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LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR CU ARME CU AER COMPRIMAT

Fotoi M. FELIX

DEBUT PALPITANT IN „CUPA FEDERAȚIEI- LA HOCHEI

Atac al hocheiștilor 
bucureșteni respins de 
apărarea formației bu- 
dapestane

Nr.j6968

EDIȚIA INAUGURALA
TRĂGĂTORII ROMÂNI POT ÎNTREGI SUCCESELE

OBȚINUTE>
Prima dintre competițiile euro

pene de tir "’debutează sîmbătă la 
Belgrad cu campionatele continen.- 
tale/pentru probele de arme (pușcă 
și pistol) cu aer comprimat, desfă
șurată în sală. întrecerile, aflate la

sporite. Și
tru că întrecerea din capitala 
slaviei se anunță ca extrem de pu
ternică și foarte populată (se pare 
că vor lua startul vreo 300 de con- 
curenți), iar țintașii români au de

lucrul este fireso pen- 
lugo-

dual, sufragiile noastre „merg" cu 
Anișoara Matei, Dan Iuga, Iuliu 
Pieptea și juniorul Dan Lucache".

Fără îndoială, reprezentativele 
țării cuprind valori certe și aspi
rațiile lor sînt îndreptățite. Deși 
din lotul care a făcut deplasarea 
lipsesc cîțiva trăgători cunoscuți: 
Edda Baia, campioana europeană 
dir. 1971, a obținut rezultate slabe 
la concursurile de selecție; P. Șan- 
dor și Șt. Caban sînt reținuți pen
tru pregătirea olimpică, iar L. Giuș- 
că este accidentat. Dar, în rîndul 
celorlalți componenți ai reprezen
tativelor există, fapt remarcat și 
de antrenori, destui trăgători care 
se pot impune în concernul euro
pean al specialiștilor tirului cu ar
mele cu aer comprimat. Belgradul 
reprezintă o poartă deschisă spre 
această elită

C. COMARNISCH1

SELECȚIONATA BUCURESTIULUI EGALEAZA 
PRINTR-UN AUTOGOL 1N MECIUL CU BUDAPESTA (33) I

Inaugurată ieri pe patinoarul „23 
August", tradiționala competiție de 
hochei „Cupa Federației" a oferit 
chiar din prima zi două partide 
dinamice, echilibrate care au satis
făcut din plin pe cei aproape 1.500 
de spectatori prezenți.

Programul de azi : 
16,30: Dynamo Berlin — Bu
dapesta, arbitri : C. Sgîncă 

(România) și A. Korczyk (Po; 
lonia); ora 18,30: București 
A •— Gornik Katowice, arbi
tri: E. Ujfalussy (Ungaria) și 
J. Exner (R.D.G.).

români au dominat mai mult, și-au 
creat miilte ocazii de gol, dar por
tarul maghiar Vedresz, într-o for
mă excepțională, a blocat uimitor 
toate pucurile. Așa se explică de 
ce, în ciuda acestei presiuni exer
citate de formația noastră, cei ce 
au condus majoritatea timpului au 
fost oaspeții : 1—0. 2—1 și 3—2 
pînă în mini 59, cînd selecționata 
bucureșteană a egalat printr-un 
autogol, funtțfișui Deak (Budapesta) 
deviind pucul în plasa 
Vedresz.

Au înscris : Boldescu, 
Pană (acreditat cu acest 
ultimul jucător român care a atins 
pucul), pentru București, și Bikar, 
Menyhart și Balint pentru Buda
pesta. Au condus: J. Exner 
(R.D.G.) și A. Korczyk (Polonia).

Călin ANTONESCU

deși primele două goluri le-a pri
mit din copilărești greșeli de a- 
părare. totuși, selecționata secundă 
a revenit cu curaj, a luptat cu 
multă ambiție, echilibrînd raportul 
de forțe.

Punctele au fost înscrise în 
dine de : Przyklenk (min, 
Wrobel (min, 23), Axinte (min. 
Sifko (min. 34), Moiș (min. 
Malicki (min. 51), Wozminski (min. 
56). Au condus : E. Richter și 
Ujfalussy, ambii Ungaria.

gajament fizic dată acestei dispute 
inaugurale de formația noastră se
cundă. Replica polonezilor a fost 
promptă și din aceasta a rezultat 
un meci foarte rapid, cu nenumă
rate faze de poartă, una mai pal
pitantă ca cealaltă.

Rezultatul final nu a fost decis 
decît în ultimele 10 minute, cînd 
forța și capacitatea de luptă a ti
nerilor hocheiști români au scăzut 
simțitor, ceea ce a permis echipei 
Gornik să joace mai relaxat, mai 
precis. Și astfel de la scorul de 
3—2 pentru oaspeți (min. 41) s-a 
ajuns repede la 5—2. Interesant 
ni se pare, de asemenea, faptul că

GORNIK KATOWICE—BUCUREȘTI B
5—2 (1—0, 2-1, 2-1)

UNIVERSIT ATEA BUCUREȘTI PLEACĂ AZI LA KIEL

Veronica Stroie fi

'Antrenamentele echipelor reprezentative la tir cu arme cu aer com
primat n-au contenit. pină in ajunul plecării la campionatele europene 
de la Belgrad. Distingem pe standurile de tragere pe Marin Ferecatu, 

Melania Petrescu
Foto. N. DRAGOȘ

Meciul din deschidere a plăcut 
mult, chiar dacă atributele sale 
tehnice sau tactice nu au prea fost 
la înălțime. Dar, ceea ce a ridicat 
gradul de spectaculjzitate al în
trecerii a fost nota de deplin an-

BUCUREȘTI — BUDAPESTA
3_3 (0—1, 1—1, 2—1)

or-
15),
31),
41),

E.

pa-Un meci cu o desfășurare 
sionantă, în care echipa noastră a 
dezamăgit prin numeroasele greșeli 
făcute, mai ales, în apărare, sol
date cu goluri puerile. Hocheiștii
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DE TENIS

porții
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„UNIVERSITARELE"
DE MASA

cea de a doua ediție, au o semni
ficație deosebită pentru trăgătorii 
români dacă ne gîndim că anul 
trecut. în localitatea cehoslovacă 
Mezibori, ei au cîșțigat patru me
dalii i au, prin Edda Baia, la pușcă, 
argint, prin Anișoara Matei la pis
tol, bronz i echipa feminină de 
pușcă și formația masculină la pis
tol. Astfel, sportivii noștri abordea
ză aceste campionate cu obligații

apărat poziții fruntașe, cucerite la 
ediția anterioară.

Iată de altfel ce ne-a declarat 
unul dintre antrenorii lotului. Va
lentin Enea, aseară, înainte de ple
carea la Belgrad: „Ne deplasăm cu 
garnituri întinerite, iar competiția 
ta fi foarte dificilă. Speranțele noa
stre se îndreaptă pentru medalii 
spre echipele de pușcă și pistol fe
mei, pistol bărbați, iar la indivi-

Astă-seaiă, campioa
na de handbal feminin 
a României, Universita
tea București, pleacă cu 
trenul spre Kiel, ur- 
mînd să sosească în o- 
rașul vest-german vi
neri la amiază. Cu ce 
gîndun. cu ce speranțe?

— Plecăm la drum — 
ne-a spus antrenorul 
Constantin Popescu — 
convinși că meciul nu 
va fi ușor. Ne așteptăm 
la o partidă de luptă, 
dar sperăm să obținem 
un egal sau o victorie 
Ia o diferență de un 
gol sau două.

— Ce pregătiri ați e- 
fectuat în ultimul timp 
și ce formație veți de
plasa în R. F. a Ger
maniei ?

— Zilnic am făcut 
cite două-trei ore de 
antrenament. Am sus
ținut și două meciuri 
de pregătire, unul cut- 
chipa de junioare a 
Școlii sportive nr. 2, altul
prezentativa de juniori a Clubului 
sportiv școlar. Am pus un accent 
deosebit pe jocul in apărare, de
oarece aici am avut probleme cu 
reacomodarea unor jucătoare. In 
apărare vom practica sistemul 44-2, 
ceva mai apropiat insă, din pru
dență. Lotul eu care plecăm este 
următorul : Lucreția Anca-Moise, 
Elisabeta Ionescu-portari, Simona 
Arghir. Doina Furcoi. Aneta 
Schramko, Lidia Scorțescu, Nicu- 
lina Iordache, Maria Mereu, Ma
riana Niță, Ioana Surugiu și Elena 
Dobirceanu — jucătoare de cîmp. 
Pe a 12-a jucătoare, Mirela Dra-

Aseară, in sala F’.oreasca, handbalistele de la Universitâtea București și antrenorul 
lor, prof. Constantin Popescu, au efectuat un nou antrenament în vederea partidei 
de duminică cu T.S.V. Holstein Kiel. Foto 1 TH. MACARSCHI

cu re-

SABRERII ROMANI
LA TROFEUL MARTINI

Ea sfirșitul acestei săptămîni sabre- 
rii noștri fruntași iau parte la prima 
competiție internațională de mare am
ploare a anului olimpic. Este vorba 
despre tradiționalul Trofeu Martini 
care se desfășoară, sîmbătă Și dumi
nică, la Casa Scrimei din Bruxelles 
cu participarea celor mai buni tră-

gători din Polonia, Franța, Italia, Un
garia, R. F. a Germaniei, Bulgaria, 
Suedia și din alte țâri europene. Ea 
această importantă confruntare 
noastră va fi reprezentată de O. 
tilă, Gh. Culcea, Al. Nilcă, C. 
colae, Dan Popescu si L Pop.

țara
Vin-

Ni-

goș, am sancționat-o pentru lipsă 
la antrenamente și nu va face de
plasarea.

— După cum vedem, în lotul 
care face deplasarea la Kiel se 
află și cele trei jucătoare acci
dentate. Care este situația lor?

— Grație îngrijirilor medicale, 
Doina Furcoi și Aneta Schramko, 
sint complet restabilite. Și Nicu- 
liJa iordache s-a restabilit, dar — 
neputind participa la toate antre
namentele — nu se află încă în 
cea mai bună fo.mă. Tt-ate com
ponențele echipei Universitatea 
București sint animate de dorința

de a trece de această fază a C.C.E., 
de a realiza în prestigioasa com
petiție continentală o performan
ță mare. Nu uitați că în 1961 Ști
ința București (acesta este vechiul 
nume al Universității) cucerea a- 
cest trofeu. Și cînd simți o dată 
gustul victoriei, nu-1 mai uiți...

Hristache NAUM

PROGRESUL ATLETISMULUI NOSTRU ESTE PREA LENT
FAȚĂ DE CEL AL ALTOR ȚÂRI

La sfîrșitul săptămîni! trecute, 
în cadril plenarei anuale, 
comitetul federației a anali

zat situația atletismului nostru în 
anul precedent, așa cum a reieșit 
ea din darea de seamă prezentată 
dar și din altetaulte aspecte ne
cuprinse îr^șceșt, material dar rele
vate de papticipanții la discuții, 
j Concluzia generală care s-a des- 
ttirins a fost aceea că atletismul ro- 
’fciânesc, în 1971, a făcut unii pași 
înainte, pe planuri multiple, dar 
că saltul de calitate consemnat 
este încă prea mic în raport cu ce
rințele actuale, cu humărul de ca
dre calificate care slujesc atletis
mul la diferitele sale nivele, cu 
condițiile materiale pe care acest 
iport le are asigurate în țara noa
stră.
' Cum se știe, anul trecut, atletis
mul românesc a marcat o seamă 
S progrese pe linia consolidării

» organizatorice, a rezultatelor 
egistrate de cîțiva dintre atlețil

fruntași, seniori și juniori (în nici 
un alt an, bilanțul mondial nu a 
cuprins numele a nouă atleți ro
mâni, ca în 1971) la principalele 
competiții continentale — europe
nele de sală de la Sofia și cele în

atît de însemnată în programul 
Jocurilor Olimpice. Dar aceste pro
grese, raportate la cele înregistrate 
în mod frecvent pe plan european 
și mondial, reprezintă încă destul 
de puțin, deoarece aprecierea mun-

— Pe marginea plenarei comitetului F. R. A.

aer liber de la Helsinki au fost 
obținute unele succese — este drept, 
nu chiar oele așteptate, au fost 
corectate mai multe recorduri na
ționale decît în 1970: 206 față 
151 în aer liber si 116 față de 
pe teren acoperit (între acestea 
16 din totalul de 38 al probelor 
limpice la seniori și la 11 din 34 
probe la juniori) etc.

Sînt, desigur, progrese care bucu
ră pe fiecare dintre lucrătorii at
letismului nostru, pe fidelii supor
teri ai acestui sport cu o pondere

de
77 
la 
o- 
de

ăi trebuie făcută tocmai prin com
pararea rezultatelor noastre cu cele 
din țările fruntașe, cu ni căror atleți 
sportivii noștri, seniori și juniori, 
se întîlnesc și se întrec de mai 
multe ori într-un sezon de con
cursuri, în special la marile com
petiții, cum sînt campionatele eu
ropene și, o dată la patru ani. 
Jocurile Olimpice.

în lumina acestei comparații, cu 
excepțiile de rigoare care, în fond, 
vin să întărească regula, lucrurile

nu merg așa cum ar trebui în 
atletismul românesc.

în evidența F.R.A. există 434 de 
secții de atletism (52 la cluburile 
sportive, 77 la școli sportive, 17 
în licee, 271 Ia asociații sportive și 
19 centre județene) cu un total de 
11125 de atleți legitimați. La pri
ma vedere, mai ales că și în a- 
ceastă privință, sub raport cifric e- 
xistă o creștere față de 1970, ar 
părea că lucrurile merg bine. Ar 
însemna însă să ne înșelăm cu 
bună știință dacă ne-am mulțumi 
doar a constata această creștere 
numerică, fără a ține seama de 
activitatea concretă, în folosul atle
tismului, pe care o desfășoară a- 
ceste secții. De aceea este bine să 
se știe că doar 163 de secții au luat 
parte la etapele finale ale diferi
telor concursuri și campionate re
publicane, înscriind 6468 de atleți,

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 3-a)

Foto i 1. JvllHAlCAfinișul cursei feminine de 60 m la recentele campionate de sală ale seniorilor
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CARMEN CRIȘAN

TENIS DE

Studenți sportivi reprezentînd 17 
centre universitare (București, Cluj, 
Timișoara, Iași, Craiova, Oradea, 
Tg. Mureș, Galați, Constanța, Pe
troșani, Brașov, Sibiu, Suceava, 
Ploiești, Bacău, Pitești, Hunedoara) 
își vor desemna campionii la cele 
șapte probe ale campionatelor de 
tenis de masă.

Competiția se va desfășura joi 
și vineri, în sala Floreasca din Ca
pitală.

Această etapă finală a campiona
telor universitare va reuni la start 
alături de jucătoare și jucători mai 
puțin cunoscuți și „palete" consa
crate cum sînt Eleonora Vlaicov, 
Carmen Crișan, Șerban Doboși, Teo
dor Gheorghe, Dorin Giurgiucă- 
etc. Prir, urmare, în perspectiva 
meciuri atractive și, sperăm, de un 
bun nivel tehnic. Ceea ce va face, 
fără îndoială, să mărească numărul 
spectatorilor care vor lua loc in 
tribune, dornici să urmărească com
petiția aflată la ediția sa inaugu
rală.

Inaugurat Ia 5 februarie, campio
natul republican pe echipe, în noua 
sa formulă (sistem divizie), progra
mează cea de a doua etapă la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. Iată meciu
rile care vor avea loc i sîmbătă, 
băieți: Locomotiva București — Vo
ința Cluj, Voința București — Pro
gresul București, fete: Voința Bucu
rești — Progresul București, Spartac 
I Buc. — Spartac II Buc., duminică, 
băieți: C.S.M. Cluj — Voința Brașov,

Comerțul Tg. Mureș — Voința Arad, 
Voința București — Voința Cluj, 
fete : Politehnica București — Voința 
București.

