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SPORTIVII NOȘTRI NU AU REUȘIT 
LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 
SĂ REALIZEZE PERFORMANȚELE 

PE CARE Șl LE-AU PROPUS

BOXERII
ROMÂNI 
ÎN FAȚA 

UNUI BOGAT
PROGRAM

INTERNAȚIONAL
• în a;unul J. O. — prima ediție

a

de

„Campionatelor internaționale 

box ale României"

• li decembrie: revanșa meciului

de la Opole

• Boxerii americani din nou la

București
Ținlnd seama de faptul că princi

palul obiectiv al echipei naționale 
de box este, în acest an, participarea 
la Jocurile Olimpice, întregul calen
dar internațional a fost astfel alcă
tuit îneît să contribuie la o cit inai 
bună pregătire înainte de plecarea 
spre Miinchen.

Echipa noastră națională ÎȘi va în
cepe sezonul internațional la sfirșitul 
lunii martie, cînd va întîlni la Bucu
rești și, probabil, la Constanța re
prezentativa Turdei. Confruntarea 
dintre pugiliștii români și cei turci 
înlo^ricște partida România—R.F.G., 
amirfată la solicitarea oaspeților, prea 
preocupați de pregătirile olimpice. 
Partida cu boxerii turci ar putea 
părea unora o simplă... repriză de 
încălzire. E însă imprudent sa uiți 
că Seifi Tatar, Celal Sandal sau Haki 
Sozen — ca să amintim doar trei 
dintre titularii turci — sînt puncheuri 
de temut, care pot pune în dificul
tate orice adversar.

Incepînd din acest an. federația 
de specialitate a luat hotărirea de a 
organiza Campionatele internaționale 
de box ale României. Competiția va 
fi. după toate probabilitățile, deosebit 
de tare, figurînd — alături dc 
neul olimpic — printre cele mai 
fi ci le confruntări
1972-

Campionatele 
box ale României 
la această primă ediție, un mare in
teres în foarte multe țări. Federațiile 
din Uniunea Sovietică și din Cuba, 
de exemplu, și-au anunțat partici
parea cu echipe complete, iar fede
rația italiană, pe lîngă boxerii ini
țial Înscriși (Franco Udella — semi- 
muscă și Giambattista Capretti — 
ușoară sau semimijlode), a solicitat 
primirea în competiție Și a altor doi 
sportivi, titulari în echipa națională. 
Este vorba de greul Antonio Caste- 
llini și de semimijlociul Walter Las- 
sandro. Federația noastră a răspuns 
afirmativ cererii forului italian.

L3 acest mare turneu internatio
nal, care va avea loc intre 19 și 23 
aprilie, la București, au fost invitați 
să participe boxeri din 17 țări. Pînă 
acum s-au primit confirmări din 
Uniunea Sovietică, Cuba, Folonia. 
Republica Democrată Germană, Un
garia, Bulgaria, Cehoslovacia. Italia, 
Franța Și Iugoslavia, 
răspunsurile federațiilor 
Fepublica Federală a 
Spania, Iran, S.U.A., Esipt și An&'.ia.

Fără îndoială că țările participante 
se vor folosi de excelentul prilej o-

Petre HENȚ

international^
tur- 
di- 
din
deinternaționale 

au trezit, chiar de

START IN „CUPA FEDERATIEI LA HOCHEI

• Excepții: schiorii alpini Dan Cristea și Virgil 
Brenci •' Carențe de ordin subiectiv și obstacole 
obiective au anulat perspectiva obținerii unei 
medalii la bob și a unor locuri onorabile la biatlon
• Patinajul artistic rămîne încă departe de

nivelul mondial

în prima etapă, un
Competiție prin care se reînnoadă 
veche Si frumoasă tradiție, „CUPAo

FEDERAȚIEI DE HOCHE"’ consti
tuie, fără îndoială, unul din eveni
mentele sportive marcante ale aces
tei săptămîni. Și aceasta, in primul 
lind, pentru că la startul ci se ali
niază formații de valoare, ceea cp 
reprezintă o garanție că vor fi mar
torii unor partide de un bun nivel 
tehnic și tactic. în plus, apropierea 
datei de începere a celor două grupe 
ale campionatului mondial (B si C), 
organizate in țara noastră, face ca 
această întrecere să fie, în același 
timp, și un excelent test al pregăti
rilor efectuate pînă în prezent. Lu
crul acesta este valabil în special 
pentru selecționatele României (grupa 
B) și Ungariei (grupa C). prezente 
cu efectivele aproape complete la 
startul întrecerii, in care evoluează

meci de mare atracție
sub numele de București A și res
pectiv, Budapesta.

In ciuda faptului că reprezentativa 
țării noastre se aliniază in compe
tiție, fapt care o situează de la bun 
început ca principală favorită, nu pu
tem totuși neglija, in calcularea pro
nosticurilor, prezenta in această în
trecere a două redutabile formații de 
club, socotite printre cele mai bune 
în țările lor. Este vorba, mai întîi, 
de Dynamo Berlin (antrenată de fos
tul internațional Ziesche), clasată pe 
locul secund (deocamdată...) în cam
pionatul R. D. Germane Și în 
ponenta căreia intră numeroși 
naționali : portarii Fischer și
banek, apărătorii Thomas, Schur. 
Peter, Schmid si Novy, atacanții Kur- 
ger. Stasche. Slapke, Patzinsky, R. 
Peter și Prusa- In afară de aceasta, 
rezultatele internaționale din acest

com- 
inter-
Hur- 

D.

în vederea vacanței studențești

PROFESORII
CURSUL

S-AU PREGĂTIT INTENS
DE SCHI DE LA PREDEAL

Bucur ești — Budapesta

sezon recomandă pe Dynamo Berlin 
ca o echipă redutabilă, excelentă în 
apărare- Jucătorii acestei formații au 
învins pe teren propriu pe Dukla 
Jihlava, campioana Cehoslovaciei cu 
6—5 și au pierdut La Skoda Risen cu 
^6.

Echipă fruntașă în campionatul 
polonez, Gornik Katowice numără în 
rîndurile sale cîțiva jucători (Andrei 
Fonfara, frații Lebek. Pjechuta) care 
au îmbrăcat de multe ori în ultimii 
ani tricoul reprezentativei poloneze. 
Citeva noutăți și din tabăra selecțio
natei maghiare. La București r.u a 
putut fi deplasat iotul in întregime, 
deoarece Bankutj și Palolas sînt ac
cidentați, iar Szeles, Kovacs și Ujrrai 
au fost- reținuți de examene La Bu
dapesta.

Reprezentativa țării noastre a fă- , 
cut ieri dimineață un ultim antrena
ment. prilej cu care au lucrat intens 
toți componentii lotului, mai puțin 
C-h. Huțanu, aflat în convalescentă, 
întreaga formație a manifestat, cu 
acest prilej, o mare poftă de joc. lu- 
crîndu-se tirnp de 90 de minute în- 
tr-un ritm destufyde accelerat. Aceas
tă atmosferă ne bucură și ne dă. to
todată. speranța că, in sfîrșit, între
gul efectiv se va angaja mai decis, 
mai în forță si cu curaj în suita de 
dificile confruntări.

O dată cu sfirșitul celei de a 
Xl-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, desfășurate la Sapporo, bi
lanțul performanțelor a luat o for
mă definitivă. Un număr de 17 
țări au cucerit medalii. Ca întot
deauna. unele delegații sînt mulțu
mite, altele nu, mai mult sau mai 
puțin îndreptățit, după modul o- 
biectiv sau nu în care s-au făcut 
calculele.

In ceea ce privește delegația țării 
noastre, cucerirea unei medalii de 
bronz la bob ar fi însemnat repe
tarea performanței lui Ion Pan
țuru la Grenoble, deci menținerea 
satisfacției de a vedea numele Ro
mâniei printre țările medaliate la 
aceste Jocuri Olimpice. Acesta ar 
fi fost un barem minimal, deoarece 
o a doua medalie, de bronz cel 
puțin, ar fi fost posibilă, de vre
me ce echipajul bobului de patru 
a] aceluiași Panțuru a cucerit anul 
trecut campionatul Europei Biatlo- 
nistii nu sperau la medalie, își 
propuseseră însă locuri mult mai 
bune decît cele realizate, apreciin- 
du-se că experiența mare a biatlo- 
niștilor noștri, ca și condițiile bune 
de pregătire le ofereau posibilita
tea situării pe locurile 4—7, atit 
la individual cît și la ștafetă.

Rezultatele se cunosc. Ele sînt 
mult inferioare obiectivelor propu
se. Schiorii alpini, în special Dan 
Cristea, mult mai modești, la peri
feria atenției, au reușit în schimb 
să se autodepășească și să străpun
gă „zidul sonic" care-i despărțea 
de marii performeri europeni, eli- 
minînd un complex care i-a împie
dicat pînă în prezent să se afirme 
mai puternic.

In ceea ce privește patinajul ar
tistic, prin evoluția sa. G. Fazekas, 
campion al țării, n-a reușit nici ca 
program, 
aderența 
mondială

Prin 
toată, 
adesea hărnicie și dirzenie. 
prezentanții sportivi ai țării n 
stre nu au reușit, decit cu două 
excepții. să atingă baremul mi
nimal de performanță pe care și 
l-au propus in timpul pregătirii 
și la plecarea

trecut și a sosit anul 
Sapporo cu o lună de 
tea Întrecerilor, a arătat 
acomodat cu pîrtia de pe muntele 
Teihe, de vreme ce atît la bobul 
de doi cît și la cel de patru a co
mis erori de conducere (balotare) 
la ieșirea din aceleași viraje, 5—6 
și 11—12. Starturile echipajelor 
noastre au avut o valoare medie 
în comparație 
de adversarii 
contribuit la

acesta la 
zile înain- 
că nu s-a

cu acelea realizate 
direcți, fapt care a 
înregistrarea unor

nici ca execuție, să facă 
cu valoarea europeană

urmare, la Sapporo, 
vădita lor bunăvoință

spre Sapporo.

chipierilor noștri, în special ale lui 
Panțuru.

I
Exprimînd respect față de 

performanțele anterioare și.per
sonalitatea pilotului nostru de 
bob pe plan mondial, e cazul 
să spunem că Panțuru sa bazat 
prea mult pe iscusința lui de pi
lot și jnai puțin pe pregătirea 
fizică, element tot atit de do
minant la celelalte echipaje, ca 
și calitățile tehnice. Chiar talia

Kurt Gohn (antrenor).
Cei trei „alpini" de la poalele Carpaților (de la stingă la dreapta): 

Virgil Drenci, Dan Cristea ' - -

De mîine, aproximativ 
stuaenți și studente iși 
trece o parte a vacanței 
in taberele alpine organizate de 
Ministerul Educației și învățămin- 
tului și U.A.S R. Pentru buna lor 
activitate, factorii răspunzători au 
inițiat pentru cadrele didactice de 
specialitate, instructorii de schi, un 
curs de perfecționare ce s-a des
fășurat timp de o săptămină la 
cabana Clăbucet plecare din Pre 
deal. La această instruire au lua 
parte 50 de asistenți și lectori d 
la catedrele de educație fizică și 
sport din toate centrele universitare 
din țară. Cursul a cuprins

de 
pe-

5.000 
vor 
de iarnă

practice și teoretice în care s-au 
predat elementele de bază din în
vățarea schiului la începători.

Utilitatea acestei instruiri a fost 
subliniată de toți cei care au ur-

PROGRAMUL DE AZI : ora 
1630 : GORNIK* KATOWICE 
— BUCUREȘTI B. arbitri : E. 
Richter și E. Ujfalusi, ambii 
Ungaria : ora : 1830 ; BUCU
REȘTI A — BUDAPESTA ar
bitri : A. Karczyk (Polonia) și 
J. Exner (R D G.)

GREUTATE, TALIE, 
FORȚA — ELE
MENTE UITATE 

STRATEGIA 
BOBERILOR 

NOȘTRI

pilot cxperi-
(Continuare in pag. a 3-a)

Panțuru, deși
mentat și valoros, deși a participat 
și la concursul preolimpic de anul

timpi inferiori față de ai adversa
rilor directi. Echipajele noastre au 
arătat o mare inconstanță în tim
pii realizați la diferite manșe. La 
ambele probe, diferențe pînă la o 
secundă și jumătate, ceea ce, com- 
parînd cu diferentele de sutimi de 
secundă care au stabilit medaliații 
și clasamentul, este foarte mult. 
Boberii noștri, și în special Pan
țuru, au fost inhibați și nervoși, 
uneori speriati, deci surprinși de 
timpii înregistrați de adversari. A- 
ceasta arata că nu s-au cunoscut 
bine realizările adversarilor direcți 
din ultimul timp și nu s-au stu
diat temeinic posibilitățile piloți- 
lor străini și ale materialelor lor, 
supraapreciindu-se performanțele 
românești anterioare și calitățile e-

și greutatea in echipajele româ
nești sînt mai mici decit la ad
versari și fapttll acesta are mare 
importanță, deoarece greutatea 
— om este activă, înseamnă for
ță și impuls pentru sporul de 
gravitație, în timp ce lestul care 
se adaugă pentru a realiza greu
tatea bob-boberi 
gulament pentru 
dițiilor egale de 
greutate pasivă.

(cerută de re
asigurarea non
concurs) este o

In balanță atîrnă desigur și ca
litatea materialelor boberilor no-

(Continuare in pag. a 2-a)

Se așteaptă 
din Turcia, 
German'ei,

Aurel NEAGU
Mihci BiRA 

maestru al sportului
(Continuare in pag. a i-a)

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PLENARA C. J. E. F. S. GALAȚI

Suciu, Hidioșanu și Perfa. in frunte, ce ta x
Foto : Dragoș NEAGU

S-a confirmat fractura de tibie a lui Mocanu
Dinu, Uifăleanu, Anca și Dobrin accidentați

Interes - și bune rezultate 
in activitatea de performanță3

preocupări insuficiente 
pentru sportul de masă

• Cu toate că și-au făcut loc o se
rie de deficiențe legate de pregă
tire și prezentare (au lipsit o se
rie de antrenori și activiști din 
Tecuci, Berești, Tg. Bujor, Galați, 
iar informarea prezentată a avut o 
supărătoare tentă laudativă), ple
nara CJEFS Galați a reușit în 
bună măsură să scoată în evidență 
realizările (mai ales) și deficiențele 
(mai puțin) obținute de mișcarea 
sportivă a județului.

Atît informarea prezentată de 
prof. D. Stanciu. vicepreședintele 
Consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport, cit și cuvîntul 
participant ilor la plenară au rele
vat succesele remarcabile obținute 
în direcția întăririi și consolidării 
bazei materiale la nivelul cerințe
lor actuale. Astăzi, Galațiul dispune 
de multe și importante baze spor
tive, cum ar fi : Palatul sporturi
lor, popicăria cu 4 piste acoperită, 
bazinul olimpic (toate date în folo
sință în anul 1971), un patinoar ar
tificial, două mari stadioane, arene 
de box, săli de antrenament etc. O 
grijă c/osebită a fost acordată dez
voltării bazei materiale în școlile și 
institutele de învățămînt superior, 
astfel că la ora actuală, 80 la sută 
din acestea dispun de terenuri bitu
minate pentru practicarea în con
diții optime a unor discipline ca : 
volei, baschet, handbal, atletism.

Dacă pentru activitatea de per
formanță, problema lazri materiale 
a fost în mare măsură rezolvată 
■ evident se fac eforturi apreciabile 
pentru a continua dezvoltarea și 
dotarea) s-au făcut puține lucruri 
pentru crearea de baze sportive pe

lingă întreprinderi și instituții, pre
cum și în comunele Și satele jude
țului. Din această cauză, activitatea 
sportivă de masă prezintă serioase 
și îngrijorătoare deficiențe.

In anul 1971, s au obținut o serie 
de succese In ce privește creșterea 
valorică a sportului de performanță. 
Județul Galați este astăzi reprezen
tat cu 31 de echipe în campionatele 
naționale, cu 37 de sportivi în lotu
rile reprezentative. Sportivii gălă- 
țeni au obținut In campionatele 
naționale 26 locuri I, 25 locuri II și 
26 locuri III, iar 6 sportivi au ob
ținut medalii la campionatele euro
pene și balcanice la caiac-canoe și 
atletism. O frumoasă comportare au 
avut-o luptătorii, boxerii, caiaciștii 
și canoiștii, popicarii, sportivii sec
țiilor de navomodele, radioamatorii 
din cadrul cluburilor Dunărea, Po
litehnica, a asociațiilor Construc
torul, Ancora.

Fără îndoială, sportul gălățean 
a cunoscut în ultimii ani o puter
nică efervescență. De succesele ob
ținute ne-am ocupat pe larg și cu 
alte ocazii. In cele ce urmează, vom 
încerca să evidențiem și unele as
pecte negative care necesită o grab
nică rezolvare.

