peste 
trei minute, Pop — în acest meci 
pe postul său de fundaș dreapta 
— urcă și el în atac, centrează cu 
efect și portarul marocan acordă 
corner. Jercan se dovedește bun 
strateg și atrage doi apărători ad- 
verși după el, pe partea dreaptă, 
acolo unde va urma o lovitură de 
colț. Petreanu trimite mingea înalt, 
în careu, pină la Rugiubei, care, ca 
un golgeter ce se respectă, se înalță 
șl mai Înscrie o dată, cu capul. Ad
versarii par „calmați" de aceste 
două goluri primite repede, dar 
vine min. 31, care schimbă iar fața

jocului. în acel minut s-a produs o 
egalare printr-un... autogol. Simio- 
naș a greșit o minge destul de 
ușoară la 18 m de poarta noastră, 
Rechach a țîșnit în careu, a șutat, 
Suciu a respins balonul cu... pieptul 
în cădere, Olteanu a vrut să împie
dice golul, dar s-a dezechilibrat și 
a lovit mingea care pînă la urmă 
s-a oprit în plasă, deci 2—2, Olim
picii nu cedează însă și trec ■ din 
nou la atac, dar gazdele joacă dur. 
Simionaș rămîne la pămînt, lovit de 
Abdelaziz, pentru ca același jucător 
să-1 oblige pe Rugiubei să părăseas
că terenul pe brațe, după ce bă
căuanul făcuse șah-mat patru a- 
părători ai gazdelor.

DUpă pauză, echipa noastră a în- 
tîlnit — practic — un alt adversar. 
Pentru că selecționata gazdă a in
trat pe teren cu șapte oameni noi 
în formație. Olimpicii au jucat bi

ne, nu la nivelul meciului cu reprA-> 
zentativa A a Marocului, dar mul
țumitor, dacă avem în vedere că au 
Intîlnit doi adversari în 90 de mi
nute

Această repriză a fost plăcută, 
jocul adversarilor noștri din ultime
le 45 de minute a fost curat, în 
viteză, cu multe pase și acțiuni 
ofensive, contribuind la pregătirea 
cît mai bună a lotului. Cu acest al 
doilea meci se poate spune că a 
fost rulat tot lotul care a făcut de
plasarea, cu excepția lui Pescaru, 
încă nerefăcut, care va fi probabil 
folosit joi la Fes, împotriva echipei 
M.A.S. (locul 3 în campionatul ma
rocan).

Olimpicii au aliniat următoarea 
formație : Suciu — Pop, lanul, Ol
teanu, Codrea, Simionaș, Domide, 
Petreanu (min. 65 Radu), Broșovschi, 
Rugiubei (min. 40 Kun II), Jercan.

Azi, pe terenul din Șos. Ștefan cel Mare

LOTUL A INTILNESTE 0 COMBINATA»

A CLUBULUI DINAMO
• Lotul reprezentativ de fotbal 

va susține azi un joc de verificare 
în compania unei combinate a clu
bului Dinamo. Meciul va avea loc 
pe terenul III din Parcul sportiv 
Dinamo, cu începere de la ora 15.

• Stadionul Progresul, din str. 
dr. Staicovici, va găzdui astăzi, de Ia 
ora 15,30, o nouă întîlnire amicală, 
a „bancarilor", de data aceasta cu 
Mașini unelte, din campionatul di
viziei C.

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU FRUNTAȘELE DIVIZIEI C:

METALUL TR. SEVERIN [seria a Vll-aJ

-e

A FOST PERFECTAT

TURNEUL U.T.A.-ei IN ALGERIA
Tratativele pentru perfectarea 

unui turneu în Algeria al echipei 
U.T.A. au fost duse la bun sfîrșit. 
Formația arădeană va evolua la Al
ger în cadrul unui turneu interna
țional, Ia care vor mai lua parte 
Ararat Erevan, Selecționata de tine
ret a Algeriei și clubul algerian So-

natrach. La 14 februarie se vor dis
puta două partide, U.T.A. — Sel. de 
tineret a Algeriei și Ararat — Sona- 
trach, iar la 24 februarie, învingă
toarele între ele și învinsele între 
ele. între cele două date, arădenii 
vor face antrenamente.

„CUPA N ROȘCULEȚ“

LA PROGRESUL,
Pompiliu VINTILA

ANTRENAMENTE'

SPERANȚE

în organizarea comisiei județene 
de fotbal a C J.E.F.S. Garaș-Seve- 
rin, în luna februarie se va desfă
șura ediția I a „Cupei memoriale 
Nicolae Roșctileț", ca un omagiu a-

ANALIZA
/

ACTIVITATII»

dus regretatului tehnician și profe
sor, animator ■ ai mișcării fotbalis
tice.

La competiție vor lua parte cele 
7 echipe divizionare din județ și li
dera campionatului județean, Mine
rul Oravița. Vor fi alcătuite, două 
grupe, prima la Reșița (CS.M., Mi
nerul Moldova Nouă, Minerul Bocșa, 
Minerul Oravița), iar cea de a doua 
Ia Caransebeș (Victoria și CJ.R. 
Caransebeș, Minerul Anina și Me
talul Oțelul roșu).

FOTBALISTICE
A ANULUI 1971

Pronosticul nostru la concursul

ÎN CAPITALĂ
în sala Dinamo din Capitală va 

avea loc vineri, de la ora 18, o con
sfătuire în cadrul căreia se va a- 
naliza activitatea fotbalistică desfă
șurată în anul 1971 în București. La 
consfătuire vor lua parte antrenori 
ai echipelor din campionatele repu
blicane și municipale, ai centrelor 
de copii și juniori, precum și ar
bitri.

„CUPA TABARCEA" 
LA MINIFOTBAL

Se află în curs de desfășurare, la Plo
iești prima ediție a „Cupei Tabarcea" 
la mlnlfotbal, pentru copil, organizat» 
de clubul petrolul In memoria fostului 
Jucător Constantin Tabaroea.

Competiția — deschisă copiilor născutî 
in anii 1957 și 1958 — a adunat la start 
14 echipe, formate din patru Jucători 
de bază și patru rezerve, formații din 

J Ploiești, Plopeni, Brazi și Tătărani, Im- 
9 părți te de organizatori în două serii.

Iată citeva din primele rezultate : F.C. 
Pionierul — Petrolul IV 5—3, Metalul 
Plopeni — Petrolul III 4—6, petrolul I 
— școala generală Tătărani 5—4. Chimia 
Brazi — UZUC 5—5.

întrecerea se ană în a doua jumătate 
■ ei, cele două cîștigătoare ale seriei ur
mînd să-și dispute, în această lună, fi
nala „Cupei Tabarcea".

A. VLASCEANU-coresp.

STUDENȚII PETROȘENENI 
AU REINTRAT IN SALA...

După o întrerupere de aproape opt 
luni, studenții Institutului de Mine din 
Petroșani și-au reluat activitatea în 
■ala proprie de sport, care a suportat 
în acest interval radicale amenajări.

Cu sprijinul organelor locale și prin 
contribuția voluntară a studenților mi
neri, sala a fost înălțată cu un metru 
și jumătate și lărgită cu cinci, oferind 

. astfel condiții îmbunătățite pentru or- 
• ganizarea activității de volei și baschet.

într-o haină nouă, prevăzută cu o 
nouă instalație de iluminare fluorescen
tă. marcată și reparchetată, sala da 
■port a studenților Institutului de Mine 
din Petroșani este plină de animație din 
«ort și pînă seara...

“ l CORNEA

Pronosport din 6 februarie
I. Cagliari — Atalanta

II. Internazionale — Catanzaro
III. Juventus — Verona
IV. Florentina — Milan pron. la 

pauză

î 
i 
î

x
V. Fiorentina — Milan pron. finâl, l.X 

VI. Lanerossi — Torino pron. la pauzăX 
VII. Lanerossi — Torino pron. final X 

. VIII. Mantova — Napolj pron. la pauză 1
IX. Mantova — Napoli pron. final 1 
X. Sampdoria — Borna pron. la pauză 

i,x 
Sampdoria — Roma pron. final 

1.X.2 
Varese — Bologna pron. la pauză 

1.X 
Varese — Bologna pron. final 1,X

XI.

xn.
xni.

