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TRADIȚIILE ȘI POSÎBILTrATlLE

Bogatele sale tradiții, condițiile fa- 
' orabile de care dispune, baza mate
rială in continuă creștere, numărul 
și valoarea cadrelor existente, re
zultatele obținute de-a lungul ani
lor, toate acestea conferă județului 
Timiș o pondere însemnată tn an
samblul mișcării de educație fizică 
din țara noastră. în raport de aceas- 
lă pondere, județului respectiv li re
vin, însă, obligații și responsabilități 
sporite pentru continua dezvoltare și

afirmare — pe plan național ți In
ternațional — a potențialului său 
sportiv.

Aceste realități ți cerințe au fost 
puse pregnant in evidență șl cu pri
lejul recentei plenare a Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport, care a analizat activitatea de
pusă In anul 1971 și a dezbătut prin
cipalele obiective prevăzute pentru 
anul in curs.

PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU EXTINDEREA PRACTICĂRII 
î EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI

Atlt darea de seamă prezentată de 
președintele C.J.E.F-S., Cornel Hali
tă, cit și numeroasele luări de cuvînt 

.ale participanților lâ, plenară au re
levat faptul că, sub impulsul docu
mentelor de partid și de stat, al Ho- 
tărîrii adoptate de Biroul Consiliu
lui județean P.C’.R. și al măsurilor 
stabilite de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F,S-, activul mișcării sportive 
din județ și-a intensificat eforturile 
spre atragerea în practicarea exer
cițiilor fizice și sportului, a unui nu
măr crescut de cetățeni de diferite 
ț'irste si din diferite sectoare de ac
tivitate,

Campionatele asociațiilor sportive 
(care se organizează în 64 de între
prinderi și instituții, cu etape pe 
ateliere, secții și sectoare), ale șco
lilor și institutelor de învățăm înt su
perior, cupele tineretului de la sate 
au atras intr-o activitate continuă 
mii și mii de participanți. Asociațiile 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, cercurile de turism ale U.T.C., 
Inspectoratul școlar și asociațiile stu
dențești au organizat aproape 2 700 
de acțiuni turistice (inglobind peste 
75 000 de participanți), atft în peri
metrul, cit și în afara județului. Ur
mărind diversificarea formelor de

practicare a exercițiilor fizice, 
■C..J.EF.S. a luat măsurile necesare 
pentru organizarea a 5 centre de 
gimnastică de întreținere și a 26 de 
centre de culturism, precum și pen
tru introducerea gimnasticii de în
treținere (in pauza programului de 
lucru) în două unități industriale. 
Cu sprijinul Consiliilor populare și 
al unui mare număr de cetățeni, 
activitatea in cartiere a început 
să-și găsească forme concrete la 
Timișoara, Lugoj, Sînnicolaul Mare, 
Jimbolia și Deta. Centrele de ini
țiere în diferite discipline sportive 
(îndeosebi înot) au cuprins și in anul 
1971 peste 4 200 de copii. Un reușit 
experiment, care ar putea fi genera
lizat. în toate întreprinderile, s-a fă
cut la Industria Linei din Timișoara, 
unde pentru un humăr de salariate 
— in scop recreativ și compensatoriu 
după efort — s-a introdus gimnasti
ca de întreținere in pauza de lucru 
și înotul după orele de producție. 
Pași buni înainte s-au făcut și pe 
drumul legării mai strînse a activi
tății sportive de viața culturală a 
satului, organizîndu-se, in anul tre
cut, peste 1 090 de duminici cultural- 
sportive.

DEFICIENTE CARE ÎMPIEDICA UN PROGRES MAI SUBSTAN
ȚIAL

Firește, mai sînt încă destule de
ficiențe in domeniul activității spor
tive de masă din județ, pe care par- 
ticipanții la plenară nu s-au sfiit să 
le critice cu toată tăria. In multe în
treprinderi și instituții — unde, așa 
cum aprecia și tov, Mihai Purice, se
cretar al Comitetului județean U.T.C., 
colaborarea dintre sindicate și orga
nizațiile de tineret lasă încă de do
rit f— numărul salariaților, îndeosebi 
aL»femeilor. atrași in practicarea e- 
sfrcițiilor fizice și sportului se men
ține restrins, acțiunile cu caracter re
creativ sînt puține la număr ,i slab 
organizate. Cadrele de epecialitate 
din școli, organizațiile U.T.C. șl aso
ciațiile studențești nu au reușit •*  
determine cuprinderea totalității «le- 
iilor și studenților Intr-e formă iau 
alta de practicare a exeretjUlof fizice. 
Profesorii de educație fizic*  eonside-