Sînt o serie de ramuri — în 
care s-au făcut serioase investiții 
materiale și umane — care bat 
pasul pe loc, sau — ce este și mai 
grav — sînt în regres. Este vorba, 
în primul rînd, de natație, atletism

T, SIRIOPDL — coresp. județean

(Continuare in pag. a 3-a)

CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLETILOR
9

SENIORI-O REUȘITĂ DEPLINĂ
• Corbu vizează, noi recorduri O Se impune cronometrajul

• 13 standarduri pentru Grenoble
Indiscutabil, sîmbătă și duminică 

am asistat la „23 August" la cea 
mai reușită — din toate punctele 
de vedere — ediție a campionate
lor naționale pe teren acoperit. La 
acest succes au concurat o mulțime 
de factori: sala cu fața sa cea nouă, 
publicul spectator, activitatea arbi
trilor și, bineînțeles, evoluția atle- 
ților, a celor mai merituoși dintre 
ei, ca și organizarea competiției la 
care o contribuție însemnată a a- 
dus-o secretarul general adjunct al 
F.R.A., Florian Laslău.

Vedeta nr. 1 a întrecerilor a fost 
de departe excelentul nostru sări
tor Carol Corbu. Participînd la tri
plu și la lungime, el a realizat 
două performanțe de primă mă-

rime, două noi recorduri naționale 
indoor și doar puțin i-a lipsit ca 
să înregistreze un nou record al 
lumii în proba „cangurilor", 
cum s-a prezentat acum, 
absolut convinși că nu va 
să mai așteptăm prea mult j 
a sublinia și aplauda acest

Dorim să insistăm puțin 
evoluției lui Corbu la lungime, de
oarece apreciem că acest nou re
cord republican de 7,92 m anunță 
pe curînd unul de 8 metri și mai 
mult decît atît, acest rezultat re- 
prezentînd un caz de excepție pen
tru săritorii de triplu. în istoria 
probei, doar doi atleți de la triplu 
au obținut mai mult la lungime, 
australianul May peste 8 metri și

Așa 
sîntem 
trebui 

pentru 
record, 
asupra

Și acum „naționalele" juniorilor marj
Sîmbătă și duminică se vor des

fășura în sala „23 August" între
cerile campionatului național de 
atletism rezervate juniorilor mari 
(limite de vîrstă — 19 ani la bă
ieți și 18 ani la fete). In program

figurează aceleași 12 probe pe care 
le-am urmărit și în concursul se
niorilor : 60 m, 60 mg, lungime, 
înălțime, greutate (m-f-f), prăjină 
și triplusalt.

electric!

7,96 m, darpolonezul Schmidt
nici unul n-a avut cifre mai bune 
decit Corbu la triplu și în plus 
performanțele respective au fost 
obținute vara!

Vorbind de săritură în lungime, 
nu putem omite rezultatul de 7,90 
m al lui Valentin Jurcă, cu care

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

CORBU - SANEEV,

ISTANBUL, 14 {prin telefon, de la 
trimisul nostru special)

începem „buletinul de știri" pri- 
vindu-i pe băieții noștri. Din nefe
ricire. examenele radiologice au 
confirmat fractura tibiei piciorului 
sting al lui Mocanu, diagnosticată, de 
altfel, de dr. Dumitru Tomescu în 
momentul cind s-a produs acciden
tul. Ploieșteanul va trebui să ră- 
mînă 30 de zile imobilizat în pat, 
cu gnipsul care i-a fost aplicat de 
medicul lotului nostru, suprasolici
tat de după-arr.iaza agitată de du
minică de pe stadionul „Mithat 
Pașa". Asupra lui Dinu, tratamen
tul medical continuă să fie 
cat, în 
urmînd 
lui un 
lalți accidentați, Uifăleanu, Dobrin 
și Anca sînt și ei tratați cu toată 
atenția. In afara lui Mocanu, care 
va trebui să-și părăsească coechi
pierii, fiiftd transportat la București, 
ceilalți continuă turneul. Efectivul 
apărătorilor din lot s-a redus la 
numai patru jucători valizi în mo
mentul de față: Crețu, Lupescu, 
Șătmăreanu II și Deleanu. Ca să 
încheiem acest mic capitol informa
tiv, iată programul pentru urmă
toarele zile: marți dimineață — 
ședință de pregătire pe stadionul 
Fenerbahce; la amiază, plecare 
spre Salonic cu avionul pe ruta

Istanbul — Atena •— Salonic, cu 
sosirea seara la ținta călătoriei ; 
miercuri dimineață, antrenament.

Și-acum, ecourile partidei cu 
Galatasaray. Ziarele din Istanbul, 
apărute luni dimineață, observă, 
fără excepție, că actuala campioană 
a Turciei a exagerat în m :dul cum 
a abordat partida „Era de așteptat 
ca cej de la Galatasaray să încerce 
din toate puterile să repurteze vic
toria, dar nu a fost in nici un caz 
potrivit ca pentru acest scop să a-

Eflimie IONESCU

cursul 
să i 
examen

UN DUEL

aplî-
zilei de astăzi 
se efectueze și 

radiologie. Cei-

(Continuare in pag. a 3-a.,

IN C. C E,
LA HANDBAL FEMININ

POSIBIL
IN ACEASTĂ SĂPTĂMINĂ LA MOSCOVA
Cei mai buni atleți ai tă

rii noastre participă în aceas
tă săptămină la trei con
cursuri internaționale de amploare. 
De vineri pînă duminică, în sala 
Lujniki din Moscova, vor lua startul, 
alături de sportivi din 12 țări, Carol 
Corbu, Viorica Viscopoleanu, Ileana 
Silai, Nicolae Perța și Viorel Suciu. 
In perspectivă, Un atractiv duel la 
triplusalt între sovieticul Viktor Sa- 
neev și Carol Corbu.

Un alt grup,
Valentin Jurcă, ______ ___
Piștalu, Dan Hidioșanu, Ana Sălă- 
gean și Valentina Cioltan, se depla
sează la Sofia, unde în zilele de 19 
Și 20 februarie va evolua Pe covorul 
de tartan din sala Universiada.

în sfîrșit, Virginia Ioan și Marian 
Chira vor reprezenta țara noastră în 
probele de 
concursului 
fășoară în 
Praga.

din care fac parte
Mihai Zaharia, Dinu

săritură în înălțime ale 
internațional ce se des- 
ziua de 16 februarie la

După discuții 
cerile cluburilor 
BUCUREȘTI și 
KIEL au căzut 
datelor de desfășurare 
rilor dintre cele două echipe "fe
minine de handbal, partide contînd 
pentru sferturile de finală ale ac
tualei ediții a Cupei campionilor 
europeni. Astfel, meciul tur se va 
disputa Ia 20 FEBRUARIE LA 
KIEL, jar întîlnirea retur la 27 
FEBRUARIE LA PLOIEȘTI

In vederea partidei tur. campi
oana României — formația Uni
versitatea București — pleacă 
miercuri seara spre Kiel.

prealabile, condu- 
UNIVERSITATEA 
TSV HOLSTEIN 
de acord asupra 

-------- ! a . meciu-
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AȘTEPTAM?

Planul 
tivități

de dezvoltare al ac- 
;ii de educație fizică 

și sport pe perioada 1971 — 
1975 acordâ, cum era firesc, un 
loc important preocupărilor si 
prevederilor in direcția pregăti
rii și perfecționării cadrelor de 
specialitate, creșterii numărului și 
calificării antrenorilor, instructo
rilor, arbitrilor și medicilor spor- 
tivij Se preconizează, astfel, ca 
la sfîrșilul anului 1975 să existe 
CUk34°7o mai mulfi antrenori, cu ... . . cu 
41% mai multi orbitri și, în 
sfîrșit, cu 40% mai mulfi medici 
sportivi. Cu prilejul dezbaterilor 
pe marginea planului de dezvol
tate, în fapt un adevărat Cinci
nal al mișcării sportive, au fost 
stabilite atît mijloacele cît și 
responsabilitățile prin care pot 
și trebuie să fie îndeplinite toate 
obiectivele propuse.

înțelegem, însă, că aceste nor
me generale nu exclud cîtușj 
de puțin, ci, dimpotrivă, reclama 
inițiativa tuturor organelor și or
ganizațiilor de sfat și obștești cu

50% mai mulți instructori.

atribuții în domeniul 
zice și sportului, ca 
lor factori ai sportului local, ju
dețean, municipal sau orășenesc.

O lăudabilă inițiativă în a- 
ceastă direcție a luat, nu de 
mult, C.C. al U.T.C. care — prin 
secția de specialitate, — a or
ganizat, pe plan central, UN 
CURS DE PREGĂTIRE IN ARBI
TRAJ, Este vorba de o acțiune 
extrem de importantă nu numai 
pentru că ea vine în întîmpina- 
rea unor reale cerințe ale spor
tului nostru, în special ale celui 
școlar, ci, mai ales, pentru că o- 
biectivul propus este pregătirea 
— ca arbitri de atletism, bas
chet, fotbal, handbal și volei — 
a nu mai puțin de 25.000 DE 
ELEVI DIN TOATE -----------
ȚARII. Am anunțat la 
venit aceaslă acțiune. Avem a- 
cum în față un ghid 
levii arbitri, editat de C.C. al 
U.T.C., o lucrare extrem de mi
nuțios alcătuită și mai mult de- 
cit accesibilă celor interesați (vo
lumul poate fi procurat contra 
sumei de... 2 lei). Am aflat, de 
asemenea, în ultimele zile, că în 
majoritatea județelor — pină a- 
cum, îndeosebi ia Sălaj, Neamț, 
Constanta, Cluj, lași — cursurile 
de pregătire a elevilor care 
vor arbitra numeroasele compe
tiții școlare și, fără îndoială, în
trecerile unor campionate națio
nale, sînt urmate de un mare 
număr de tineri. Nu vrem să an
ticipăm, dar sînt multe semne că 
obiectivul pe care și l-au propus 
inițiatorii acestor cursuri va fi

educației fi- 
și a diferiți-

JUDEȚELE 
timpul cu-

pentru - e-

cu mult depășit. Ni se spune, 
astfel, că numai în județul Să
laj se preconizează ca aceste 
cursuri să fie absolvite de cîteva 
mii de elevi!

Consemnînd largul interes tre
zit de această inițiativă in toate 
județele țării, ne punem, firesc, 
întrebarea, dacă ea nu trebuie 
extinsă și preluată și de alte or
ganizații cu atribuții în dome
niul educației fizice și sportului.

De ce nu, așadar, cursuri de 
pregătire și pentru studenți ar
bitri — mai ales că, din cîte 
știm, nu o dctă, fie la întrecerile 
din cadrul .Cupei anului I", fie 
la campionatele universitare, a 
fost o cdevărară problemă asis
tentă tehnică de specialitate ?

Este clar că ORICE BUNĂ INI
ȚIATIVĂ TREBUIE GENERALIZATA, 
că ea nu poate avea un statut 
de .licență', și — cu atît mai 
mult — inițiatorii ei se pot mîn- 
dri aflind sau vozînd că ea a 
fost extinsă, contribuind ia îm
plinirea unor deziderate actuale 
ole mișcării sportive, lată de ce 
credem că asemenea cursuri, ini
țiate pentru școlari, pot fi orga
nizate nu numai în centrele uni
versitare ci și în cadrul între
prinderilor și instituțiilor, la sate, 
in unităiile din sistemul CENTRO- 
CCOF sau UCECOM.

Poate că factorii interesați n-ar 
trebui să aștepte bilanțul acțiu
nii inițiate pentru pregătirea ele
vilor arbitri ca să adopta de pe 
acum măsurile corespunzătoare.

în vederea „Turneului
F. I. R. A.“ - 1972

,,S£ VA AS/GURA 
ECHIPEI DE JUNIORI 

O PREGĂTIRE 
CORESPUNZĂTOARE

— declara antrenorul 
coordonator 

N. PÂDUREANU —

Pe zăpadă și ger, juniorii 
s-au pregătii 

cu conștiinciozitate 
Foto : Vasile BAGEAC

Dan GÂRLEȘTEANU

Ne-a vizitat la redacție conf. univ. 
Nicolae Pădureanu — antrenorul 
coordonator al echipei de rugby ju
niori a României. Discuția purtată 
cu acest- prilej, relevă preocupările, 
planul colectivului de antrenori pri
vind pregătirile lotului de juniori 
pentru al 4-lea „Turneu al națiu
nilor — F.T.R.A. 1972“, ce vă avea 
loc intre 26 martie și 2 aprilie jn 
Italia.

După cite se știe, în edițiile an
terioare, de fiecare dată învingătoa
re a fost redutabila echipă a Fran
ței, reprezentativa noastră ocupînd 
locurile 3 (1969), 5 (1970) și din 
nou 3 (1971, la Casablanca). în a- 
«est an, întrecerile vor avea loc

------- ---------------------------------- -----

(Urmare dfn pap. 1)

CAMPIONATELE DE SALĂ

-O REUȘITĂ DEPLINĂ

în Italia, cu participarea certă a 
echipelor Franței, Italiei, Românie:, 
Spaniei, R. F. a Germaniei, Marocu
lui și, probabilă, a Poloniei, Ceho
slovaciei, Portugaliei și Iugoslaviei. 
Iată, pe scurt, și discuția purtată.

— Cine se ocupă de echipa noas
tră și pe ce lot se contează ?

— Eu mă ocup ca antrenor coor
donator — ajutat de profesorii 
Nicolae Vizitiu și Sergiu Weissel- 
berg. Lotul cuprinde la ora actuală 
27 dc rugbyști juniori. Șase sint 
selecționați din provincie : El. Ioniță 
(Sibiu), Șt. Ioncscu (Suceava), Gh. 
Varga, R. Boroi și V. Costcnco 
(Constanța), S. Constantin (Brașov), 
restul fiind din București : Al. Dru- 
zim (Gr. roșie), C. Scarlat (C. S. șc.), 
M. Ionescu (Rapid), E. Ștefan (C.S. 
șc.),« R. Moldovan (Constructorul), 
O. Corneliu (C.S. șc.), I. Zafiescu 
(C.S. șc.), G. Drulă (Gr. roșie), N. 
Ghiță (C.S. șc ), D. Moraru (C.S. șc.), 
M. Paraschivescu (Rapid), Al. Du
mitru (Ș«. sp. 2), O. Stoica (Gr. 
roșie), P. Bidircl (Șc. sp. 2), Gh. 
Milcă (C.S. șc.), V. Dumitrescu (Con

structorul), N. Martin (C.S. șc.), FI. 
Atanasiu (Gr. roșie), IT. Mesaroș 
(Gr. roșie), R. Ciurea (Olimpia), 
N. Scrilaru (Gr. roșie). Dintre aceș
tia, vor rămînc in final 19 și... n-ar 
fi exclus ca printre cci cc vor pleca 
în Italia să fie și alții decît cei 
amintiți. Fiindcă vom urmări în 
continuare forma unor juniori, cu 
atit mai mult cu cît la vîrsta lor... 
cresc ca sălciile ! Dacă vom afla 
alții, dezvoltați, în formă — îi vom 
coopta.

•— Ce ne puteți spune despre 
pregătirile propriu-zise ?

— Avem un plan de pregătire, 
pe zile, aprobat de federație, con- 
stînd din multe antrenamente în 
comun, jocuri amicale cu echipe 
de seniori din diviziile B și A. 
Poate chiar și o deplasare în stră
inătate, într-o țară mai ferită de 
frig. După părerea mea, este un 
program „tare", care va asigura ce
lor ce vor participa la el o bună 
pregătire fizică și o formă corespun
zătoare peniru o confruntare de un 
asemenea nivel. Antrenamentele co
lective au început în ziua de 17

ianuarie cînd, deși erau minus 17 
grade, am avut un singur absent- 
motivat. Deci, semne bune.

— Care va fi concepția de joc 
a juniorilor noștri în aceste con
fruntări 7

— Nu cunoaștem încă amănunțit 
sistemul de desfășurare a competi
ției. Cert este că nu ne vom depărta 
de linia preconizată de federație 
spre un joc deschis, spectaculos, de 
atac, deoarece în echipa de juniori 
se formează jucătorii de miine. 
însă ne vom orienta și spre rezul
tat. Vom căuta, dc pildă, să contra
carăm jocul francezilor, să învin
gem, chiar dacă în anume situații 
se va spune că am jucat închis...