Bătrînul parc cu platani de pe str. 
Dr. Staicovici e îmbrăcat în chiciura 
iernii. Stratul de zăpadă, deși subțire, 
i-a dat un farmec aparte. Dintr-un 
colț, un difuzor împrăștie o melodie. 
Dar parcul nu e atit de populat, 
cum ne-am fi așteptat. Pe luciul ghe- 
ții unui patinoar natural, o siluetă 
aleargă, parcă, să țină pasul cu rit
mul melodiei. In lipsa patinatorilor 
autentici, un fotbalist încearcă să 
afle secretele alunecării . _
Șl nu e de loc novice, deși, la venirea 
în vestiar, avea să suporte ironiile 
colegilor. Dar Dudu Georgescu, blon
dul înaintaș al „alb-albaștrilor", știa 
că e vorba de o glumă și atîta tot Era 
mulțumit că-și lăcuse... încălzirea.

★
Vacanța fotbaliștilor de la Progre

sul s-a dus de mult Așa cum s-au 
dus și cele citeva zile petrecute Ia 
Slănicul Moldovei. Acum, iată-i reve
niți acasă, in parcul lor. Acolo, ele
vii lui P. Moldqieanu și L. Colceriu se 
pregătesc cu sîrguință.

„Știm, nu va fi ușor de loc, spunea 
Tănăsescu. Dar nu ne speriem. Spe
răm în promovare, așa cum am spe
rat anul trecut 
grada. Poate că de data aceasta...

...Pe ce temei aceste speranțe ? Pe 
o pregătire pe care toți cei de la 
Progresul, antrenori și jucători, o 
apreciază ca excelentă.

Ce va fi în primăvară, vom ve
dea. Deocamdată, atmosfera de lucru 
în tabăra „bancarilor" e optimistă. 
Ambiția și conștiinciozitatea jucăto
rilor se află pe plan superior celor 
din perioada anului trecut. „Beldeanu 
e un exemplu, spune P.Moldoveanu. 
L-au încurajat rindurile apărute in 
„Sportul", unde și-a spus păsurile 
sale, mai ales chestiunea cu lotul de 
tineret, in care vrea să revină. Tă
năsescu e același dirz și conștiincios 
jucător, iar Raksi a făcut, la Slănicul

pe gheață.

că nu vom retro-

Animație pe patinoarul „Mureșul" Foto i Carol SZASZ-Tg. Mureș
APARIȚII EDITORIALE SPORTIVE 

LA PIATRA NEAMȚ
Sub egida Comitetului județean Neamț 

al U.T.C au apărut recent in librării 
două cârti tehnlco-sportlve, tipărite la 
Piatra Neamț: „ÎNDRUMAR TURISTIC 
PENTRU TINERET" (autor prof. Victor 
Popa) șl „ACTIVITATEA SPORTIVA 
LA SATE" (autor prof. Ioan Balciza).

Remarcabile din punct de vedere gra
fic — „îndrumarul” este dotat cu hărțile 
turistice șl planuri detaliate de excursii 
în zona Neamțului —, cele două apariții 
editoriale reprezintă o Inițiativă .demnă 
de urmat

GEORGE GROAPA-coresp.

NOI PATINOARE NATURALE
Mal mulți dintre corespondenții zia

rului ne informează că s-au amenajat 
în diferite localități din țară, patinoare 
naturale simple, destinate învățării abe
cedarului sportului pe patine. Iată citeva 
din aceste știri :

• La Deva, prin grija Consiliului ju
dețean pentru educație fizică șl sport 
și a Comitetului municipal U.T.C. un 
cochet patinoar a fost oferit copiilor în 
incinta stadionului „Cetate". Corespo .- 
dentul Ioan Jura ne înștiințează că noi 
suprafețe înghețate vor fi amenajate, în 
curind la Liceul pedagogic Șl Liceul 
Decebal.

• Se așteaptă primele întreceri pe pa
tinoarele naturale amenajate la Piatra 
Neamț, pe terenul SAJ4 spprturllw de

la ^Ceahlăul", și la Roman, în curtea 
Școlii generale nr. 7 sau In Parcul mu
nicipal. (George Groapă)

• O dată cu imaginea alăturată apar- 
ținînd Iul Carol Szasz — și surprinzînd 
un aspect din timpul activității de în
vățare a patinajului pe patinoarul „Mu
reșul" — corespondentul nostru jude
țean din Tg. Mureș, loan PAUȘ, ne ex
pediază o scurtă corespondență, adu- 
cîndu-ne la cunoștință deschiderea a- 
cestui patinoar natural din localitate, 
găzduit de parcul sportiv „23 August".

TENIS DE CTMP LA TELA 
(JUDEȚUL ARAD)

Pe harta sportivă a județului Arad a 
apărut nu de mult o nouă localitate, 
satul Țela, centru în care tenisul de 
cîmp Începe să prindă tot mai multe 
rădăcini.

Sub îndrumarea profesorilor Traian 
Stoenescu șl Sabin Ardelean și sub 
competenta dirijare. Ia intervale regu
late. a antrenorului arădean Ernest Ta
kacs de la U.T.A., copiii țăranilor coope
ratori din Țela cunosc primele satisfac
ții pe terenurile de tenis.

Deși de la înființarea secției de tenis 
de dmp s-a scurs puțin timp, tinerii 
sportivi din Țela au făcut progrese re
marcabile, unul dintre reprezentanții 
lor, Ionel Crlșan, participînd — cu real 
succes — Ia un concurs republican, dis
putat la Cluj.

L Stefan IACQB-coresp. junețea»

Duminică, la București, Progresul a intîlnit, din nou, în meci amical 
pe Spartak Varna. De data aceasta, bucureștenii au învins cu 
pe Sandu Ion înscriind cel de al doilea gol

2—0. Iată-l

Foto : S. BAKCSY
Moldovei, o pregătire ca în tinerețe".

O primă etapă de acumulări, Pro
gresul a încheiat-o cu meciul amica] 
susținut în compania echipei Spartak 
Varna — locul 6 în campionatul Di
viziei A din Bulgaria. Meciul acela, 
încheiat cu scorul de 3—3, cu fru
moase faze de poartă și ritm alert a 
confirmat buna pregătire fizică a 
bucureștenilor. Antrenorul Semov a 
avut numai cuvinte de laudă la a- 
dresa adversarului.

★
...Parcul sportiv Progresul. Timp de 

două ore. aleile sale sînt cutreierate 
de plutonul compact al treningurilor 
albastre. Cele două „vîrfuri" de in
tensitate maximă sînt trecute cu brio 
de întregul Iot, spre satisfacția „se
cundului" Liviu Colceriu.

In această perioadă de pregătiri, 
Progresul are la dispoziție întregul 
lot. Nu e un lucru de neglijat, pentru 
că Ia începutul turului, în timpul 
pregătirilor, i-au lipsit trei „piese de 
bază" — Dudu Georgescu, Cassai, 
Beldeanu —, care au intrat în for
mație, în etapa a treia, direct la joc, 
sumar pregătiți

★
...Vine returul. Progresul încearcă 

marea aventură, iâr ideea că Sportul 
Studențesc are 6 puncte avans n-a 
trecut pragul vestiarului său. Dar 
„bancarii" nu-și pot ierta nici azi 
ușurința cu care au tratat Divizia 
B. Atunci, după ce au retrogradat 
au considerat divizia secundă prea 
ușoară, „fleare la ureche". Și-au zis

atîta talent, 
regrete în 

urmă, nu vor avea probleme. Cu 
numele și cu... fotbalul de domnișoare 
n-au putut trece peste barajul jocu
lui aspru, uneori chiar dur, de Ia 
Pașcani sau Brăila. Pe lingă talentul 
și calitățile tehnice de atîtea ori 
remarcate, Dudu Georgescu, Bel
deanu, Cassai, Dumitriu — căpitanul 
naționalei de juniori — și-au dat 
seama că au nevoie și de forță. Iată 
de ce în această iarnă au străbătut 
cu mai multă ambiție cărările din 
preajma Slânicului, în nesfîrșite cro
suri... Am auzit că „bancarii" au în
vățat mult de la jucătorii lui Spartak 
Varna. Bulgarii lucrează pentru for
ță de te uimesc. Dar o fac pentru că 
au o bază bună încă din vremea 
junioratului.

că ei, cei lăudați pentru 
cei care au lăsat atîtea 
urmă,

★
...Parcul Progresul. E frig. Dar, 

elevii lui P. Moldoveanu aleargă în 
aceste zile In căutarea drumului spre 
Divizia A. Ei nu și-au pierdut spe
ranța. In tur, la București, echipele 
din provincie n-au marcat decît un 
gol în jocurile cu Progresul, și acela 
din 11 m. Acum, echipa bucureșteană 
speră să realizeze această perfor
manță și în deplasare. Nu vă mirați! 
Are de gind să cîștige la Tîrgoviște, 
la Galați, la Piatra Neamț. Gînduri 
mari zboară în aceste zile prin par
cul din str. Dr. Staicovici. Gînduri 
mari și speranțe Ia fel...