ră încă — în multe cazuri — că preo
cuparea pentru o echipă reprezenta
tivă a scolii într-o ramură sportivă 
poate suplini lipsa de preocupare pen
tru activitatea masei elevilor, tn a- 
ceastă ordine de idei ni s-a părut 
foarte oportună observația făcută de 
tov. Alex. Cerghi, directorul Școlii 
sportive din Timișoara, care a. subli
niat nu numai necesitatea ridicării 
continue a nivelului profesional al 
cadrelor didactice, ci si pe aceea a 
creșterii la un nivel superior a acti
vității lor generale, tn afirșit, In me
diul rural nu există încă o continui
tate In activitatea sportivă, iar an-

VEȘTI DE LA
SALONIC

Cltifi tn pagina a 3-a 
relatările trimisului nostru 
special.

r>!ftre>ĂTB TÂnrig, uwrr-VÂ?:
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Echipa ci* fotbal a Ro
mâniei întîlnește astăzi, la 
Salonic, cunoscuta forma
ție P.A.O.K.

IN PATRU ZILE
24 DE MECIURI DE VOLEI

«i — să speram — de bun nivel 
tehnic, spectaculoase.

Cupa 16 Februarie“

mOGMAMVt PRIMEI ZILE
Sala Tractorul, de la ora 16: Steaua

— Tractorul, Unirea Tricolor Brăila
— Dinamo, Rapid — Politehnica Ti
mișoara.

Sala Armata, de ta ora 16: LE.F.S.
— Universitatea Craiova. Progresul 
București — Universitatea Cluj. Poli
tehnica Galați — Viitorul Bacău.

pină duminică, la Brasov

• Returul campionatului masculin sub forma de turnee • Mare 
interes pentru competiție • Organizatorii brașoveni au pus totul 
la punct
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BRAȘOV, 16 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Returul 
primului campionat masculin de vo
lei al țării debutează azi de la 
ora 16 în sălile Tractorul și Armata 
din localitate, unde se desfășoară, 
timp de patru zile, etapele XII—X\ 
sub formă de turneu. Evenimentul 
este așteptat aici cu deosebit inte
res de iubitorii voleiului, care vor

avea prilejul să urmărească în
treaga elită a acestui sport Singura 
problemă care se ridică pentru ei

CLASAMENTUL 
ÎNAINTEA RETURULUI

«te stabilirea preferinței pentru 
una sau alta dintre săli. Intru cit 
jocurile sînt programate cîte trei 
în fiecare sală, de la aceeași oră

Se cuvine să ne referim și la 
pregătirile pe care le-au făcut gaz
dele în vederea acestui turneu. La 
sala Tractorul s-au zugrăvit recent 
pereții, terenul de joc a fost re- 
vopsit, iluminația revizuită. De a- 
semenea, s-a montat încă o tri
bună din lemn. In sala Armatei 
singura problemă care a dat hă- 
taie de cap gazdelor a fost cea a 
iluminatului, rezolvată pină la 
uimă prin montarea unor reflec
toare.

Afișe mari prezentînd întregul 
program al turneului împînzesc o- 
rașul, anunțînd importantul eveni
ment Toate cele 12 echipe au so
sit Ia Brașov, unde au efectuat an
trenamente și „amicale" de acomo
dare cu sălile.