Modesto FERRARINI

ASPECTE NOI TN ARBITRAJ
Luna aceasta, arbitrii bucureșteni de 

rugby își vor relua activitatea, o dată cu 
întrecerile pentru LCupa de iarnft“. Pen
tru a preciza unele aspecte noi ale mo
dalităților de arbitraj în rugby. Comisia 
municipală București convoacă astăzi, la 
ora 1!). la sediul C.M.E.F.S., pe toți arbi
trii din Capitală.

el și-a realizat nu numai standar- 
dul de participare la C.E. de la 
Grenoble, ci și norma olimpică 
pentru Munchen.

Evoluții remarcabile au mai a- 
vut în acest concurs: Viorica Visco
poleanu la săritura în lungime 
(6,40 m), de asemenea Elena Vin- 
tilă — 6,28 m la aceeași probă, 
Ana Sălăgean cu peste 17 metri la 
greutate, în sfîrșit, se cuvine să 
amintim amănuntul, de loc nesemni
ficativ, acela de a fi văzut ZECE 
săritori în înălțime care să fi tre
cut în același concurs peste șta
cheta ridicată la 2 metri și ȘASE 
dintre ei la 2,04 m. Păcat că acci
dentul suferit recent de Csaba Dosa 
l-a împiedicat pe acesta să-i dea 
replica așteptată campionului Șer- 
ban Joan, care, cu siguranță ar fi 
fost stimulat să obțină și el mai 
mult decît cei 2,12 m cu care a 
aîștigat.

Se cuvine să remarcăm și rezul 
tatele alergătorilor, comparindu-le 
cu cele anterioare. Au fest înregis
trate noi recorduri la sprint — 60 
m, 6,6 s realizînd 5 eoncurenți și, 
respectiv, 7,4 s —- trei ooncurente. 
Departe de noi gîndul de a contesta 
priceperea cronometrorilor, dar să 
nu uităm că ei sînt totuși oameni

ți că. potrivit calculelor făcute în 
atletismul internațional, cronome
trajul manual, așa cum se mai face 
încă, acordă atletului o... gratifica
ți? de cel puțin o zecime de se
cundă, în comparație cu cronome
trajul electric, devenit oficial, și 
deci obligatoriu la toate marile 
competiții. în legătură cu aceasta, 
avem o rezervă nu în privința re
zultatului primului clasat, ei al ur
mătorilor. Fără doar și poate, te- 
iesidul va trebui utilizat și în con
cursurile noastre de sală pentru a 
se înlătura orice fel de dubii și 
situații echivoce ca acum.

în vederea participării la „euro-

penele“ de sală de la Grenoble, 
au obținut standardul stabilit de 
F.R.A. următorii atleți: 60 m (6,6 
s): Szabo, Zamfirescu, 
Munteanu, Mitrofan;
(16,30 m): Corbu; LUNGIME (7.85): 
Corbu și Jurcă; femei: 60 m 
(7,4 s): Aura Mărășescu, Mariana 
Goth, Eleonora Monoranu; LUN
GIME (6,40): Viorica Viscopoleanu; 
GREUTATE (16.80 m): Ana Sălă
gean. Concursurile viitoare, mai a- 
les „internaționalele" din 26 și 27 
februarie vor oferi și altora posi
bilitatea îndeplinirii acestor cerințe.

Și cîteva cuvinte despre antre
nori. Ținînd seama, firește, de re-

Pet rescu, 
tripli:

zultatele înregistrate de elevii lor, 
se cuvine a-i evidenția pe Baruch 
Elias și loan Soter. Ultimul a 
avut cinci campioni din 12: Visco
poleanu. Mărășescu, Perța și pe 
scții lean!

In sfîrșit, încă un amănunt: doi 
dintre atleții juniori (Eleonora Mo
noranu și Cornel Anton) au obți
nut performanțe egale cu cele ș^ie 
campionilor la 60 m și, respectiv, 
la prăjină, iar alți doi 
Vulescu și Marin Iordan) 
sat pe locurile secunde 
samentelor la probele de 
și, respectiv, la greutate.

(Roxana 
s-au cla- 
ale cla- 
înâlțime

o

LA TG. MUREȘ,

IN CAUTAREA JOCULUI CU CROSA ȘI PUCUL

Aura Mărășescu, campioana 
sprinterelor

OPINII
CAROL CORBU : „DUMINICA,

LA MOSCOVA, VA FI DOBORÎT 
RECORDUL MONDIAL !u

„Sint nespus de fericit, ne-a 
spus Carol Corbu, că mă simt 
bine, că sint sănătos și că am 
început anul atletic olimpic cu— 
dreptuL După concursul de la 
Berlin, in care a trebuit să sar 
doar cu jumătate de etan (pista 
era foarte scurtă), mi-am dat sca
ma că sînt în formă, că pot în
cepe bătălia pentru recorduri. La 
„23 August", cu elan complet, am 
fost — ați văzut acest lucru — 
la cițiva centimetri de recordul 
lumii la triplusalt fn sală. Du
minică, in concursul de la Mos
cova, dacă Saneev va dori să con
cureze alături de mine, recordul 
mondial va fi. doborît cu sigu
ranță. Mă mai gindesc și la o 
performanță de peste 8 metri la 
lungime, dar ceea ce înseamnă 
pentru mine — și pentru antreno
rul meu Baruch Elias — țelul a- 
cestui an este Olimpiada de la 
Munchen, via Grenoble. Acolo tre
buie — și fac totul pentru asta — 
să fiu in maximum de formă, să 
realizez cea mai bună performan
ță, să... Dar, mai bine să așteptăm 
acele zile de septembrie".

ANA SĂLĂGEAN , „I-AM TELE- 
GRAFIAT DOCTORULUI TOMESCU"

„Cu două zile înainte de con
curs nu știam dacă voi parti
cipa sau nu. Mă accidentasem la 
antrenament și dr. Tomescu („pă
rintele" fotbaliștilor) mi-a pus 
diagnosticul de discopatie lom- 
bosacrală... Interesant este faptul 
că numai eu m-am speriat, nu și 
doctorul, care, ajutat de maso
rul Minea, a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a mă repune pe 
picioare. O singură condiție mi-a 
pus: să dobor recordul național de 
sală și, apoi, să-l anunț telegrafic 
în Turcia, acolo unde se află cu 
lotul reprezentativ de fotbal. M-am 
bucurat foarte mult că am putut

■■nBmWMMBamBaaaUBKMI

ALE PERFORMERILOR
astfel să-i mulțumesc si 
să n-o spun? — să mă 
pe mine insă-mi.. Plec 
speranța imbunăîăfirii 
lui record. Dacă n-o fi 
am' un prilej: Cupa de

de ce 
mulțumesc 

ta Sofia cu 
proasșiătu- 
acolo, mai 
cristal*.

indoor", 
la Mos-

valoric al europenelor 
concursul internațional de 
rota*.
VALENTIN JURCĂ : „Șl ACUM 8 m_"

VIORICA VISCOPOLEANU: -MO
UN REZULTAT TRANZITORIU'

,Jmi planificasem pent-u cam
pionatele naționale de sală o sări
tura de 6^0 m. încerând. deci, 
să-mi depășesc cea mai bună per
formanță a sezonului, 6,25 m, în
registrată la Berlin. Mi-am dat 
seama, însă, chiar de la debutul 
probei, că mă simt foarte bine. 
Eram oarecum uimită, întrueit, la 
primele contacte cu sala, marea 
majoritate dintre săritori am acu
zat duritatea pistei de elan. Se vede 
că n-a fost vorba decît de o pe
rioadă de adaptare. Bineînțeles, 
că rezultatul de 6,40 m cu care 
am dobîndit un nou titlu națio
nal este bun pentru perioada ac
tuală, dar trebuie să-l consider 
doar ca un rezultat tranzitoriu in 
vederea campionatelor 
de la Grenoble. Pină
trec printr-o verificare pe care o 
doresc cit mai aproape

europene 
atunci mai

.Am fost pentru jumătate de oră 
recordman, dar m-am bucu-a: prea 
repede. Simfeam c4 pot realiza a 

In apropierea cetor » me
tri și rea de a doua fneereare (IX 
m» mi-a fnzdrix convingerea. Dar 
replica ltd Carol Corbu rr.-a des
cumpănit. Știam că recordmanul de 
la 
sincer ri fiu 
chiar l 
recenit 
ultima 
cent-a 
proape 
deasupra ștraguluL Am .ciupit" 
țin pragul.. Arbitrii mi-au măsurat 
zborul: 726 nu'— Dar această ne
reușită este departe de a mă des
curaja. Vreau să materializez lu
crul din iarnă și prtntr-o perfor
manță de reală valoare. Siptămina 
trecută am șiromis 7M și m-am ți
nut de curint. De data aceasta, pot 
să vă asigur că pină la ^euroștene" 
roi ajunge și ta J met .ă-uta
limită pentru consacm 
continental*

este :n formă bună, dar 
nu m-am așteptat 

i asemenea rezultat. Mi-am 
destul ge trei» și abia la 
sdrttnrd m-am putu: con- 

ca lumea. Elanul a fost a- 
periect. mai pMin bătaia 

u-

... De sus, de Ia fereastra hote
lului Transilvania, aveai impresia 
că e vară : soare, cer limpede. Dacă 
te uitai însă mai bine, vedeai cît 
sint de încotoșmănați trecătorii^ Și, 
într-adevăr, termometrul din fața 
farmaciei arăta — 10’. Deci s-ar 
putea traduce : timp favorabil me
ciurilor de 
tem la Tg. 
hocheiul.

întrebăm 
este patinoarul. Cîțiva ridică 
umeri, alții întreabă : "
noar Doi lieegnj. jie îndreaptă 
spre clubul ^Iureșul; „Patinoarul 
este lingă sediu", ne 'spun ei. Și 
cum sediul e la doi pași de stadion, 
hai la .23 August*. într-adevăr, 
iatft-L Dar nu are mantinele. Cî’i- 
va tineri alur.ecau pe gheața lucie.

— Care este patinoarul de ho
chei 7 întrebăm din nou.

— Patinoarul pentru hochei ? Nu 
există!

— Nu se joacă hochei ?
— Anul trecut a fost o echipă 

la „Comerțul*. Anul acesta...
Sintem îndrumați spre bufetul 

..Someșeni", aflat și el în apropie
rea stadionului, unde responsabil 
este unul din veteranii hocheiului 
mureșan: Incze II.

hochei. Și fiindcă sîn- 
Mureș, hai să căutăm

din om în om unde 
din 

„Care pati-

CELE TREI PERIOADE ALE 
HOCHEIULUI DIN TG. MUREȘ

de nivelul

MARIANA SIMIONESCU ÎNVINGE PE CAMPIOANA 
REPUBLICANA AGNETA KUN

Printre cele 18 formații care, 
peste cîteva zile, vor lua startul în 
campionatul diviziei A la lupte 
greco-romane, figurează - și cele 
două echipe nou promovate, A.S.A. 
CLUJ și ALUMINIU SLATINA. 
Iată o succintă prezentare a celor 
două noi divizionare:

A.S.A. CLUJ

Constituită în 1965, echipa de 
lupte greco-romane a Asociației 
sportive Armata Cluj reușește, după 
numai un an de activitate, să pro 
moveze în primul eșalon. Prezența 
ei printre cele mai bune formații 
este însă pasageră. Doi ani mai 
tîrziu, în toamna lui 1969, unul 
dintre foștii component! ai echipei, 
Gheorghe Trută, animă ideea re
înființării echipei, așa că, în 1970 
A.S.A. Cluj este din nou prezen
tă în campionatul de calificare.

în toamna anului trecut, clujenii, 
după o dispută dîrză în întrecerile 
de' baraj de la Brașov, își recîști- 
gă dreptul de a evolua în prima 
categorie a campionatului.

Ce urmează, însă, euforiei promo 
Vării? Bineînțeles, asigurarea tutu
ror condițiilor necesare nu numai 
preîntîmpinării eșecului din 1967, 
ci și unei evoluții onorabile în com 
pania celor mai bune formații din 
țară. A.S.A. Cluj activează în seria 
Vest, alături de puternicele echipe 
Dinamo București, Electroputere

S: :atâ-ne față în față cu cel pe 
care de aiitea ori l-am văzut i fie 
portfnd tricoul cu nr. 7 al echipei 
naționale de fotbal, fie pe cel al 
reprezentativei de hochei. Scund 

jos și sprinten. trădează 
lă ființa lui pe îndrăgosti- 
port. Cînd află mobilul vi
breze II încep să-i luceas-

In sala Steaua au început primele par
tide din cadrul concursului republican 
de sală. Din prima zl s-a Înregistrat o 
mare surpriză. Tinăra dinamovistă Ma
riana Simionescu a eliminat-o din con
curs pe campioana senioarelor Ag
neta Kun. După un joc toarte spec
taculos, cu lovituri variate de un Înalt 
nivel tehnic executate de ambele jucă
toare, și cu multă risipă de energie. Ag
neta Kun lipsită de condiție fizică, a 
trebuit să se recunoască tnvlnsă in fata 
impetuoasei junioare. Mariana Stm’.ones- 
cu, care alături de Virginia Ruzici con
firmă marile speranțe. Alte rezultate : 
Mirela Comăneseu — Mia Romanov 6—3,

6—3, Mariana I'.ie — Ee*ria 
6—2 6—ș. Ioana Nieîrta —
leanu S—1. 6—4, EZeoncra IX 
Cristina Băd:n 6—1. 6—X latre
orele 8.30—1Z.20 șj 14.86—eeeunzS par
tidele din ead Ce sate

S. IONESCV

rnrmr Delte Rii

La Tg. Mureș, de 6—8 ani nu 
mai e hochei cum era altădată, în- 
repe fostul internațional. Cu toate 
*siea sint incă destui tineri ce ar 
putea face față — după antrena- 
mentul adecvat — rigorilor unei 
echipe de divine. Pină acum cițiva 
«ai aveam un patinoar pe actualul 
teren de handbal; exista și instalația 
de nocturnă. Mi-amintesc că intr-un 
an se amenajase un patinoar chiar 
pe Mureș, in dreptul fabricii de 
pielărie. Acolo am jucat un meci

cu Știința Cluj. Spectatorii stă
teau pe mal... Acum, e adevărat, 
nici timpul nu a mai fost favorabil 
hocheiului, iernile sînt mai calde, 
perioadele de ger mai scurte. Dar 
cum frigul a ținut vreo trei .săptă
mîni, s-a amenajat patinoarul de 
lingă stadion, dar numai pentru 
agrement. Mantinelele existente — 
aruncate nu mai știu 
sint cele făcute do cei 
ția1 mea, prin 1948.

— Și de ce nu se mai ocupă ni
meni de hochei ?

— Acum sînt alte sporturi la mo
dă : voleiul, handbalul, gimnastica 
și altele, care necesită mult mai 
puține investiții, se pet practica tot 
anul. Hocheiul este, intr-adevăr, un 
sport scump. Echipamentul e com
plicat, patinele trebuie îngrijite, 
crosele se rup și costă și ele destul. 
Dacă nu ai un minimum de echipa
ment, nu poți juca hochei. Din a* 
ceastă cauză nu se ocupă nimeni. 
Echipament există la „Comerțul", 
ar mai trebui mantinele noi, crose 
și... preocupare. în trecut erau cîte 
4 000—5 000 de spectatori la fie
care meci și se făceau încasări 
frumoase. Ce pasionante erau due
lurile cu echipele din Cluj sau 
din Miercurea Ciuc! Pot împărți 
hocheiul din Tg. Mureș în trei pe
rioade distincte : 1931—1961, ani cu 
activitate intensă, bogată in rezul
tate ; 1961—1965, activitate medio
cră ; 1965—1971, ani în care ho
cheiul a dispărut tot mai mult, pină 
a stagnat complet anul acesta.

— Cînd a fost pentru ultima dată 
campioană R.A.T.A. Tg. Mureș ?

— în 1951. Pină și federația ne-a 
uitat. De pildă, cind a fost anul 
trecut la București antrenorul so
vietic B. Maiorov, nimeni nu a fost 
chemat din Tg. Mureș să asiste la 
antrenamentele conduse de el. Cre
deți că dacă ar fi hochei la Tg. 
Mureș aș sta eu aici, la acest bu
fet ? Aș fi antrenor! Mi s-a făcut 
— mai de mult — o ofertă de la 
Galați. Dar eu vreau să lucrez aici, 
in orașul meu...

La plecare. într-un raft, am zărit 
ghetele de hochei ale lui Incze II, 
cel veșnic îndrăgostit de acest sport

pe unde — 
din genera-

al bărbăției, al curajului, al vite
zei și forței.
ANTRENAMENTE ÎN CURTEA ȘCOLII

Ioan Soos, fost jucător de hochei 
Ia Știința Cluj, profesor de psiho
logie specială la una din școlile din 
Tg. Mureș, a fost anul trecut antre
norul echipei „Comerțul", clasată. 
Ia Galați, pe locul 3 în divizia B și 
este următorul interlocutor 
chetei noastre,

— Nu mai căutați hochei 
Mureș, că nu veți găsi.