Constantin ALEXE

Situația în clasament:
După o scurtă escală în divizia 

secundă (campionatul 1968—1969), 
în ultimii doi ani formația metalur- 
gistă severineana activează în ca
tegoria C a campionatului republi
can. într-o companie destul de alea
să, cu echipe „bătăioase", Metalul 
Tr. Severin a reușit frumoasa per
formanță de a fi în fruntea seriei 
a Vil-a din cele 13 divizionare 
(este singura serie cu 13 echipe). 
Deși are in urma sa, la diferențe 
de numai 2—3 puncte, concurente 
serioase, cum sînt Știința Petroșani, 
fruntașă și în ediția anterioară (16 
p.), Minerul Lupeni (15 p.) și F. C. 
Caracal (15 p.), convingerile iubito
rilor de fotbal din orașul dunărean 
sînt ferme : „Metalul va ciștiga se
ria !“ — afirmă ei și își justifică 
optimismul, argumentînd cu produc
tivitatea liniei de atac : 31 de go
luri. Gh. Boța (11 goluri), Jimbo- 
reanu (7) și Căprioru (6) sînt îna
intașii echipei cu tirul mai bine 
reglat.

Posedînd un Iot tînăr — vîrsta 
medie fiind de numai 22 de ani —

VAGONUL ARAD
Situația în clasament:

Cu toate că echipa Vagonul con
duce în clasament, suporterii ei, a- 
matorii de fotbal din uzina arădea
nă, își fac încă griji legate de pro
movarea în divizia B. Seria ei este 
deosebit de puternică, cuprinzînd o 
fostă divizionară B — U. M. Timi
șoara, pe Metalul Oțelul Roșu — 
17 p, Mureșul Deva — 16 p. și Pro
gresul Timișoara — 15 p. Astfel 
stînd lucrurile, din conducerea e- 
chipei nimeni nu face pronosticuri 
pentru retur, toți fiind preocupați 
de buna pregătire a formației pen
tru a presta un joc eficace în pri
măvară.

în tur, Vagonul a avut o compor
tare bună, a condus autoritar seria 
a VIII-a, dar a avut un atac cam 
anemic. în schimb, apărarea a fost 
tot timpul la înălțime, primind 
foarte puține goluri (10). Jucătorii 
au fost destul de disciplinați, doar 
unul dintre ei, Dobai, a fost elimi-

12 8 2 2 31-11 18 p
antrenorul Constantin Lăpădat, ca
re pregătește echipa de aproape 
cinci ani, speră să aducă noi îmbu
nătățiri în jocul formației sale.

în ediția 1970—1971 a campiona
tului au fost promovați, direct de 
Ia centrul de juniori și copii, nu 
mai puțin de 7 fotbaliști foarte ti
neri, care acum au acumulat o ex
periență de... un campionat și ju
mătate. Operația de întinerire nu 
s-a oprit. în retur, de pildă, va fi 
titularizat în „ll-le“ metalurgist ju
niorul V. Boța, care abia a împlinit 
17 ani.

Iată lotul cu care Metalul Tr. Se
verin va începe returul: E. Nae și
C. Anghelescu — portari, O. Davi- 
descu, N. Cîntar, I. Cîrțog, C. Traș- 
cuș, I. Muschici — fundași, I. Jim- 
boreanu (căpitanul echipei și decan 
de vîrstă — 32 ani), C. Morohai,
D. Getoiu și C. Gogan — mijlocași, 
J. Olteanu, C. Caculescu, Gh. Bota,
E. Căprioru și C. Tîră — înaintași.

Sub culorile Metalului vor evolua 
și M. Buiuc, V. Boța și L. Iacob.
GH. MANAFU — coresp. județean

[seria a VIII-a]
13 7 4 2 16-10 18 p

nat în toamnă din joc, și apoi sus
pendat pe trei etape.

Media de vîrstă a echipei este de 
23,5 ani. Cei mai tineri fotbaliști 
sînt Sida (17 ani), Ardelean și Se- 
ceanschi (18 ani), iar cel mai în 
vîrstă — Schweilinger (34 ani), care 
este și golgeteml echipei.

Iată și Iotul pregătit de antreno
rul Radin Dușan : Jivan, Gavrilaș, 
Sida, Corpaș, Curuțiu, Mullroth, 
Ardelean, Schweilinger, Babău II, 
Seceanschi, Dobai, Dembrovschi, 
Mertcs, Macavei, Salamon, Katona 
și Kato. Nu mai fac parte din lot 
jucătorii Czako II, Lenarth, Melin- 
covici și Zih.

Vagonul dispune de condiții mul
țumitoare de pregătire și se bucura 
de un sprijin eficient din partea bi
roului secției — președinte — ing. 
loan Moș.

ȘT. IACOB — coresp. județean

ÎNALTA MISIUNE DE EDUCATOR
(Urmare din pag. 1)

deauna să-și ducă Ia bun sfîrșit 
misiunea.

Deși baschetul este un joc în 
care perfecționările aduse regu
lilor au făcut ca ele să fie pre
cise, sînt încă multe domenii în 
care arbitrul poate și trebuie să 
intervină în mod educativ.

Prevenirea unor jucători care 
sînt pe punctul de a comite o a- 
batera fără gravitate (prezentarea 
la scorer, poziție neregulamentară 
în timpul aruncării libere, con
vorbiri cu antrenorul în timpul 
jocului) îl va face pe arbitru să 
cîștige mai multă stimă și respect 
In anumite situații, arbitrul nu 
trebuie să ezite în a da explicații 
scurte și precise asupra unor si
tuații mai rar întîlnite, cînd își dă 
seama că jucătorii nu cunosc anu
mite reguli sau interpretări ale 
lor,

Vînătoarea de greșeli nu trebuie 
să constituie scopul unui arbitru

Doar așa va reuși ca abaterile 
sau greșelile să nu se mai repete 
și jocul să aibă o desfășurare 
cursivă și corectă.

O dată realizată această legă
tură Intre arbitru, jucător și an
trenor (destul de greu de definit, 
dar nu atit de greu de îndepli
nit), punctul principal a fost 
„marcat".

Ar fi eronat să se creadă că a- 
ceastă poziție educativ-prevcntivă 
trebuie adoptată întotdeauna și ar 
fi greșit, deci, pentru jucători și 
antrenori să interpreteze această 
atitudine ca o slăbiciune și să pro
fite de ea.

Nu! Arbitrul trebuie să fie in
transigent cu tot ceea ce este in afa
ra regulamentului, față, mai ales 
de ceea ce este atitudine antispor- 
tivă, proteste la decizii, față de 
orice încercare ilicită de a obține 
victoria. Aici rm mai există ore- 
venire, ci sancțiune.