Rugbyul românesc la răscruce
1972-prag al redresării

Masă rotun
dă organizată 
de ziarul SPOR
TUL cu partici
parea repre
zentanților fe
derației de re
sort și a unor 
specialiști, ju
cători, foști ju
cători și ani
matori ai spor
tului cu balo
nul oval

• O muncă rod
nică cu juniorii va 
asigura succesele vi
itoare • Tn perspec
tivă, un campionat 
al școlilor sportive (pe lîngă cel al MTTC), care va impulsiona 
competiția republicană a speranțelor • Echipe de juniori la nive
lul tuturor formațiilor din prima divizie • Să promovăm rugbyul- 
spectacol • Reprezentativa țării, cit mai... reprezentativă ! • O 
comisie de selecție, la baza acțiunii de depistare a elementelor 
susceptibile de selecționare • Sparring-parteneri valoroși în aju
nul unor confruntări sportive dificile și nu meciuri-test formale

Citiți în pagina a 2-a ampla dezbatere prilejuită de aceasta 
inițiativă a ziarului

De azi, 2.750 de studenți și 
studente din toate centrele uni 
versitare ale țării își vor petrece 
vacanța de iarnă în taberele al
pine organizate de Ministerul 
Educației și Invățămintului și 
U.A.S.R. De azi, pantele de schi 
din jurul cabanelor și stațiuni
lor montane vor fi la dispoziția 
tineretului studios, care după o 
sesiune de examene, merită din 
plin citeva zile de relaxare, de 
voie bună. Iată cabanele și sta
țiunile cu numărul de partici
pant din fiecare institut sau 
centru universitar:

Predeal — 650, din toate cen
trele universitare; Stîna de
Vale — 152, București; Piatra 
Mare — 90, ASE București; 
Curmătura — 50, Universitatea 
București; Poiana Izvoare — 80 
Universitatea București; Bun loc
— 50, ASE București; Babele — 
80, Politehnica București; Pa 
dina — 80, Institutul Politehnic 
București; Piatra Arsă — 100, 
București; Poiana Stînii — 70, 
Arte București; Caraiman — 

50, Institutul Politehnic Bucu
rești; Muntele Roșu — 80, I.M.F 
București; Diham — 80, Univer 
sitatea București; Plaiul Foii — 
100, Cluj; Valea Sîmbetei — 60, 
Cluj; Cobilița — 100, C.U. Cluj- 
Suhard — 80, C.U. Iași; Vatra 
Dornei — 80, C.U. Iași; Deia — 
60, C.U. București; Muntele Mic
— 125, C.U. Timișoara; Pălti 
niș cabane — 150, C.U. Timi
șoara; Păltiniș vile — 100, C.U. 
Craiova; Susai — 30, C.U. Tîrgu 
Mureș; Cota 1500 — 50, C.U. 
Galați.

In toate taberele vor funcțio
na, ca instructori de schi, cadre 
didactice de specialitate, care 
vor iniția studenții și studentele 
în tainele coborîrilor spectacu
loase și ale ocolirilor paralele, cele 
care dau tot farmecul alunecă
rii pe pantele munților.

l

LE.F.S. A (IȘT1OAT „CUPA 16 FEBRUARIE EA VOLEI FETE
Aseară, în sala Dinamo, s-a înche

iat competiția feminină de volei 
16 Februarie*, organizată de 
I.E.F.S. și Dinamo. In ultima etapă s-a 
consemnat un rezultat surprinzător : 

campionatului Rapid
- 3—i

după un joc în care 
obținere? viei oriei a

„Cupa 
cluburile

în acest compartiment, dinâmovistele 
șl-au pus în evidentă dificultate adver
sarele, terminînd victorioase De la în
vingătoare s-au remaroat C. Dinculiță 
și M. Popescu,1 iar de la învinse E. 
(Cebac. In ultima partidă a competiției, 
studentei^ de la I.E.F.S. au întrecut cu 
3—0 (1, 12, 11) formația C.P. București,

lidera
întrecuta de Dinamo cu
-12. Po
rtantă în
Părarea la fileu, Mai Wns urgatii^e gue a țcțuși o replică hotărftă

a fost 
(15, 10.
determi- 
fost a-

în seturile II și in. Cele' mai bune în 
acest joc ni s-au părut C. Marinescu 
și M. Cengher (I.E.F.S.), respectiv A. 
Ionescu și D. Călin, aceasta din urmă 
o tînără în evident progres. în urma 
rezultatelor din ultima zi, trofeul pus 
tn joc a revenit la setaveraj cclPnel 
î.E.F.s. cu 5 p (8:4), urm*..; de Dinamq 
5'p (7:4), Rapid 5 p (7:5) și C- ..7. 3 p.
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RUGBYUL ROMÂNESC LA RĂSCRUCE
1972-PRAG AL REDRESĂRII

B------ La dezbateri
La masa rotundă a ziarului „SPORTUL- au participat! 

Ion lsvoranu, secretar general al Federației române de 
rugby, prof, Al. Teofilovici, antrenor federal, Petre Cosmă- 

anfatenor al echipei Steaua ți el lotului național de 
seniori, prof. N, Fădureanu, membru în Biroul federal șe
ful tatedrei de educație fizică ți sport a Institutului de ar
hitectură „Ion Mtmcu", antrenor coordonator al lotului na
țional de juniori, Cîșu Anastasiade, vechi internațional fost 
căpitan ai echipei naționale, Mihai Niculescu, unul din pio
nierii rugbyului nostru, prof. Camil Mortun, animator al

au participat: -
rugbyului în rîndul copiilor și juniorilor, Dumitru Ionescu, 
antrenor cu o îndelungată activitate în domeniul muncii 
CU juniorii, Mitică Antonescu, antrenorul echipei de divizia 
A, Universitatea Timișoara, fruntașă a campionatului na
țional, ing. Radu Demian, antrenor și jucător la echipa de 
divizia A, Grivița Roșie, multiplă campioană națională, 
component al lotului reprezentativ, Gheorghe Rășcanu, ju
cător al echipei Universitatea Timișoara, căpitanul echipei 
naționale, jucătorul nr. 1 al anului 1971, ți ing. Theodor 
Witing, președintele Colegiului central de arbitri.

•V-ț

• LANSAREA MUNCII CU JUNIORII,
—  ---------- s——:

SINGURA GARANȚIE A REDRESĂRII

Redacția țj Vă propunem să abor
dăm, pentru început, una din pro
blemele stringente ale rugbyului no
stru, de rezolvarea căreia depinde de 
bună seamă dezvoltarea în perspec
tivă a sportului cu balonul oval la 
noi. Este vorba de activitatea junio
rilor.

Școala sportivă ar putea deveni o pe
pinieră reală pentru „U,?.

Red. 5 Cu alte cuvinte, o relație 
școală sportivă-club universitar, care 
merită a fi luată ta seamă...

Rugbyiil c fost conceput ca un sport eminamente 
mlțcar». dna batonul circulă cu repeziciune de la un jucă
tor la altul, frumusețea sa este inegalabilă. Ce păcat, insă 
că rugbyftii noftrt nesocotesc această realitate, preferind 
prea adesea acțiunile incileite. tn fotografie, prezentăm un 
aspect de la ultima tnttlnire ROMANIA—FRANȚA, al cărui 
erou este Atanasiu, Faza pledează, credem, din plin, tn 
favoarea rugbyului deschis, tn mișcare...

suficient, și, mai ales, capabil să ar
bitreze în spiritul „noului**, preconi
zat, pc bună dreptate, de federație 7

AU LUAT
STARTUL ÎN NOUL

SEZON COMPETIȚIONAL

-,1' .'Ll «DiT, mai precis
am 1967, activitatea ctt juniorii a îm
brăcat un caracter ceva mai concret, 
aflîndu-se mai tnult în atenția noastră. 
Au fost încurajate'unele centre din 
tară, ca Suceava, Constanța, Iași, Pi
tești, Brașov și altele. Adică în gene
ral aceie centre în care s-au găsit 
oameni capabili să dea conținut unor 
inițiative generoase, hotăriți trup și 
suflet să sprijine acest sport. Mă gîn- 
desc, înainte de toate, la un om de 
ispravă ca profesorul Eugeniu Pleșca, 
inspectorul general școlar al județului 
Suceava, care a inițiat, ajutat de fede
rație, un curs de instruire pentru pro
fesorii de educație fizică. Ulterior, aco
lo, în Țara de Sus a Moldovei, eu 
luat ființă cîteva campionate locale 
Ba nivelul copiilor și școlarilor. Ne 
lipsește însă un sistem competițlonal 
mai aproape de ceea ce avem nevoie...

Red. î Care ar fi perspectiva reală 
de creștere valorici a juniorilor ?

I- I.: Din acest an, în afara cam
pionatului național, intenționăm să 
organizăm un campionat aț școlilor 
Sportive, cu 8 echipe, după modelul 
celui al școlilor profesionale din re
țeaua M.T.T.C.

y* • *rai îngădui să mai aduc în 
discuție un aspect. Mi-1 prilejuiește 
situația echipei Clubului sportiv șco
lar,_ de 11 ori campioană a țării. Cîți, 
însă, dintre jucătorii de aici au pro
movat în echipe de A și mai ales 
care este valoarea lor ? Cred că un
deva se simte nevoia organizării unui 
campionat de valoare medie, de tran
ziție. Clubul sportic școlar — și alte
le desigur — ar putea alimenta echipe 
de tineret, de divizia B.

Pă rezultate. Cred că în materie de 
juniori comisia de rugby a municipiu
lui București, condusă de un fost rug- 
byst devotat, ca Ion Danciu, ar trebui 
să-și spună mai răspicat cuvîntul. 
Bucureștiul reprezintă doar primul 
centru rugbystic al țării!

campania în favoa-

Red. : Cu tatilnlrl Inter-orașe, cu 
deplasări 7

I. I. : întocmai. Școlile sportive au 
posibilități _ financiare să facă depla
sări și, deci, poate fi pus pe rol un sis
tem de competiție rugbystică, gen tur
neu. Bineînțeles că acesta nu ne scu
tește de a activa actualul sistem de 
desfășurare a campionatului național 
de juniori, pînă la finele trimestru- 
lui I. Ceva trebuie făcut, în pofida u- 
nor greutăți...

C. M. : Problema lansării rugbyului 
junior presupune rezolvarea, mai În
tîi. a altei probleme, aceea a cadrelor- 
Există facultăți de educație fizică pe 
lingă Institutele pedagogice de 3 ani. 
De ce n-ar îi inițiați studenții acesto- 
facuități, pr iți cursuri speciale, și în 
rugby ?

Red. : Dv. ați lucrat o viață In- 
treagă în școală. Ce ar putea oferi 
aceasta rugbyului 7

C. M. : Rugbyul trebuie pornit din 
școală sub formă de joacă, 
ca rugby redus. S-ar cîștiga 
foarte multi copii. Toate inițiativele 
de acest fel, din Suceava, Constanța, 
ca și din alte zone ale țării, 
acest fapt. Ne trebuie 
te. stăruință.

atestă
însă cantinuita-

rămîne în prim 
de a forma ju

rnal

Red. : S-au făcut citeva precizări 
utile. Ne-ar interesa, in continuare, 
să aflăm și punctul de vedere al 
unui jucător, cîndva excelent junior, 
apoi jucător de A șl merituos inter
național, inginerul Radu Demian. 
Poate vă referiți și Ia cele văzute 
ca jucător, timp de doi ani, ta 
Franța.

Bed.: Cite echipe de A crese real
mente loturi de Juniori 7

D. I. ; Steaua, Grivița Roșie, Dina
mo, Rulmentul, FaruL C.S.M. Sibiu, 
■,Poli“ Iași. în ceea ce privește pe 
Știința Petroșani...

I. 1.1 La Petroșani s-a 
Siă pentru un antrenor 
ocupe numai de juniori, 
cizat de asemenea, că se lucrează șî 
la un regulament de mini-rugby pen
tru un campionat adecvat.

Red. : Va fi inaugurat 
acest an ?

multă fermitate
rea jocului frumos, angrenînd în a- 
ceastă direcție toți factorii de răspun
dere (antrenori, arbitri, jucători), cu 
convingerea netă că nu greșim și că 
numai astfel vom mai putea pretinde 
să jucăm în viitor cu adversari tari 
— francezi, englezi etc. — știut fiind 
că doar de Ia cei mai tari poți învăța...

intrebuie negreșit pornit. In handbal, 
baschet, in volei lucrul acesta s-a re
zolvat de mult. Doar in rugby să fie 
oare provincialii mai puțin „dotați** 7

creat o nor- 
eafe să »e 
Trebuie pre-

tacă in

I. I. : Sigur, școala 
plan, cind este vorba 
niori, dar problema este ceva 
complexă. Trebuie să ne apropiem oa
menii cu o mare doză de înțelegere 
și de pasiune și, în primul rînd, pe 
inspectorii generali școlari din județe 
și municipii. Ei pot să dea un sub
stanțial ajutor promovării unei disci
pline sportive cu recunoscute calități 
educative.

N. P. ; Este firesc să fie relevate 
atributele educative ale rugbyului, a- 

’ cest sport care a dat numeroși oameni 
ele o inestimabilă valoare socială- îm
părtășesc idaea enunțată aici că ins
pectorii generali școlari, cu autorita
tea lor în fața cadrelor didactice, ar 
putea să ajute substantial la crista
lizarea unor centre rugbystice de ju
niori. Cazul Eugeniu Pleșca este deo
camdată cel mai convingător. El _ nu 
trebuie să rămînă izolat. Intervine, 
după aceea, și modul cum I.E.F.S. și 
F.E.F. repartizează viitoarele cadre- 
Personal, am format cel puțin SO de 
profesori de educație fizică. cu cu
noștințe temeinice în domeniul rug- 
byului, dar repartizarea celor mai 
mulți dintre ei s-a făcut fără a se 
ține seama de nevoile de dezvoltare 
a acestui sport. Consider că profe
sorii de educație fizică trebuie să fie 
repartizați și în funcție de necesitățile 
rugbyului. Altfel, cadre de specialitate 
aproape că dispar din activitate.

în 
un 

„____ __________ d.e
rugby să-și formeze pepiniere în școli.

I. I. : Cred că se impune ca Și 
centrele universitare să existe 
plus de interes pentru ca echipele

N. P. : Ar fi ideal, numai că nu 
poți pregăti — în același timp — două 
echipe, două loturi. Doar cu condiția 
ea foști jucători de divizia A să accep
te să devină instructori voluntari de 
juniori. Din păcate, la această oră 
doar doj asemenea oameni se pot lău
da că Știu să lucreze cu juniorii: Du
mitru Ionescu și Tudor Georgescu.

Red. : Poate că s-ar găsi, la nivelul 
unor județe, profesori de educație 
fizică în măsură să se apropie de 
rugby. Totodată, nu considerați că 
echipele de A ar trebui să aibă — 
in mod obligatoriu — și echipe de 
juniori 7

I. I. : Un număr de 5 divizionare 
A sint echipe studențești — Sportul 
studențesc, „Poli** Iași, Agronomia 
Cluj, „U“ Timișoara, Știința Petroșani. 
Nu știu cum ar putea ele rezolva, 
deocamdată, o asemenea cerință...

Red. : Timișoara pare să fi găsit 
soluții. Poate că antrenorul Univer
sității Timișoara ne poate aduce 
unele elemente de referință.

M. A.: S-a rostit numele Timișoa
rei și este bine. Eu cunosc exact cum 
stau lucrurile acolo- A existat cîndva 
un centru puternic de rugby pe lingă 
U.MT., avînd ca antrenor pe Naghi, 
fost jucător la Dmamo București. As
tăzi, Naghi nu mai activează. Și ast
fel, o scoală cu 2000 de elevi, ca aceea 
a U.M.T., cu condiții bune de lucru 
(două terenuri de sport!) nu mai are 
nici o formație de rugby. încerg să 
pun bazele unei echipe la școala șpor- 
tivă.^ExiBtfe contUU, .xaum-totelegete-

R. D.: Am început rugbyul la 13 
ani, la Cluj. Exista pe atunci, în liceu 
la mine, un campionat interclase. A- 
cum vedem unele inițiative frumoase, 
mai ales la Suceava și Constanta. Dar 
rezolvarea problemei juniorilor avan
sează extrem de lent. Cred că este 
necesar un plus de organizare la ni
velul echipelor de A, conduceri cu 
forță morală și personalitate. Eu văd 
soluția viabilității rugbyului de per
spectivă prin cluburi și prin școli. La 
noi, ia Grivița Roșie, exista pînă în 
1961 o bună pepinieră de juniori. A 
urmat o perioadă nefericită, antrenorii 
n-au dovedit seriozitate. De anul tre
cut, In fine, lucrurile reintră în nor
mal și în ci[iva ani Grivița Roșie ar 
putea redeveni ceea ce a fost cîndva : 
un model Și în materie de juniori. 
Aș dori să spun cîteva cuvinte, în a- 
cest context, despre rugbyul francez. 
Trebuie să știți că diferența dintre 
echipa lui Villepreux șl cea a noastră 
trebuie explicată prin politica creșterii 
cadrelor. Cind vom avea un campio
nat de juniori cu 12 echipe și cel pu
țin 30 de juniori — tineri de o valoa
re-unanim recunoscută — pe lingă fie
care echipă divizionară A. atunci 
abia ne vom putea lupta de la egal 
la egal cu rugbyul francez. Toi dc La 
sportivii francezi trebuie însușit prin
cipiul după care rubgyul poate 
fi cel mai bine descifrat la vîrste 
de 11—12 ani. astfel că la 17—13 ani 
foștii copii ajung să stâpînească bir.e 
tehnica acestui sport destul de com
plicat. Cind trec la echipe din prima 
divizie, ei nu mai sint pregătiți decît 
din punct de vedere fizic Și adaptați 
poate, durității competiției. Iată pro
blema...