— Chiar așa ?
— Chiar așa! „Comerțul" 

gura asociație sportivă care 
sprijinit acest sport. Anul 
am participat la turneul de 
lăți, activitatea s-a

al

la

an-

Tg.

sin» 
mai

e 
a 
trecut 

la Ga- 
încheiat 

martie și de atunci nimic. Nici mă
car pregătire pe uscat

— Dar în rindul școlarilor se joa
că hochei ?

— în 1969 am organizat un cam
pionat interșcolar cu scopul de a 
depista elemente pentru echipa ora
șului. Au luat parte opt școli, com
petiția fiind cîștigată de formația 
Școlii generale nr. 8. La școala 
noastră am făcut antrenamente cu 
elevii în curte, il fost o competi
ție foarte reușită, cu rezultate con
crete : din elevii evidențiați atunci, 
plus trei hocheiști veniți la Tg. Mu
reș de la Gheorghieni la studii, am 
alcătuit echipa cu care am plecat 
Ia Galati. Pentru anul acesta, to
varășii de la „Comerțul" mi-au 
spus că pentru hochei nu au nici 
un ban în buget.

Așadar, aceasta 
cheiului în orașul 
o întreagă echipă 
frazîndu-1 pe Caragiale am putea 
spune și noi că hocheiul la Tg. 
Mureș e sublim, e înălțător, dar 
lipsește cu desăvîrșire. Un mare 
pas înainte îl constituie însă re
centa hotărîre a sesiunii Consiliu
lui popular orășenesc de a se con
strui mult doritul patinoar artifici
al. Dar pînă atunci hocheiul, mu
reșean n-are dreptul la viață*? Pa
tinoarul de la Miercurea Ciuc nu-i 
departe...

in

este situația ho- 
care dădea țării 
națională. Para-

A

Craiova, Progresul București ș.a.
Antrenorul Gh. Trută are în pre

gătire un lot de tineri (vîrsta me
die, 20 ani) foarte ambițioși, care 
lucrează cu multă rîvnă în cele 
patru ședințe săptămînale de an
trenament. Printre cei 17 tineri 
care compun echipa se află și unul 
mai vîrstnic luliu Balăzs, la 100 
kg, la care s-a apelat întrucît are o 
veche experiență de concurs și co
laborează cu succes cu antreno
rul în orele de instruire.

Luptătorii clujeni au și unele 
doleanțe <u privire la asigurarea 
instalațiilor tehnice din sala de an
trenament șî a echipamentului.

Iată echipa A.S.A. Cluj, care în 
prima etapă, acasă, va ..ataca" 
noul campionat: 48 kg — Gh. Tu
dor, 52 kg — R. Sabău, 57 kg — 
St. Szekely, 62 kg — D. Vitan, 68 
kg — I. Arin, 74 kg — Tr. Bin- 
deanu, 82 kg — E. Sipoș, 90 kg — 
Fr. Nagy, 100 kg — I. Balâzs și 
4-100 kg — V. Roman.

Nușa DEMIAN

ALUMINIU SLATINA

Imediat după ce au cîștigat de
tașat, în toamnă, barajul de pro
movare în divizia A, de la Brașov, 
slătinenii s-au apucat serios de 
treabă, pregătindu-și echipa.

Șăptămînal, băieții de la Alumi-

HANDBALIST A IBADLLA NADIRE
Vă prezentăm

SE TRANSFERA LA BASCHET ?
seLA GRECO-ROMANE

r.iu participă la 4—5 antrenamente 
sub îndrumarea conducătorului teh
nic al formației, Dumitru Bărbules- 
cu. Zeci și zeci de repetări la pro
cedeele tehnice, lucru intens la a- 
paratele de forță, gimnastică, apoi 
cîte o repriză sau chiar două de 
meci-școală cu colegi de la catego
rii superioare, iată numai cîteva 
dintre elementele unei ședințe de 
pregătire în ' '
unde își are 
vată.

Inaugurarea 
tapa care programează la 
un triunghiular interesant (se vor 
întrece echipele 1PROFIL Rădăuți, 
Pescărușul Tulcea și Aluminiu) a 
fost precedată de meciuri de veri
ficare în compania unor formații 
puternice,, ca de pildă Electropu
tere Craiova.

In încheiere, vă prezentăm echi
pa care va fi folosită în 
nat i A Crețu (cat, 48 kg), 
țață (52 kg), D. Calotă 
S. Haivaș (62 kg), 
(68 kg), P. Husaru (74 
(82 kg), S. Arsenie 
Mihai (100 kg) și FI. 
kg). Din lotul aflat 
mai fac parte: I. Alionescu, FI. Lin- 
guraru, R. Marcu, P. Ungureanu, 
Fl. Mitran, I, Stroescu, I. Tudor, I. 
Podolan și P. Luță — majoritatea 
acestora fiind juniori.

i. DIACONU — corcsp.

sala C.J.E.F.S. Olt. 
sediul noua promo-

competiției, prin e- 
Slatina

campio- 
C. Mus- 
Că? kg). 

Savovici 
M. Rada 
kg), N.

Gh. 
kg),
(90
Chițu (4-100 
în pregătire

Mircea TUDORAN

UNUI BOGAT PROGRAMIN FATA»

(Urmare din pag. 1)

Apropierea începerii 
cund al diviziei A 
minică se dispută 
etape și la băieți 
face simțită prin numărul mai 
al competițiilor organizate în sci 
pul verificării ferțeor 
telor pentru cea mai 
competiție internă.

Astfel, la Timișoara, 
versitatea a găzduit un 
minin dotat cu „Cupa 
ții", cîștigat de echipa clubului or
ganizator. Cele mai bune basche:- 
baliste au fost Bogdana Diacones- 
cu, Rodica Goian (transferată d; 
la Școala sportivă Deva), Ana Gros- 
skopf, Gizela Schnebli și Roos Io- 
lana. De menționat că jn forma
ția a doua a Universității a evo
luat Și cunoscuta handbalistă Iba- 
dula Nadire, care s-a dovedit o ex
celentă conducătoare de joc și bună 
realizatoare. Rezultate : Universi
tatea I cu : V.I.K. Vîrșeț 101—10.

(sfmbâtă și 
jocurile pri 
și la fete)

participa 
importar.

sala Uni- 
turneu fe- 
U ni verși tă-

CELE MAI BUNE
LA „CUPA 16

Ca în fiecare an, tradiționala 
competiție „Cupa 16 Februarie", 
organizată de clubul Rapid Bucu
rești, se bucură de participarea u- 
norâ dintre cele mai bune echipe 
feminine ale țării și anume Po-

K 81—38
cu :

tea II 64—42. Medicina 
69 Stavia Bratisla- 

; Star ia Bratislava ca : 
tea II 63— 
VJK.

recsttstea II •7—66. Medicina 
-56; Universitatea n ca: Me-

Rtatea I. 2. SLavte Bratislava, 
ViX. Vîrșeț. 4. Universitatea
5 Medicina. fP. ARCAN-coresp.

<n Captiva, se cestașoaia ir.e-

»:e oe C.M K FJS. șt comisia mu- 
mccpata ce specialitate. La între
ceri ta j pane Staaua. Dmamo, Po- 
htehmca. Rapid, I.CH.F. Voința, 
I-KF.S. (div. A), Academia Milita
ră, P.T.T. (div. 3), Lie. 35 (div. șa 
ș: jumori) la băieți. Rspid, I.r_.F.S., 
PcJitehnica. Constructorul (div. A), 
Arhitectura Voința, Precresul, O-

ECHIPE PARTICIPĂ

FEBRUARIE"
litehnica (deținătoarea titlului de 
campioană). Rapid (actuala frun
tașă a campionatului). I E.F S. (lo
cul secund in clasament) și Con
structorul. întîlnirile vor avea loc 
miercuri, joi și vineri, de la ora 
17, în sala Giulești.

ferit, pentru a-și verifica o bună 
parte dintre titularii echipelor lor 
olimpice. Federația română intențio
nează sâ înscrie în competiție mini
mum doi și maximum 4 boxeri la 
fiecare categorie- Iată și un amănunt 
deosebit de interesant în legătură cu 
una dintre cele mai puternice echipe 
care vor participa la acest turneu. 
Federația de box din U.R.S.S. a soli
citat ca formația sovietică să re an- 
'reneze timp de două săptămîni 
(înaintea turneului) în compania ce
lor mai buni boxeri români, propu
nere acceptată de federația noastră, 
fimd considerată in folosul ambelor 
formații.

Balcaniada de box din acest an va 
fi găzduită de Turcia. Datele initial 
prevăzute : 24—28 mai- Se pare însă 
că la propunerea unora dintre fede
rațiile interesate, competiția balca
nică va fi amînată piuă după Jocurile 
Olimpice de la MUnchen. O hotfirîre 
definitivă va fi luată zilele acestea 
la Istanbul. în cazul în care Balca
niada se va desfășura, totuși, în luna 
mai. România va prezenta prima gar
nitură, pentru a-i oferi un prilej în 
plus de a-și verifica potențialul în 
vederea JO.

Pentru boxerii români din lotul o- 
limpic, aceastea sînt „hopurile" inter
naționale pe care vor trebui să le treacă 
pentru a putea ajunge pe ringul de 
la Milnchen, unde primul gong va ră
suna în ziua de 27 august.

Anul sportiv 1972 ar putea fi îm
părțit în două părți distincte : înainte 
și după J.O. Programul international 
al boxerilor noștri a fost alcătuit ju
dicios, avind ca principal scop, în 
prima parte a anului, pregătirea, ro
darea Și verificare membrilor lotului 
olimpic în vederea dificilelor confrun
tări de la Munchen. Inițiativa de a or
ganiza un mare turneu internațional 
la București înainte de J-O. ni se pare 
deosebit de valoroasă, deoarece va da

posibilitate pretendenților Ia un loc 
în echipa olimpică să-și verifice for
țele și să-și demonstreze valoarea în 
compania unor adversari în mare 
parte necunoscuți. In același timp, se
lecționerii îi vor putea alege mai ușor 
pe cei 11 care vor reprezenta bozul 
românesc pe ringul olimpic-

Realistă e și hotărîrea de a trimite 
Ia Balcaniadă prima garnitură, nu o 
echipă de rezerve, așa cum s-a pro
cedat în anii trecuți.

Toate aceste examene internaționale, 
Ia care se adaugă importantul test al 
campionatelor naționale, au scopul de 
a Ie oferi selecționabililor români un 
cadru de întrecere (păstrînd bineînțe
les proporțiile) cît mai apropiat de 
cei de la Munchen, unde boxerii vor 
fi nevoiți să susțină trei, patru sau 
chiar cinci meciuri în decurs de 12—14 
zile.

Activitatea boxerilor români V3 fi 
deosebit de bogată și după J-0 Amin
tim întîlnirile cu reprezentativele 
Republicii Democrate Germane Și Po
loniei, ca fiind cele mai dificile. 
Prima va avea loc la Berlin (in oc
tombrie), a doua la București^ (în 
decembrie), contînd ca o adevărată 
revanșă a partidei cu Polonia de anul 
trecut de la Opole. O confruntare 
deosebit de interesantă va fi și cea 
cu boxerii americani, a căror vizită 
este așteptată în luna octombrie.

Nu putem încheia fără a aminti că 
delegații de cîte 4—7 boxeri români 
vor participa anul acesta, la turnee 
internaționale tradiționale, cum ar 
fi cele organiazte în UR.S.S., Cuba, 
Italia, Polonia, Bulgaria sau Olanda. 
In plus, vor avea loc în decursul 
anului 26 de partide internaționale 
inter-cluburi și 8 inter-orașe.

După cum se poate vedea progra
mul internațional al boxerilor români 

Jn acest an olimpic este deosebit de 
’ bogat. Faptul explică, într-o oarecare 
măsură, modestul calendar intern, 
care are o singură competiția de 
mare interes — campionatele națio
nale individuale,



AVEM COPII TALENTATI Șl CURAJOȘI
M-am întors din pitoreasca sta

țiune Păltiniș — Sibiu cu convin
gerea întărită că marile performan
țe In schi rezidă și se plantează 
numai pe fondul fraged al vîrstei 
copilăriei. Acolo, In Păltinișul îm
pădurit, cu pîrtiile înguste și greu 
accesibile chiar sibienilor și răși
narilor, amatori renumiți ai sportu
rilor de iarnă, am regăsit o stațiune

nouă, cu început marcant de mo
dernism, o stațiune plină de far
mec și frumusețe.

In Păltinișul cu șosele noi, cu 
vile elegante, cu mijloace meca
nice moderne 
și cu terenuri 
pentru practica schiului și a spor
turilor de iarnă în general (din pă
cate multe încă „nedescoperite")

(telescaun, teleschi) 
și pîrtii minunate

și-au dat "întâlnire 136 mici (dar 
îpdîrjiți) reprezentanți ai schiului 
alpin din 13 județe ale țării.

I-am cunoscut aici, Ja start, pe 
reprezentantul Domelor, schiorul 
Dorel Agachi, cîștigător redutabil 
al cursei de slaiom, pe micuța Ar
icite Eretian din Brașov 
viforul a străbătut traseul, 
speranța că într-un viitor

care, ca 
dîndu-ne 
apropiat

CAMPIONATUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Pe Valea lui 

sîmbătă finala 
lă schi alpin. . _________
vizibilitatea redusă au creat multe 
dificultăți concurenților care s-au 
străduit (unii au reușit), să depă
șească greutățile acestui concurs. 
Schiorii au parcurs un slalom uriaș 
care i-a solicitat foarte mult. IATA 
REZULTATELE : Seniori : 1. Ma
rian Burchj (S.B.C. Sinaia) 1:00,8 ; 
2. Alexandru Bogdan (Șc. Sp. Si-

Carp s-a disputat 
județului Prahova 

Zăpada abundentă,

naia) 1:02,6 3. Nicolae Conțeș (Ca
raimanul Bușteni) 1:08,8. Junioare 
mari: 1. Carmen Enaehe (Caraima
nul Bușteni) 1:32,3; 2. Lucia Gătej 
(Caraimanul Bușteni) 1:34,5 ; 3.
Doina Kroner (Șc. sp. Sinaia) 1:51,5. 
Junioare mici: î 
(Șc. sp. Sinaia) 
Drăcea (Șc. sp.
Sorina Stavăr 
1:13,7. Juniori 
rin Juncu (Voința Sinaia) 1î09,9;

1.. Mariana Bucur 
1:09,7; 2. Aurelia 
Sinaia) 1:13,1; 3. 
(Șc. sp. Sinaia) 

mari : 1. Flo-

Sinaia)Valentin Căciulă (S.B.C.
1:12,2 ; 3. Daniel Miloș (Șc. sp. Sina
ia) 1:12,7. Juniori mici: 1. Cornel 
Neguțescu (S.B.C. Sinaia) 52,8 ; 2. 
Florin Tudor (Caraimanul Bușteni) 
54,9; 3. Iulian Șerban (S.B.C. Si
naia) 56,0.

Din cauza ploii slalomul special 
ce trebuia să se dispute duminică a 
fost aminat pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni.

poate deveni campioană, pe clujea
nul C. Portik, brașoveanul A. Taus. 
sinăianul R. Buștiuc și atiți alți 
mici și virtuozi schiori, care de pe 
acum se anunță adevărațî meșteri 
în cristianii și șerpuiri.

Intîlnirea din Păltiniș ne-a dat 
posibilitatea să constatăm cu plă
cere că în multe județe pregătirea 
pentru performanță în schiul alpin 
a început cu rezultate mai mult 
decit promițătoare, că viitorii com
petitori sînt bine echipați și stă- 
pînesc o tehnică mai apropiată ca 
în trecut de cerințele actuale ale 
tehnicii de

Pînă la o 
felicitări și 
lui val de

competiții.
nouă confirmare, multe 
urări de succes micu- 

curajoși schiori!
prof. ION BERINDEI 

antrenor federal

P.S. Apreciem și pe această cale 
buna organizare asigurată prin 
Comisia județeană 
G.J.E.F.S. Sibiu.