Pentru că baschetul rămîne un 
sport al oamenilor bine educați,

A apărut revista „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT»
Din sumarul numărului 1/1972 spi

cuim :
— „Principalele cerințe și obiecti

ve actuale ale educației fizice ți 
sportului în școli", de conf. dr. Emil 
Ghibu ;

— „Cerinfe actuale ale formării 
profesorilor de educație fizică", de 
conf. Alexandru Forfu ;

— „Teste de nivel privind pregăti
rea fizică a elevilor din clasele 
V—VIII", de conf. Tiberiu Ardelean ;

— „Organizarea și conținutul edu
cației fizice și'sportului în școala 
generală de 10 ani", de prof. Maria 
Login.

TN ATENȚIA PROFESORILOR DE 
EDUCAȚIE FIZICA!

„ Incepînd cu numărul 1/1972. revii’

ta „Educație fizică și sport" va pu
blica materiale ce se adresează ce
lor interesați să se prezinte la exa
menele pentru obținerea gradelor 
didactice — definihvat, gradul I și 
II. în numărul 1/1972 a apărut arti
colul : „Sistemul de perfecționare a 
profesorilor de educație fizică". 
Cu acest prilej sînt prezentate tema- 
ticile cursurilor postuniversitare de 
perfecționare pentru profesorii de 
educație fizică din liceele pedago
gice, precum și q celor ce activea
ză în școlile generale — clasele 
V-X.

Nu uitați T Procurați-vă de urgen
ță nr, 1/1972 al revistei „Educație 
fizică și sport", revista tuturor speci
aliștilor în domeniul educației fizice 
ți sportului,

A ARBITRULUI
singurul sport cu un articol în re
gulament care cere deplină și co
rectă colaborare a jucătorilor, în
locuitorilor, antrenorilor, arbitrilor 
și spectatorilor. Și nimeni nu-1 
poate scoate din acest făgaș, iar 
cel care încearcă s-o facă trebuie 
să tragă consecințele-

Personal am fost întotdeauna 
partizanul și am aplicat această 
linie a respectării spiritului jo
cului. Din această cauză n-am în
trunit uneori simpatia jucătorilor, 
antrenorilor și a spectatorilor, dar 
consider că mi-am făcut datoria 
către baschet. Și orice arbitru care 
vrea să slujească progresul bas
chetului, așa trebuie să facă. Și 
asta se cheamă educație.

Dar arbitrul nu poate face de 
unul singur acest efort Dacă nu 
va găsi un climat favorabil la care 
să participe conștient toți factorii 
care iau parte Ia joc, dacă antre
norii nu vor renunța la a-și scuza 
lipsurile prin greșelile arbitrilor, 
dacă susținătorii nu vor deveni 
mai obiectivi, și dacă uneori presa 
nu se va face ecoul acestor su- 
biectivisme, toată strădania va fi 
zadarnică, antagonismul arbitru- 
jucător va continua și din aceasta 
nu are de pierdut decît jocul care 
ne pasionează pe toți. AZI ULTIMA ZI

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL PRONOEXPRES NR 5 DIN
2 FEBRUARIE 1972

^AG^V: ,<7I96‘ 161 Care 1 148 047 161 reP°rt-

care 871736 lel report “teg-*•
FOND DE CIȘTIGURI: 915 547 lei, din care 274 311 lel report categ. A.
Flata premiilor va începe în Capitală de la 10 februarie pînă la 18 martie 1972- 

țară de la Ufebruarle pînă la 18 martie 1972, inclusiv. martie iau,

CIȘTIGURELE TRAGERII LOTO DIN 28 IANUARIE 1972

. — Fî5T?A9„E5EA.1.\Cate®- 2: 2’9î variante a 35 845 lel ; categ. 3 : 6.95 a 15 215 
lei , categ. 4 : 17,45 a 6 060 lei ; categ. 5 : 152,50 a 695 lei ; categ. 6 : 326,25 a 324 lei 

REPORT CATEGORIA 1 : 105 743 Iei.
nu . n-A: Categ. A : 1,55 variante a 59181 lei ; B : 7 varianteE:Vl5 a S^VeiVyT^a^V 161 : D : * 8810

din București1 de 59181 161 de la categ‘ A a revenit participantului CORNEA IOAN 

Rubrica redactata de LOTO—PRONOSPORT.
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DOAR 11 CAMPIONI OLIMPICI DIN 1968 J.O. DE IARNĂ

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ 71 (XI)

PROGRtS PE TOATĂ LINIA ill ARUNCĂRILE FEMININE
Remarcabile prezenje românești la aruncarea discului

ISI VOR APĂRA MEDALIILE LA SAPPORO
AU TRECUT PE LA...

Patru ani — o olimpiadă, după 
Cum spuneau anticii —■ constituie 
un interval de timp lung pentru 
o carieră sportivă ajunsă la cf>o- 
geu. Și dacă la începutul Jocurilor 
Olimpice am întîlnit mai des mari 
campioni care au dominat două, 
chiar trei ediții consecutive ale 
Jocurilor Olimpice, astăzi tot mai 
puțini sînt cei care reușesc să 
concureze cu șanse după patru ani, 
după ce au cîștigat medaliile de 
aur. Diferențele mici de valoare, 
eforturile deosebite impuse de înal
tele performanțe contemporane și — 
cînd acestea nu intervin — tenta
țiile profesionismului sînt motivele 
care fac ca acum, la Sapporo, doar 
11 campioni de la Grenoble să 
fie prezenți pentru a-și apăra titlu
rile. Lor li se adaugă alți cîțiva 
care au făcut parte din echipele 
victorioase. Interesant ni se pare 
faptul că în sporturile cele mai 
populare, cele în care profesionis
mul este o marc tematie, nici un 
campion olimpic de la Grenoble nu 
mai este prezent pe pistele japo
neze. Așa se întîmplă la schiul al
pin, unde toți cei patru campioni 
din 1968. J. Clau-’e Killy, Marielle 
Goitschel, Nancy Greene și Olga 
Fall au abandonat competiția, deși 
cei ma: în vîrstă acum Ții 28 ani 
(Killy și G-eene), 26 ani (Goitschel) 
și 24 ani (Pali). Eforturile și renun
țările pe care le pretinde antrena
mentul de astăzi nu constituie de
sigur un motiv. O dovedește cu pri
sosință faptul că la probele de 
fond a!e schiului — unde se mun
cește cu și mai mare intensitate — 
toți campionii de la Grenoble sînt 
prezenți și la Sapporo, deși poartă 
în cîrcă mai mulți ani. Astfel, 
norvegianul Harald Groenningen, 
medalii de aur în 1968 la 15 km 
și ștafetă la 33 de ani, a obținut 
selecția și acum Ia 37 de ani, și va 
fi din nou în focul luptei. Alături 
de el sînt prezenți la Sapporo Ole 
Ellefsaeter (33 ani), campionul 
cursei de 50 km de la Grenoble și 
ceilalți noi componenți ai ștafetei 
de aur: Add Martinsen (30 ani) și 
Pali Tyldum (29 ani). în sfirșit, 
vameșul italian Franco Nones (31 
ani), marea surpriză din cursa de 
30 km, își va apăra și el titlul.

Iată, deci, că în timp ce la alpine 
Killy face reclamă unei firme ame
ricane de schiuri, Marielle Goit
schel predă lecții de schi în Cana
da, iar Nancy Greene comentează 
întrecerile la televiziune, campio
nii fondului, netentați de cîștiguri 
pe baza renumelui de schiori, con
tinuă să se întreacă pe pistele albe. 
L:psește din rîndurile campionilor 
fondiști de la Grenoble doar suede
za Toini Gustafsson. Dar poate ar 
f* prea mult să-i pretindem și ei să 
mai alerge la 33 de ani.

Situația schiului se repetă la pa
tinaj. Campionii artiștilor ghețiî, 
americanca Peggy Fleming și aus
triacul Wolfgang Schwartz au deve
nit profesioniști la vîrste care le 
permiteau cel puțin alte două pre-

Norvegianul Ole Ellfsaeter își 
apără titlul de campion olimpic 
la 50 km schi fond.
zențe olimpice (au doar 24 de ani), 
în timp ce celebra pereche sovietică 
Ludmila Belousova (37). Oleg Froto- 
popov (40) s-a prezentat la selec
ție, dar a- trebuit să se încline în

tinerilor. In schimb, la patinajfața 
viteză doar norvegianul F. Anton 
Maier (33 ani) lipsește, vest-germa
nul Erhard Keller (27), olandezul 
Cornells Verkerk (29) și suedezul 
Johnny Hoeglin (29) urmînd să-și 
apere titlurile, ca și sovietica Lud
mila Titova (25), singura dintre me
daliatele cu aur din ’68 care conti
nuă să activeze.