D. I.: In discuția mult controver
sată a creșterii juniorilor, lucrul cel 
mai important îl reprezintă, dună opi
nia mea. atitudinea profesorilor de 
educație fizică față de munca lor. Cind 
profesorii dovedesc pasîune. succesul 
este ca și asigurat. Cunosc cîțiva ase
menea profesori pasionați ca Alexan
dru Ștefu. Constantin Vasile, Mariana 
Lucescu. Traian Doiciu. Mă opresc 
aia... După aceea, intervine capacita
tea de a face o bună selecție. Inte
resează apoi, cum iți orientezi munca 
cu începătorii. înțelegînd prin aceasta 
copiii de 11—12 ani, nu mai mari. 
Trebuie să găsim oameni care sâ știe 
să-ți apropie copiii, să facă din rugby 
la nivelul juniorilor un joc de mare 
atracție. în primul rînd. și nu o com
petiție. Important pentru mine este 
să avem tehnicieni și pedagogi de va
loare și nu oameni care să lucreze 
într-o manieră caracteristică funcțio
narilor din trecute vremi Important 
este ca si baza materială să nu fie 
scăpată din vedere, condiții 
pentru început, dar nu 
care îndepărtează copiii, 
de-a rugbyul a reușit să 
teresul tuturor copiilor.
poate trece la un campionat propriu- 
zis, de rugby redus, cu reguli mai 
simple, mai ușor de aplicat

minime 
improvizații 
Cind joaca 
capteze in- 
ulterior se

Red, ? Există și un regulament de 
rugby redus...

D. I.: Există, e drept, dar un ase
menea regulament trebuie interpretat 
într-un alt mod. El trebuie să fie un 
instrument educațional și nu un prilej 
de a-i îndemna pe copii să alerge du-

I. I.: Esfe nevoie, mai 
găsi unele soluții pentru _
un campionat de rugby al copiilor.

a
sa _  ,__ . ___ __ _____
paralel cu cel al juniorilor.

întîi, de 
a se lan-

Red. :
Intr-un fel, 
putea discuta _ _____ ___
Ne-ar Interesa, ia final, și 
de vedere al antrenorului

Problema Juniorilor este, 
Inepuizabilă, am mai 
tacă mult despre ea. 

“ ‘ ' punctul
federal.

Al. T.: Rugbyul trebuie să 
din școală, iată un principiu 
mental. Peste multe și valoroase 
inițiative, se face necesară o activitate 
eu caracter continuu, sprijinită de

înceapă 
funda-

P. C.: Voi folosi un exemplu pentru 
a justifica decalajul dintre rugbyul 
nostru și cel francez. Iată : în Noua 
Zeelandă rugbyul se învață la 6—7 
ani, în timp ce în Franța el se de
prinde la 10—11 ani, iar la noi și mai 
tlrziu. Iată de ce neozeelandezii îi 
înving, de regulă, pe francezi _ și a- 
ceștia pe ai noștri. Asta, vorbind la 
modul general. în ceea ce privește 
competiția internă, consider că divizia 
B nu-și justifică existența în forma 
ei actuală. Ne-ar trebui un campio
nat mai select (două serii, una mai 
bună și alta mai slabă) și cîteva se
rii regionale care să nu asigure .drep
tul la promovare. în privința diviziei 
prime, voi fi în contradicție cu cei
lalți, afirmînd câ actuala formulă cu 
12 echipe este mulțumitoare. Cu 14 
formații- competiția șe va dilua. As 
propune ca din banii ce s-ar econo- 
misi (n.r. prin reducerea numărului 
de eehioe cu două) să se relanseze 
„Cupa României”, o întrecere care ar 
umple în mod fericit un gol compe
tițional Ar fi de adăugat că, în ca
litate de antrenor, voi susține ideea

Th. W. : Desigur, arbitrajul trebuie 
să fie în spiritul jocului. Aș dori să-i 
„contraatac" puțin pe adversarii noș
tri principali — antrenorii — care de 
cite ori pierd se grăbesc sâ dea vina 
pe... arbitri, amintindu-!e că F.I.R.A. 
a introdus și în trecut o serie de mo
dificări regulamentare „ușurătoare", 
tocmai în vederea descongestionării 
și înfrumusețării jocului, dar că prea 
puțin s-au reflectat ele în sens po
zitiv în jocul echipelor. Așa că nu 
trebuie căutați neapărat „țapi ispăși
tori" în rîndurile arbitrilor. Era o 
vreme, și se juca în condiții regu
lamentare mult mai dificile, cind Titi 
Ionescu sau Rene Chiriac, de exem- 
pul, „dădeau" puncte foarte multe 
din lovituri căzute, deși adversarii 
făceau un pressing mult mai 
„fest". Astăzi, însă, toată lumea, 
de sus și pină jos, a optat pen
tru „anti-joc", pe motive de... re
zultat. Pentru a răspunde direct la 
întrebare, aȘ spune că arbitrii vdr fi 
instruiți în mod special spre a încu
raja jocul deschis. Va fi greu însă 
să mulțumim ambele tabele. Tentru 
că dacă faci o concesie unei echipe 
de dragul jocului frumos, nu se va 
ivi neapărat de-a lungul partidei oca
zia unei compensații și fată de ad
versar. $i apoi mai e ceva. Avem 
puțini arbitri buni, care vor să con
ducă meciuri de campionat. Doar 
10—15. Cifră cu care nu văd cum no 
vom descurca...

I. I. : Firește, trebuie făcut ceva 
în direcția arbitrajelor, de a căror 
calitate depinde în bună măsură în
săși valoarea partidelor de campio
nat. Este necesar să stabilim o cola
borare strînsă între aceste două ca
tegorii : arbitri-antrenori. Dacă ei vor 
înțelege Just cum se pune problema, 
atunci vom cîștiga bătălia campiona
tului.

Red. : La rtadu-ne vom elogia pe 
acei conducători de partide care vor 
respecta indicațiile federației, publi- 
cindu-le periodic portretele și vom 
institui o competiție gen „fluierul de 
aur**, pe care o va cîștiga la finele 
anului cel mai bun arbitru.

I
I
I
I
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• O muncă rodnică cu |
juniorii va asigura | 
succesele viitoare | 
• Să promovăm rug- | 
byul spectacol • Re- |

prezentativa țârii cit
reprezentativă!

mai... I
I

Red. : Corpul arbitrilor, fără a fi 
prea slab din punct de vedere tehnic 
sau teoretic, este însă, e adevărat, 
lipsit de prestigiu. Și asta din vina 
arbitrilor înșiși. Prea dezvoltă unii 
relații neprincipiale cu antrenorii, cu 
jucătorii. Desigur, sint și excepții, 
arbitri prestigioși, dar majoritatea se 
încadrează în această „aurea medio- 
critas“. Pentru a se înlătura definitiv 
suspiciunile, ar trebui, de asemenea, 
să fie programați la jocurile de di
vizie și arbitri din provincie. La înce
put va fi poate mai greu, dar lucrul

R. D.: S-ar cere ca în campionatele 
A și B să existe mai multă ordine. 
Se știe că mulți arbitri buni nu vor 
să mai conducă pentru că sînt in
sultați, și uneori bruseați (mai ales 
în provincie), de către unii spectatori 
sau chiar jucători, certați cu educa
ția și morala noastră socialistă. Ar 
trebui să se instituie un sistem rigu
ros de apărare a arbitrilor. Primii 
răspunzători e cazul să fie înșiși con
ducătorii echipelor gazdă, cărora ar 
fi bine să li se dea „legitimații de 
conducători" care, în caz de abateri, 
le-ar putea fi retrase. Menționez că 
așa stau lucrurile Și în Franța, țară 
în care, după cum se știe, am jucat 
doi ani. Conducătorilor de club, pre
ședinților de secție trebuie neapărat 
să li se sporească răspunderea și. 
implicit, prestigiul. în altă ordine 
de idei susțin inițiativa creării unei 
divizii A cu 14 echipe, cu condiția ea 
dintre promovate, majoritatea să fie 
reprezentantele provinciei

Red. : în felul acesta se vor conso
lida și consacra noi centre — ne 
gîndim la Suceava și, poate, la Tir- 
năveni, care după atiția ani de de
votament față de rugby și-ar putea 
vedea eforturile încununate de succes.

• ECHIPA NAȚIONALĂ,

f EXPRESIA VALORII REALE A RUGBYULUI NOSTRU

• Pregătirea a decurs în condițiuni 
bune
• Primele întreceri internaționale — 
în Algeria
• Se profilează echipa pentru 
„Cursa Păcii"

Presa a remarcat startul timpuriu 
din acest an al ciclismului. Fără 
îndoială, graba a fost dictată de 
obiectivele majore pe care le are 
de îndeplinit, pe care și-a propus 
de fapt să le îndeplinească sportul 
nostru cu pedale în acest an. La 6 
martie, de pildă, una dintre repre
zentativele ciclismului românesc va 
lua startul în „Tour d'Aimaba’*. 
După aceea, competițiile se vor ține 
lanț, marea lor majoritate avînd 
menirea de a pregăti (în condiții 
de concurs) alergătorii pentru 
„Cursa Păcii" și în mod deosebit, 
pe cei ce luptă pentru realizarea 
baremului olimpic, pentru partici
parea la J.O. de la Munchen.

Așadar, duminică 13 februarie, 
rutierii au luat startul în sezonul 
competițional 1972. Faptul s-a pe
trecut la Brașov, cursa măsurînd 
60 km și angrenînd rutieri fruntași 
din țara noastră. Media orară — 
peste 37 km — atestă un grad bun 
de pregătire pentru acest început 
de an. Am urmărit — în primul 
rînd _ evoluția cicliștilor suscepti
bili de a fi selecționați în echipa 
pentru „Cursa Păcii". Antrenorul 
Martie Ștefănescu — Căruia i s-a 
încredințat în acest an misiunea de 
a pregăti și a conduce formația care 
ne va reprezenta în cursa Berlin- 
Praga-Varșovia — are în vedere 11 
alergători .* Vasile Burlacu, Alexan
dru Sofronie, Vasile Selejan, Ște
fan Suciu, Cristian Tudoran, Andrei 
Suciu, Nicolac Andronache, Virgil 
Mircea, Mihai Hrisoveni, Constantin 
Ciocan și Ștefan Szekely. Majorita
tea au avut o bună evoluție în a- 
ceastă întrecere. Desigur, pentru a 
ne forma o opinie va trebui să-i ve
dem, în continuare, la cursele de 
joi și duminică care au loc tot la. 
Brașov și la cele de săptămîna vii-j, 
toare din București. Dintre acești* 
rutieri vor fi selecționați 6, care vor? 
participa la „Tour d’Annaba" (6—15' 
martie, 838 km), „Cursa Indepen
denței" (18—19 martie, aproximativ 
250 km) și „Turul Algeriei" (21 mar
tie — 2 aprilie, 1500 km) — toate 
în Algeria. Reîntorși în țară, cei 6 
alergători vor concura, împreună cu 
ceilalți 5 colegi ai lor, în „Cupa 
Steaua" (14—16 aprilie, competiție 
internațională) și „Cupa F.R.C." 
(22—23 aprilie), după care federația 
împreună cu antrenorul vor stabili 
echipa pentru cea de a XXV-a edi
ție a „Cursei Păcii".

Ținînd seama de profilul traseului 
celei mai mari competiții cicliste 
pentru amatori din lume, de parti
ciparea selectă și de data de des
fășurare (Ia începutul sezonului), 
ținînd seama, deci, de toate aceste 
dificultăți, vom alcătui o formație 
în care ponderea o vor avea aler
gătorii cu experiență, capabili să 
facă față unui examen atît de se
ver. Ne gîndim, desigur, la Alexan
dru Sofronie și la Vasile Selejan, 
ne gîndim și Ia alți rutieri din 
această categorie, dar nu excludem 
nici posibilitatea promovării unor 
mai tineri cicliști care, în întrece
rile premergătoare, se vor dovedi 
capabili să facă față cu bine unei 
competiții de amploarea „Gursei Pă
cii". Deocamdată ne aflăm abia la 
început șl tot ceea ce putem afirma, 
în deplină cunoștință de cauză, este 
că planul de pregătire a fost înde
plinit în totalitate^ un aliat prețios 
fiind vremea Saverabilă. In rest, 
vom mai vedea.

prof. TRAIAN DINUT 
antrenor federal

Red. : Echipa națională reprezintă 
de obicei sinteza întregii activități 
competiționale, o punte de legăturii 
intre rugbyul nostru și cel de peste 
hotare. Ea constituie linia de com
parație intre sportul nostru și cel 
din străinătate, ue arată dacă valoa
rea rugbyului nostru este sau nu in 
creștere. De aceea, niciodată nu ne 
poate fi Indiferentă comportarea ei. 
Se puue întrebarea : a fost ea, în 
ultimul timp, mai ales, la înălțimea 
exigențelor mereu crescînde și a 
eforturilor care se fac de ani ' 
zile pentru afirmarea rugbyului 
mănesc peste hotare ? A fost 
bine alcătuită și pregătită 7

septembrie — cu două selecționate 
divizionare franceze A și B. După 
aceea, întîlnirea din octombrie cu re
prezentativa R- F. a Germaniei. în 
fine, meciul cu Franța din 26 noiem
brie, probabil la Constanța. Așadar, 
un plan de pregătire mai consistent, 
capabil să ofere suficiente elemente 
de referință pentru alcătuirea unui 
XV românesc redutabil, care să re
prezinte mai fidel 

acestui sport.

masă rotundă despre rugby, lată o inițiativă a ziarului nostru 
i cu multă satisfacție și interes de cei care manifestă 

simpatie și preocupare pentru destinul unei discipline sportive 
tradiție și cîndva cu bune rezultate
Ce ne-cm propus ? Să punem în discuție, prin cuvîntul autorizat 

unor oameni cu profunde legături sufletești cu rugbyul, unele as-

Omasâ i 
primifâ

cu

al
perie legate de relansarea aceitei discipline, de aducerea ei la ni
velul exigențelor ți cerințelor actuale. A fost o dezbatere ampla, 
constructivă, în care multor slăbiciuni li s-a spus pe nume, evident din 
dorința de a elimina inerția instalată pe alocuri, de a-i determina pe 
toți cei care nutresc un sentiment de atațament sincer față de rugby 
să-ți unească puterile, energiile, să vorbească aceeași limbă.

Mini c e-nț Educației și Invățâmîntului, 
de celelalte organe cu atribuții în do
meniul educației fizice și sportului. 
Asta vrea să însemne : campionate 
interclase, interșcoli, interorașe și. de
sigur, și un altfel de campionat națio
nal al speranțelor. Asta vrea să în
semne și cadre, profesori de educație 
fizică în măsură să-i instruiască pe 
elevi- Sint pentru ca echipele de A și 
chiar de B să-și formeze în mod obli
gatoriu echipe de copii și juniori. Mă 
gîndesc, de asemenea, la un campio
nat la două nivele : regional, cu elevi 
de la M.T.T-C. și de juniori, cu echi
pe din toate centrele țârii. Federația 
trebuie să-și propună sâ sprijine unele 
echipe în acțiunea de formare a unor 
instructori de nigby. Pledez pentru 
ca rugbyul sâ fie însușit încă de la 
vîrsta junioratului.

• NE TREBUIE UN SISTEM COMPETIȚIONAL

MAI EFICIENT, ÎN PAS CU CERINȚELE

Red. : Se știe că cel mai important 
factor al dezvoltării unui sport — 
oricare ar fi el — îl constituie în
trecerea, COMPETIȚIA. De tăria și re
gularitatea campionatului național 
depinde așadar valoarea rugbyului 
și ta contextul internațional. De 
aceea, se pune întrebarea : este co
respunzător actualul sistem de or
ganizare a campionatului 7 întrudt 
campionatul nu reprezintă un scop 
în sine, ne-ar interesa să punem in 
discuție și nivelul tehnic al diviziei 
A, ca și utilitatea categoriei secun
de, in actuala sa formă. Cu alte cu
vinte, aportul competiției interne la 
răspindirea și dezvoltarea sportului 
cu balonul oval în România.

Neamț, Brăila, Tr. Severin, Tecuci 
etc. — care la primele dificultăți 
dispar, se pierd fără urme. Și un 
alt aspect. Cum se înființează o 
echipă, este introdusă automat ta 
B, așa... ca să joace. De unde șl 
scorurile astronomice care au apă
rut în campionatul precedent (peste 
100 la zero !). Cu toate acestea, în
vinșii nu-a prea afectați, pentru că 
ta B nimeni nu e „pedepsit", ne- 
exlstînd... retrogradare. In schimb, 
treaba aceasta influențează în mod 
cu totul negativ pe cei mal bine 
pregătiți, care într-o asemenea 
„companie" coboară și ei ștacheta 
exigenței și a calității.

I
I
I
I
I
I

jocului deschis. Dar, mă Întreb, cum 
se va împăca asta cu performanta 
sportivă ? E cunoscut faptul că a- 
tăcînd mai mult, greșești mai mult 
Uneori, ca să cîștlgi, e preferabil să 
te aperi.