JUNIORII ROMANI ÎNAINTEA
I
I
I
I

UNU NOU TURNEU „U.E.F.A.“
„Anul acesta am scăpat de sita jocurilor preliminare. Asta este însă și bine și rău...**

ECHIPELE MASCULINE ÎNCEP

Brăilenii. 
întâlni, pe 
Progresul, 
Galați —

Gh. IRIMINOIU

PRIMUL TURNEU

I

O COMPETIȚIE UTILA ÎNAINTEA SEZONULUI OFICIAL
volei 
dotat 
dove- 
toate

„Cupa 16 Februarie1*

Ol

• A «k la Brașov

AL RETURULUI
După cum se știe, returul campio

natului masculin al primei divizii 
se va disputa anul acesta sub for
mă de turnee. Primul este progra
mat de joi pînă duminică în sălile 
A.S.A. și Tractorul din Brașov. 
Cele 12 formații care se vor alinia 
la întrecerile de sub Timpa au e- 
fectuat pregătiri intense în ultimele 
zile, susținînd și o serie de întâl
niri de verificare. Pentru multe 
dintre echipe, turneul de la Bra
șov are o deosebită importanță. 
Fruntașele, angajate în lupta pen
tru titlu, își continuă acolo indirect 
disputa, încercînd să-și mențină in
tactă situația în clasament spre a 
putea spera în continuare să atace 
titlul. Dinamo, Steaua și Rapid — 
formațiile cu șanse la primul loc — 

a nu vor avea sarcini ușoare, intru- 
* cit adversarele pe care urmează să 

le întâlnească au nevoie de puncte 
și de seturi ca de aer. In plus, pri
mele două vor înfrunta în echipa 
locală. Tractorul, un adversar cu a- 
tît maj dificiț cu cit evoluează în 
fața propriilor suporteri. Rapid va 
primi fără îndoială, în toate cele

patru întâlniri, riposte hotărite din 
partea unor echipe de la mijlocul 
clasamentului.

Dar interesul cel mai mare il 
prezintă confruntările directe si in
directe dintre echipele amenințate. 
Din acest punct de vedere, turneul 
de la Brașov poate lămuri multe 
lucruri. Situația cea mai ingrată o 
au formațiile Unirea Tricolor Brăila 
și Politehnica Timișoara, 
care dețin lanterna, vor 
rînd, echipele Dinamo,

’ Tractorul și Politehnica 
evident superioare, în timp ce stu
denții timișoreni, aflați în mare im
pas în tur, vor încerca marea cu 
degetul in fața trio-ului din frunte 
(Dinamo, Steaua, Rapid) și a bra
șovenilor. Ceea ce nu-i deloc ușor, 
cu toate că — se pare — Politehni
ca pornește acest retur cu mari 
ambiții (și cu speranța de a părăsi 
locul penultim), sub bagheta unui 
nou antrenor: Gh. Bodescu. Dar 
fiorul retrogradării răzbate pînă in 
apropierea plutonului fruntaș, ceea 
ce va face, desigur, ca acest turneu 
să fie foarte animat.

masculin de 
clubul Rapid și 
Februarie", s-a 
de util pentru 
formații bucureștene
Steaua, I.E.F.S., Pro-

Tuneul 
organizat de 
cu „Cupa 16 
dit deosebit 
cele patru 
participante : 
greșul și Rapid. La sfîrșitul compe
tiției am consemnat o îmbunătăți
re sensibilă a randamentului acestor 
echipe la toate capitolele. Dacă 
după prima etapă semnalam faptul 
că pregătirea fizică nu este la înăl
țime, competitoarele evoluînd des
cendent pe parcursul celor cinci se
turi obligatorii, la capătul turneului 
putem aprecia că s-a ajuns la îm- 
bunățirea rezistentei jucătorilor. 
Cea mai bună întîlnire au oferit-o 
Steaua și Rapid în meciul decisiv 
pentru cîștigarea trofeului. După 
mai multe tatonări în partidele an
terioare, antrenorul campionilor a 
reușit să alinieze un sextet mai pu
ternic în care a operat mai puține 
schimbări, randamentul echipei 
fiind foarte bun. Victoria cu 3—2 
asupra Rapidului dovedește că 
Steaua nu a abandonat gîndul pen
tru cucerirea titlului, pregătindu-se 
în Consecință. Ca de obicei, forța 
campionilor a fost dată de trio-ul 
Bartha (inteligent, inventiv și labo
rios) — Stamate — Enescu, în care 
s-a încadrat mai apoi perfect Ma
rius Iorga, înlocuitorul lui Stamate 
în dirijarea jocului. împreună cu 
Crețu, Rauh (jolly-jocker-ul echipei) 
și Antonescu (bun în atac, dar cu 
multe deficiențe Ia celelalte capito

lele — și din cauza statutului său de

rezervă de pînă acum), steliștii 
și-au dominat adversarii, deși Ra
pidul a făcut multă risipă de ener
gie pentru a nu ceda tradiționalul 
său trofeu. Dar atacul giuleștean s-a 
izbit de un zid înalt, blocajul cam
pionilor, și a fost foarte adesea o- 
prit de apărarea acestora în linia 
a doua, mobilă și sigură.

Reeîștigîndu-și cîțiva dintre ju
cătorii reținuți la începutul turneu
lui de examene, echipa studenților 
de la I.E.F.S. a avut o evoluție 
mult mai bună. In timp ce adver
sara sa, Progresul, a încercat o 
modificare de structură care, chiar 
dacă nu i-a adus imediat un rezul
tat pozitiv, este de natură să dea 
mai multă forță echipei.

(.Mica națională", reprezentativa de 
juniori a țării, își pregătește in această 
perioadă evoluția in competiția euro
peană majoră a vîrstei lor : turneul
U.E.F.A.

„își pregătește" este, poate, cam im
propriu spus, dat fiind că acțiunea pro- 
priu-zisă nu trăiește, deocamdată, decit 
în... gindurile antrenorului principal. 
Constantin Artleleanu. După evoluția 
mulțumitoare din „Trofeul prietenia-, 
juniorii români nu s-au mal întilnit 
decit de două or; in acțiuni centralizate, 
terminate cu partide de verificare (me
ciurile amicale cu selecționata juniorilor 
bulgari — 24 octombrie și 2 decembrie), 
ceea ee, chiar după spusele lui C. Arde- 
leanu. „este extrem de puțin". Antreno
rul principal, alături de „secundul- va
sile Zavoda au știut însă să profite de 
„libertatea” discipolilor lor pe perioada 
vacanței de iarnă a elevilor și au efec
tuat un stagiu pregătitor de două săp
tămîni, la Rlșnov.

In continuare, planurile antrenorului 
Ardeleanu prevăd o eșalonare pe două 
etape de lucru. In prima — cea de veri
ficare Șl definitivare a lotului restrîns
— vor avea loc două convocări (la 25 
februarie șl 20 martie), iar in a doua
— de omogenizare a echipei — tînăra 
noastră reprezentativă va pleca, pentru 
un turneu de patru jocuri, probabil in 
Liban, in perioada vacanței de primă
vară.

După aceea, nu mai urmează deeît... 
plecarea la turneu, care se va disputa 
in Spania, in luna mai. Am căutat să 
aflăm gindurile cu care juniorii români 
șl antrenorii lor vor face drumul pînă 
in Peninsula Iberică.

— Nu, nu vrem să declarăm că por
nim spre un „satisfăcător loc II sau ni“, 
ne spunea antrenorul Constantin Arde
leanu, nu vrem să ne glndim decit la 
apărarea aprigă a șanselor. Avem o e- 
chipă cu o tehnicitate bună. Nu e mai 
puțin adevărat că lipsa de gabarit și, 
uneori, condiția fizică ne cam ptr.l pe 
ginduri. Dar, pină In mai, factorul fizic 
ar putea fi incă ameliorat.

— Sub ce auspicii abordați pregătirile 
in acest an ?

— In primul rind. trebuie spus că pri
măvara anului acesta va fi esențial deo
sebită de cea din anul trecut. Acum, am 
„moștenit" locul in turneul U.E.F.A., in 
urmi jocurilor de baraj din 19*1, cind, 
clasindu-ne pe locul II in grupa preli
minară. am scăpat, prin regulament, de 
sita jocuril tr de calificare. Lucrul acesta 
este șj bun și rău. Acum, ne putem 
pregăti in liniște, ecncentrlndu-ne pen
tru evoluția din turneul final. Ne vor 
lipsi, insă, jocurile oficiale, cele mai va
labile teste pentru alcătuirea '
unei echipe cit mai bune.

Facem parte dintr-o grupă 
care principala favorită, prin 
h iniei, este echipa gazdă, cu 
altfel, - ------- -----------------
meciul inaugural al turneului. Apoi, 
mai sint echipele Italiei (cu jucătorii 
săi cu un gabarit impresionant, practi- 
canți ai ttnui marcaj foarte strins in 
apărare) și Maltei. Vrem ca Întreaga 
pregătire să o efectuăm prin prisma ca
racteristicilor de joc ale celor doi adver
sari puternici. La 27 februarie, jura — —U   .1------ -
buiuj ____ _________ , ____ _
tea juca... rolul reprezentativei 
nici (joc tehnic, cu pa.se multe la ___
locul terenului), iar tinerii jucători de

la Dinamo vor încerca, la 20 martie, să 
joace cu noi cit mal Italienește !

— Pe cine contați, ce probleme deo
sebite întilniți in alcătuirea formației ?

— Lotul — lărgit — cuprinde, la ora 
actuală, 22 de jucători : Ciurea și Naște 
(portari). Angltelini, Nagiti, Badea, 
Enaehe, Crețu, Grigoraș, Putina. Onuțan 
(fundași), Ion Ion, Dumitrii!, Istrătesiu. 
Angelescu (mijlocași), Șutnulansclii, Lu
chescu, Aelenei, Szabados, Roșu, Crișan, 
Kăducanu, Vrinceanu (înaintași).

Portar va fi. probabil, Ciurea. Dacă 
accidentalii Nagiti, Beclea și Enaehe ste 
vor reface complet, ei, împreună cu An- 
ghelini, vor forma o bună linie de fund. 
La mijloc. Ion Ion și Dninitiiu au cu 
greu contracandidați. Problema cea mai 
grea constă în alcătuirea atacului, tindo, 
din mai multe formule, va trebui să

alegem una singură. Preferința mea s-ar 
îndrepta spre formarea unei linii de 
înaintare in care acțiunile de finali
zare să fie dirijate spre un singur ,,virf“, 
bătăios, cu o bună eficacitate. Acest 
lucru ar f, posibil doar prin revenirea 
la forma cea mai bună a lui Luchescu, 
accidentat și el in „Turneul prieteni»".

Pe masa antrenorului federal C. Arâe- 
leanu stăteau, așteptînd să fie răsfoite, 
citeva reviste „Miroir du football'- și 
.. France-tootball” ctiprinzind amănunte 
ele la turpeul de la Cannes, în care e- 
cltipa franceză izbutise să învingă selec
ționata Spaniei, fiind apoi, la rindul ei, 
învinsă. în meci amical de cea a Italiei. .

Bătăliile importante se pregătesc din 
timp.

Dumitru GRAUR

Lotul între Istanbul și Salonic
(Urmare din pag. 1)

Competițiile de verificare, nume 
ocuparea echipelor pentru pregătirea startul 
față in față cu blocajul studenților gSlățeni

Folitehnica Galați in „Cupa Polite 
Foto : Ni'

ZSC pre- 
in Rauh 

Fosă din meciul Steaua — I
AN-Galati I

ȘTEFAN ENE (Steaua)

I
i

A CÎ ȘT IC AT CURSA DE FOND DE LA BRAȘOV

Miercuri în Giulești
RAPID — Ș. N. OLTENIȚA

Miercuri 16 februarie, începind de la 
ora 15.33, pe stadionul Giulești, Rapidul 
va susține ultimul joc de verificare îna
intea plecării in turneul din Grecia, 
avi.-id ca parteneră echipa S. N. Olte
nița, din divizia secundă.

„CUPA PETROLUL**
La Ploiești a aVut loc un turneu 

amical, dotat cu „Cupa Petrolul". 
Au participat Unirea Tricolor Brăi
la (divizia A), Locomotiva Bucu
rești. Petrolul și Vagonul Ploiești. 
Echipa lui Radu Costinescu, Loco
motiva. a cucerit trofeul, învingînd 
cu 3—2 pe Unirea Tricolor, cu 3—1 
pe Petrolul și cu 3—0 pe Vagonul. 
Pe locul secund s-a clasat fosta 
divizionară A, Petrolul Ploiești, 
care a dispus cu 3—2 de Unirea 
Tricolor șl cu 3—1 de Vagonul.

A. VASILESCU—coresp.

Duminică s-a desfășurat la Bra
șov, pe șoseaua spre Codlea, prima 
cursă ciclistă de fond a anului. Cei 
26 de participant — alergătorii 
susceptibili de a fi selecționați în 
echipa pentru „Turul Algeriei" și 
„Cursa Păcii", cei de la Steaua și 
Metalul Plopeni, precum și pistarzii
— au parcurs, pe o vreme relativ 
bună, 60 km. Cursa a fost animată 
de numeroase acțiuni, realizate de 
rutierii fruntași. Profilul sinuos, ur
cușurile și coborîrile au solicitat 
participanții. Cu toate acestea, me
dia orară realizată (37,4 km) atestă 
un bun grad de pregătire pentru a- 
ceastă perioadă.

La sprintul final s-au prezentat 
20 de alergători, victoria revenind
— după o luptă acerbă — lui Ste
fan Ene (Steaua). Iată, de altfel, 
clasamentul:

1. ȘTEFAN ENE (STEAUA) 111 
35:10; 2. Vasile Selejan (Dinamo), 
3. Mihai Hrisoveni (C.S. Brăila), 4. 
C. Ciocan (Dinamo), 5. V. Mircea

(Metalul Plopeni), 6. M. Gavrilâ 
(Steaua), 7. Șt. Suciu (Dezrobirea 
Brașov), 8. I. Gavrilă (Steaua). 9. 
Cr. Tudoran (Steaua), 10. C. Gonțea 
(Steaua) —același timp.

Joi are loc la Brașov o nouă ir 
trecere (70 km), urmind ca dum 
nică să se dispute ultima etapă c 
profil montan (70 km. tot la B.-„ 
șov).

I
I

D. STANCA (VOINȚA)

ÎN PRIMUL
Duminică, s-a desfășurat în orga

nizarea asociației sportive U.M.M.R. 
Grivița Roșie Și a comisiei de spe
cialitate a C.M.E.F.S., primul ciclo- 
cros al sezonului dotat cu „Cupa 
16 Februarie". Întrecerea a avut 
loc pe un traseu prin cartierul Giu
lești, la dispute participînd peste 
100 de concurenți.,

Concursul a fost spectaculos, în
deosebi la probele de juniori. Iată 
rezultatele tehnice i

Biciclete de turism (3,5 km): I. 
C. FAUREANU (VOINȚA) 9:10; 2. 
M. Ghiță (Șc. sp. 2) 9:10 ; 3. M. Pe-

PLENARA C.J.E.F.S. GALAȚI
(Urmare din pag. 1)

și parțial gimnastică. Numai în ora
șul Galați există trei bazine 
(două fiind acoperite) și un mare 
număr de antrenori și instructori, 
atît Ia clubul Dunărea, cit și la 
Școala sportivă nr. 1. Deci, nu poate 
fi pusă in discuție lipsa condițiilor. 
Aici este vorba de comoditate, de 
neaplicarea metodelor științifice, ca 
și de grave disensiuni între antre
nori. Considerăm că a sosit momen
tul ca activitatea nesatisfăcătoare 
de Ia natație și atletism să consti
tuie pentru biroul C.J.E.F.S. obiec
tul unei serioase analize.

Cu ocazia plenarei a fost cu as
prime criticată comportarea nesatis
făcătoare a echipei de volei Ote
lul (div. B) și a echipei de bas
chet Rapid C.F.R. Cauza principa
lă o constituie neseriozitatea, imix
tiunile, lipsa de răspundere.

Cei care au luat cuvîntul au cri
ticat cu vehemență faptul că stadio
nul Ancora a fost dezafectat de 
aproape 5 ani și nici pînă la această 
dată nu a fost reconstruită aceestă 
importantă bază sportivă. Și cei 
5 000 de muncitori — constructori 
de mîndre nave românești — cer 
să se pună capăt acestei situații in
calificabile.

Recent, a fost dezafectată și baza 
sportivă a clubului Politehnica, ur-

mind 
ca în 
să fie

Un

(așa am fost asigurați) 
cei mai scurt timp problema 
fericit rezolvată.
alt subiect de discuție l-a 

constituit sportul de masă, unde
fără îndoială s-au obținut ceva re
zultate. Dar, cu regret trebuie să 
arătăm că această activitate este 
departe de cerințele actuale. Și 
aici, cauzele sînt multiple, una din 
cele mai importante fiind lipsa de

colaborare între organele sportive 
și cele sindicale.

Ne vedem obligați de a aborda 
și o altă problemă omisă total din 
informarea prezentată și ocolită de 
vorbitori. Este vorba de activitatea 
educativă în rîndul sportivilor, de 
creșterea conștiinței partinice. Pe 
terenurile de sport mai au loc încă 
multe acte de indisciplină, ieșiri 
nesportive care nu sînt sancționate 
de cluburile și asociațiile sportive.