O retragere glorioasă,, la 40 de 
ani, și-a permis după Grenoble cel 
mai încoronat pilot de bob al ani
lor '60, Eugen Monti, lăsînd pleia
dei de buni piloți și constructori 
italieni grija succesiunii olimpice, 
în schimb, în cel mai tînăr sport 
al J. O. de iarnă, săniuța, toți cam
pionii de Ia Grenoble sînt prezenți 
la Sapporo (Erica Lechner — Italia, 
Manfred Schmid — Austria și 
Klaus Bonsaek — R. D. Germană).

Pentru a completa această suma
ră enumerare, rămîne să arătăm 
că la săriturile pe schiuri doar ce
hoslovacul Jiri Raska își va apăra 
titlul ; că. de asemenea, Franz Kel
ler (R.F.G.) va fi printre candidații 
pentru medalii la combinata nor
dică și că în ștafeta de biatlon a 
U.R.S.S. vor fi prezenți doi din 
principalii artizani ai victoriei din 
1968 : Viktor Mamatov (35) și Alek
sandr Tihonov (25).

Rămîne acum sâ vedem cîți din 
laureații cu aur de la Grenoble 
vor reuși să-și apere cu succes tit
lurile, cîți vor putea pătrunde în 
rîndurile supercampionilor.

I. 
II.

III.
IV.

1924 
1928 
1932

Chamonix
St. Moritz 
Lake Placid
Garmisch Partenkirchen

1936 
St. Moritz 1948
Osto 1952
Cortina d’Ampezzo 1956 
Squaw Valley

V.
VI.

VII.
VIII.

IX. Innsbruck 
X. Grenoble

1960
1964
1963

NORVEGIENII 
SÎNT ÎN FRUNTE!
Iată mai jos o statistică generală 

a numărului de medalii cucerite de 
competitorii celor zece ediții de 
pînă acum ale J.O. de iarnă. După 
cum se vede (și pare poate sur
prinzător) mica Norvegie, cu schiorii 
și patinatorii ei, se detașează net 
față de toate celelalte țări, atît 
la totalul de medalii, cît și în cele 
trei rubrici 
și bronz :
Norvegia 
S.U.A. 
U.R.S.S 
Austria
Finlanda 
Suedia

în total, 
medalii olimpice. Printre ele se nu
mără și România, cu medalia de 
bronz cucerită de echipajul de bob 
Ion Panțuru-Nicolae Neagoe, clasat 
pe locul III la Grenoble.

următoare — aur, argint

21

125
76
75
69
67
62
de

45
24
30
19
21
21

țări

43
33
21
27
27
20

au obținut

37 
19 
24
23
19
21

PATINATORII DE VITEZĂ - LA START!
Printre primele starturi ale can- 

didaților la medaliile olimpice de 
la Sapporo se numără acelea ale 
patinatorilor de viteză. întrecerile de 
pe cochetul inel de gheață de la 
Makomanai încep vineri și — după 
o singură zi de pauză, la 8 februa
rie — vor lua sfirșit în preziua în
chiderii Jocurilor.

Patinajul viteză este una din dis
ciplinele de tradiție în programul 
Olimpiadelor albe. Sprinturile pe 
gheață au putut fi * văzute încă de 

-la prima ediție a J.O. de iarnă, la 
Chamonix 1924. De atunci, viteziștii 
n-au lipsit de la nici o ediție, din 
1960 (Squaw Valley) fiind incluse și 
întrecerile feminine. Patinatori și 
patinatoare sînt reuniți și acum, 
în orașul celei de a Xl-a Olimpiade 
a gheții și zăpezii, așteptînd cu e- 
moție firească lupta cu virajele lu
ate în trombă și cu acele cronome- 
trulut

Trebuie precizat de la început că 
la J.O. nu se acordă titlul de cam
pion absolut — prin calcularea punc
telor de multiatlon — ci fiecare pro
bă în parte desemnează pe campi
onii olimpici, purtători ai medaliei 
de aur. Există deci cîte patru cam
pioni olimpici la bărbați, iar patru 
patinatoare vor fi campioane olim
pice. în tabelele alăturate, am pus 
— pe lingă timpii de record — și 
ordinea in care au urcat pe podium 
cei mai buni viteziști ai ultimei 
ediții, cea de la Grenoble.

De fapt, toate recordurile olim
pice sînt în pericol, de la primul 
pocnet de pistol, la Makomanai. Cel 
puțin, la bărbați, este aproape ex
clus ca vreunul dintre ele sâ rezis
te asalturilor ce le vor da așii vi
tezei, aflați în continuu progres, de-a

zilor zburători", excepționalul Ard 
Schenk. Campion european acum 
opt ani, ca și acum, deținător al 
titlului mondial Ia ultima ediție, el 
a corectat toate recordurile lumii 
de la 1000 la 10 000 m, în prestigi- 

sa carieră. La 27 de ani.

La nici o altă categorie atletică 
superioritatea europeană nu este 
atît de proeminentă ca în probele 
feminine de aruncări. La greutate, 
performanțele între 20,43 m și 16,76 
m (al 28-lea rezultat !) au fost ob
ținute toate numai de aruncătoare 
din „bătrînul" continent. La disc, 
singura prezență neeuropeană este 
atleta cubaneză Carmen Romero 
(57,20 m, locui 16). Aruncarea su
liței este ceva mai cosmopolită, 
deși printre primele 15 performere 
nu apare nici o aruncătoare de pe 
alt continent.

Ce’e trei probe feminine sînt 
toate în progres, cel mai substan
țial — in ansamblu — fiind la 
aruncarea greutății'(media primelor 
10 rezultate superioară cu aproape 
o jumătate de metru față de 1970), 
dominată cu autoritate de atletele 
din U R.S.S. și R.D. Germană. Din 
cele 25 de aruncătoare care au reu
șit performanțe de peste 17 m, 10 
sinț sovietice iar 8 din R.D.G. De 
remarcat că România este singura 
țară — în afara celor două mari 
puteri atletice — cu două sportive 
care au depășit această cifră : Va
lentina- Cioltan 17,22 m (locul 20) 
și Ana Săiăgean 17,04 (locul 26), 
prima într-o foarte spectaculoasă 
ascensiune. Nadejda Cijova rămîne 
în continuare personalitatea cea 
mai proeminentă, imbatabilă în 
marile concursuri, unde se regă
sește chiar dacă nu este în cea mai 
bună condiție fizică sau tehnică. 
Anul trecut și-a egalat recordul 
mondial, reușind și un 20,42 m, in
ferior recordului cu numai un cen
timetru, lucru destul de rar intîl-. 
nit în probele de aruncări. în 
schimb. Margitta Gummel este 
foarte constantă, dar acuză 
complexul „Cijova".

La aruncarea discului, in 
marilor puteri trebuie 
România, 
„top 10"
Manoliu și Olimpia Cataramă, 
toate cu rezultate de peste 60 m — 
și o a patra. Carmen hnescu (57,18 
m) pe locul 17. Performanța este 
extrem de măgulitoare pentru atle
tismul nostru, căci România nu a 
avut niciodată, la nici o probă, trei 

^reprezentanți în primii 10 perfor
meri anuali. Marea personalitate 
a probei a fost sovietica Faina

rindul 
trecută și 

cu trei aruncătoare in 
— Argentina Menis, Lia 

Olimpia

LA ORA PRIMELOR ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

lea echipaj românesc, Panaitescu- 
Focșeneanu, a făcut coborîri pru
dente, totalizînd timpul de 3:50,39. 
Prima noastră echipă se* remarcă 
printr-o bună tehnicitate a pilotu
lui principal. Ion Panțuru, dai- este 
ceva mai slabă la împingere. Să 
sperăm că această lipsă va fi com
pensată în cursă.