D. L : Dar dacă înveți să ataci, vei 
greși mai pufin. De multe ori tocmai 
cel care atacă bine și joacă frumos 
învinge. Și asta urmărim...

Gh. R. : Eu cred că lucrul acesta 
va fi foarte greu de realizat, mai 
ales atîta timp cit conducerile de clu
buri cer doar „rezultate”. Nu văd prea 
lesne cum se va schimba o aseme
nea mentalitate adine înrădăcinată la 
toate nivelurile. Practic nu intuiesc 
cine va adopta stilul jocului deschis, 
cu o permanentă circulație a balo
nului asumîndu-șî riscul de a pierde... 
frumos. Fără îndoială că un rol im
portant îl vor juca arbitrii, care pot 
influența mult desfășurarea unei 
partide fie In bine, fie In rău. Vor 
trebui negreșit sancționați jucătorii 
duri, obstrneționiști. Noi, jucătorii, 
ne-am cam pierdut încrederea în ar
bitri. Așa că...

C. A. : Aș vrea să fac o precizare : 
n-ar fi just ca arbitrii să fie Suspec
tați aprioric. Și așa sînt destul de 
putini.

Refl. : Adevărat. Să vedem ce pă
rere are ta această problemă repre
zentantul „cavalerilor fluierului** 1 
Am vrea să-l întrebăm precis dacă 
consideră că actualul corp de arbitri, 
apt să conducă „jocuri de A", este

de 
ro
ca

cî-Al. T-: Problema comportă și 
teva aspecte colaterale. Avem echipe 
divizionare fruntașe, ca de pildă Di
namo, știința Petroșani, „U“ Timi
șoara, Agronomia Cluj, care n-au te
renuri proprij de antrenament. Lu
crul acesta se reflectă, firește, în com
portarea jucătorilor. Un alt aspect : 
Ia cluburi se fac antrenamente de 
scurtă durată și de o slabă intensi
tate Intervine în plus și un cu to
tul insuficient sprijin material față de 
acest vechi sport practicat in Româ
nia. Federația, cu ajutorul organelor 
sportive locale, va căuta să îmbună
tățească situația. De pildă, sc va in
sista pentru ridicarea calității proce
sului de pregătire la cluburi, începîn- 
du-se chiar cu elemente vizate în 
vederea selecției. De altfel, selecția, 
intr-o primă formă, o vor face toti 
cei 12 antrenori de divizie A și presa. 
Toți jucătorii propuși vor fi testati, 
verificîndu-li-se calitățile tehnice, fi
zice Și de inteligentă, cunoscut fiind 
faptul că rugbyul este un sport pre
tențios. Se înțelege că vom alcătui 
un plan de tfregâtire, în care vom 
accentua principiul jocului de atac. 
Pentru a realiza toate aceste obiec
tive va trebui să pornim la treabă 
de la niște condiții superioare. Nu 
este normal ca lotul national să nu 
dispună de un teren propriu, dotat cu 
aparatură modernă, după cum nu este 
firesc ca echipa națională să întînj- 
pine un joc atît de dificil, cum esle 
acela cu Franța, fără a fi_ testată în 
prealabil intr-o serie de întîlniri cu 
adversari de peste hotare, care să o 
solicite intens.

Red. : Aveți in vedere vreun plan 
concret 7

I- I. : Sint în curs de perfectare o 
serie de Intîlniri. Astfel, se pare că 
există posibilități reale de a relua 
contactul cu rugbyul britanic. Este 
vorba de o dublă partidă, cu carac
ter amical, tur In mai. retur în sep
tembrie, cu selecționatele a două co
mitate, Cornwall și Devonshire. Apoi, 
de o dublă partidă — In iunie Și în

adevărata valoare
a

directoare apar în 
concepute. Nu se 

_________  ___ suficient de clar 
problema selecției. Va merge federa
ția în continuare pe ideea alcătuirii 
echipei pe baza propunerilor unor 
antrenori de club sau va face apel 
la o comisie de selecție „supra-clu- 
buri“ ?

Red. : Liniile 
general ca bine 
conturează însă

P. C. : în anii trecuți. selecția se 
realiza mult mai ușor. Erau trei e- 
chipe mai tari, la București, care se 
detașau — Grivița Roșie, Dinamo și 
Steaua — le urmăreai și.-, gata se
lecția ! Acum este mult mai dificil. 
S-a realizat un echilibru valoric în
tre formațiile bucureștene și cele pro
vinciale. Sistemul informațional, de 
depistare a elementelor valoroase este 
însă greoi. Iată, de pildă, un jucător 
ca Florian Constantin, de la Petro
șani, a fost propus pentru națională, 
dar eu nu l-am „văzut". împotriva 
echipei noastre a jucat mai slab, iar 
cu alte prilejuri nu l-am putut ur
mări...

Red. : Este de înțeles, dv„ ta cali
tate de antrenor de club, aveți ochii 
mai mult ațintiți asupra jucătorilor 
proprii...

I. I.: Vom opta, desigur, pentru 
un colectiv de selecție, în care va fi 
inclus și antrenorul federal, în grija 
de a forma cea mai bună reprezen
tativă posibilă. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cit apare evident faptul că 
s-au făcut greșeli In trecut în selec
ționarea jucătorilor, despre care însă 
nu cred Că mai e cazul să vorbim. 
Ne propunem ca pe viitor să îmbu
nătățim munca de selecționare a ele
mentelor susceptibile să facă parte 
din națională, îndrepiîndu-ne atenția 
asupra jucătorilor tineri, cu un ga
barit corespunzător actualei maniere 
de a juca rugby în lume. într-un cu- 
vînt, vrem să asigurăm echipei na
ționale condiții mult mai bune, în
cepînd cu etapa de selecție a jucăto
rilor și terminînd cu perfectarea unor 
meciuri în compania unor adversari 
tot mai puternici, în care sportivii 
noștri să-și poată valorifica din plin 
calitățile. Și în ultimă esență rugbyul 
românesc sâ-și afirme valoarea.

Al. T.: Eșalonul secund ar trebui 
să însemne, după atîția ani de rugby 
în România, mult mai mult decît la 
ora actuală. De aceea, aș preconiza o 
divizie B mai puternică, eventual or
ganizată Pe o grupă, să-i zicem I, care 
să dea dreptul la promovare și cu 
alte grupe (mai slabe) concepute după 
criterii geografice, regionale- Apoi, mă 
gîndesc la o limitare a numărului ju
cătorilor vîrstnici 
De exemplu, doar 
30 -de ani.

în formațiile de B. 
trei jucători peste

făcut ceva pentruBed. : Trebuie ____ ,____
creșterea prestigiului diviziei B. Alt
fel Întreg campionatul secund capătă 
un caracter neserios. Pe lingă unele 
centre temeinice cum ar fi Tirnă- 
veni. Suceava, 
pentru a nu le cita decit pe cele 
mai trainice, au apărut și apar, de 
multe ori, din pur entuziasm, unele 
echipe •» la Roman, Cernavodă. «>■

Săcele, Craiova,

Ai. T.; O exigență sporită față de 
B va determina, desigur, și creșterea 
întrecerii din categoria superioară Pre
conizăm lansarea, începînd cu ediția 
1972—1973, a unui campionat mai puter

nic, mai reprezentativ, cu 14 echipe. 
(N. R. — Anul acesta v® retrograda 
o singură echipă, promo vi nd trei — 
două din seriile provinciale Ș> una din 
București). Se va juca astfel mai 
mult, ceea ce constituie o cerință im
perioasă. O întrecere susținută, la ni
velul exigențelor unui meci cu Franța, 
în care să se joace frumos, deschis, 
în spiritul pe care l-au visat cei ce 
au „inventat" rugbyul. Vom căuta pe 
toate căile să avantajăm echipele 
care... joacă. Vrem să cultivăm plă
cerea de a juca, să implantăm în rîn- 
durile rugbyștilor — începînd cu cel 
mai tineri — o nouă mentalitate.

In loc de concluzii
I. In problema juniorilor:

L I. f As adăuga că vom susține eu

• Necesitatea ancorării mai strtase a rugbyului de școală. 
• Lansarea unui campionat de rugby redus pentru copii și 
organizarea unui campionat național al juniorilor • Obliga
rea echipelor din divizia A să albă formații de juniori. (Si
tuații ca acelea ale Științei Petroșani sau Universității Timi
șoara, care atacă titlul național fără a avea in spate nici 
măcar o echipă de juniori, nu sînt normale).

II. Tn problema sistemului competițicnal:
• prelungirea perioadei competiționale prin mărirea nu

mărului echipelor competitoare in divizia A la cifra de 14 
șl crearea posibilităților creșterii numărului de jocuri prin 
organizarea unor competiții gen-cupă. • Asigurarea cursivi 
tății campionatului, neadmițindu-se Întreruperi decit tn cazul 
în care echipele reprezentative (A sau B) sint angajate in 
partide internaționale. • Mărirea numărului jucătorilor din 
loturile divizionarelor A. • Reorganizarea diviziei B cu o 
serie mal puternică, dind drept de promovare, și cu citeva 
serii regionale • Limitarea numărului jucătorilor virstnici 
în formațiile diviziei secunde • Elaborarea de către colegiul 
de xntrenori a unei concepții de Joc moderne, adecvate ma-

nlerei în care se joacă astăzi rugbyul ta lume. Colegiul de 
antrenori va trebui să stabilească de asemenea teste și probe 
de control eliminatorii pentru toți jucătorii divizionari. • 
Creșterea aportului arbitrilor la buna desfășurare a jocurilor 
oficiale. Colaborarea mai strinsă cu antrenorii, ta ideea asi
gurării unui rugby constructiv, spectaculos. în același timp, 
arbitrii trebuie să dovedească mai multă personalitate Și 
probitate morală, pe teren și ta afara Iui • Formarea Și 
promovarea ia meciurile divizionare a unor arbitri din pro
vincie • Spectatorii să manifeste o atitudine mai 
trecînd peste propriile simpatii și să încurajeze în 
joeul frumos.

III. Tn problema echipelor naționale :
* Reprezentativa tării să fie alcătuită pe baza 

rilor unei comisii de selecție (3—5 membri, nelegați — 
resele vreunui club) © Mai multe contacte internaționale și 
teste mai dificile pentru echipa națională ® Organizarea 
unei reprezentative tie tinerei („anticameră** a echipei na
ționale) căreia să i se asigure și un calendar internațional 
adecvat ® îmbunătățirea progmm>ilt>l Internațional al echi
pei reprezentative de juniori.

sportivă, 
acest fel

propune- 
de inte-

Dimitrie CALLIMACHI și Tibariu STAMA

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
A doua ri a Concursului repu

blican de sală s-a soldat cu rezul
tate scontate, toate favoritele tre
cînd în tururile Următoare, fără 
prea mari dificultăți, Valeria Ba
la], cîștigătoarea He anul trecut a 
acestor întreceri, a învins mai ușor 
decît se âȘțepta pe Surioara Flo
rența Mihaî cu m SCor Simetric 
6—2, 6—2. Stelista a uzat de „ar
ma" ei He baza, lovitura de dreap
ta, punctînd decisiv. Ea se anunță 
a fi o pretendentă Ia primele locuri. 
Virginia Ruzicî, gy un joc în forță, 
cu servicii puternice, printre care 
șî mulți „ași", ă cîștigat relativ u- 
șor în fața Simonei Nunweiller cu 
6—2, 6—4. Ultima, eu tot saltul 
valorio făcut nu putea periclita 
șansa dir.amovîstei. Adriana Călina 
a întîmpinat o dîrză rezistență din 
partea Marianei ftadgiu. Ambele 
jucătoare au folosit un jos în forță, 
Dovedind mai multă maturitate, A- 
driana Călina <-a Impus eu greu 
în fața dinamovi.steî țâre marchea
ză un progres eentînuu. Elena Po
pescu (DinamoJ tn vădit progres, 
a cîștigat mal ușor decît arată sco
rul la Eler.a Crîstea (Steaua), cu 
6—2, 6—4. Doina Ionescu, practi- 
cînd un joc frumos șl bine orien
tat tactic, a terminat învingătoare 
în partida cu Violeta Berea, cu 
scorul de 6—1, 6—2.

începînd de astăzi se vor disputa 
sferturile de finală. După-amiază 
sînt programate două partide Inte
resantei Eleonora Dumitrescu — 
Virginia Ruzici și Mariana Si mi o 
nescu — Florica Butoi. Programul 
de astăzi se va desfășura între •- 
rele 8,30—12,30 și 15—21.

IONESCU
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După campionatele naționale în sală

OPINII
. IA SOFIA VOM 
NOU RECORD LA

ALE ANTRENORILOR
AVEA UN

GREUTATE
zumtlvil recordman! sl «e înscrie, tn 
sflrșlt. printre aeețfi cu renume în 
sprintul european*.

•Profesorul Emil Drăgan, marele ani
mator al atletismului muscelean, ne-a 
vorbit cu multa amabilitate despre va
loarea concursurilor de aruncări : ..La 
băieți, nivelul vizează mediocritatea. 
Aruncătorii noștri nu au forță sufici
entă, viteză de execuție șl nici măcar 
gabarit. Fără aceste elemente nu poți 
trece de 18 metri. Mi-a plăcut mult 
Ana Sălăgean și o admir pentru deo- 
seblta-1 ambiție. De data aceasta a 
clștlgat fără nici o discuție șl o felicit 
pentru noul record. Valentina (n. n. 
Cioltan) a fost emoționată și Inhibată 
de concurs. Mi-a demonstrat-o din
plin atunci cînd am văzut-o cum 
aruncă la încălzire 16 metri, fără nici 
un fel de elan, și peste 17,50 m cu 
elan (I). In întrecerea propriu-zisă 
a fost însă de nerecunoscut. Ea mai 
are încă destule de învățat pentru a-și 
valorifica marile posibilități. In vară veți 
avea mari surprize. Deocamdată, sin
gurul pronostic pe care îl fac este... 
noul record pe care-1 va înregistra 
una din reprezentantele noastre (Să
lăgean sau Cioltan) r în concursul in
ternațional de sîmbătă și duminică de 
la Sofia".

SĂRITORII NOȘTRI AU CLASA...
...ne-a declarat, fericit de reușita 

elevului său Carol Corbu, antrenorul 
emerit Baruch Elias. j,La triplu salt, 
un român atacă recordul de sală al 
lumii ; săritorii In lungime pendu
lează In apropierea celor 8 metri, cifră 
care marchează adevărata lansare în 
circuitul valorilor intrenațlonale. Șl
Viorica Viscopoleanu ș se apropie cu
pași repezi de forma • care i-a permis 
să cucerească . In 1970 primul titlu de 
campioană indoor a continentului. De 
data aceasta, Insă,' ea este îndea
proape tatonată de . Elena Vintilă, care 
demonstrează o formă bună la început de sezon. ----- *•- —
va fi pină ___  ___  ____________
vom prezenta la Grenoble un grup ce 
va face cinste școlii " ~ '
atletismului românesc, 
însă, nivelul cehii 
al tineretului, nu 
aceasta trebuie să

Dacă șl Cornelia Popescu 
atunci aptă de concurs,

de săritori a 
Din păcate 

de al doilea eșalon, 
este prea ridicat și 
ne dea de gîndit..."

MACAR TREI DIN PATRU.»
Eugen Lupșa : „Nu numai recordul 

național stabilit la 60 m plat (6,6 s) 
de către elevul meu Tamaș Szabo — 
care înseamnă șl standardul partici
pării la europenele de sală de la Gre
noble —- ci șl prezența a trei sprinteri 
timișoreni In finala acestei probe, mă 
fac mai optimist ca În alte sezoane. 
S-a spus de multe ori, șl continuă 
să se spună șl In prezent, că sprintul 
a rămas ta urma nivelului Internațio
nal. Nu e momentul acum să contra
zic asemenea aprecle-!. dar cred că a 
sosjț timpul relansări! sprintului ro
mânesc. Colegul șl prietenul meu Ion 
Mdlna spunea că am putea a cătul la 
Timișoara o. ștafe ă de 4x100 m capa
bile : . * ____ 2/ ___ri
Personal, sper ca măcar trei din pre-

TĂCEREA DINAINTEA FURTUNII
Antrenorul federal Gheorghe Tim. 

breșteanu avea, desigur, motive să fie 
mulțumit de cea mai reușită ediție a 
campionatelor naționale de sală : 
,.Apreciind realist, obiectiv, cele două 
reuniuni, multe dintre rezultatele ob
ținute, dintre recordurile naționale sta
bilite, pot conta și ta arena interna
țională. Chiar dacă nu avem suficiente 
cifre comparative din concursurile 
europene de sală (tăcerea dinaintea 
furtunii ’), sînt optimist fa privința 
caracterului competitiv internațional al 
unora dintre rezultatele obținute fa 
sala „23 August", s-a bătut multă mo
nedă pe faptul că atlețil bucureșteni 
n-au avut condiții optime de antrena
ment specific, că n-au avut unde să 
se rodeze înainte de concurs. Rezul
tatele bune obținute In majoritatea 
probelor îmt întăresc însă, convingerea 
că atletismul trebuie să se bazeze pe o 
pregătire fizică generală ccrespunză- 
toare. Și că o dată dobtndit ..simțul* 
concursului înaintea europenelor de 
sală, a ’.eții noștri vor concura onoratul 
la Grenoble. Să nu uităm însă „gău
rile" existente la triplu salt (dne se 
află in spatele lui Corbu 7). înălțime 
și garduri femei (care sînt adversarele 
Corneliei Popescu șl Valeriei Bufanu T)“.