Pentru brașoveni cel mai impor
tant meci al zilei este, fără în
doială, acela care opune pe favo- 
riții lor campionilor țării, voleiba
liștii de la Steaua, întîlnire de de
but în sala Tractorul. De aseme-

nea, refine atenția întilnirea din
tre studenții timișoreni și rapi- 
diști, programată în aceeași sală la 
încheierea primei zile. Interesante 
tor fi însă și partidele din sala 
Armata, unde se întîlnesc echipe 
din mijlocul clasamentului, ale că
ror confruntări se desfășoară sub 
semnul tentativei de evitare a con
tactului cu zona periculoasă. Așa 
că este de așteptat să asistăm la 
partide de mare atracție, disputate

Brașov 
arbitri : 
Emitlan_
Mircea la baschet

Partldele turneului de la 
vor fi conduse de următorii 
Mircea Albuț, Ion Covaci, 
Vintilescu (din București), 
Marian (Oradea), Florin Borz și Va-
sile Szakacs (B. Mare). Gheorghe 
Rorghida (Timișoara), Ion Ionescu 
(Constanța), Valerian Arhire, Liviu 
Păltiniș an. Alexandru Taus, Florin 
Satnoian și • Vaier Stoia (Brașov).

Carol GRUIA

RAPID

(Continuare tn pag. a J-a)
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DCÎA.MO 
Steaua 
Rapid 
I.E.F.S.
-U" Cui
Progres-*.
Politehnica Gl. 
Vil torul

». Tractorul
16. Vnlv. Craiova
11. Politehnica Tint.
12. Unirea Tricolor

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Constantin FIRANESCU

la hochei

2 28:13 20
4 24:19 18
8 19:22 16
6 19:23 16
7 20:23 13
7 20:26 13
7 15:24 15
7 16:26 15
8 14:27 14

la foarte disputatul joc dintre echipele 
Dynamo Berlin ?i Budapesta
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PISCINA REȘITEANÂ ESTE PREGĂTITĂ

• Erorile in aparare au
animate 

turneului 
Capitală, 
de spec- 

. Patinoar".

1

lugoslavia deplasează cea mai numeroasa delegație • „Tro
feele Reșița" și alte premii oferite de localnici vor recompensa 
eforturile învingătorilor • Tn programul competiției — toate pro
bele olimpice

fost fatale formației noastre

LA SCOR

Partide interesante, tribune 
șl fierbinți, in ziua a doua a 
internațional de hochei din 
Spre regretul celor peste 2 000 
tatori, prezenți aseară la „ 
echipa Bucu.”?știului (de fapt, reprezen
tativa națională) n-a reușit, în fața u-

pu- 
cîtorva 

care să-i ateste 
a campionatului 

fost, totuși, fru-

f--
BOXERI ROMANI

LA „TROFEUL OSCAR"
Joi părăsește Capitala, cu desti

nația Belgrad, un grup de boxeri 
ce vor participa la tradiționalul 
turneu internațional dotat cu ..Tro
feul Oscar". Fac deplasarea urmă
torii pugiliști: Eugen Gorea (Dina
mo), Nicolae Duca (Dinamo), Nico- 
iae Paraschiv (Rapid), Ion Gît’cla 
(Dinamo),' Dumitru Mihalcea (Di
namo), Viorel Tecuceanu (Rapid) 
și Ion Olteanu (Dinamo). Lotul va 
fi însoțit de antrenorul Găza Fu- 
resz și va fi condus de Gheorghe 
Stănescu.

Daniel DIACONESCU-coresp.

nei formații de club (într-adevâr 
ternică, dar lipsită de aportul 
titulari), un rezultat 
poziția din grupa B 
mondial.

Seara de hochei a 
moașă și atractivă.
DYNAMO BERLIN -

(2—2, 3—2, 1—0)
Partidă foarte atractivă. în care ho- 

eheiștii maghiari au confirmat că se 
află intr-un cert progres. Jucătorii de 
la Dynamo Berlin, creditați în acest 
sezon cu cîteva excelente rezultate in
ternaționale, n-au lăsat totuși, impresia 
pe oare am fi așteptat-o.

Tn afară de rapiditatea acțiunilor, de 
varietatea și acuratețea tehnică a nu
meroaselor combinații la care am asis
tat cu acest prilej, ce a plăcut In plus 
a fost și evoluția scorului, rezultatul 
final stând sub semnul îndoielii, pînâ 
în min. 57 cind Breitschur a modificat 
fragilul avantaj de un gol al echipei 
sale (5—4), ridicîndu-1 la două (6—4) 
și stabilind scorul întâlnirii. Celelalte 
puncte au fost marcate de : Prusa, 
Novy, Schmid, Slapke, Patzynski pen
tru Dynamo. Meszoly (2). Bikar șl Poth 
pentru Budapesta. Au condus : A. Kor- 
czyk (Polonia) și G. Sgincă (România).
GORNTK KATOWICE - BUCUREȘTI A 

4—2 (1—0. 2—2. 1—0)
Un meci care a dezvăluit micile vir

tuți fl marile slăbiciuni ale echipei

BUDAPESTA 6-4

noastre, chemată să abordeze peste pu
țin timp Încercarea grea a participării 
în grupa B a campionatului mondial.