Tot in preziua deschiderii, biatlo- 
niștu noștri âu avut un concurs 
de control, pentru definitivarea ce
lui de al patrulea echipier. S-a 
calificat Veștea, în dauna lui Țe- 
posu. Vîntul și zăpada moale au 
îngreunat atît alergarea cît și tra
gerea, ceea ce s-a văzut și în evo
luția echipei sovietice, care a exe
cutat același traseu de 12,5 km cu 
4 trageri. Sovieticii au ratat ținte, 
rămînînd aproape și în alergare

de echiperiî noștri, la 1:30, spre 
deosebire de anii trecuți cînd se 
făceau diferențe de 4—5 minute.

Pentru încheiere, ultimul episod 
al „cazului Schranz". Dimineața, în 
auditoriumul satului olimpic a avut 
loc o conferință de presă a delega
ției Austriei, remarcabil regizată... 
La început, dl. Karl Heinz Klee, 
șeful delegației, a anunțat retrage
rea întregii echipe a Austriei, în 
semn de protest pentru descalifica
rea lui Karl Schranz. Imediat după 
aceasta s-a ridicat însuși cel „împri
cinat" declarînd. în cuvinte bine 
alese : „Solidaritatea pe care mi-au 
arătat-o toți componenții lotului aus
triac m-a emoționat, dar n-aș vrea 
ca din cauza mea o echipă incveagă 
să se retragă de la Olimpiadă. Rog 
pe cei în drept să revină asupra 
acestei hotăriri...** Ceea ce n urmat 
imediat l

BREVIARcfjOLimPIC
• AUTOBUZELE care circulă în Inte

riorul satului olimpic sînt mal totdeauna 
goale. „Noi am vrut să venim in aju
torul sportivilor cazați aid, a declarat 
unul din organizatori, dar lată că ei 
vor să ne dovedească și in acest fel că

Dacă printre venerabilii membri ai
* j aderenți, 

„2., „„__— înconjurat
de simpatia micuților săi suporteri 

japonezi...

U z. \

C.I.O. n-a găsit destui
Karl Schranz rămîne

adevărațll sportivi iubesc mișcarea, pre
ferind să ignore facilitățile create de 
noi“.
• UNUL din componenții lotului de 

bob al S.UA, Harry Peterson, și-a frac
turat brațul sting in timpul unul antre
nament pe pista oficială. Medicii l-au 
prescris sportivului american cel puțin 
o lună de repaus.
• PATINATORUL Patrick Pera a fost 

desemnat să poarte drapelul țării sale 
în timpul festivității de deschidere a 
J.O de la Sapporo. Inițial, urma să se 
acorde această sarcină unul biatlonist, 
dar s-a considerat că. purtind drapelul, 
el ar risca să nu mal tragă satisfăcător 
în proba de cir.
• PRIMUL MINISTRU al Japoniei. E. 

Sato nu va putea participa la festivi
tatea de deschidere a Jocurilor de iarnă, 
deoarece în ziua respectivă are loc la 
Tokio o importantă ședință a parlamen
tului japonez.

« VIRSTA MEDIE a componenților lo
tului olimpic al U.R.S.S. la Sapporo este 
de 25 ani Cel mal tineri slnt specialiștii 
în probele de săniuțe (22,1 ani), iar cel 
mai „bătrini", biaUonlștii (26,8 ani). Iată 
vîrsta medie a altor loturi de sportivi 
sovietici : patinaj artistic (23,5 ani), să
rituri de la trambulină (23.7 ani), patinaj 
viteză (23,9 ani), schi alpin (24,1 ani), 
combinată nordică (25.1 ani), hochei 
(26,1 ani), schi fond (26.5 ani). Cei mai 
tineri sportivi sovietici aflați la Sapporo 
sînt Serghei Ianin (sărituri de la tram
bulină) care are doar 18 ani și hocheistul 
Vladislav Tretiak, în vîrstă de 19 ani.
• CAMPIOANA EUROPEI la patinaj 

viteză, olandeza Attje Keulen-Deelstra, 
care este și una din principalele favorite 
ale întrecerilor olimpice, a debutat în 
sport abia la vîrsta de 26 ani. Ea este 
fermieră șl are trei copii — doi băieți 
și o fetiță.
• CANADA este reprezentată în pro

bele olimpice de schi nordic de două 
surori gemene: Shirley șl Sharon Firth, 
în vîrstă de 17 ani. Ele sint antrenate 
de un norvegian (BJoerger Petterson) șl 
pentru a putea fl distinse (căci seamănă 
între ele „ca două picături de apă") a- 
cesta le-a sugerat să se diferențieze in 
ceea ce privește coafura. Astfel, Shirley 
poartă acum, părul tăiat foarte scurt, 
în timp ce Sharon Și-a lăsat niște plete 
impresionante.

Redacția si administrația ; București, atr, Vâslie

Cu două recente recorduri mondiale la activ — 500 m și 1000 m — ame
ricanca Anne Henning se înscrie printre favoritele probelor feminine de 

patinaj
lungul celor patru sezoane inter- 
olimpice. Să dăm ca exemplu proba 
de 500 m masculin, unde recordul 
lumii a coborît actualmente la mai 
mult de 2 secunde sub cifra celui 
olimpic, fiind corectat de două ori 
chiar în primele zile ale acestui 
an. Mai întîi vest-germanul 
Keller (38,30 la 2 ianuarie.

Erhard
Inzell),

viteză
Schenk vizează cel puțin una din 
medaliile de aur ale actualei Olim
piade. Concurenții săi cei mai re
dutabili ar fi norvegianul Roar 
Groenwold și sovieticul Valeri Troi- 
țki la probele medii, iar compatrio- 
ții săi Kees Verkerk și Jan Bols la 
cele de distanță lungă.

In întrecerile feminine, vom asista

MASCULIN

R. O. GRENOBLE, 1968
500 m McDermott (S.U.A.) 40,1—

1500 m Verkerk (Olanda) 2:03,4 —

'5000 m Maier (Norvegia) 7:22,4 —

10 000 m Hoglin (Suedia) 15:23,6—

R, O.
500 m Skoblikova (U.R.S.S.)

1964

1968

1968

1968

FEMININ

45,0 — 1964

1 000 m Geyssen (Olanda) 1:32,6—

1500 m Mustonen (Fin.) 2:22,4—

3 000 m Schut (Olanda) 4:56,2

finlandez 
8 ianuarie, 
mondial al

iar apoi surprinzătorul 
Leo Linkovesi (38,0 la 
Davos) au adus recordul 
probei de viteză pură la limite ne
bănuite. Amîndoi își fac acum în 
călzirea pe pista olimpică, primul 
sperînd să-și păstreze medalia de 
aur cucerită cu trudă la Grenoble, 
cel de al doilea rîvnind desigur să 
debuteze în întrecerea supremă cu 
o mare victorie.

Un cuvînt greu va avea desigur 
și primul reprezentant al „olande-

1968

1968

1968

Keller (R.F.G.) 40,3 
Thomassen (Norvegia) 40,5 
McDermott (S.U.A.) 40,5 
Verkert (Olanda) 2:03.4 
Schenk (Norvegia) 2:05,0 
Eriksen (Norvegia) 2:05,0 
Maier (Norvegia) 7:22,4 
Verkert (Olanda) 7:23,2 
Nottet (Olanda) 7:25,5 
Hoglin (Suedia) 15:23,6 
Maier (Norvegia) 15:23,9 
Sandler (Suedia) 15,31,8

GRENOBLE, 1968
Titova (U.R.S.S.) 46,1
Meyers (S.U.A.) 46,3 
Holum (S.U.A.) 46,3
Geyssen (Olanda) 1:32,6 
Titova (U.R.S.S.) 1:32,9 
Holum (S.U.A.) 1:33,4 
Mustonen (Finlanda) 2:22,4 
Geyssen (Olanda) 2:22,7 
Kaiser (Olanda) 2:24,5 
Schut (Olanda) 4:56,2 
Mustonen (Finlanda) 5:01,0 
Kaiser (Olanda) 5:01,3

desigur la o spectaculoasă cursă de 
urmărire pentru medalii între cam
pioana mondială absolută, olandeza 
Atje Keulen-Deestra și un trio so
vietic formidabil compus din Nina 
Statkevici, Ludmila Savrolina șl 
Ludmila Titova. Excepție face proba 
cea mai scurtă — 500 m — unde 
primul cuvînt aparține, normal, a- 
mericancei Anne Henning, creditată 
cu un timp excelent, proaspătul eî 
record mondial de 42,5 1

Gala recordul.'...
Excelenta atletă 
sovietică Faina 
Melnik se pregă
tește pentru o 
nouă performanță 
supremă.