La o vîrstă (55 de ani) la care multe atlete trăiesc din amintire succesele 
trecute, Ana Salăgean obține noi recorduri la aruncarea greutății ți luptei 

cu dirzenie pentru a concura la SO. de la Mănchen

PROGRESUL ATLETISMULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

din care doar 3310 și-au realizat 
normele de participare fixate de 
F.R.A.! Dar și dintre aceste 163 
de secții doar 54 (adică o treime) 
pot fi considerate ca fiind de per
formanță, avînd în vedere rezulta
tele înregitsrate și nxmărul atîe- 
ților pe care l-au dat loturilor o- 
limpic și republican. Ceea ce, să 
recunoaștem, înseamnă foarte, foar
te puțin.

într-o altă ordine de idei, să ve
dem care este situația cadrelor teh
nice ale atletismului. Ei bine, 
atletism lucrează 202 antrenori 
cadrați cu normă întreagă (cu 
mai puțini decit in 1970) și 
de antrenori salariați cu era 
1970 — 183!!), alte 369 de cadre 
(1970 — 241) fiind încadrați în alte 
domenii de activitate. Chiar dacă 
aceste cifre, sînt în descreștere 
față de anul anterior, trebuie to
tuși avută în vedere situația că 
nici un alt sport — inclusiv fot
balul — nu are la dispoziție, în 
tara noastră, un număr atît

în 
în-
36

157 
(în

să pulverizeze recordul național.

CELE 12 ECHIPE MASCULINE S-AU
Așadar, miine, la Brașov începe returul în divizia A masculină. Pro

gramarea Iui sub formă de turnee a necesitat, firește, pregătiri adecvate 
din partea tuturor celor 12 formații. Dovadă, numeroasele competiții or
ganizate în diverse orașe pentru acomodarea cu acest sistem, pentru gă
sirea unor noi formule, în vederea îmbunătățirii randamentului echipe
lor. Configurația clasamentului după tur a impus o atenție sporită în 
pregătire, nici una dintre fruntașe neputîndu-se considera fără adversar 
Ia titlu, iar zona retrogradării se întinde pînă Ia locul cinci. Deci, turne
ele returului anunță dispute palpitante încă din primele etape. Cum se 
prezintă la acest start tumultuos divizionarele A masculine ? Pentru a 
afla răspunsurile, am cules cîteva date asupra pregătirilor efectuate și a 
speranțelor cu care voleibaliștii eșalonului fruntaș abordează partea a 
doua a campionatului.

a DINAMO, lidera campionatului, 
a efectuat antrenamente intense după 
întoarcerea celor 5 jucători pe care 
Ii oferă lotului național și ți-a verifi
cat potențialul tn „Cupa Politehnica", 
mai puțin elocventă pentru alb-roe::. 
care au, evoluat fără cîțiva jucători 
de bază, reținuți de examene. ,-La 
Brașov, ne spunea antrenorul G. E- 
remia, Dinamo țintește firește victo
ria în toate întilnirile, insă sarcina 
sa va fi foarte dificilă, îndeosebi în me
ciurile cu Politehnica Timișoara 
Tractorul, mai ales că lotul 
va fi restrîns : Schreiber, 
Stoian, Vraniță, Oros, Codol, 
noiu, Păușescu și Adam. Este 
ca Udișteanu, care va face pregătire 
fizică în această perioadă (la cere
rea antrenorilor lotului), să nu par. 
ticipe Ia jocuri".

• Se pare că
zează mult pe 
pentru o eventuală______ . _ „
ția fruntașă. Echipa a participat la 
mai multe competiții. Antrenorul Tă- 
nase Tănase și-a arătat însă în
grijorarea față de faptul că, datorită 
antrenamentelor la lot a unor jucă
tori ai săi, s-a treat In echipă un de- 
calij- In nivelul de pregătire, subli
niind importanța omogenizării — care 
a fost totdeauna atu-ul Stelei — cen
tru campioni. Totuși, credem că a- 
ceastă omogenizare s-a realizat în 
bună măsură la ultimele partide de 
verificare.

• RAPIDIȘTH, a căror pregătire 
a fost deosebit de intensă, în ultima 
vreme, își fac calcule tainice în le
gătură cu titlul. La giuleștem, se re
marcă o apropiere Intre rezerve și 
titulari, ceea ce poate să Însemneze 
mult pentru băieții lui Aurel Dra
gan.

$> 
nostru 
Tîrlici, 
Dumă- 
posibil

STEAUA mi- 
aceste turnee 

revenire pe pozi-

• Zilele trecute, antrenorul forma
ției IE.F.S., Ștefan Strcxe, ne spunea 
că echipa sa. ca de altfel toate ce
lelalte formații studențești, a fost 
handicapată In pregătirea pentru re
tur din cauza sesiunii de exame.-.e. 
Totuși, speră că la Bratov, unde este 
de părere că echipele vor oferi par
tide frumoase publicului localnic, e- 
chipa să obțină 3 -.-tetorii din 4 me
ciuri.

• „Bancarii* lui HoraU-j Nicolau. 
voleibaliștii de la PROGRESUL, au 
abordat pregătirea deciși să nu pără
sească de astă-ăată, prima divizie. 
„In primul turneu, ne mărturisea an
trenorul, vom prezenta o echipă eu 
alfi ridicători : Ozun ȘL.. Horxuu Ni* 
roiau. Cred că va merge mai bine. 
Ceea ce ne va încurca puțin este fapt- 
tui că 
pentru

• Si
cordat . . _
turului, pentru a face față exigențe
lor sistemului turneu. Antrenorul lui 
„U“, C. Bengeanu, a efectuat cite 5 
antrenamente săptămlnal mai tatii 
pentru sporirea rezistenței în condi
ții de joc, apoi pentru omogenizare. 
Echipa a avut o comportare bună în 
meciurile de verificare susținute la 
ultima perioadă : întilnirile cu Poli
tehnica Timișoara și „Cupa Timiș*, 
pe care a clștigat-o- Antrenorul clu
jenilor. satisfăcut de sistemul turne
elor ne-a declarat că la Brașov sperii 
să rărrfoă pe locul 5, pe care a în
cheiat turul.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
înceout mai devreme (încă din de
cembrie) pregătirile pentru retur. 
După o perioadă de acumulări fizice 
la „Căpriorul”, studenții și-au conti
nuat preparativele în Timișoara oib

EXCURSII
IN

STRĂINĂTATE

nu am avut suficient timp 
pregătirea iehnieo-taeiieă*.
STUDENȚII CLUJENI au a- 

mai mult timp pregătirii re-

DIVIZIA C Șl PROBLEMELE El

mare de specialiști. Și totuși mun
ca nu se ridică încă în ansamblul 
ei la nivelul dorit și așteptat. Ac
tivitatea antrenorilor, așa cum a 
reieșit și din desfășurarea lucrări
lor ședinței comitetului federal, are 
încă multe și serioase lipsuri, care 
țin nu numai de aspectul ei profe
sional, ci și de lipsa de înțelegerea 
deplină a rolului pe care-1 are an 
trenorul în mișcarea noastră spor
tivă, de obligațiile și răspunderile 
sale, de colaborarea perfectă care 
ar trebui să existe între acești 
meșteri și In cadrul forumului ce 
trebuie să fie colegiul central al 
antrenorilor. Practica a arătat însă, 
și nu numai în 1971, că la acest 
capitol sin tem mult rămași Ir- ur
mă și că vor trebui eforturi con
jugate. din partea tuturor, pentru 
ca lucrurile să se urnească din sta
rea de inerție In care se află și 
activitatea să prospere, proporțio
nal cu sarcinile majore, de mare 
importanță, care stau în fața atle
tismului nostru, mai ales Ci~ acest 
an al celei de a XX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice.

In vederea

PREGĂTIT

primului turneu al returului

MAI TEMEINIC
noului ior antrenor, Gh.conducerea noului lor antrenor, Gh. 

Bodescu. Acesta s-a declarat nrulțu* 
mit de tragerea de inimă pe care au 
manifestat-o elevii săi Ia antrena
mente și speră ca tn turneul de la 
Brașov situația de loc roză a echipei 
să fie îmbunătățită.

• Deținătoarea lanternei, UNIREA 
TRICOLAR BRĂILA a început p-c- 
gătirea printr-un scurt stagiu la mun
te, urmat de întllniri amicale cu Vi
itorul Bacău. Delta Tulcea, Petrolul 
Șl Vagonul din Ploiești și Locomotiva 
București. Lotul brăilean, faorte s*- 
rac In tur, va fi completat cu ele
mente de valoare.

• \TTTORUL BACĂU a început
pregătirea la sftoșitol 1=1 decembrie 
la STăntc Moiiocta. după caro rolei- 
batișta kt VasOe Petrișor an dedi
cai» sâotâm’-j; rfte 10 oro ant.-ena- 
menUtiuL Pînă în prezent echipa a 
susținu: multe fa'.Enfrl de 
cu adversari de potențial 
Relor.tiJ Si*, ioeșt:. St -aua. 
Unirea Tricolor. Tractorul 
cest interval antrenorul a 
'mul dintre tinerii talentat!,_____
Chifa (18 ani) și și-a pregătit alte re
zerve valoroase : Zvolinsehj (18 ani) 
și Gavril <19 ani).

• S: STUDENȚII CRAIOVENT se 
prezintâ la startul returului cu o pre
gătire minuțioasă. Din 5 ianuarie, e- 
Jevii Ini Radu Zamfirescu au făcut 
cite 6 antrenamente săptămlnal șl au 
participat la o competiție de verifi
care. „Cupa Timiș*- Vicepreședintele 
ci-tijului. I. Constantinescu. remarca 
totuși faptul că din cauza sesiuni! 
de examene, zandamcntiil echipe
lor studențești va C influențat Cra- 
iovenii. care țintesc rămlnerea în di
vizie, Isi concentrează forțele mai 
murit spre turneul al doilea al re
turului.

• Voteibariștii de la TRACTORUL 
și-au Incepat pregătirile la 3 ianua
rie sub conducerea antrenorului Vio
rel Papuc, care l-a înlocuit pe Gh. 
Fenariu — plecat ca antrenor La echi
pa Arc Linca din Triest După un 
scurt popas (inițial) la Predeal, bra
șovenii au continuat pregătirile în 
sala proprie, dovedind mai multă se
riozitate. Sînt doar gazdele turneului 
și nu vor să-și dezamăgească supor
terii... Nici o schimbare tn lot față 
de tur.

• împăcind Și capra Și varza (se
siunea de examene și pregătirea) vo
leibaliștii POLITEHNICII GALAȚI 
sînt hotărî ti ca la Brașov să. realizeze, 
pe cît posibil, cam tot atît cît au rea
lizat în întregul tur și să promoveze 
în prima parte a clasamentului. Me
ciurile de verificare sînt elocvente In 
acest sens-

Raid realizat de 
Aurelian BREBEANU

cu concursul corespondenților 
GRUIA- P. ARCAN. I. IANCU, 
GURGUI, N. COSTIN Și I- M. POCOL.

ESTE PREA LENT
Deși s-au făcut serioase Investi

ții, poate că totuși baza materială 
a atletismului nu este încă pe de
plin îndestulătoare. Totuși, trebuie 
avut în vedere că multe dintre sta
dioanele noastre nu sînt exploatate 
funcționa] Ia nivelul dorit, de un 
r.-imăr cit mai mare de tinerj și 
tinere, că nu există încă un ast
fel de calendar de concursuri care 
să se întindă pe o durată cît mai 
mare dintr-un an și care să-i an
greneze pe atiețj — așa cum se 
întimplă în cazul jocurilor sporti
ve — dt mai multe săptămini, că 
instruirea începătorilor, în foarte 
multe cazuri, se face de mîntuială.

în sfîrșit, din dezbaterile asupra 
cărora vom reveni Intr-un număr 
viitor, a reieșit ea una dir cauzele 
râmînerii în urmă a atletismului 
nostru, faptul că — din nou cu 
unele excepții — se muncește mult 
prea puțin In cadrul lecțiilor de 
antrenament, volumul de muncă 
fiind cu totul insuficient pentru a- 
bordarea cu succes a ceea ce se 
cheamă a fi astăzi performanța a- 
tletică. A trecut de mult vremea 
cînd, cu doar două antrenamente 
pe săptămînâ, se putea participa 
în concursuri. Acum avem alte pre
tenții și, să nu uităm, avem și alte 
condiții de activitate. Rezultatele au 
atins o înaltă cotă valorici și pen
tru a le putea atinge este neveie 
de un volum uriaș de muncă, de 
o viață sportivă fără reproș, de u- 
tilizarea consecventă a celor mal 
noi mijloace șl metode de antrena
ment pe care rd Ie pune la dispo
ziție știința, mal bine zis — știin
țele. de o educație de Cer și. dați-ne 
voie s-o spunem, de o regrupare a 
fcrțelcr, de o stingere totală a 
rîndurilcr tuturor lucrătorilor atle
tismului. Aridei, nu se va putea a- 
junge pae» departe, chiar dacă 1972 
va fi cu ceva mai bun cecît 1971!

La Cluj, delegații echipelor din 
raza județelor convocate la consfă
tuire, față în față cu federația de 
specialitate (reprezentată de Ion Ba
laș, vicepreședinte, și de Petre Ola
ni, secretarul comisiei de competi
ții și disciplină) au făcut parcă 
front comun, fraternizînd spontan, 
ui tind asperitățile (unele subiective) 
izvortte din lupta lor pentru supre
mație în campionat. Doleanțele lor 
au fost colective, nuanțate de pre
tenții idealizate, fără suport obiec
tiv și putere de principiu. De aceea, 
spunem că. în afara unei singure 
mari excepții (antrenorul Horst Re- 
cer de la Independența Sibiu) s-a 
vorbit foarte puțin, sau de loc, de 
procesul instruirii, arma cea mai 
eficace. In ultimă instanță, a pro
gresului fotbalistic. Vom desprinde 
totuși cîteva idei care au dominat 
discuțiile ulterioare

O CIRCULAȚIE DE JUCĂTORI... 
RAȚIONALA

existat o unanimitate de pa
in sensul acordării dezlegării

A
reri _
automate pentru Divizia C a acelor 
jucători din categorii superioare 
care, practic, fac .tușă* prelungită 
în echipele lor. In aceeași ordine 
de idei, «-a dezavuat obiceiul unor 
echipe superioare de a racola jucă
tori din Divizia C, prin orice mij
loace, evitînd o discuție prealabilă 
între cluburile Interesate sau dero- 
bîndu-se de la obligații mutuale în 
cazm unor perfectări realizate. Tov- 
Marian Anca (Metalul Aiud) a dat 
chiar un exemplu concret: clubul 
Universitatea Craiova nu și-a ono
rat promisiunea de a disputa un 
med la Aiud în schimbul jucătoru
lui Ciocirian, cedat, „cu satisfacția 
de a promova din orașul nostru în 
fotbalul de mare performanță", for 
mației craiovene-

DELEGAREA ARBITRILOR
S-a atras atenția asupra frecven

telor delegări de arbitri din loca
lități îndepărtate, care încarcă exa
gerat obligațiile de barem (în re
plică tov. Ion Balaș le-a amintit 
reprezentanților echipelor diviziona
re C propria lor supralicitare de 
arbitri „cit mai neutri și cît mai 
de departe, pentru a preîntîmpina 
suspiciunile1*). S-a insistat și asupra 
profilului etic, în suferință, al uno
ra dintre arbitri.
O COLABORARE MAI STRÎNSA 

CU FEDERAȚIA DE SPECIALITATE...
„.este concluzia logică trasă din 

cuvin tul lui N. Sara (vicepreședin
tele C.J.E.F.S. Alba) care, amintind 
că în județ activează cinci echipe 
divizionare C, a relevat că în ulti
mii trei ani de zile doar un singur 
antrenor federal (C. Ardeieanu) a 
călcat hotarul județului

BAZA MATERIALA INCA PRE
CARA la o serie de echipe, care nu 
au condiții propice de antrenament 
(Independența Sibiu, Constructorul 
Baia Mare, Textila Sebeș).