Jucătorii români au pierdut o partidă 
în care au dominat copios, supunlndu-și 
deseorj adversarul la o defensivă dis
perată. Dar, comportarea sub orice 
critică a apărării bucureștenilo- a re
dus la zero eforturile lăudabile In ala ?, 
imaginația tactică, schemele ofensive, 
executate cu destulă acurateța.

Portarul polonez Bialon a fost din 
nou la inăltime, dar inspirația sa putea 
fi inșelată cu puțin mai multă insis
tentă și. maț ales, inteligență tactică, 

toate felicitările nentrii 
au reușit să smulgă a- 
ln care. probabil, nu

■ Ne aflăm in săptănțîna . „inter
naționalelor". primul test oficial al 
înotătorilor ■ noștri în acest sezon. 
La Reșița piscina de 25 m este 
gata să-și primească oaspeții, cei 
mai buni sportivi ai țării, alături 
de înotători din Bulgaria, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia și 
Ungaria.

Ieri, pe adresa federației de spe
cialitate au sosit și înscrierile no
minale ale delegației iugoslave, cea 
mai numeroasă la această a 12-a 
ediție. Din rîndurile celor 10 spor
tivi. majoritatea componenți ai 
clubului Partizan Belgrad, se des
prind Mirjana Scgrt, Ana Boban, 
Aleksandr Pavlicevici, Jovan Kova- 
cici, Eva Majnarici și Sandro Ru- 
dan.

Pentru sportivii români, afla ți 
in plină perioadă pregătitoare, în
trecerile din piscina reșițeană sînt 
considerate și ca o selecție pentru 
marele concurs internațional de la 
Bremen (26—27 februarie), mica 
.olimpiadă" de iarnă a înotătorilsr.

Ca și in ediția trecută a com
petiției. organizatoarea — C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin — va atribui 
tivilor, care vor înregistra 
tabela de punctaj) cele mai 
performanțe ale competiției 
moașele „Trofee Reșița". În
acestora, o serie de întreprinderi și 
organizații obștești din oraș vor

atribui alte 
de probe ce 
superioare.

Programul 
toate probele 
gramul olimpic, împărțite în două 
reuniuni : |

SÎMBĂTA ; 100 m liber (m-|-f), 
100 m bras (m-|-f), IOD n» spate 
(m+f), 200 m delfin (m+f), 400 ni 
liber (b), 200 m mixt (b-f-f) și 
4x100 m liber (b);

DUMINICA : 1500 m liber (b), 
200 m liber (b-j-f), 200 m bras 
(b-j-f), 200 ni spate (b+f), 100 m 
delfin (b-j-f) și 400 m mixt (b-ț-f).

Pe listele de înscrieri figurează 
(in afara sportivilor reșițeni) a- 
proape 60 de înotători români din 
București, Cluj, Tg. Mureș și Ti
mișoara, care vor sosi în localitate 
începînd de astăzi.

premii câștigătorilor 
vor obține rezultate

întrecerilor cuprinde 
ce figurează în pro-

Anca Groza se pregătește pentru 
primul start oficial in acest sezon

Un public numeros a asistat a- 
seară, în sala Giulești, la primele 
medurl desfășurate în. cadrul tra
diționalei competiții de baschet 
feminin „Cupa 16 Februarie". în 
prima partidă, actuala fruntașă a 
diviziei A, Rapid, a dispus la m 
scor concludent de Constructorul : 
71—48 (32—24). Au înscris Raco- 
viță 11, Suliman 17, Prăzaru 10, 
Racoviță 5, Buga 6, Roșianu 4, Ni
cola 7, Tal 2 și Nicolae 9 pentru 
Rapid, respectiv Ivanovici 16, Po
pescu 6, Seifert 10, Gheorghe 10, 
fetreanu 4, Poulieff 2. Au arbi
trat Em. Niculescu și P, Pasăre.