Melnik, care a corectat de două ori 
recordul mondial și a cîștigat de
tașat titlul continental la Helsinki. 
Deși Liesel Westermann (fosta re
cordmană a lumii) nu a depus încă 
armele, deși compatrioata Fainei, 
Ludmila Muraviova, ar fi prima 
atletă care a depășit, neoficial. 65 
de metri (65,02 m), mulți specia
liști o consideră pe Argentina Me
nis — al cărui progres este de-a 
dreptul senzațional — cea mai în
dreptățită „șalangeră”.

In 1971, aruncarea suliței a avut 
pentru prima oară o medie a pri
melor 10 rezultate de peste 60 m. 
Chiar dacă recordul mondial al so
vieticei Elena Gorceakova va îm
plini la Milnchen... 3 olimpiade 
(fiind cel mai vechi record atletic 
feminin), proba este într-un pro
gres cert. Cele mai bune rezultate 
ale anului trecut au fost obținute 
de două atlete poloneze. în timp 
ce Elena Grzyecka este în fruntea

clasamentului anual, compatrioata 
sa Danuta Javorska a cîștigat proba 
la „europene". Cea mai bună arun
cătoare din România, Marion 
Becker ocupă locul 12 cu 57,62 m 
și promite mai mult.

Vladimir MORARU
GREUTATE

20,43 m N Ciiova (URSS) 
20,03 m M “ ’ ------
19.39
19.25
18.90
18.49
18.45
13.08
18.08
17.93

A 
M.
H. 
B. 
G.
I. 
L.
J.

Gummel (RDG) 
Ivanova (URSS) 
Lange (RDG) 
Friedel (RDG) 
Friedrich (RDG) 
Nekrasova (URSS) 

Hristova (Bulgaria) 
Chewinska (Polonia) 
Bognar (Ungaria)

BASCHETUL AFRICAN
ÎN PLIN PROGRES

Pe marginea celui de al Vl-lea campionat al „continentului negru"
în prima duminică a acestui an.

s-a consumat la Dakar, în Senegal, 
ultimul act al celei de a Vl-a ediții 
a campionatului Africii la baschet 
masculin. Lamine Diack, secretar de 
stat Pe lingă primul ministru a.l Se
negalului, însărcinat cu problemele 
tineretului și sporturilor, și Lamine 
Keita (Mali), președintele Aso
ciației __ .
chet (A.F.A.B.A.) au înmînat
Si titlul de 
zentantilor 
turneului.

Senegalul _ .
oară acest titlu (prima dată în 1968) 
apropiindu-se de performanta deți
nută de echipa egipteană — triDlă 
campioană a Africii în 1962, 1964 si 
1970. De altfel, aceste două țări vor 
reprezenta continentul african la în
trecerile de baschet din cadrul Jocu- 
rilor Olimpice de la Miinchen.

Vechiul record de participare —
9 țări, deținut de campionatele 
la Casablanca (Maroc) din 1968 a 
fost depășit, ajungindu-se la 12 țări. 
De care le enumerăm în ordinea cla
samentului final : Senegal, R. A. E- 
gipt — medalie de argint. Mali — 
medalie de bronz, R. Africa Centra
lă. Tunisia. Sudan, Maroc. Camerun, 
Madagascar, Coasta de Fildeș, To
go și Nigeria. De la început s-au 
angajat în luptă 24 de reprezentative 
naționale, fiind necesare meciuri de 
departajare, desfășurate tur-retur.

Dintre cele 12 echipe participante
la turneul 
din grupa 
o tehnică 
inteligentă

(Mali),
federațiilor africane de bas- 

cuna 
campioni ai Africii renre- 
țării gazdă, cîștigătorii

a cucerit pentru a doua

de

final, 7 porneau favorite : 
A — Senegalul, posedînd 
individuală superioară și 
în joc ; Mali — o echipă

Coșgeterul campionatului african, 
tunisianul Mahrez Ksontini

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In concursul atletic de sală, desfășurat 
la Madrid Manuel Gayosa a stabilit cea 
mai bună' performanță europeană pe te
ren acoperit in proba de 500 m, cu tim
pul de 1:03,7. Sprintera franceză Colette 
Besson, a cîștigat cursa de 400 m în 
54.7, urmată de vest-germana Anette 
Ruckes — 56,9. La săritură in înălțime 
spaniolul Luis Maria Garriga a cîștigat 
cu 2,08 m, iar cursa feminină de 60 m 
plat a revenit atletei franceze Sylvie 
Telliez Alte rezultate : 60 m masculin 
— Botirbeillon (Franța) 6,6, înălțime *" 
mei — Sagrario Aguado 1,68 m (nou 
cord spaniol).

cheaat cu victoria sportivei bulgare Ev
dokia Atanasova — 35,35 p, urmată de 
Ans van Gervan (Olanda) — 34.60 p, 
Irina Atanasova (Bulgaria) — 34,55 p. 
Ans Dekkler 
Mayer (RFG)

(Olanda) — 24,35 și Angela 
— 34,05 p.

cadrul sferturilor de finală

fe- 
re-

Sa-La Moscova, atletul sovietic Viktor 
neev a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului în proba de 
triplu salt cu 16,77 m.

Concursul Internațional feminin de gim
nastică, desfășurat la Barcelona, s-a în-

Meciul tur dintre Lokomotiv Zagreb și 
Standard Liege, contînd ca semifinală a 
competiției internaționale masculine de 
baschet „Memorialul Koraci", a revenit 
cu scorul de 71—54 (33—27), baschetba- 
llștilor iugoslavi.

La Atena, în
ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, 
AEK Atena a dispus de Steaua Roșie 
Belgrad cu scorul de 100—76 (51—40).
Totuși, învingători în primul joc cu 
100—63. baschetbaliștil Iugoslavi s-au ca
lificat ' pentru semifinale.

Reprezentativa masculină de handbal a 
Cehoslovaciei șl-a început turneul In O- 
landa jucind la Geleen cu selecționata 
țării gazdă. Handballștll cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 19—15 
(10—8).

Cu prilejul unui concurs de înot la Los 
Angeles (bazin de 50 yarzi), Dave Edgar 
a cîștigat proba de 100 yarzi liber cu un 
rezultat excelent — 47,0. In proba mas
culină de ștafetă 4x100 yarzi liber, echipa 
Universității din Tennessee (Trembly, 
Lutz, Knox, Edgar) a fost cronometrată 
cu timpul de 3:08,4.

Ea Nottingham s-a disputat meciul de 
box pentru titlul european la categoria 
semigrea Intre deținătorul centurii vest- 
germanul Conny Velensek șl englezul 
Chris Finnegan. Ultimul a obținut vic
toria la puncte după 15 reprize,

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

Media primelor 10 rezultate ale anului 
1971 — ------- ■ — ------

DISC
64.88
63.00
31.98
61.88
61.16 
61.08 
60.72 
60.68 
60,50 
60.18

Media primelor 10 
1971 — 61,606 m (in

SULIȚA .
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

18,903 m (în 1970 — 18,413 m).