Tovarășul Ion Balaș, coneluzio- 
nînd lucrurile, a risipit mentalita
tea falsă după care federația are 
obligația exclusivă de a subvențio
na. Vorbitorul a insistat asupra 
fructificării inițiativelor și posibili
tăților pe plan local, popularizînd 
în acest sens exemplul pozitiv al 
orașului Bacău, unde s-a amenajat, 
prin eforturi proprii, o puternică 
bază materială în jurui stadionului 
„23 August"• Pe aceeași linie, s-a 
solicitat suprimarea gratuităților la 
meciurile de fotbal. A recomandat 
o preocupare sporită pentru creș
terea jucăto-ilor în pepiniere pro
prii și pentru eventuale promovări 
judicioase din campionatele județe
ne. S-a atras atenția comisiilor ju
dețene de fobal ca să acorde toată 
grija consolidării secțiilor, a birou
rilor de secție, a degrevării antre-

norilor de activități administrative. 
S-a accentuat necesitatea unor pre
gătiri asidue (propunîndu-se chiar 
experimentarea testului Cooper). 
S-a afirmat clar intoleranța viitoa
re a federației față de abaterile dis
ciplinare pe terenul de joc sau în

1M CUPEN

IMPRESIILE
LUI 

MIRCEA DRIDEA

POLITEHNICA IASI A3 REVENIT DIN LIBAN

veriScare, 
variabil : 

Progrerri. 
etc. în a- 
titularizat 

Comei

în

C. 
St

Pentru Politehnica Iași, intervalul
7— 13 februarie a Însemnat o săptă- 
mlnă de pregătire prin antrenamente 
Si Jocuri pe terenurile din Beirut și 
Tripoli, de unde a revenit luni seară. 
Deși timpul a fost rece. în această 
perioadă, turneul — cum ne spunea 
antrenorul V. Mărdărescu — a furt 
folosit din plin, lotul fiind rulat în 
trei partide disputate în patru zile: 
marți 1—1 cu Racing Club Beirut joi 
1—2 cu Homenetmen Be'rut vineri
8— 2 ar Salam .^Tripoli.

„Pentru mine — ne spunea' antre-

Azi. In „Cupa 16 Februarie-4

norul ieșenilor — rezultatele au con
tat mai puțin și mai mult faptul că 
am putui constata, cu satisfacție că din 
punct de vedere al rezistenței jucă
torii s-au prezentat din ce în ce mai 
bine, fiind capabili să forțeze jocul 
spre final în ultimul meci. In plus, 
mi-am putut cristaliza scheletul echi
pei pe care o voi alinia în campionat. 
Dintre jucători, în afara jucătorilor 
de bază s-au comportai bine și chiar 
foarte bine tinerii Dănilă, Hance- 
riuc Și Ciobotaru, o finisă extremă 
dreapta în care îmi pun niari spe
ranțe”

Reveniți acasă, studenții ieșeni își 
vor continua pregătirile în primul 
rînd prin jocuri amicale cu Chimia 
Suceava (azi). Sport Club Bacău (tur- 
retur) și Progresul Brăila (tur-retur).

Reîntors din stagiul de 
schimb de experiență efec
tuat în R. F. a Germaniei 
(untie a fost trimis de fede
rația noastră de specialitate 
împreună cu Motroc), antre
norul secund al echipei Pe
trolul, Mircea Dridea, ne-a 
făcut ieri o vizită 1a redac
ție.

Pe lingă plăcerea unei 
convorbiri cu o fostă vedetă 
a gazonului și cu un fost fa
vorit al publicului, reporte
rul a avut satisfacția întîl- 
nirii cu un adevărat analist 
al fotbalului, care știe să 
observe, să decanteze valo
rile, să le cîntărească, să 
extragă judecăți de valoa
re. Pentru cine-1 cunoaște 
pe inginerul Mircea Dridea, 
toate acestea nu sînt surpri
ze, tehnicianul de profesie 
tratînd fotbalul cu o fireas
că înțelegere superioară.

Nu întîmplător, principa
lele impresii ale antrenoru
lui ploieștean ne-au fost pre
zentate pe cît de limpede, 
pe atit de sistematic.

Iată-le:
1) Prima dominantă care te 

șochează Ia fotbalul vest- 
german este disciplina in 
viața individuală a fotba
listului și disciplina de joc 
(care se respectă ca o literă 
de lege 1).

2) Fotbalul vest-german 
bucură de muiți jucători 
„tip universal1* (buni și 
atac și apărare).

3) Extremele sînt de

se 
de 
în

o 
mare eficientă (foarte teh
nice și foarte rapide), ele. 
fiind cele care reușesc, de 
regulă, să „spargă1 
adverse, 
duce, din păcate, 
extreme valoroase, 
ajuns un fel de personaje 
trecutului)

4) Nu există, aproape,

(Fotbalul
apărările 

nostru 
lipsă 
care

de 
au 
ale

DERBYUL FEMININ POLITEHNICA I. E.F.S
Jocurile de duminică ale diviziei A

• Sala Giuleșt: găzdateș» astăzi, 
de ia ora 17, prma etapă a tradi
ționalei competiții fem -.ine ootaxâ 
cu „Cupa 16 Februarie*, ia eare î«u 
parte, ca de obicei, fruntașe ale 
bascherului românesc i Ftelitehn ca. 
LET-S.. Rapid și CacstroctoruL în 
deschidere se dispută meciul Ra
pid—Constructorul, iar de la ora 
1845 se înfruntă Politehnica și 
I.E.F.S. Intr-un foarte interesant 
derby (arbitrii D. Ganea ți SL Fiioti).
• Duminică se vor desfășura în- 

tîlnirile primei etape a celui de al 
doilea tur al diviziei A : Steaua—Po
litehnica București (derbyui săptă- 
minii), Dinamo—„U* Cluj, Voința 
București—Politehnica Cluj, Mureșul 
Tg. Mureș—I.C.H.F.. Politehnica Ga
lați— I.E.F.S., „U* Timișoara—Rapid 
la băieți și A.S.A. Cluj—„U* Iași, 
Voința Brașov—Constructorul Bucu
rești. Rapid—Sănătatea Satu Mare, 
Politehnica București—Crișul Ora
dea și I.E.F.S.—„U“ Timișoara la 
fete.
• Echipele cărora le-a fost ridi

cat dreptul de a organiza meciuri 
pe teren propriu (ca urmare a ati
tudinii nespâ-tive a publicului) vor 
juca astfel i Mureșul Tg. Mureș la 
Sibiu, Universitatea Tim-șcara la 
Arad și Politehnica Galați ia 
Ploiești.
• Participantele Ia divizia 3 în

cep al treilea tur duminica viitoare. 
Excepție fac formațiile feminine din 
seria a IV-a, care vor juca primele 
partide la sfîrșitul acestei săptâ- 
mîni.

• La cele patru antrenamente 
efectuate, de la 1 februarie, de

către jucătorii din Capitală ai Io
vului federal, au fost înregistrate 
34 de prezențe și 14 absențe. 
Frecvență 100*/» au Diaconescu. 
Nococ. Chiculescu, Zisu (Dinamo), 
Tarău, Oczelalc (Steaua); Dumitru 
(Steaua) a absentat de dcuă ori 
(deoarece a fost bolnav): Ptrțu (Po- 
îitehnica) a fost prezent la trei an
trenamente, Troacă (Politehnica) la 
couă. iar Popa. Georgescu și Ro- 
:u-u (toți de la Politehnica) doar 
la cite unul (primul). Din II ab
sențe înregistrate, 12 sînt ale bas
chet baiiștilor de la Politehnica, în 
ciuda faptului că toți s-au argajat 
să participe la antrenamentele lo
tului federal, chiar și în perioada 
examenelor. <3ne va roși dacă la 
teal ram tari a din acesl an se va re
peta dezastrul de anul trecut, cînd 
reprezentativa țării s-a clasat pe 
ultimul loc la Balcaniada de la 
Vidin.?

• Ar. arizi rd cele petrecute Ia 
meciul Palitehnica Galați—LCJLF. 
(turul diviziei masculine A), Biroul 
feoeral a deciși clubului Politehni
ca, stișper'da-ea dreptului de a or
ganiza. pe timp de o etapă, meci 
pe teren propriu; suspendarea an
trenorului MOiă Ionescu (I.C.îLF.) 
pentru o etapă; suspendarea pe o 
etapă a jucătorului Chiciu 
(I.CLH-P.); sancționarea cu avertis
ment a jucătorilor Cimpeanu 
(TGTTTj, Martinescu și Samson 
Politehnica Galați).
• Ediția 1972 a campionatului bal

canic de senioare se va desfășura 
între 22 și 24 septembrie, la Iași.

IS U.B.S.S.
Divizionara B Olimpia Satu 

Mare are in proiect un turneu în 
U.R.S.S. Sătmărenii urmează să 
susțină două jocuri, primul la 8 
februarie cu Ujgorod. iar al doi
lea la 11 februarie cu echipa Mun- 
cevo Ambele adversare activează 
în divizia secundă- a campionatului 
Uniunii Sovietice.

_ _ e-
chipă fără un coordonator de 
mare clasă, care orchestrea
ză jocul, conferindu-i un spe
cific aparte (vezi Becken
bauer, Netzer, Overath, Li- 
buda etc).

5) Nu există antrenamente 
plictisitoare. Nu ai cînd să 
te plictisești pentru că 
dintele de pregătire 
scurte și foarte tari.

Atît. Impresii scurte, 
cuprinzătoare. Impresii 
inginer fotbalist.

șe- 
sînt

dar 
de

m. p.

din SMwral careia vă recomandăm

• Corespondență specială d>" 
ISTANBUL : Aprecieri după pri
mele două jocuri ale „tricalori-
lor".
• Interviul săptâmînii cu ȘTE

FAN TRIPȘA, Erou al Muncii So
cialiste

_ • Itinerar marocan : „Olimpi
cii" și-au creat obligația califi
cării pentru Miinchen
• Analiza comportării echipe

lor PETROLUL, CRIȘUL și C.F.R. 
CLUJ in turul campionatului
• „Judecați-ne turneul la._ me

ciurile cu Bayern" Convorbire pe 
marginea evoluției echipei Steaua 
în America de Sud

• Acțiuni concrete și diverse 
pentru asigurarea unui climat ck 
d.sciplină și sportivitate în apro 
piatul sezon competițional

• „Mini-cupa 
impas?
• La ancheta 

revistei FOTBAL 
nerii „celor opt" 
antrenorul 
BOȘKOV

• Numeroase reportaje, știri, 
comentarii externe • Continua
rea rubricii „Panoramic", cuprin- 
xînd meciurile internaționale din 
întreaga lume în anul trecut.

mondială" în

inîernafionalâ o 
printre selecțio 

râspunde, astăzi 
iugoslav VUJADIN

PRIMULUI CONCURS
— Ne așteaptă, după toate probatelită- 

țile, un sezon Încărcat.
— Da. Șț pentru a putea face lața tu

turor sarcinilor ce decurg din organiza
rea competițiilor, comisia noastră cen
trală și-a sporit numărul de membri de 
Ia 5 la 3. Aceștia sînt : Al. Dan («e.re- 
tar), L. Marenco (clasificări), G. Nede- 
leseu (transferări), El. Simionescu (afi
lieri — legitimări), Gh. Ghertner, A. 
Xanu, Gh. Soos și Et. Schuller (compe
tiții).

— Ne-ați putea spune — fa afara com
petițiilor amintite — care vor fi princi
palele întreceri ale orientariștitor noș
tri î

— Prima dintre ele va avea toc chiar
luna aceasta, la Predeal. In ziua de 27 
februarie, FJl.T.A. organizează „Cupa de 
iarnă*, care va constitui un prim crite
riu de verificare a stadiului de pregătire 
ta care se află cei mai buni dintre orlen- 
tariștii noștri. Stat apoi de amintit cupele 
interjtidețene : „Rulmentul" (2 iulie), 
„Pade.ș" (6 august). „lașului* (23 septem
brie), „Olteniei” (30 septembrie), iar ta 
final „Cupa de toamnă" (22 octombrie). 
Ca noutAH aș aminti experimentarea 
tu)»/ al£lWb« 54? <4te patru tpofc

Oficiul de Turism București 
vă oferă variate excursii pes
te hotare în trim. II 1972.

o Excursii pe diferite itine- 
rarii cu trenul, autocarul sau 
avionul în : Uniunea Sovietică 
Polonia, Bulgaria, Cehoslova
cia, R, D. Germană, Ungaria, 
Iugoslavia, Italia, Franța, Grc- 
cia și Turcia.
• Excursii ia Praga cu ocazia 

campionatului mondial de ho
chei — grupa A — (19—26 IX 
1972).

• Excursii ia Budapesta cu 
ocazia meciului de fotbal Un
garia — România de 5 și6 zile 
(27 sau 28 IV — 2 V 1972).

0 Excursii Ia Olimpiada 
la Miinchen în perioada 22 
gust — 16 septembrie a.c.

★
Ea cererea colective

lor din întreprinderi, In
stituții, școli, a cluburi
lor și asociațiilor spor
tive, se organizează ex
cursii pe itinerariile so
licitate.

Informații suplimen- 
MFrg Ia filiala Oficiului 
de Turism București, 
Calea Victoriei 100 
leton 16.44.31.

SE PREGĂTEȘTE CELEBRAREA A 25 DE ANI 
DE LA DISPUTAREA
Orientarea turistică se află, anul aces

ta, in fața unui jubileu pe care ține să-l 
onoreze cum se cuvine : un sfert de 
veac de la organizarea primului concurs 
în țara noastră. In vederea acestui eve
niment, comisia centrală de competiții 
din cadrul federației de specialitate a 
ținut, zilele trecute, o ședință In cadrul 
căreia a luat o serie de măsuri. L-am 
rugat pe președintele comisiei. Paul S. 
Simionescu, să ne spună in ce fel va 
fi sărbătorită această aniversare.

„Xe-am propus să organizăm — in pri
mul rind — un festival internațional de 
oriantare turistică. El va cuprinde tradi
ționala noastră competiție „Cupa Somâ- 
nlei“, care se va bucura de participarea 
celor mal bune elemente din țară, pre
cum șl a unor oaspeți de peste hotare. 
Pe lingă aceasta se vor desfășura — in 
aceeași perioadă (7—13 august) — fina
lele campionatelor republicane de juniori 
și de copil. Comisia județeană de turism- 
alptnism Arad, cu sprijinul CJEFS-Arad, 
va organiza, In zilele de 2—3 septembrie, 
a 25-a ediție a Cupei Zarandului, pe lo
cul unde s-a desfășurat, acum un sfert 
de veac, piiuayi nostru concur? de ace»t

La 20 Februarie 1972

i

în perspectivă un festival in
ternațional de orientare turistică 
• „Cupa Zarandului" la a 25-a 
ediție • Primul mare concurs al 

sezonului: „Cupa de iarnă"

Tragere excepțională Pronoexpres

thi. in concursurile pentru ^.Marele tio- 
teu turistic* și ta „Cupa Olteniei".

— Vedem ci ați pășit ferm la rezol
varea problemelor legate de activitatea 
ccmnetițltMialâ din acest an. V-am ruga, 
totuși, să ne înapoiem la anul trecut, 
pentru a-1 defini cîteva trăsături.

— Put-m spune că s-a înregistrat un 
progres sensibil, al competițiilor, atit 
sub aspect cantitativ cit și calitativ. Aș 
remarca, de exemplu, Cupa Munților, 
Cnpa Olteniei, Cupa Municipiului Bucu
rești și Cupa lașului. In schimb, conti
nuă si ne nemulțumească faptul că o 
serie de comisii județene se mărginesc 
să organizeze doar concursuri de cam
pionat, dar nu și întreceri județene de 
categoria I sau dacă fac acest lucru 
negnjeazA să trimită rezultatele federa
ției pentru omologare. Din această cau
ză, numărul sportivilor care au clasifi
carea de categoria I este foarte redus. 
Sperăm ca, ta acest an, comisiile jude
țene de turism-alpinism * 
mar* atenție problemei 
tivllor, ea șl activizării 
entare pentru a atrage 
tivi ta rtadurile lor.

Săbț'tifln BONIFACIU

să acorde o '.nai 
clasificării spor- 
secțiilor do ori- 
mai mulți spor-

Duminică 20 februarie. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează prima tragere excepțio
nală Pronoexpres din acest an.

Lista cîștigurilor oferite La a- 
ceastă tragere este deosebi: de va
riată * toturisme DACLA 1300 
și SKUi/A S 100. excursii a cite 2 
locuri în UNGARIA — POLONIA 
și CEHOSLOVACIA pe ruta : Bu
dapesta, Cracovia, Varșovia, Bra
tislava — cu trenul — durata cea 
10 zile și excursii 
itinerarul: Veneția 
Florența — Rana 
Ravena — Padova 
rul — durata cca. 
și numeroase ciștiguri in băni, de 
valoare variabilă și fixă. Toate a- 
ceste premii sînt acordate 
măr NELIMITAT.