ÎN VEDEREA VACANȚEI

(Urmare din pag. 1)

mărit pregătirea făcută pe zăpadă 
de profesorii deveniți elevi pentru 
7 zile. într-o discuție avută cu tov. 
Alexandru Forțu director în M.E.I. 
a fost subliniată : „utilitatea pregă
tirii celor ce in vacanțele de iarnă 
ale studenților devin instructori de 
schi. Aceștia trebuie să aibă cu
noștințele necesare despre preda
rea elementelor din schi pentru 
studenții din taberele alpine ce se 
organizează in fiecare sezon. S-a 
constatat că in trecut unii instruc
tori nu au corespuns și din această 
cauză M.E.I. a luat în acest an ini
țiativa organizării unor tabere de

ÎNVINGĂTOR

CICLOCROS
neș (Voința) 10:00 ; semicurse 
km): 1. G. OPRAN (DINAMO) 1 
2. M. -Nicolae (Voința) 8:00; X C. 
Constantinescu (Șc. sp. 2) 
juniori (7,5 km): 1. GH.
(STEAUA) 11:17; 2. Gh.
(Steaua) 11:17; 3. Gh. Șchiopu (Șc. 
sp. 1) 11:17 ; 4. A. Florea (Șc. sp. 3): 
5; Dan Andrei (Steaua); seniori (14 
km): 1. DUMITRU STANCA (Vo
ința) 22:30 ; 2. C. Popescu (Vo
ința) 22:33 ; 3. Victor Rățoi (Voința) 
22:36 ; 4. Ion Constantin (Voința) 
23:12 ; 5. I. Nedelcu (Voința) 24:11 ; 
6. Ion Cernea (Olimpia) 
M. Beșleagă (Voința); 8. 
ditu (Olimpia).

Sezonul continuă cu 
programate duminică în Capitală.

(3.5

' » ’
10:00 ; 

TUDOR 
Ioneseu

25:05 ; 7.
Sorgi Su-

întrecerile

Ion STOICA 
maestru al sportului

LOT
ciștigatorii saptamînii

STUDENȚEȘTI

pentru ei și trebuie să 
că această primă reuniu- 
roade deosebite".

instruire 
recunosc 
ne a dat

Directorul taberei de la Predeal, 
asistentul universitar Gheorghe 
Banciu a spus : „am avut in pre
gătire 50 de cadre didactice de ia 
catedrele de educație fizică și sport 
din întreaga țară. Printre cursanți 
au fost și cîțiva maeștri emeriți 
ai sportului, asistenți sau lectori 
universitari, printre ei Sonia Iovan, 
Elena Leușteanu, Atanasia Ionescu, 
Olimpiu Nodca. care în vacanța 
ce începe miercuri vor funcționa, 
sînt sigur, cu bune rezultate ca 
instructori de schi. Deci, vacanța 
studențească poate începe, instruc
torii sînt bine pregătiți"...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

și rodarea

grea. in 
calculele 

_ care, de
ne lntilnhn chiar in primul joc.

cii echipa de tineret a 
steaua, care, cred va 

juca... ralul reprezentativei

vom 
clu- 
pu- 

Spa- 
mij-

peleze la mijloace nefotbalisdce, 
lăsînd, desigur, o amintire neplă
cută oaspeților noștri" — scrie Mil
liyet. z

După meci, președintele federa
ției turce, H. Polat, și vicepreșe
dintele forului oficial de specialita
te, N. Cobanlî, au exprimat condu
cerii delegației noastre regrete 
pentru comportarea unora dintre 
jucătorii echipei Galatasaray. Tot
odată. ei au subliniat că neinspirata 
delegare a arbitrului E. Toc a con
tribuit la degenerarea meciului și 
au menționat că era mult mai po
trivit ca și această întâlnire, ase
menea celei din ajun, să 
dințată tot unui purtător 
nului F.T.F.A.

Ce spun 
noștri ?

ANGELO 
fi știut că 
ja meciul în acest spirit, firește că 
am fi renunțat la această întâlnire. 
Acum, principalul nostru efort este 
refacerea jucătorilor, pentru că, în 
afara Iui Mocanu, și a lui Dinu — 
mai sînt accidentați, mai mult sau 
mai puțin grav, Uifăleanu Anca și 
Dobrin. Capacitatea și deosebita 
preocupare a medicului nostru, dr. 
Dumitru Tomescu, ne face să spe- . 
răm că vom putea depăși actualele 
dificultăți. Asupra pregătirii lotului 
în momentul de față, socotesc că 
acumulările profunde pentru aceas
tă perioadă se realizează. Toată

antrenorii și

fie încre- 
ai ecuso-

jucătorii

..Dacă așNICULESCU :
Galatasarav va saga

lumea a muncit cu multă rivnă și 
cu ireproșabilă disciplină Ia antre
namente. Sigur că forma individua
lă și cea generală se situează la un 
indice mai scăzut, dar nu ne inte
resează să forțăm lucrurile. Prin
cipalul il constituie atingerea punt- 
tiilui maxim de formă în perioada 
celor două meciuri cu Ungaria. 
Tactic discutând, desfășurarea ac
țiunilor în ambele întâlniri m-a 
mulțumit. Lacuna principală Ia a- 
cest capitol rămine exagerata ten
dință de a combina in preajma și 
în interiorul careului și ezitarea 
de a șuta. Jucătorii noi aduși la 
lot au dat satisfacție, în general. 
După un singur joc, nu se poate 
emite o sentință. Să așteptăm și 
partidele din Grecia".

LUCESCU : „Regret cefe petre
cute în meciul cu Galatasaray. Noi 
am abordat intilnirea în spiritul 
unei partide amicale cum și era. 
Sigur că mă așteptam ca Galata
saray să forțeze rezultatul. Pe de 
« parte, pentru a revanșa înfrînge- 
rea Iui Fenerbahce, demonstrînd 
tocmai printr-o victorie că e mai 
bună decit rivala sa de decenii. Re
fuzam, insă, să cred că se va re
curge la atâtea mijloace ce nu au 
nimic comun cu fotbalul. Sint foar
te afectat pentru ceea ce i s-a în
tâmplat lui

DOBRIN : 
mai faci la 
ocupi de joc 
rele ?“

MOCANU : „Eram întors cu spa
tele Ia adversar, cînd am reluat 
direct balonul. Ekrem a eontrat, și 
iată-mă cu o fractură. Toți colegii 
de lot, antrenori, conducerea dele
gației și, în mod special dr. To- 
mescu, împreună cu gazdele de la 
Fenerbahce, mi-au arătat toată 
grija și am depășit chinuitoarele 
ore de după accident. Le doresc 
băieților pe mai departe succes, iar 
eu sper să mă refac cit mai repe
de".

Acestea sînt veștile de pe malul 
Bosforului. Nu prea vesele. Dar să 
sperăm că tricolorii r>u se vor mai 
întâlni cu o „repriză de foc'* ca a- 
ceea de duminică.

Mocanu".
..Nici nu știai ce să 
un moment dat. Să te 
sau să-ți ferești picioa*

PE AGENDA ACTUALITĂȚII a
Mîine, în Parcul sportiv „Dinamo" 
DINAMO — METALUL BUCUREȘTI

Dinamoviștii bucureșteni continuă se
ria partidelor amicale. .........................
dupâ-amiază. - ■ - _______
București. Partida va avea loc pe terenul 
IE d:n Parcul sportiv din Șos. Ștefan 
cel Mare, cu începere de la ora 13,30.

intilnind mîlne
divizionara B Metalul

Formația iugoslavă dispune la ora actu
ală de un lot valoros de Jucători, dintre 
care cinci sînt selecționați în lotul olim
pic (Iejevici, Jurkovtci și Jovicevici), iar 
doi în lotul reprezentativ B (Radosav și 
Zakianovici). Echipa-tip a lui Spartak 
(care recent a făcut 1—2 cu Partizan 
Belgrad și 0—1 cu Dinamo Zagreb) este 
u-mătoarea : Zakianovici — Terzici, Ga- 
șici — Hovaț, Jovicevici, Iejevici — Jur
kovici, Kustudici, Tetina, Radosav, Biro- 
liev.

Lotul jucătorilor oaspeți va sosi la 18 
februarie la Pitești.

i

„CUPA 16 FEBRUARIE"
Stadionul C.F.R. din Roșiori de Vede 

a găzduit „Cupa 16 Februarie" la fotbal, 
competiție la care s-au întrecut 4 divi
zionare c : Chimia Tr. Măgurele, Petro
lul Videle, F. C. Caracal și Sporting Ro- 
ș.ori. Trofeul a revenit formației Petro
lul Videle, care a întrecut in finală cu 
2—1 pe Chimia. Locul III a fost ocupat 
de Spot-ung. Învingătoare cu 3—6 asupra 
echipei F. C. Caracal.

T. NEGULESCU — coresp.

STEAGUL ROȘU — TINERET SI 
TRACTORUL, IN FINALA „CUPEI 

SILVIU PLOEȘTEANU"
etapi a competiției, dotată 

Silviu Plcețteanu". Tractorul 
istigat cu 1—« Intilnirea cu 
Braț?v. ocupind locul I in 
cu « puncte. In seria a Il-a, 

« — tineret a terminat la ega- 
etnxn Brașov (2—-2). acttmu- 

eare a cițt-.gat seria 
in finala celei de a 
ei Silviu Ploeștear.u". 
ie, pe stadionul Trac-

r.cte.

SPARTAK SUBOTTTA ÎNTREPRINDE 
UN TURNEU TN ȚARA NOASTRĂ
In așteptare» eontracUril unul turneu 

peste hotare, clubul F. C. Argeș organi
zează — In compensate — turneul unei 
fortnațil străine la noi ta țară. Este 
vorba de o veche cunoștință a noastră, 
echipa Spartak din Subotița. care va 
susține citeva partide amicale după ur
mătorul program :

26 februarie. Ia Brașov, cu Steagul roșu
22 februarie, la Sibiu, cu C.S.M.
24 febmarie Ja Piieții. eu F. c. Argeș 

(sau la Hunedoara eu CorrinuL ta even
tualitatea că plteștenii vor pleca peste 
hotare)

27 februarie, la Craiova, cu Universi
tatea.

cu

PRONOSPORT

Săptămîna care a trecut s-a în
cheiat cu cîștiguri din cele mai 
frumoase pentru participanții Ia 
sistemele Loto-Pronosport.

în fruntea listei trebuie să amin
tim, în primul rînd. cîștigurile tra
gerii excepționale Loto din 25 ia
nuarie, tragere efectuată după o 
NOUĂ formulă tehnică, datorită 
căreia s-au distribuit mii de cîști
guri în 
excursii.

Sistemul 
atribuirea 
100 000 lei. ultimul cîștigător în
scris pe această listă fiind partici
pantul Petre Șerban din București 
la concursul din 26 ianuarie a c. 
Făcînd un bilanț, vă reamintim că 
numai în luna ianuarie au fost în
registrate 6 cîștiguri a cite 100 000 
lei la Pronoexpres.

Din toate colțurile țării sosesc 
scrisori cu valoare declarată, expe
diate de nenumărații cîștigători de 
butelii, în vederea remiterii factu-

bani, autoturisme și

Pronoexpres a continuat 
cîștigurilor maxime de

rilor pentru obținerea acestor pre
mii atribuite la LOZ ÎN PLIC. în 
paralel, alți și alți cîștigători de 
autoturisme la LOZ ÎN PLIC au 
intrat în posesia acestor atractive 
cîștiguri.

Participînd la sistemele Loto- 
Pronosport oricine poate cîștiga 
autoturisme, excursii sau bani.
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX
PRES NR. 6 DIN 9 FEBRUARIE 1972 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă
23% a 100 000 lei și 1 variantă 10% a 
40 000 lei ; Cat. 2 : 4 variante 23% a 12 236 
lei și 8 variante 10% a 4 894 lei : Cal. 3 : 
16,10 a 5 472 le! ; Cat. 4 : 94,15 a 936 Iei; 
Cat. 5 : 209,70 a 420 lei ; Cat. ” ---------
a 40 Iei.

Report categ. 1 : 903 661 lei.
Extragerea â Il-a : Categ.

riantă 25% a 100 000 lei ; Caf. o . a
7 732 lei : Cat. C : 67,25 a 1 368 Iei ; Cat. 
D : 3 032,40 a 60 lei; Cat. E : 209,10 a 200 
lei ; Cat. F : 4 262,45 a 40 lei.

Report categ. A : 375 688 lei.
Ciștigul de 100 000 lei de la categ. 1 jucat 

sfert, a fost obținut de POSTELNICU 
ANGHEL din București, iar cîștlgut de 
100 000 lei, de asemenea juoat sfert de 
la categ. A a fost obținut de BOGDAN

■ GHEORGHE din Piatra-Neamț.
Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

1 :

6 :

A :
B :

6 807,30

1 vă
ii,90 a

DIVIZIA C-CU TIMPUL, 
0 DIVIZIE A TINERETULUI

Ca verigă intermediară între activi
tatea fotbalistică de masă și cea de 
performanță, Divizia C reprezintă — 
în accepțiunea actuală a rolului său 
în ansamblul mișcării noastre spor
tive — o puternică pepinieră menită 
să formeze și să promoveze în ca
drul categoriilor superioare îucătorl 
de talent și perspectivă. Totodată, «je
lui de-al treilea eșalon divizionar ii 
revine rolul să constituie un sprijin 
important în cuprinderea unui număr 
cit mai mare de tineri fotbaliști și 
să contribuie, prin larga sa răspîn- 
dire geografică, la dezvoltarea bazei 
materiale și în alte localități situate 
în afara ariei de manifestare a per
formanței.

Pe această linie, consfătuirea de 
lucru de la București eu participa
rea reprezentanților autorizați ai e- 
chipelor din seriile a 4-a. a 5-a, a 6-a, 
a 7-a și a 12-a de Divizia C a con
stituit o importantă acțiune organi
zată în scopul cunoașterii proble
melor reale legate de activitatea fot
balistică la nivelul celei de-a treia 
trepte competitionale.

In același timp, ocupîndu-se în 
principal de obiective înscrise Pe a- 
aenda actualității, consfătuirea a evi
dențiat eîteva aspecte semnificative 
care au rezultat din munca practică 
ce instruire și educație în cadrul e- 
chipelor si mai ales din întrecerea a- 
cestora De parcursul primei jumătăți 
a campionatului.

Spicuim, mai întîi, eîteva din a- 
precieri’e cuprinse în expunerea se
cretatului F.RF„ tov. Ion Alexan
dre soi. Ele se referă, pe de o parte, 
la modul în care — în depiină con
cordanță cu răspunderea ce le re
vine — unele asociații si antrenori 
au înțeles să acorde atenția cuvenită 
pregătirii sportive, comportării lor 
corespunzătoare în competiție, asi
gurării bazei materiale, formării si 
promovării elementelor de perspec
tivă, muncii de educație. Este cazul 
unor echipe ca Electronica, Unirea 
Tricolor si Autobuzul (toate din Bucu
rești). Flacăra Moreni, I.R.A- Cimpina. 
Tractorul și Metrom Brașov. Oltul Sf. 
Gheorghe. Gloria și Șoimii Buzău. Pe
trolul Videle, Chimia Tr. Măgurele.

Pe de altă parte, constatările ?i a- 
precierile F.R.F. se referă și la multe 
dintre lipsurile care mai persistă în 
activitatea practică a unor secții de 
fotbal. Si aici este xorba de unele 
atitudini șl comportări care încă vi
ciază climatul sănătos propriu între
cerii sportive, de superficialitatea în 
munca educativă (Unirea Cristur, Au
rora Urziceni, Metalul Mija) ; de de
zinteresul cronic manifestat pentru 
creșterea și folosirea cadrelor proprii 
(Dacia Pitești, Carpați Covasna, Fo
restierul Tg. Secuiesc) ; de nea (unsu
rile în munca de instruire create prin 
instabilitatea antrenorilor ți insufi
cienta preocupare a multora dintre a- 
ceștia pentru calitatea pregătirii echi
pelor respective (Olimpia Giurgiu,

tov.

Musccîul Cintpulung, Rapid Piatra Olt, 
Colorom Codlea, Victoria Lehliu) ; 
de. slaba gospodărire a bazei materiale 
(Victoria Florești, Progresul Corabia, 
Rapid P. Olt).