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

F. Melnik (URSS)
L Westermann tRFG) 
~ Danilova (URSS)

Muraviova (URSS)
Illgen (RDG)
MENIS (ROMANIA) 
Spielberg (RDG) **
MANOLIU (ROMANIA)
CATARAMA (ROMANIA) 

K’eiber (Ungaria)
rezultate ale 
1970 — 61,470

T. 
L.
K. 
A. 
C.
L.
O. 
J.

E
D.
N. 
R.
E.
A. 
A. 
N.

an ti lui 
m).

atletică si Tunisia — o formație foar
te abilă, iar din grupa B —■ puter
nica și experimentata echipă a R.A. 
Egipt, foarte combativele selecționa
te ale R. Africa Centrală și Sudan 
precum și echipa Marocului — cam
pioană africană în anul 1965. Aceste 
caracteristici cunoscute anterior s-au 
dovedit și In cadrul întrecerilor de 
la Dakar.

Despre celelalte echipe, putem 
nota că în cursul celor zece zile de 
competiție au fost înlăturate unele 
semne de întrebare și eliminate pro
gresiv greșelile de tehnică Si tacti
că de joc. Madagascarul s-a relevat 
ca o echipă cu posibilități, prestînd 
un baschet 
căpătă de 
Camerunul 
atletice ale 
odată si insuficientă experiență de 
joc. Coasta de Fildeș are la ora 
actuală o echipă de valoare mijlocie, 
iar Togo dispune de o echipă cu rea
le perspective.

în timpul campionatului, a avut 
loc la Dakar și cel de-al IV-lea con
gres al Asociației federațiilor afri
cane de baschet (A.F.A.B.A.) care a 
decis ca viitorul campionat african, 
cel de-al VII-lea, să aibă loc în a- 
nul 1975 la Bangui. în Africa Cen
trală. Congresul a hotărît realegerea 
lui Lamine Keita ca președinte al 
A.F.A.B.A. și a pus, încă o dată, 
deosebit accent pe necesitatea pro
movării mini-baschetului (organiza
rea de competiții pentru copii), care 

o pepinieră 
acestui sport

subliniat 
care a 

și faptul

spectaculos, fiind handi- 
talia joasă a jucătorilor, 
a demonstrat calitățile 
echipierilor săi dar tot-

a fost considerat ca 
foarte utilă progresului 
în Africa.

în încheiere, este de 
mosfera de „feir-play" 
minat toate întilnirile 
arbitrajul a înregistrat un mare pro
gres din punctul de vedere al cali
tății ; în nici un caz nu au 
la acest campionat rezultate influen
țate de erori de arbitraj.

at- 
do- 
că

existat

Grzyecka
Javorska
Marakina
Fuchs (RDG)
Janko (Austria)
Ranky (Ungaria)
Koloska (RFG)
Urbancici (Iugoslavia)
Ozina (URSS)
Evert (URSS)

(Polonia) 
(Polonia) 
(URSS)

62.10
62.06
62.04
60,56
60.34
59,44
59,40
58.58
58,52 m M.
58.24 m V.

Media primelor 10 rezultate ale 
1971 — 60,128 m (in 1970 — 59,036

anului 
m).

TURNEUL DE TENIS
DE LA COPENHAGA
COPENHAGA, 2 (Agerpres) — 

în capitala Danemarcei a început 
un turneu internațional de tenis 
la câte participă jucători din mai 
multe țări europene, printre care 
și România. în primul tur al pro
bei de simplu bărbați, cehoslovacul 
Kukai l-a eliminat cu 4—6. 6—1, 
6—1 pe francezul Barclay, iar da
nezul Leschly a dispus cu 6—2, 
6—0 de italianul Francitti. Tenis- 
manul român Sever Dron l-a întîl
nit pe campionul polonez T. No
wicki în fața căruia a pierdut în 
trei seturi cu 7—5, 2—6. 7—9,

Alte rezultate : Borg (Suedia) — 
Nielsen (Danemarca) 6—4, 6—1 ! 
Pala (Cehoslovacia) — Larsen (Da
nemarca) 9—7, 4—6, 6—3; Fibak 
(Polonia) — Nyssoenen (Finlanda) 
6—1, 6—4; Zahr (e ■toi a) — Goot- 
achalck (R.F.G.) 3 6—1, 6—4.

TOTTENHAM HOTSPUR cea mai bună 
echipă engleză de cupă

Săptămînalul englez „GOAL" a făcut 
un original clasament, privind compor
tarea echipelor în „Cupa Angliei" în 
ultimii 20 de ani. Echipa Tottenham 
Hotspur a totalizat cel mai mare nu
măr de puncte in acest clasament : 80. 
Viitoarea adversară a lui U.T.A. a intrat 
de trei ori în posesia prețiosului trofeu. 
Pe locul doi în acest original clasament 
se află Manchester United, iar 'L al 
treilea Everton. ’

RAMSEY CONTRA BUSBY!
Că sir Alf Ramsey rămîne un 

conservator, tremurînd pentru 
prestigiul său și al echipei sale, 
căutînd să păstreze mitul" cam
pioanei mondiale din ’66, toate 
acestea nu mai reprezintă de 
mult un secret pentru nimeni. 
De aceea, refuzul managerului 
de a-și alinia jucătorii la marele 
turneu din vară, ocazionat de 
cea de a 150-a aniversare a in
dependenței țării lui Pele, a tre
cut mai degrabă necomentat, 
căci numai o acceptare ar fi a- 
vut darul să surprindă opinia 
publică...

lată, insă, că lucrurile n-au 
rămas așa. Mai mulți antrenori 
englezi — intre care Bertie Mee 
(Arsenal) și Franck O’Farrell 
(Manchester United) — și-au în
sușit ideea reprezentării fotba
lului insular la importanta reu
niune din Brazilia printr-o „se
lecționată a Marii Britanii", in- 
cluzind jucători englezi sau sco
țieni, irlandezi sau galezi, im re- 
dințindu-i bătrînului Matt Bus
by, „creierul" lui Manchester 
United, unul dintre opozanții — 
declarați — ai înnobilatului 
Ramsey...

Cînd însușirea unei asemenea 
soluții, de compromis, părea ac
ceptată (eventualele eșecuri ale 
selecționatei „leilor britanici" 
n-ar fi lezat, în mod direct, tru
fia soccerului englez și conser
vatorismul conducătorilor lui), 
apele s-au tulburat peste noapte. 
Un referendum inițiat de popu
larul „Daily Express* în rindul 
cititorilor săi conducea spre al
cătuirea unui lot de jucători oa- 
recum surprinzător, cu cîteva 
„omisiuni" dureroase față de e- 
fectivul pe care mizează mana

gerul fostei campioane mondiale 
Dacă Bobby Moore, Banks, Cht- 
vers, Law sau Ron Davies și-au 
găsit locul intr-o asemenea selec- 
ționată-mozaic, în care doar sus
pendatul (!!) George Best s-a 
bucurat de un procentaj al op
țiunilor de sută la sută, in 
schimb mulți dintre favoriții lui 
Ramsey — Bobby Charlton, Ball, 
Hurst sau Peters — nu și-au vă
zut numele înscrise în rindul 
celor 20 de „lei britanici", bum 
pentru Rio. Firește, aceasta a 
dat naștere la discuții și tergi
versări, declanșînd un nou val 
de proteste față de o eventuală 
reprezentare „compromițătoare" 
a fotbalului englez.

Liga engleză, care părea să-șl 
însușească la un moment dat 
propunerea unei selecționate co
mune, se incăpățînează să tacă, 
refuzînd orice atitudine, în vre
me ce comentatorii de specialita
te sînt gata să bage mina în foe 
că o dispoziție a forului in cau
ză va interzice, curind, descom- 
pletarea primei divizii pe dura
ta „micului campionat mondial" 
din Brazilia, recunoscînd — in 
spatele perdelelor unui refuz po
liticos — reținerea proverbială a 
lui Alf Ramsey.

De dincolo de ocean, organi
zatorii turneului solicită — cu 
insistență — un răspuns. Alf 
Ramsey ridică din umeri. Matt 
Busby — se străduiește să con
vingă presa că o selecționată a 
Insulei va fi prezentă în Brazilia, 
spre a apăra onoarea unui fotbal 
care acceptă mai degrabă să 
piardă decît să arate lumii că 
se teme...

Traian DUNAREANU
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