Pentru atribuirea tuturor 
cîștîguri se vor efectua 5 
geri de cîte 8 numere din 
total se vor extrage 40 de nu
mere.

Participarea se face cu urmă
toarele taxe: 3, 6 și 15 lei va
rianta. Menționăm că variante, e 
de 15 lei <£u dreptul de partin-

pare la toate cele 5 extrageri. Se 
mai poate participa cu variante 
combinate sau combinații „cap de 
pod*. . |
_ Sîmbătă, 19 februarie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va......................
Studioul 
pere tie

fi televizată direct din 
de Televiziune cu înce

ta ora 19.15.
în ITALIA pe
— Bologna —
— Perugia —
— cu autoca- 

18 zile precum

PRONOSPORT

CIȘTIG URILE CONCURSULUI 
NR. 7‘DIN 13 FEBRUARIE 1972

în nu-

acestor 
extra- 
«. Tn

CATEGORIA I; (12 rezultate) l 
variantă 5Oo?o a 12.524 lei, 2 variant 
te 25% a 6.262 lei Și 24 variante _ 
1(1% a 2.505 lei

CATEGORIA a II-a i (11 rezul
tate) 83.50 variante a 1X24 lej

CATEGORIA a III-a: (10 rezulsa^i 
te) 3^X55 varianta a '7j lei

Rubrică redactau da 
PRONOSPORT

k



Intr-o conferință de presă, la Sapporo

a declarat elMarele Premiu Schiul alpin este un sport minunat"

• Năstase și Tiriac - învinși în finala de dublu

PREȘEDINTELE C. I. 0. NU RESPINGE
1

IDEEA REVIZUIRII ARTICOLULUI 26

ideea a depășit faza ipotezelor. A 
devenit o certitudine. Tenisul, în ulti
mii zece ani, a erupt pur și simplu 
și, dintr-o disciplină sportivă mai 
curînd minoră, a devenit poate cel 
mai popular dintre sporturile indi
viduale.

Faptul acesta se datorează unei 
serii întregi) de factori. Nu cred că 
ar fi interesant pentru dv, dragi 
cititori, să-i analizez pe toți. Mă 
voi limita fia cel mai important: te
leviziunea. Ocțată cu apariția ei, 
^sporturile s-au ^împărțit în două cate
gorii distincte :j telegenice și mai pu
țin telegenice. Jn Occident, marile 
.trusturi^ marile) firme, au îmbrățișat 
jmediaf^ideea (publicității prin sport. 
(Și dacpila noi,stai comod acasă ca 
să vezi ", /Cupa- Davis* la televizor 
(nu pentru .că nu ai vrea s-o vezi 
pe teren, ci^pențru'^că nu sînt locuri 
la Progresul)/iar',în'afară de Năsta
se, de o prelaiă verde, de un teren 
roșu și de^un’pîlc de spectatori ni
mic nu-ți fură ochii,’ la Paris, de pil
dă, lucrurile ise schimbă Aici finan
ciarul Marelui Premiu e' Pepsi-Cola, 
după cum la,-4Albert Hall din Londra 

le Rothmans, (iar în S.U.A. — Gilletfe. 
Turneele sejnumesc astfel nu pentru 
că jucătorii de; tenis ar bea numai 
jPepsi-Cola, ar fama numai Rothmans, 
;ori s-ar bărbieri numai cu Gillette. 
Altul e motivul.; Finanțarea unui tur
neu de tenis, oricit de costisitoare 
(trebuie să recurioaștem, premiile au 
crescut odată1 cu'-.costul vieții) revine 

.totuși foarte ieftin) în compcrație cu 
reclama pe care turneul o face in
voluntar produsului^ respectiv. Asta 

^xplică totul.
S^ii xptunci, fiindcă ? turnee de tenis 
se\orgflnizează în fiecare săptămî- 
nă,\ televiziunea face dintr-un jucă- 

,tor de tenis vedetă tot atît de 
populară ca ■,Roger Moore sau Tom 

Uones. 'Acesta'. este motivul pentru 
care „Manolo*^ Santana devine cea 
mai mare personalitate, la el în Spa
nia, înaintea ■ tufyror toreadorilor și 
politicienilor-^ Acesta este motivul 
pentru care (Stan, Smith se situează 
— îp clasamentul .'sportivilor ameri
cani -v- pe locul treii în urma lui Lee 

,Trevino\și Joe Fraier. Dar ce ne 
piacern ? Jenisul e unlsport fără limi
ts' de timțp, în vremetce televiziunea 
are' un prdgram bine cfeterminat. A- 
tuncd schimbăm regulcrnentul jocu
lui. InV^ntăm iie-breakul și astfel în- 
cadrăm\durata\ partidei în limite ac
ceptabile' pentrîS; TV. Englezii, care 
au inventat jocuțsși ca^e au un cam
pionat mondial,',Wimb(edor>-ul, încă 
din 1877 (dată la care noi ne bă- * 
team cu turcii,'fără ca astaisă net 
împiedice să-i învingem, în.;tsecolul

publicitatea produselor tabagice la 
televiziune, ele fiind — totuși — dă
unătoare sănătății. Și atunci, ce face 
Rothmans ? Organizează un turneu 
de tenis. Televiziunea acoperă dis
putarea turneului, cu premii bune, 
iar de jur-împrejurul sălii — numai 
numele lui Rothmans !...

Spectacolul este, de fapt, mult mai 
amplu. în toate lojile de prim rang, 
spectatorii care le închiriază ser
vesc masa avîndu-i în față pe Gon
zales, pe Graebner sau pe Năstase 
(doar cei de la balconul superior vin 
să vadă tenis). Și nimeni nu l-a con
damnat pe Pancho Gonzales, atunci 
cînd, pierzînd un punct la pocnetul 
unei sticle de șampanie, le-a urat 
consumatorilor (probabil lorzi), să 
le stea licoarea în gît.

Fiindcă veni vorba. Tot la Albert 
Hall am avut ocazia ca, după 17 
ani de tenis, sâ mai văd ceva nou. 
L-am văzut pe Graebner în postura 
lui Joe Frazier, sărind fileul și lu- 
îndu-l pe Ilie de guler. Nu vreau să 
susțin că Ilie Năstase ar fi un sfînt, 
dar de data aceasta n-a avut abso
lut nici o vină. Probabil că purtînd 
numele lui Ilie cel de sus, responsabi
lul cu tunetele și cu fulgerele, Ilie 
cel de jos are din cînd în cînd o 
răbufnire mai furtunoasă. De data 
aceasta, însă, no făcuse chiar ni
mic, săracul. Graebner (sau Frazier), 
supărat pe arbitri pe copiii de mingi, 
pe Rothmans, pe toată lumea în ge
nera! și pe Ilie în special, a vrut să-l 
bato, pur și simplu, pe acesta, alt
fel decît cu mingi plasate peste fileu, 
ci deplastndu-se personal în terenul 
adversarului. Metoda — cu indulgen
ța arbitrilor — s-a dovedit fructuoa
să, lliețcl nostru, speriat, stringindu-și 
rachetele și părăsind terenul de bă
tălie.

Totuși, Ja Londra n-a ciștigat 
Graebner/ pînă la urmă, ci Richey. 
Pe acesta, doar subsemnatul l-a avut 
în mînă, în „sferturi*, cu două 
break-uri în setul decisiv. Păcat, că 
l-am scăpat... în orice caz, l-am tre
cut pe lista învinșilor din acest an 
pe Franulovici. Și cum luna ianuarie 
c fost o lună a revanșelor, în pri
mul tur, la Omaha, am avut satis
facția victoriei la Froehling. Spun 
șatisfacjie, pentru că a fost singurul 
joc televizat ol turneului și aveam 
nevoie de „imagine*. Avea nevoie 
și Froehling, fiind ultimul său joc 
înainte de a trece la profesionism. 
Eu mă gîndeam însă la „Cupa Da
vis', la Charlotte. Și dacă am cîști- 
gat ușor, aș da o sută de meciuri 
de acestea, revanșe, pentru numai 
două mingi, acelea care mi s-au 

A„luat* atunci, în ultimul Challenge- 

buit să accepte o realitatejțobiecti- . Se pare că scăpînd de griji 
vă, acceptînd jnoHifitărilejrde re- -----:—1 !
gulament,; în ; ciuda«fâptului^că sînt 
atît de corfservalbri?

LOS ANGELES, 15 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșlt întrecerile turneului 
internațional de tenis „indoor** de 
la Los Angeles, primul din circui
tul Marelui Premiu — F.I.L.T., pe 
anul 1972.

Proba de simplu a revenit jucă
torului spaniol Ar.dres Gimeno

care, în partida decisivă, l-a în
vins cu 6—3, 2—6, 6—2 pe france
zul Pierre Barthes.

In finala probei de dublu, pe
rechea americană Jim McManus— 
Fames Osborne a întrecut cu 6—2, 
5—7, 6—4 cuplul român Ilie Năs- 
tase — Ion Tiriac.

SAPPORO, 15 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Sapporo după terminarea 
celei de-a 11-a ediții a Olimpiadei 
albe, președintele C.I.O., Avery 
Brundage a declarat că „schiul alpin 
este un sport minunat, dar el nu 
trebuie să se transforme într-un 
domeniu de activitate comercială. 
Rezultatele înregistrate aici au a- 
rătat că și adevărații amatori pot 
obține mari performanțe". Cu > pri
vire la doping, A. Brundage a sub
liniat că la Sapporo controlul anti
doping a fost eficace și efectuat

Un interviu cu președintele F. I. D. E., dr. Max Euwe 

In exclusivitate pentru ziarul „SPORTUL14

„Deocamdată, meci egal
intre Spasski și Fischer,..dd

foarte prompt. „Regret — a adău
gat președintele C.I.O. — că a exis
tat un caz, acela al unui jucător 
de hochei, care de altfel a fost 
suspendat de federație".

Aducînd elogii organizatorilor 
pentru felul cum au știut să cre
eze un cadru deopotrivă pitoresc 
și ideal pentru concursuri, A. 
Brundage s-a arătat impresionat 
de ceremonia de închidere a Olim
piadei care a dovedit continuitatea 
fraternității sportive în cadrul tra
diționalelor întreceri olimpice.

Referindu-se la o eventuală re
vizuire a articolului 26 care sta
bilește normele de participare la 
Olimpiadă, A. Brundage a subli
niat câ acest articol a fost dese
ori schimbat în cursul ultimilor 
50 de ani, „dar, a precizat el, noi 
sintem gata să-l îmbunătățim, dacă 
vom primi sugestii constructive."

• Jean Beranger, directorial e- 
chipei de schi a Franței, a decla
rat că dezminte zvonurile care au 
existat că, în urma rezultatelor 
nesatisfăcătoare obținute de schio
rii francezi la Sapporo, el își va

da demisia din postul pț care-1 cP 
cupă. „Eu mă vot pronunța dacă 
este cazul să mai antrenez echipa 
Franței, după încheierea '„Cupei 
Mondiale**, a spus tn încheiere 
Jean Beranger. I

HANDBALIȘTII ROMANI
AȘTEPTAȚI IN FRANȚA

PARIS, 15 (Agerpres). — Selec
ționata masculină de handbal a Ro
mâniei, campioană mondială, ur
mează să susțină două îr.tîlniri în 
compania reprezentativei Franței la
19 februarie la Gaen și respectiv
20 februarie la Saint Maur. In ve
derea acestor întîlnari, federația 
franceză de specialitate a alcătuit 
un lot de 18 jucători, printre care 
figurează Lepage, Gallant, Legrand, 
Petit, Nita etc.

S\Și 
se\<

uî io vedetă
(Roger Mc_ _____ ___

'Acesta'. este motivul pentru 
d«nolo3 Santana devine cea

împiedice sâ-i învingem, în A_____ A_. . .. _____ o_
următor, pe englezi Ta tenis) ițau tre- round.
huit să accente o realitate jSiobiecti- _ Se pare câ scăpînd de griji și 

>jrde re- Ă jucînd fără probleme, jocul îmi mer-
-‘“it-țțlge mai bine. După Franulovici și

Și

o______ T -------------------  __ — ^ige mai bine. După Franulovici și
atît de coKservâtori. ’■* SgFroehling, am cîștigat Ia Gimeno, la

O dată cu pătrunderea televiziunii Goven și am avut o semi-victorie la 
în „spectadplul tenis'', jocul.Se mo-££Năstase (1 set la 0, în „finala ro- 
difică și Se mută.VAdio soare, adio y, mânească" de la Omaha). în ceea 
cer liber. Madison> Square^ Garden,
Coubertin ,sau . Royal Albert.'Hall sînt # mai bine. Cu Ilie e altceva. El are 
la modă. '. Da, Royal Albert Hall.... I (altă clasă, deși uneori nu o dezvă- 
Așezatâ în mijlocul Londrei, aceas- luie. .
ta este cea mai fastuoasă sală în â 
care s-a jucat tenis vreodată. Orga-fâ 
nizatorî Rothmans UCine nu cu-Sm 
noaște țigările Rothmans.? Filtrul Vf Ion TIRIAC
acestor țigări este secretul fabricii, maestru emerit al sportului
oprind nicotină în poporție de 90 la 
sută. Dar și guvernul englez oprește țf Omaha, februarie

|ce mă privește, nu cred că pot juca 
,uiui unic. s-v ine e uutevo. ci are 
?altâ clasă, deși uneori nu o dezvă-

lndoor-ul tenisului continuă. Vom 
i vedea ce se va mai întîmpla. Pe 
i curînd.

„Unde se va disputa meciul Spas
ski—Fischer ?“

Iată o întrebare care pînă ieri, 
la ora prânzului, era încă nerezol
vată. Mai mult chiar, pentru iu
bitorii de șah din întreaga lume, 
care așteaptă cu nerăbdare con
fruntarea celor doi „uriași" ai jo
cului pe 64 de pătrate, devenise 
evident că meciul pentru titlul 
mondial intrase în impas. Tot atî- 
tea motive pentru ca să solicităm 
un răspuns explicit chiar de la 
sursă, adică președintelui federa
ției internaționale de șah (F.I.D.E.), 
dr. MAX EUWE. Pe firul telefonic, 
la Amsterdam ne-a întîmpipat. cu 
multă amabilitate, vocea fostului 
campion mondial...

CROSIȘIII SMUCI S-II IMHIS

Primul toc a revenit Insă lai J. Haase
(R. 0. Germană)

Concursul internațional de cos de 
la Geneva a fost ciștigat de cunoscu
tul fondist Juergen Haase (R. D. Ger
mană). cronometrat pe distanta de 
8,600 km cu timpul de 25 : 05. Pe lo
curile doi și trei s-au clasat aUeții 
sovietici Sviridov — 25 :07 și 
— 25 :11- Sportivul maghiar 
unul din favoriții cursei, a 
locul șapte cu 25 : 38.

în clasamentul pe echipe, 
loc a fost ocupat de formația U-R.S.S. 
cu 9 puncte, urmată de R. D. Ger
mană — 18 p. Bulgaria — 34 p. Ce
hoslovacia — 38 p, Ungaria — 51 p ; 
Elveția — 57 p și Belgia — 64 p.

Sisdev 
Mecser, 
ocupat

primul

Așii alergării pe gheață, abia reveniți de la Sapporo, și-au început pregătirile te vederea campionatelor mon
diale ce vor avea loc la Oslo, te zilele de 19 șt 20 februarie, pe un patinoar amenajat in incinta stadionului 
Bislett. Fotografia îl înfățișează pe olandezul Ard Schenk (deținătorul titlului mondial pe 1971) conducted mo
nomul format, în ordine, din Jan Bols, Jan Bazen, K.ees Verkerk, Ronnie Nooitgedacht șt Eddy Verheyen te 
timpul unui antrenament efectuat în orașul norvegian Hamar.

(Telefoto i A. P.-Agerpres)

TELEX . TELEX • TELEX . TELEX . TE LEX .TELEX
La Erevan s-a disputat cea de-a treia 
întilnire amicală de box dintre selec
ționatele U.R.S.S. șl S.U.A. La capătul 
unor meciuri spectaculoase, pugiliștil 
sovietici au obținut victoria cu scorul 
de 5-—2.

Au luat sflrșit, la Brisbane, campionatele 
de natație ale Australiei. în ultima zi 
de întreceri, cunoscuta recordmană Ka
ren Moras a terminat învingătoare In 
proba- de 1 500 m liber cu 17:30,4. iar 
Debra Caln a ciștigat proba feminină de 
200 mi mixt cu rezultatul de 2:20,5. In 
proba I masculină de 800 m liber, pe pri
mul loc s-a clasat Graham Wlndeatt, 
cronometrat în 8:26, urmat de Brad 
Cooper —?8126,5 și Graham White — 
B-3117. Alte rezultate': 200 m liber (f) — 

►Helen Gray 2:06,8; 100 m fluture (m) — 
FNeOSffitogers 57,4.