în cadrul discuțiilor purtate s-au 
ridicat și o serie de probleme, s-au 
făcut unele propuneri Și precizări care 
au reținut atenția. Printre acestea se 
înscriu și acelea privind necesitatea 
îmbunătățirii arbitrajelor (A- Public — 
Gheorghieni) ; rezolvarea cazurilor li
tigioase în legătură cu folosirea tere
nurilor pentru competiții (1. Roma- 
nescu — Buzău) ; prevenirea abateri
lor de Ia disciplina sportivă (N. Di- 
minescu — Or- Victoria) : obligativi
tatea folosirii, tn proporție de cel pu
țin 50 la sută din efectivul echipei, a 
unor jucători crescuți și formați pe 
plan local (I. Prodileanu — Corabia): 
acordarea dreptului de participare în 
campionat numai pentru asociațiile 
care au asigurată o bază materială 
corespunzătore (N. Savu — Bușteni): 
intransigența fată de orice încălcare a 
normelor de disciplină financiară (Gh. 
Ivanovici — Caracal) etc.

Luînd cuvîntui pe marginea dezba
terilor consfătuirii, tovarășul Mireea 
Angelescu, președintele F.R.F., a su
bliniat în primul rînd faptul că rațiu
nea existenței si a actualului mod de 
organizare a Diviziei C, în sistemul 
nostru competition»!, a fost impusă de 
însăși necesitatea dezvoltării fotbalu
lui nostru și că rezolvarea deplină a 
problemelor legate de aciivitaiea la 
nivelul acestui eșalon presupune un 
anumit timp și mai ales o încadrare 
obligaiorie a acesteia in contextul 
perspectivei social-economice. a țării 
noastre.

în continuare, președintele F.R.F. a 
punctat principalele preocupări cu
prinse în sfera de intenții a federa
ției în legătură cu destinele și nevoia 
de emancipare a Diviziei C în viitorul 
apropiat : 1. îmbunătățirea bazei ma
teriale Ia asociații pe baza contribuției 
mai substanțiale a factorilor locali : 
2. asigurarea unei instruiri de calitate 
eu antrenori bine pregătiți și înca
drați cu normă întreagă; 3. realiza
rea deplină a climatului de sportivi
tate care să excludă hotărîț brutali
tățile. tendința de viciere a rezultate
lor și încercările dc fraudă. Ca o primă 
măsură în acest sens, începind din a- 
cest an vor funcționa Ia meciuri din 
Divizia C observatori federali Incog
nito ; 4. reconsiderarea procesului de 
educație cu jucătorii, în spiritul celui 
maf înalt resnect pentru muncă' Și o- 
bligațiiie sportive și cetățenești ; 5. 
concentrarea tuturor eforturilor —• in
clusiv măsuri privind limitarea tran
sferurilor de sus în jos — pentru ca 
Divizia C să devină, cu timpul o pe
pinieră de cailrc fotbalistice, o divizie 
a tineretului.

Mihai IONESCU



OASPEȚI DIN 5 TARI
LA A 12-A EDIJIE

A CAMPIONATELOR
INTERNATIONALE DE ÎNOT
• Mirjana Segrt concurează din nou la Reșița
® R.D. Germană și Ungaria prezintă în competiție

sportivi de
Sportivi din 5 țări și-au anun

țat pînă la această oră prezența 
la cea de a 12-a ediție a Campio
natelor internaționale tie înot ale 
României. Ci și în anul trecut, fe
derația de specialitate a încredin
țat spre organizare această tradi
țională competiție comisiei jude
țene Caraș-Severin. recompensînd 
astfel eforturile pe care tehnicienii 
și activiștii de aici le fac pentru 
dezvoltarea continuă a înotului.

Așadar, timp de două zile, pe 
blocstarturile piscinei Olimpia din 
orașul Reșița vor evolua, în ca
drul primului concurs de amploa
re din acest an, cei mai buni din
tre înotătorii țării, alături de spor
tivi din R. D. Germană, Ungaria, 
Iugoslavia, Polonia Și Bulgaria. Fe
derațiile tie specialitate din Italia 
și Austria au anunțat în ultimul 
moment dificultăți in deplasarea 
sportivilor la aceste întreceri, re- 
nunțînd la participare.

Cine vor fi oaspeții celei de a 
12-a ediții a „internaționalelor" ? 
Din R. D. Germană s-au anunțat 
patru tineri înotători ai clubului 
T.S.C. din Berlin : ’Iris Komar, 
Petra Korbitz, Detlef Szukowski și 
Cristian Bartsch. Dintre aceștia, 
Iris Komar (63,2—100 m liber și 
2:17.5— 200 m liber) și Cr. Bartsch 
(17:21,3—1500 m liber) sînt credi-

perspectivă
tați cu cele mai bune performanțe.

Ungaria 
competiție 
țe ■ Gyula 
2:35.0—200 
(56,5—100 
liber și 63,3—100 m delfin), Ildiko 
Szekeres (64,0—100 m liber. 1:11,8- 
100 m spate și 2:35,0—200 m spate) 
și Gizella Szlavitsek (64,0—100 m 
liber, 2:36,2—200 m delfin, 1:10,8— 
100 m delfin și 5:34,2—400 m mixt).

în fruntea delegației iugoslave, 
ca și anul trecut, se va afla re
numita sprinteră din Belgrad Mir
jana Segrt, fostă recordmană a 
continentului și de 3 ori medaliată 
cu argint la ultima ediție a „eu
ropenelor". Alături de ea, vor mai 
concura în bizinfll reșițean Alek
sandr Pavlicevici (59,6—100 m del
fin) și alți 3 tineri sportivi de la 
clubul Partizan Belgrad.

Ultimele înscrieri nominale s-au 
primit din partea federației po
loneze — Elzbieta Pilawska, mul
tiplă recordmană în probele de 
craul, Anna Doboszynska, Danuta 
Witkowska și Jerzy Czaplicki, și 
a celei din Bulgaria — Anca Ni- 
colova, Mristo Hristov, Victor Po
pov șj Emil Ivanov.

Oaspeții și-au anunțat sosirea la 
Reșița începînd de vineri dimi
neața.

va fi reprezentată în 
de patru tinere speran- 
David (1:10,2—100 m și 
m bras), Ferenc Kiss 

m liber, 2:04.2—200 m

Marian Slavic, marcat evident după efortul depus la antrenamentul de 
ieri, a promis la „internaționale" un nou record pe 100 m liber sub 54.0 

Foto : N. DRAGOȘ

A Xl-a „OLIMPIADA ALBA
A STAT SUB SEMNUL

SUCCESULUI DE POPULARITATE

• Cele mai „scumpe" Jocuri

de iarnă • Marii eroi si marii

invinși ® Tinerii concurent! au

va fi vi
de iarnă 
amatoris- 
rezclvată. 
C.I.O. și

furnizat surprize, dar și „vele-

TURNEU INTERNATIONAL
La sfîrșitul acestei săptămîni va 

avea Ioc la Cluj un interesant tur
neu de polo, la care vor participa 
Spartacus Budapesta, T.SKA So
fia, Rapid București și Voința din 
localitate. Programul meciurilor :

DE POLO LA CLUJ
Vineri 18 februarie : Rapid—Vo

ința și T.S.K.A.—Spartacus ;
Sîmbâtă 19 februarie : Spartacus— 

Rapid și Voința—T.S K.A. ;
Duminică 2Q_februarie : T.S.K.A.- 

Rapid și Spartacus—Voința.

SAPPORO 14 (Agerpres). — Pri
mele Jocuri Olimpice de iarnă or
ganizate într-o țară asiatică au 
fost, totodată, și cele mai scumpe, 
transmit corespondenții agențiilor 
de presă din orașul celei de a 
Xl-a ediții. Ele au costat — in- 
c! uzi nd și lucrările de infrastruc
tură, căi de comunicații, șosele, 
noul metro din Sapporo — circa 
700 de milioane de dolari. Dar, 
organizatorii sînt satisfăcuți nu nu
mai de succesul realizat pe plan 
sportiv, de înaltul nivel tehnic al 
întrecerilor, ci și de succesul de 
popularitate al acestei competiții.

Marii eroi ai Olimpiadei de la 
Sapporo au fost fără îndoială : pa
tinatorul de viteză olandezul Ard 
Schenk. Galina Kulakova (U.R.S.S.). 
cîștigătoare a două medalii de aur 
în probele individuale de schi fond 
și o alta cu echipa de ștafetă a 
U.R.S.S., compatriotul acesteia, Via- 
ceslav Vedenin, medalie de aur la 
30 km. medalie de bronz la 50 km 
și component al echipei sovietice 
de ștafetă, învingătoare în cursa 
de 41x10 km. Un mare succes a 
obținut elvețianca Mărie Tnerese 
Nadig. care a detronat-o pe marea 
favorită a probelor de schi alpin, 
austriaca Anne Mărie ProelL

Marile surprize ale întrecerilor 
de la Sapporo le-au furnizat trei 
tineri concurenți : spaniolul Fran
cisco Fernandez Ochoa, învingător 
în proba de slalom special, polo
nezul Woijcech Fortuna, medaliat 
cu aur la sărituri de la trambulină, 
și U. Wehling (R. D. Germană), 
campion olimpic la combinata nor
dică. Prestigiul „veteranilor* a fost 
salvat, în schimb, de olandeza Sti- 
en Kaiser (in vîrstă de 34 de ani) 
și suedezul Magnar Solberg (35 de 
ani). O comportare meritorie, fi
nind seama de lipsa de experien
ță în sporturile de iarnă, au avut 
și gazdele Olimpiadei, care, prin 
Iukio Kasaya, au obținut prima 
medalie de aur pentru Japonia din 
istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.

în contrast, marii invinși ai O- 
limpiadei albe sînt fără îndoială 
schiorii francezi, cotați ca princi
pali favoriți la schi alpin. Din cele 
18 medalii atribuite, ei au obținut 
numai trei : una de argint și două 
de bronz. în timp ce Elveția și-a 
adjudecat șase medalii, dintre care 
trei de aur. Succesul elvețienilor 
— subliniază comentatorii — nu 
este numai triumful sportivilor, dar 
și al maeștrilor ceruitori care au 
găsit totdeauna soluțiile ideale în

condițiile neașteptate impuse de 
zăpada capricioasă de pe muntele 
Eniwa.

în ansamblul său, a 11-a ediție 
a J.O. de iarnă a fost dominată de 
reprezentanții Uniunii Sovietice. 
Cu op» medalii de aur și 16 me
dalii in total, cu 120 de puncte în 
clasamentul neoficial pe națiuni, 
echipa U R.S.S. a devansat net ce
lelalte țări participante. Locurile 
de onoare, ocupate de echipele 
R.D. Germane. Elveției, și Olandei, 
sînt un rezultat al eforturilor pe 
care aceste țări le-au depus pen
tru dezvoltarea sporturilor tie iar
nă. Eeși s-au clasat pe locul 5

rănii"... • Sportivii sovietici au 

dominat • Un prilej de apro

piere și înțelegere între tinerii 

din întreaga lume

pe locul 7 la 
viitoarele gaz-.. 
albe, sportivii

BOXERII
CONSTANȚENI

VICTORIOȘI
ÎN DANEMARCA

COPENHAGA. 14 (prin telex).— 
Formația română de box Farul 
Constanța și-a început turneul in 
Danemarca susținind duminică sea
ra primul său meci la Aalborg, 
unde a învins cu 7—1 selecționata 
locală. Rezultatul este considerat 
aci drept valoros, pentru că în în
treg sezonul echipa din Aalborg 
n-a pierdut nici o întîlnire. In cel 
mai frumos meci al galei, la ca
tegoria ușoară, Aurel Simionesca 
l-a învins detașat (5—0) pe Car
sten Andersen. La categoria semi- 
ușoară, Aurel Iliescu l-a scos din 
luptă (k.o.) in repriza a treia pe 
Tomas Hajnal. In celelalte me
ciuri : 
gensen 
pană : 
Peter Christiansen ;
Ion Hodoșan b. ab. 2 Kjeld Peter
sen ; Ole Thuesen b.p. (4—1) Geor
ge Pușcașu : mijlocie mică: Va- 
leriu Filip b. ab. 2 Kurt Petersen ; 
mijlocie : Einar-Bak Nielsen b.p. 
(5—0) Alexandru Tirboi ; semi
grea : Petre Clmpeanu b.k.o. 2 Per 
Miillertz : Petre Pîrvu b. ab. 2 
Arne Amstrup ; grea: Flemming 
Jensen b. ab. 2 Gheorghe Alexan
dru.

Marți seara echipa Farul boxea- 
ză la Kjellerup, iar joi în loca
litatea Helsinge. la 50 km de Co
penhaga

cat. cocos : Carl-Johan Jor- 
b.p. (5—0) Octavian Badea ; 
Petru Manole b.p. (5—0) 

semimijlocie:

MOGENS JACOBSEN
„Derlingske Tidende" — Copenhaga

5000 DE
LA JOCURILE

Ediția a doua a Jocurilor spor
tive africane se va desfășura în
tre 7 și 18 ianuarie 1973 la Lagos, 
capitala Nigeriei. Organizatorii au

Los Angeles
FINALA

BARTHES-GIMENO
LOS ANGELES, 14 — în semifinalele 

turneului internațional de tenis, contînd 
ca „uvertură*4 a Marelui Premiu — 
F.I.L.T. pe acest an, francezul Pierre 
Barthes și-a continuat seria victoriilor, 
dispunînd de campionul brazilian Tho
mas Koch cu 7—6, 6—3. El îl va întîlni 
în finală pe ex-profesionistul spaniol 
Andres Gimeno, învingător asupra sin
gurului jucător american rămas în con
curs Jim Connors, cu scorul de 6—3, 
1—6, 6—1. '

CONTINUA SEZONUL
ATLETIC „INDOOR“

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
în ziua a doua a concursului in
ternational atletic de sală de la 
Los Angeles, cunoscutul recordman 
american Al Feuerbach a cîștigat 
proba de aruncarea greutății cu 
performanța de 21JM m, Pe locul

a terminat învingător în cursa de 
880 yarzi cu timpul de 1:54,1. iar 
americanul Steve Smith s-a situat 
pe primul loc în proba de săritură 
eu prăjina cu 5,13 m. Foarte dis
putată a fost proba de două mile,

V. Borzov sprintează victorios. în fața americanului de culoare 
W. Edmonson.

secund s-a clasa» George Woods— 
20,65 m, in timp ce Randy Matson 
a ocupat locul patru eu 20.39 m.

Atletul neozeelandez Chris Fisher

SPORTIVI
AFRICANE ’73

probabilaanunțat de pe acum 
participare a unui număr de 5 000 
de sportivi.

Cea de a patra Adunare gene
rală ordinară a Consiliului supe
rior al sportului african se va ține 
la Alger. în zilele de 7—13 a- 
prilie 1972. Pe ordinea de zi a 
adunării. în afara detaliilor pri
vind organizarea Jocurilor africa
ne, va sta și problema poziției co
mune a statelor africane în cazul 
admiterii Rhodesiei la Jocurile 
Olimpice de La Miinchen. Dacă 
Rhodesia va participa la Jocurile 
de vară din acest an, nu este ex
clus ca Adunarea generală să ho
tărască boicotarea Olimpiadei de 
către țările africane.

ameri- 
crono- 
belgia-

1

în care victoria a revenit 
canuluj Steve Prefontaine, 
metrat în 8:39,0. urmat de 
nul Emile Puttemans — 8:39,2 și 
australianul Kerry O’Brien — 
8 :39,8.

Alte rezultate : 1 000 y — Tom van 
Ruden (S.U.A.) 2 : 07,1 ; 500 y;
Fred NewDcuse (S U.A.) 57,4 ; lun
gime ; Hans Baumgartner (R.F.G.)

sprinterul sovietic Valeri Borzov 
a terminat învingător în proba de 
60 yarzi. fiind cronometrat cu tim
pul de 6,1.

7.91 m ; 60 y g : Thomas Hill
(S-U-A.) 7,0.

★

Tntr-o altă reuniune atletică, ties-
fășuraîă la Oakland (California),

PUGILIȘTII
PARIS 14 (Agerpres). — Selec

ționatele olimpice de box ale Fran
ței și Bulgariei s-au întîlnit la Di
jon intr-un meci de verificare. Pu- 
giliștii bulgari au obținut victoria

la medalii (și doar 
punctajul neoficial), 
de ale Olimpiadei 
din S.U.A., au obținut cîteva suc
cese prețioase la patinaj viteză (2 
medalii de aur), schi alpin (o me
dalie de aur) și hochei pe gheață 
(medalie de argint).