Tn întilnirea următoare, Politeh
nica (în rînd’ul căreia nu au evo
luat Ciocan, Savu, Szabatios și 
Pruncu) nu a rezistat prea mult 
I.E.F.S.-ului care a manifestat o 
bună pregătire fizică și tactică și 
a învins cu 72—44 (34—25). Au
înscris Salcu 11, Leak 9, Popov 6, 
Szabo 8, Vigh 6, Tita 12, Petrie 
10. Iftimie 10 pentru I.E.F.S., res
pectiv Gugiu 20, Topor 8, Tailan 
5, Demetreseu 7, Schreiber 2, En- 
ciu 2. 
Filoti.

Azi, 
ceeași 
Constructorul și Rapid 
nica.

Au arbitrat D. Ganea și S. 
i -

de la ora 17. au loc, în c- 
sală, meciurile I.E.F.S. — 

Politeh-

Rd. T.

STADIONUL TINERETULUI
Șl... CHIRIAȘII LUI

Un complex sportiv care-și reclamă dotările înstrăinate
Am vizitat Stadionul tineretului 

în zilele calde de vară și l-am vi
zitat și iarna, cind zăpada Ii aco
peră protector aleile, pista de at
letism, terenurile de handbal, de 
baschet, de rugby. L-am vizitat 
de zeci și zeci de ori ji fie că 
i-am țrecuț’ pragul în zori, fie 
la amiază sau pe înserat, nu s-a 
tntîmplai yrtodată «â-1 vedem 
altfel dectt populaț <je
foarte multi ttnerfL,

De altfel, în prfVtnța afluenței 
vizitatorilor la această mult soli
citată bază «portlvă. administra
ția stadișâului oferă celor inte
resați o statistici din care rezultă 
că în lunile de vară numărul 
celor -. Care tși dispută, Întîietatea 
sau se. antrenează zilnio pe diver
sele terenuri ale stadionului este 
în jur d0 2 500,: în timp ce iar
na scăde cu* ’ toarta ' puțin sub

FeiĂi^Kl^Mavîzat, -Cifrele de

mai sus g-ar putea să nară exa
gerate. Ele devia însă perfect ex
plicabile dacă aflăm că în fapt, 
aici, la Stadionul tineretului, și-au 
găsit laborator ideal Școala spor
tivă de atletism — cu peste 100 
de grupe, Clubul sportiv țcolar. 
Școlile sportive I. 2 
35 — cu program 
fizică, Academia de 
nomice. Institutul de 
șl geologie. Școala profesională de 
pe lingă Fabrica de textile Bucu
rești, „Universitatea" București. 
Institutul medico-farmaceutic, In
stitutul de Educație Fizică și 
Sport etc. în plus. Stadionul ti
neretului este gazdă ospitalieră a 
celor mai importante competiții 
școlare și studențești ca și a unor 
întîlniri internaționale de rugby, 
atletism etc. Și pentru tcată acea
sta vastă activitate există, după 
aprecierea unanimă, terenuri bine 
întreținuta, ti. mai ales, un cadru

Si 3. Liceul 
de educație 
științe eco- 
petroL, gaze

spor- 
(după 
bune 
fru- 

afara i

■ ■

PlNĂ LA SESIUNEA DE LA MUNCHEN
ALEXANDRU ȘIPERCO, membru al C.I.O., ne vorbește despre motivele excluderii

tențâ și, mai ales, inteligență 
Oaspeții merită ' 
modul In care 
ceastă victorie 
sperau.

Au marcat:
Piechuta. pentru învingători, 
loniță Flore«m.

Au condus scăpări E. Richter (L-n-
J, Earner

Fonf ara (2), Mall-kt,
respectiv.

u.t.a. - Învingătoare
ÎN ALGERIA

lui Schranz și despre perspectivele bobului la Denver 1976

garia) șl (R. D Germană).

azi : ora 16.30 : 
— BVCVBEȘTI

Trogramul de 
bucurești a --------------
B, arbitri : J. Earner (R.D.G.) m 
A. Korczyk (Pekmia); 
DYNAMO BERLIN • 
KATOWICE, arbiirt 
bemu si G. Sglncâ. 
mânia.