ÎCu prilejul unui concurs atletic, care a 
’evut loc la Louisville (Kentucky), spor
tivul american Mark Winzenried a sta- 
Sbilit cea mai bună performanță mon
dială PO teren acoperit în proba de 1 000 

jpu timpul de 2:05,1. Proba de săritură

în înălțime a fost cîștigatft de Reynaldo 
Brown (S.U.A.) cu 2,13 m.
■
In ultima zi a campionatelor de atletism 
pe teren acoperit ale R. D. Germane, 
care s-au desfășurat la Berlin, cunoscu
tul recordman H. Brieseinlck a ciștigat 
aruncarea greutății cu 20,29 m. Pe locul 
secund s-a clasat Prollius — 19,63 m. In 
cursa de 800 m primul a trecut linia de 
sosire Dieter From în 1:49,7, iar Schoen- 
bergger și-a adjudecat victoria în cursa 
de 50 m g, cu 6.7. în proba de 1 500 m 
victoria a revenit lui Justus cu timpul 
de 8:46,5, iar în proba similară feminină 
pe primul loc s-a clasat Martina Muck, 
cronometrată în 4:26,0. Proba feminină 
de săritură in lungime s-a încheiat cu 
victoria Kristine! Albertus cu 6,46 m.

La „Palatul Sporturilor" din Madrid s-a 
desfășurat un concurs internațional atle
tic, la startul căruia au fost prezențl 
sportivi și sportive din mal multe țări 
europene. Performerii concursului au 
fost polonezul Badenskt — 47,9 la 400 m 
plat, austriaca Maria Sykora — 57,2 la 
400 m Plat și englezul Mike Bull — 5,05 
m la săritura cu prăjina.

Cursa ciclistă desfășurată în circuit la 
Aix-en-Provence s-a încheiat cu victoria 
rutierului francez Alain Santy, care a 
parcurs 70 de ture (87,500 km) în 2 h 
11:67. realizlr.d o medie orară de 38,104 
km. In același timp cu învingătorul a 
sosit un pluton de 15 cicliști, printre 
care se aflau italianul Michele Dancelll, 
danezul Oile Ritter, spaniolul Luls Ocana 
și francezii Christian Raymond, Lucien 
Almar.■
La Toronto a continuat turneul interna
țional de tenis rezervat jucătorilor pro
fesioniști din grupul WCT. In proba de 
simplu. australianul John Newcombe, 
l-a eliminat cu 4—6, 6—1, 6—1 pe egiptea
nul Ismail el Shafei. Campionul olandez 
Tom Okker l-a învins cu 6—4, 6—7, 7—6 
pe iugoslavul Nikola Pilid, iar australia
nul Fred Stolle a dispus cu 6—0. 6—3 de 
sud-africanul Cliff Drysdale. în primele 
două partide de dublu disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : La
ver, Emerson (Australia) — Davidson, 
Bowrey (Australia) 6—2, 7—6; Alexander, 
Dent (Australia) — Maud (R.S.A.). stone 
(Australia) 4—6, 6—1, 7—6.

INTILNIREA CORIFEILOR ȘAHULUI SE VA DISPUTA 
ÎN DOUĂ ORAȘE: BELGRAD Șl REYKJAVIK

termenul pentru sta- 
și locului meciului 

pentru 10 februarie.

— Da, se știe prea bine, au fost 
dificultăți in calea punerii pe pi
cioare a acestui meci și îngrijora
rea începuse, Ia un moment dat, 
să ne cuprindă pe toți cei care 
veghem la desfășurarea în bune 
condiții a campionatului mondial 
de sah. — a început președintele 
F.I.D.E.

— Știm că 
bilirea datei 
fusese fixat 
Acum._

— Am intirziat cu aproape o săp- 
tămină, e drept 
Euwe — 
«inovați, 
este, de 
care din 
derațiile
S.U.A.. care reprezintă pe viitorii 
combatanți. își apără de Pe acum 
și cu multă indirjire șansele. Se 
știe că Boris Spasski — așa cum 
a declarat de mai multe ori — 
preferă să joace intr-o țară cu 
climă mai rece. Pentru Bobby Fis
cher, este exact contrariul. Greu 
de pus de acord, deci, cele două 
preferințe.

— Evident, rolul dv. de „me
diator" a fost foarte dificil. Totuși, 
federația internațională de șah a- 
vea dreptul de a decide, pe crite
rii proprii, în caz de 
tre competitori. De ce 
în funcțiune, la data

— Vă rog să aveți 
cum am avut și noi...
ză cu umor interlocutorul nostru. 
Dacă proverbialul împărat Solo
mon ar fi lucrat numai cu sabia 
și nu mai iutii cu înțelepciunea, 
unde s-ar fi ajuns ? Eu am în
cercat totul pentru a evita adin-

continuă
dar nu sintem noi 
Probabil că nimeni 

altfel, vinovat.. Dar 
cele două părți, adică fe- 
de șah din U.R.S-S. și

dr. 
cei 
nu 

fie-

dezacord in- 
nu l-ați pus 
fatidică ? 
răbdare, așa 
— precizea-

eirea dezacordului existent, căci — 
sincer să fiu — m-am temut chiar 
de o ruptură totală. Iată motivul 
pentru care am trecut peste ter
men. continuind insă cu asiduitate 
consultările telefonice cu cei 
cauză.

— Și care sînt rezultatele ?
— Remarcabile, chiar foarte 

mițătoare. Am stabilit, Pe 
unui acord de principiu, ca 
ciul să fie împărțit în două 
prize". Primele 12 partide se vor 
disputa la Belgrad, urmind ca ce
lelalte 12 să aibă loc la Reykjavik. 
Sper că. prin aceasta, am satisfă
cut șj pe Spasski și pe Fischer. 
Meci egal.. Iar lumea șahului își 
va avea meciul, pe 
cu atita interes O 
ma partidă trebuie 
înainte de data de

Iată, deci, preciziunile dorite 1 în 
încheierea convorbirii noastre te
lefonice, dr. Max Euwe a adresat 
salutări cordiale șahiștilor 
față de care nutrește o 
deosebită.

care-I așteaptă 
precizare : pri- 
să se dispute 
25 iunie

Radu

baza
me-
„re-

la Sapporo.. 
aur ai „Olim- 

austriaca Beatrix

români, 
simpatie

VOIA

Ultimele imagini 
Doi medaliați cu 
piadei albe"
Schuba, campioana olimpică a pa
tinatoarelor. impreună cu schiorul 
elvețian Bernhard Russi, cîștigă- 
torul coborlrti — dau autografe 
înainte de a se îmbarca in avionul 

ce-i va aduce în Europa.
Telefoto i A. P.-Agerpres

RECORDMANUL LUA’II

ÎNVINS LA PARIS

GHEORGHIU ȘI HORT
CONDUC DUPĂ 7 RUNDE
REYKJAVIK, 15 (Agerpres). —
După 7 runde, în turneul interna

țional de șah de la Reykjavik, pe 
primul loc se află la egalitate Florin 
Gheorghiu (România) și Vlastimil 
Hori (Cehoslovacia), cu cite 5 puncte.

Urmează in clasament Anderson 
(Suedia), Tukmakov (U.R.S.S.) și 
Olafsson (Islanda) cu cite puncte, 
în runda a 7-a Gheorghiu a ciștigat 
Ia islandezui Georgsson. Hori a ob
ținut victoria la suedezul Anderson.

Recordmanul mondial Ia săritura 
în înălțime, americanul Matzdorf, 
care se află la Paris de cîteva zile 
pentru a-și primi premiul oferit 
de Academia de sporturi din Fran
ța, a evoluat într-un concurs pro
gramat în sala Institutului Națio 
nai al Sporturilor. Victoria a reve
nit francezului Elliot cu 2,18. Matz
dorf a sărit 2,15 m. Atletul ame
rican a motivat că înfrîngerea sa se 
datorește oboselii voiajului.

FOTBALIȘTII SOVIETICI
SE ANTRENEAZĂEVOLUȚIA ECHIPEI UNGARIEI, CA ALCĂTUIRE

• 18 jucători în 13
Așadar, după Steaua, și selecționata Ungariei — 

viitorul nostru partener din campionatul Europei — 
și-a întrerupt turneul din America de Sud și s-a îna
poiat acasă. Bilanțul celor patru jocuri susținute în 
Brazilia, plus cel anterior cu Spania, nu-i de natură 
să-l satisfacă pe selecționerul-antrenor R. Illovszki: 
patru Infringer: la „zero", un meci nul și un gola
veraj de 2—8. Dincolo de aceste cifre seci, se află 
și alte motive de nemulțumire i comportarea gene
rală a echipei, care a determinat și rezultatele. Pen
tru moment, o discuție asupra formațiilor aliniate 
de Illovszki ne poate da o imagine asupra preocupă
rilor în privința selecției.

asupra preocupă-

meciuri, 17 in 5...
De cînd Illovszki a revenit la conducerea reprezen

tativei Ungariei (preluînd mandatul de la J. Hoffer) 
echipa a susținut opt întîlnirj internaționale inter- 
țări și patru jocuri amicale cu formații de club, toate 
braziliene. în aceste partide au fost folosiți 18 jucă
tori i 15 în 1971, 17 anul acesta (mai puțin Tichy, dar 
plus Rothermel, Szalai și A. Toth). Cu acești jucă
tori, Illovszki a pus pe picioare diferite formule de 
echipă. Luînd ca bază formația aliniată contra Bra
ziliei, cu care Illovszki a redebutat, vă vom prezenta 
mai jos cele utilizateanul acesta (înscrise după așe
zarea inițială pe peron), mai 
deosebite de

PE TERENUL VIITORILOR
LOR ADVERSARI

cele din toamnă!
ales că nu sînt mult

Brazilia 0—0 Spania 0—1 Portuguesa 0—2 Curitiba 0—2 Palmeiras 0—1 Flamengo 2—2

Geofl Geczi Geczi Rothermel Geczi Rothermel 
(Geczi)

Fablan Kovacs Fablan rtosko Nosko Pancsics
Pancsics Fabian Kovacs Kovacs Kovacs Kovacs
Vidats P. Juhasz Vidats Vidats 

(Fabian)
P. Juhasz Fablan

p. Juhasz Vidats P. Juhasz P. Juhasz Fablan P. Juhasz
I. Juhasz I. Juhasz

(Szalai)
L Juhasz Sziics I. Juhasz Szalai

Fazekas Bene Sziics Zambo Sztlcs Sztlcs
Sziics Sziics Fazekas Szoke Fazekas Szbke
Bene Fazekas Bene Bene Bene Fazekas
Dunai n Dunai n 

(Szbke) 
Zambo

Dunai H Dunai n Dunai II Bene

Zambo Zambo A. Toth Zambo 
(A. Toth)

A. Toth

Ce rezultă de aici, în afară de trebuie reținută retragerea lui Bene, faptul poate fi explicat prin
faptul că baza selecției o asigură 
jucătorii lansați sau consacrați de 
finala olimpică din Mexic — Pan- 
csics, P. Juhasz, Fazekas, Sziics, Du- 
nai II și Nosko ?

In primul rind, stabilitatea lotu
lui, ceea ce exclude în mare măsu
ră problema omogenizării lui. Cu 
atît mai mult cu cit un procent 
mare de coeziune este garantat de 
faptul că 10 dintre jucătorii de mai 
sus provin din două cluburi I UJ- 
PESTI DOZSA (Nosko, P. Juhasz, 
Fazekas, Bene, Dunai II și Zambo) 
și FERENCVAROS (Geczi, Pancsics, 
I. Juhasz și Szbke). în al doilea 
rînd, ca o consecință, stabilitate 
chiar în alcătuirea compartimente
lor. în fiecare au jucat cam aceiași 
jucători și în special în liniile de
fensive. Schimbările intervenite au 
fost determinate fie de indisponibi
lități (cazul accidentării Iui Pan
csics, de pildă), fie de forma jucă
torilor (Rothermel), de dorința an
trenorului de a încerca și alte ele
mente, (Kovacs, Szalai, A- Toth) 
sau de intenții tactice. Din acest ul
tim punct de vedere, ni se pare in
teresant de subliniat apariția „libe- 
ro“-ului Kovacs — un element se
lecționat de la Videoton — în care 
Illosvzki își pune mari speranțe, ca 
și în tînărul Szalai. De asemenea,

Zambo și Fazekas în linia de mij
loc în unele partide. în fine, mai 
reținem amănuntul, nu mai puțin 
interesant, că jucătorii sînt puși să 
joace pe posturi diferite (Fabian — 
fundaș lateral’ și central, ca și P. 
Juhasz, I. Juhasz mijlocaș și fun
daș, Zambo extremă și mijlocaș), 
ceea ce exprimă posibilitățile lor 
de adaptare.

Dacă, totuși, turneul în Spania și 
Erazilia n-a avut reușita dorită,

va
loarea individuală a jucătorilor (ca
re dau valoarea medie a echipei) 
și — mai ales — prin gradul de 
pregătire, atins la ora aceea, core
lat cu riposta și jocul formațiilor 
braziliene. Pînă la 30 aprilie însă, 
pregătirea poate fi îmbunătățită, 
illovszki avînd, în acest scop, la 
îndemînă campionatul și partida a- 
micală cu R.F.G. de la 29 martie.

P. GAȚU

De cîteva zile, lotul U.R.S.S. se 
află în Iugoslavia, unde își desă- 
vîrșește pregătirile pentru actualul 
sezon. După cum se știe, echipa 
U.R.S.S. va întîlni în sferturile de 
finală ale G.E. echipa Iugoslaviei, 
fapt care nu a împiedicat ca fotba
liștii sovietici să se antreneze cîte
va zile chiar în țara viitorilor ad
versari.

împreună cu antrenorul A. Pona- 
mariov au făcut deplasarea 15 ju
cători. Din lot lipsesc fotbaliști de 
la Dinamo Kiev, și Dinamo Mosco
va aflate în prezent în turneu.

Iată lotul complet al reprezenta
tivei sovietice i

PORTARI: Bannikov (Torpedo 
Moscova), Oleinik (Spartak Ordjoni- 
kidze categoria a H-a).

FUNDAȘI: Dzodzuasvili (Dinamo 
Tbilisi), Istomin (T.S.K.A.), Serosta- 
nov (S.K.A. Rostov), Hurtilava (Di
namo Tbilisi), Kaplicinîi (Ț.S.K.A.), 
Abramov (Spartak Moscova).

MIJLOCAȘI: Fedotov (Ț.S.K.A ). 
Andriasian (Ararat Erevan), Zana- 
zanian (Ararat Erevan).

ÎNAINTAȘI: Sevcenko (Nefci
Baku), Istoian (Ararat Erevan). 
Gerciak (Karpatî Lvov), Kopeikin 
(Ț.S.K.A.).

După cum am anunțat, echipe 
Uniunii Sovietice a jucat cn Hajduk 
Split de care a fost întrecută cu 
1—0. în cadrul acestor pregătiri fot
baliștii sovietici vor mai susține și 
alte meciuri amicale.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Cu prilejul ședinței comitetu

lui executiv F.I.F.A. de la Beirut, 
delegatul federației de fotbal din 
Argentina, — organizatoarea cam
pionatului mondial din 1978 — pe 
iîngă informarea pe care a pre
zentat-o în legătură cu sarcina a- 
sumată, a făcut cunoscut forului 
internațional 
cită mărirea 
de la 16 ia 
figurează pe 
mează să fie 
cuție într-o

• Turneul 
inter-țări va 
rie, cu meciul

programat la Yaounde, în Came
run (țara organizatoare). Competi
ția se va încheia la 5 martie.

• Atacantul Lee de la Man
chester City conduce cu 25 de go
luri înscrise în 27 meciuri, în con
cursul „Gheata de aur“, organizat 
de „France Football1*.

calificate în caz de egalitate după 
al treilea med.

• Continuîndu-și turneul în Costa 
Rica. echipa Zede. ;
jucat la San Jose cu formația lo
cală „Cartagines"

;r Sarajevo a

că federația sa soli- 
numărului Analiștilor 
24. Această problemă 
agenda F.I.F.A. și ur- 
luată din nou în dis- 
viitoare ședință, 
final al Cupei Africii 
începe la 23 februa-

Camerun-Iienya,

• Federația elvețiană a modifi
cat sistemul de disputare a Cupei: 
echipele din prima ligă vor intra 
în joc din 16-imi. meciurile din 
sferturi și semifinale se vor dis
puta tur-retur, iar sorții au fost 
înlocuiți cu serii de lovituri de la 
11 m, pentru desemnarea echipei

_ Pe care a în
vins-o cu scorul de 4—2 (2—1). 
Golurile fotbaliștilor iugoslavi au 
fost înscrise de Antici (3) și Saram.

• Turneul internațional penini 
juniori de la Viareggio a fost cis- 
tigat de echipa Dukla Praga. In 
finală, tinerii fotbaliști cehoslovaci 
au învins cu scorul de 2—0 echi
pa italiană Internazionale Milano,
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