Comentînd rezultatele. ziarele 
japoneze apărute luni dimineață

subliniază, de asemenea, spiritul 
tie prietenie și cordialitate în care 
s-au desfășurat întrecerile Olim
piadei de la Sapporo. „Jocurile o- 
limpice — scrie ziarul „JAPAN 
TIMES" — sint nu numai o între
cere pentru medalii, ci și un prilej 
de cunoaștere, de apropiere și în
țelegere între tinerii din întreaga 
lume". Cotidianul „ASAHI" aduce 
un omagiu concurenților pentru 
combativitatea arătată în timpul 
competițiilor și remarcă atmosfera 
de prietenie și destindere care a 
domnit în satul olimpic. In con
tinuare. referindu-se la binecunos
cutele divergențe dintre Federația 
internațională de schi și Comitetul 
internațional olimpic, același ziar 
scrie : „A venit timpul să ne gîn- 
dim în mod serios care 
itoru) Jocurilor Olimpice 
după Sapporo. Problema 
mului încă nu a fost 
între idealul definit de . .
punctul de vedere al federațiilor 
din țările cu schi alpin, de veche 
tradiție, va continua să existe o 
mare deosebire. Trebuie totuși să 
sperăm că forurile respective vor 
depune eforturi și vor găsi soluții 
mai bune pentru a deschide spor
tului amator un orizont mai larg, 
pentru a-i da condiții și reguli mai 
adecuate cu epoca în care trăim".

Un alt ziar tie mare tiraj. „MAI- 
NICHI", notează : „Este dificil — 
să se respecte in zilele noastre fără 
rezerve principiul coubertinian du
pă care esențial la Jocurile Olim
pice este să participi-.. Chestiu
nea amatorismului a ajuns acum 
la un moment de răscruce. Jocurile 
de Ia Sapporo vor duce probabil 
la schimbări importante și este 
semnificativ că acestea sint legate 
de primul oraș din Asia gazdă a 
unei Olimpiade de iarnă".

SUB CUPOLA PALATU
LUI de GHEAȚA Makoma- 
nai, duminică seara, a Xl-a 
„Olimpiadă albă" își trăia 
ultimele secvențe. „Ne vom 
reîntîlni la Denver în ’76“ se 
citește in litere luminoase, 
pe tabela electronică de afi
șa), în timp ce sînt înălțate 
cele trei steaguri, ale Gre
ciei (țara unde au fost ini
țiate Jocurile Olimpice), Ja
poniei (ultima gazdă a între
cerilor) și S.U.A. (organiza
toare a ediției a Xll-a).
Telefoto : A. P.—AGERPRES

SPORTIVII NOȘTRI NU AU REUȘIT LA
SA REALIZEZE PERFORMANȚELE PE CARE

(Urmare din pag. 1)

ștri, acceptabilă la bobul lui Pan- 
țuru, deficitară la bobul lui Panai- 
tescu. Desigur că o analiză mai 
profundă și de specialitate stricta 
va scoate mai bine la iveală direc
țiile noi pentru sportul bobului, 
din care principală va fi probabil 
aceea de a face tot ceea ce este po
sibil ca pe viitor performanța in
ternațională să aibă cit de cit o 
bază în activitatea internă. îm
bogățită cu concursuri, campionate, 
întreceri și alimentată astfel cu 
stimulente. Această activitate va fi 
fără îndoială facilitată de moderna 
pistă betonată și înghețată artifi
cial de la Sinaia, a cărei construc
ție pentru 1973 a și fost anunțată 
lumii bobului mondial în cadrul re
uniunii de la Sapporo a federației 
internaționale de

Lipsa unui antrenor de tir s-a 
făcut simțită, biatloniștii noștri a- 
vînd la trageri cea mai slabă com
portare din ultimii ani. In general, 
s-a manifestat și la biatlon timo
rare față de rezultat, față de luptă. 
A fost, e drept, și o anumită pe
rioadă preolimpică cu puține con
cursuri interne și internaționale.

1NDRAZNEA- 
SPRE VÎR- 

PIRAMIDEI

specialitate.

J.O DE IARNĂ
Șl LE-AU PROPUS

Numeroși spectatori au urmărit la Kiev 
meciul internațional de lupte libere din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A. întîlnirea 
s-a încheiat cu 
4—4. 
în ziua a doua 
tism pe teren 
mane, care 
sprintera 
cea mai 
în proba 
de 6,6. în 
victoria a 
a învins-o la sprint pe Evelin Kaufer. 
ambele fiind cronometrate în 6.2. Proba 
feminină de săritură în înălțime a fost 
cîștigată de Rita Schmidt cu 1.84 m. ur
mată de Sylvia Kanziorra — 1.81 m. Cu 
un rezultat excelent s-a încheiat proba 
de săritură cu prăjina, în care Wolf
gang Nord wig a realizat performanța 
de 5,30 m.
B
Turneul internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de Ia Philadel
phia s-a încheiat cu victoria celebru
lui campion australian Rod Laver. în 
finala concursului, Rod Laver l-a în
vins în patru seturi cu 4—6, 6—2, 6—2, 
6—2 pe compatriotul său Ken Rose- 
wall.

un rezultat de egalitate J*'

a campionatelor de atle- 
acoperit ale R. D. Ger- 

se desfășoară la Berlin, 
Annelie Ebernardt a stabilit 
bună performanță mondială 
de 50 m garduri cu timpul 
cursa feminină de 50 m plat, 
revenit Renatei Stecher, care

CU 
I.A 
FUL

SCHIORILOR
ALPINI

Fără îndoială 
jului 
sele 
sînt 
ansamblul sporturilor 
iarnă și este 
ele să fie tratate 
profund ca pînă

artistic
și perspectivele 
probleme

că nivelul patina- 
rornânesc, resur- 

acestuia, 
importante în 

noastre de 
necesar 

într-un med 
acum.

PROGNOZELE 
DUPĂ URECHE!

NU SE FAC

ca 
mai

La Toronto a început un nou turneu 
internațio,aal de tenis la care participă 
jucători profesioniști din grupul W.C:T. 
In primul tur al probei de simplu, 
australianul Roy Emerson l-a întrecut 
cu 6—4, 6—4 pe
Maud, iar portoricanul 
rell a dispus cu 6—2, 
Stone (Australia). Alte 
michel (Australia) — 
7—5, 6—3 ; Alexander
Davidson (Australia) 6—2,

probei 

sud-africanul
Charles
6—3 de

Bob 
Pasa- 
Allan 

rezultate : Car-
Cox (Anglia) 

(Australia) — 
6-4.

ZESTREA STRIN- 
SA PE PAR

CURSUL DE BI
ATLON S-A IRO

SIT ÎN POLI
GON

în concursurile 
dovedit că pregătirea 
noștri, atît la fond cit și la tir, 
este sub cerințele unei competiții 
atît de puternice cum este Olim
piada. Echipa noastră este o echipă 
de rutină, avînd la activ trei olim
piade (Constantin Carabela și Gy- 
orgy Vilmos). în timp ce alții 
și-au împrospătat echipele și le-au 
pregătit cu intensitate maximă, 
la noj pregătirea a trebuit să țină 
seama de virsta titularilor și să fie 
mai moderată. Nu-i mai puțin a- 
devărat că în timp ce s-a cultivat 
o echipă națională, s-a neglijat 
schimbul de mîine sau chiar dacă 
există unele elemente tinere talen
tate ca Gârniță, Voicu, Papuc, ele 
nu au fost aduse la Sapporo pentru 
că lotul a fost minimi 15 persoane.

La fond, chiar dacă s-a realizat 
un progres în valori absolute (5 mi
nute față de cîștigător și nu 7 ca 
altădată), această creștere a fost 
generală, și 
păstrat, 
greș.

biatloniștilor s-a 
sportivilor

I
Cifrele din clasamentele de schi 

alpin nu spun poate prea mult 
(Dan Cristea al 26-lea la slalom 
uriaș și Virgil Brenci al 20-lea la 
slalom special), mai cu seamă pen
tru cei mai puțin avizați în ale 
schiului. însă față de zecile de 
campioni europeni și americani de 
care ne-au despărțit pînă acum 
diferențe ca și la înot, de pildă, in
trarea lui Dan Cristea (cu numere 
foarte mari de start) spre piramida 
schiului alpin este o realizare apre
ciabilă.

Cristea luptă cu toate forțele, nu 
mai este inhibat, are stil activ, spi
rit ofensiv, este curajos. Pentru că 
nu are punctaj F.I.S., el are difi
cultățile inerente legate de numă
rul mare de start (43 și 47) Cu toa
te acestea, el devine, după olimpia
dă, apt de mari 
cum, de altfel,
curse l-a caracterizat pe 
Sapporo.

în general, se poate spune 
deși pretențiile față de lotul olim
pic de iarnă au fost moderate, ele 
nu s-au îndeplinit, că socoteala de 
acasă nu s-a potrivit cu cea din tîrg 
pentru mai multe motive, printre 

care și acela că ne-am obișnuit 
ca la prognoza sportivă să pu
nem în cîntar șansele cele mai 
bune ale sportivilor noștri și pe 
cele mai slabe ale adversarilor și 
astfel nu reușim să ne facem o 
imagine mai realistă înainte de 
concursuri.

că

Aceasta se datorește și faptului 
că studiul adversarilor, documen
tarea asupra antrenamentelor și 
pregătirilor lor sînt sumare și tar
dive. ceea ce dă loc la evaluări su
perficiale și, de multe ori, la 
gini deformate, la anticipări 
suport exact.

Dar despre 
mai avea încă 
întoarcerea în

ima- 
fără

toate acestea 
ocazia să vorbim la 
țară.

vom

ba
ordinea de clasare 

uneori a și fost în

a fost instabilitate

s-a
re-

de

progrese. După 
regularitatea în 

Brenci la

tir
zi la alta, desele reglări și

FARA 
ȚA LA

ADEREN- 
... ... VALORILE 
INTERNATIONALE

5
țării noastre Ia

Selecționata de hochei pe gheață a 
Franței a susținut la Paris un meci 
de verificare cu formația cehoslovacă 
H. C. Litvinov. Hocheiștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul de 
8—2 (4—0, 0—1, 4—1) prin golurile în
scrise de Kastak (3), Beranek (2). Ka- 
poun (2) și Ulrich. Punetele gazdelor 
au fost realizate de Itzicsohn și Gal- 
land.

La Brisbane au continuat camniona- 
tele de natație ale Australiei. Multipla 
recordmană mondială Schane Gould a 
terminat învingătoare în două probe : 
800 m liber in 9:01,8 șl 100 m liber 
în 1:00.1 Tn cursa masculină de 100 m 
fluture femei, pe primul loc s-a cla- 

Funch cu timpul de 1:05.9. tar P. 
a cîștigat proba masculină de 
bras în 2:31.9 Alte rezultate : 
fluture bărbați : R. Willkinson 
100 m bras femei : D, Harrison

sat S. 1 
Jar vie
200 m
200 m 
9:09.9 :
— 1:17.

Prima etapă a Turului ciclist al An
daluziei, desfășurată pe distanța Ma
laga — Granada,, a revenit rutierului 
olandez Gerard Vianen cronometrat 
pe 174 km cu timpul de 4h 17' 31. Pe 
locul secund s-a clasat spaniolul Gon
zalez Linares - -- •
trei a fost ocupat de olandezul Noel 
van Tyghen — 
cursei, olandezul 
sosit pe locul 9 
Van Tyghen.

_____ _^_niolul Gon- \ 
la 15 sec., iar locul y

la 52 sec. Favoritul 
Joep Zoetemelk, a 

în același timp cu

In cursa ciclistă
Anvers continuă 
formată din olandezii 
Pijnen și belgianul 
totalizează 203 puncte. : 
formația Sercu (Belgia) 
ker (Franța) 
cu 190 puncte.

zile de la 
conducă echipa 

Duyndam șl 
Verschueren. Ei 
fiind urmați de 

) — Van Lanc- 
Van Linden (Olanda)

de șase 
să

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
GRECIA : (etapa a 20-a) Viitoa

rele două adversare ale reprezenta
tivei României de la sfîrșitul săp- 
tămînii au obtinut rezultate medio
cre. P A.O.K. Salonic a realizat scor 
egal în deplasare (1—1 cu Heraklis) 
si ocupă locul 5 în clasament cu 45 p, 
Olympiakos Voios (locul 7) a termi
nat la egalitate (0—0) cu ultima cla
sată Olympia Nicosia. Liderul Pa- 
nathinaikos a dispus cu 2—1 de Aris 
5i are 53 p 
piakos cu 50 
pe Egaleo.

fiind urmați de Olym- 
p care a surclasat (6—1)

matiei Anderlecht alte echipe din 
plutonul fruntaș au fost învinse dar 
ordinea în clasament a rămas nes
chimbată : 1. F. C. Bruges 34 n. 2. 
Standard 30 p, 3. Anderlecht 27 p. 
Rezultate : F. C. Diest — F. C- Liăge 
2—1, Standard — St. Trond 3—0. An
twerp — Anderlecht 1—0, F. C. Bru
ges — F. C. Malines 1—0, Crossing — 
Waregem 1—1, Lierse — Racing 
White 1—0, Beveren — Beerschot 
0—1.

La 
la o 
inconstanța au făcut să se piardă 
înreederea în perfecțiunea armei 
și a pregătirii tirului. Chiar a- 
tunci cînd s-a tras bine, adică 
cu zero penalizări, s-a tras lent, 
întîrziindu-se în poligon. Astfel, 
sporul de timp cîștigat în aler
gare se irosea în poligon.

Reprezentantul
patinaj artistic, Gyfirgy Fazekas, în 
vîrstă de numai 16 ani, cu o expe
riență internațională relativ mică, 
n-a reușit să depășească pe nici 
unul dintre ceilalți 16 participanți 
la Olimpiada aceasta, nici Ia figuri 
impuse, nici la figuri libere. Este 
necesar să precizăm că la proba 
de „libere”, după un minut de e- 
voluție. sportivul nostru a acuzat 
dureri abdominale și a scăzut vi
zibil intensitatea programului său.

(etapa a 24-a). MarseilleFRANJA
și Ntmes continuă șirul victoriilor. 
Un salt spectaculos a făcut Nantes., 
Rezultate : Nîmes — Sochaux 2—1, 
Nantes — Angouleme 5—0 ; Angers 
— Aiaccio 2—1 ; Bordeaux — Ren
nes 2—1 ; Lille — Monaco 1—1 ; 
Nancy — Lyon 2—2 ; Marseille — 
Red Star 4—2 : Bastia — Reims 3—1 ; 
Nice — St- Germain Paris 1—1 ; 
Etienne — Metz 2—0. Pe primul 
este Marseille cu 35 p, urmată 
Nimes — 32 p. Nantes. Rennes 
Soehaux — toate cu cite 28 de

St. 
loc 
de 
și 
P-

BULGARI ÎNVINGĂT
cu scorul de 6—5. Gazdele au ob
ținut două puncte fără luptă, de
oarece la categoriile cocoș și grea, 
echipa oaspete nu a prezentat nici 
un boxer. La categoria semigrea, 
Moreau (Franța) a dispus la punc-

ORI IN FRANȚA
în

ca-
te de Gavadinov (Bulgaria), 
cel mai spectaculos meci, la 
tegoria ușoară, pugilistul bulgar 
Kolev a cîștigat la puncte întil- 
nlrea cu Petit

PORTUGALIA (etapa a 19-a). Ben
fica Setubal deși despărțite de 6 
puncte. își continuă seria victoriilor 
(derbyul etapei desfășurat la Lisa
bona săptămîna trecută între 
două __
0—0). Rezultate mai importante : Ben
fica — Beira Mar 3—1, Vitoria Se
tubal — Union Tomar 5—0, F. C. 
Porto — Barreirense 1—1, Snorting.— 
Leixoes 2—2. Clasament : 1. Benfica 
Lisabona — 35 p. 2 Setubal 29 o. 3. 
Sporting 27 p etc. Leixoes ocupă ul
timul loc-

SPANIA (etapa a 21-a). Excelenta 
comportare a echipei C- F. Barce
lona în ultimele etape, care s-a ridi
cat acum pe locul III. Real Madrid 
conduce autoritar, în schimb lupta 
pentru locurile următoare este foarte 
echilibrată. Rezultate mai importante : 
Deportivo Corruna — Espanol Bar
celona 3—1, Real Madrid — Cordnha 
4—1, Burgos — Malaga 3—1, Real 
Sociedad — Sevilla 1—0. C. F. Bar
celona — Giion 1—0. Valencia — At
letico Madrid 1—0, Atletico Bilbao — 
Betis 3—0. în clasament continuă «ă 
conducă Real Madrid cu 31 p secun
dată de Valencia — 27 p si C. F. Bar
celona — 26 p. Pe ultimele locuri 
Cordoba și Betis cu cîte 15 p.

_ ______ __ _ cele 
echipe s-a încheiat nedecis :

BELGIA (etapa a 20-a). Cu excep
ția liderului, F. C. Bruges, și a for-

ECHIPA U.R.S.S. ÎNVINSA DE
HAJDUK SPLIT

Selecționata de fotbal a U R S.S. 
care se pregătește în Iugoslavia a 
susținut duminică la Split o întîl- 
nire amicală cu divizionara Haj- 
duk din localitate. Au învins fot
baliștii iugoslavi cu l—C.
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