în 
e- 
a

Ieri, la Oran, U.T.A., aflată 
turneu în Algeria, a Intilnit 
chips reprezenta*ivă  de tineret 
țării gazdă. La capătul unei parti
de spectaculoase, in care fotbaliș
ti; noștri au fost ..vioara întîi“, ta
bela de marcaj a indicat scorul de 
2—0 în favoarea jucătorilor din 
Arad.

Următorul meci al echipei ară- 
dene va avea loc joi 24 februarie, 
la Alger, in compania formației 
ce club Sonatrach.

ora 18.30 
GOBMK

tiarelor a devenit total neșatisfă- 
cător. în lunile de vară sînt zile 
cind la Stadionul tineretului sînt 
programate jocuri sau întîlniri

toate
loc 

fizică

bune numai că 
de recreare și 
a tineretului 

prezintă și unele in- 
Așa de pildă, față 

activitate sportivă re

acest splendid 
reconfortare 
bucureștean 
conveniențe, 
de bogata 
ie desfășoară aici, numărul ves

Gh, ȘTEFANESCU

iQQftrinuart In pay a <?-o)

Cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sapporo s-au ținut și 
tradiționalele lucrări ale sesiunii 
Comitetului Internațional Olimpic. 
La această cea de a 72-a ediție a 
sesiunilor olimpice a participat și 
membrul C.I.O. pentru România 
Alexandru Șiperco, căruia, la în
toarcerea în Capitală, i-am solicitat 
următorul Interviu.

— Ce hotăriri mai importante a 
adoptat C.I.O. în sesiunea sa de la 
Sapporo?

— În general, deciziile mai im
portante ce urmează a fi luate 
de Comitetul Internațional Olimpic 
In diverse domenii, au fost ami
nate pentru sesiunea de la Miin- 
chen, la care se așteaptă să fie pre
zenți, In mod practic, toți membrii 
C.I.O. Totuși, dezbateri' foarte vii, 
la Sapporo, au suscitat două puncte 
de pe ordinea de zi. în primul 
rînd, situația Africii de Sud. După 
cum se știe, comitetului olimpic 
din această țară i s-a retras recu
noașterea de către C.I.O. încerca
rea unora de a face Comitetul 
Internațional Olimpic să revină a- 
supra acestei, hoțărîri, n-a reușit; 
deși, în rezbluția gdoptată,'• C.I.O. 
a consemnat unele progrese care 
mie personal nu mi se par a fi 
semnificative. în al - doilea rînd, 
comercializarea sportului de perfor
manță J și situația din schiul alpin 
a stirnit mari pasiuni. Comisia C.I.O. 
de admitere la jocuri a avut la dis
poziția sa numeroase materiale a- 
părute în presă privind unii schiori 
alpini acuzați de a se fi folosit de 
ren urnele lor sportiv pentru a face 
reclamă unor mărci de schiuri. La 
un moment dat, apăruse chiar pe
ricolul ca Jocurile Olimpice să se 
desfășoare fără probele de schi 
alpin, ceea ce ar fi însemnat o 
grea lovitură dată organizatorilor. 
Pină la urmă, după cum se știe,, 
admiterea la jccuri i-a fost refuzată 
unui singur seb-nr.

— Care at' ,ast motivele exclude
ri» schiorului austriac Karl Schranz?

— Rezoluția adoptată d»_ ccmi-

sia de admitere la jocuri, însușită 
apoi de Comitetul Internațional O- 
limpic cu o mare majoritate de vo
turi, s-a referit la modul în care 
Karl Schranz a permis folosirea 
numelui și a fotografiilor sale în 
scop de reclamă comercială și la 
influența negativă pe care a exer
citat-o, Tn cadrul competițiilor, â- 
supra celorlalți schiori. Trebuie 
spus că nici declarațiile lipsite de 
ponderație, tntr-o formă care a fost 
apreciată de mulți ca fiind o sfi-

la adresa C.I.O., făcută dedare __ ___ __ __________ ___ .
Karl Schranz în preajma Jocurilor 
Olimpice și chiar la Sapporo, nu au 
contribuit, Ia atenuarea acuzațiilor 
ce i se aduceau, ba chiar i-au în
greunat și mai mult situația.

— Credeți tntr-o iminentă res
tructurare a regulei 26? Credeți

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(

OLIMPICII" ROMÂNI S-AU ÎNAPOIAT,
r

4 ‘

ASEARA, DE LA SAPPORff
Ieri, spre searâ, mica delegație 

română particioaiită la Jocurile , 
Olimpice de la Sapporo a sosit, pe 
aeroportul international Otopeni, 
fiind Intlmpinată cu căldură do 
către rude, prieteni,, oficialități și 
sportivi fruntași. Dintre cei ce au 
eoborît din avioriul BAC, cei mai' 
A eseli erau boberii Dragoș Panai
tescu ; și Dumitru Focșeneanu. Și 
Pe' bună dreptate, deoarece ■ ei' 
purtau în brațe un imens trofeu, 
„Cupa, mondială a tineretului" 
oferită anual pilotului clasat cel 
mai bine dintre debutanții. la cam
pionatul mondial de bob 2 per
soane (trebuie Drecizat că la J.O. 
se acordă și titlul de campion al 
lumii). Spre cinstea practicantilor 
acestui sport din țara noastră, 
plăcuța purttnd numele unor ro
mâni — Dragos Panaitescu și Du-. 
m;‘ru Focșeneanu — este a doua 
aflată pe. cupă, prima fiind cea 
care cuprinde.numele lui Ion Pan- 
turu și. Gheorghe' Maftei, • cucerito
rii trofeului în 1963, la. Igls, în 
Austria. Sperăm ca debutul Iui 
Panaitescu tn arena celebrităților

——............. in '

mondiale va fi de bun augur și el. 
' '4rn?a. drumul predecesorilor

sai,. cîștigațori al „Cupei mondiale 
a tineretului", printre care îi no
tăm pe Sheffield — S.U-A. (1961), 
Lam'ey — S.U.A. (1968). Evelyn — 
Anglia (1969), Vicario — Italia 
(1970)' și Gruber — Austria (1971).

Bucuros era Și Virgil Brenci, 
ocupantul'unui onorant loc 20 la 
slaloin' special și, ceea ce am aflat 
de abia ieri, al locului 6 la com
binata alpină (pe primul loc, cele
brul Gustavo Thoeni). Puțin trist, 
celălalt „alpin” român, Dan Cris- 
tea, ne-a mărturisit că regretă 
foarte mult ieșirea lui din cursa 
de slalom special ur.de, este con
vins (șj noi de asemenea), putea 
să se claseze cu cîteva i locuri mai 
bine decît Brenci.

Timpul a. trecut, însă, repede și 
fiecare „olimpic" s-a grăbit să se 
îndrepte, spre casă, urmînil ca 
destăinuirile detaliate să le facă 
tntr-un viitor cit mai apropiat.

0. STANCULESCU

t

ur.de
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A PE MARGINEA PLENAREI COMITETULUI F. R. A.

REALIZAREA PERFORMANȚEI
DE LA FOTBAL LA CĂLĂRIE, VIA SAPPORO

Plenara Comitetului F, R. Aflstisn 
a prilejuit o amplă dezbatere * ac
tivității desfășurate la toata nivelele, 
în anul competlțlonal (971, Imaginea vieții atletismului românesc — eu 
plusurile ?1 minusurile el — s-a con
turat nu numai din darea de seamă, 
ci și din cuvîntul particlpanțllor la 
plenară, In fapt al celor care lucrează 
. tectiv centru acest aport tn Icoll. 
asociații și cluburi.

în mod firesc, dezbaterile au rele
vat aspecte definitorii al® acestei Im
portante discipline olimpice, în mo
mentul actual : dezvoltarea bazei de 
masă și a celei materiale, aprofun
darea — pe baze științifice — a pro
cesului de instruire, mărirea respon
sabilității sportivilor ți antrenorilor, 
contribuția tot mai substanțială, pe 
nhn tehnic și educativ. a specfaliș- 
lilnr țj tehnicienilor.

Din cuvîntul celor 14 participant! 
la discuții am desprins în acest sens 
cîteva intervenții edificatoare.

VALERIAN GHINET — primarei 
Municipiului Gh- Gheorghiu-DeJ : 
„Arătîndu-vă numai faptul că în mu
nicipiul nostru din cel aproximativ 
50 000 de locuitori, aproape 13 000 sînt 
elevi, am înfățișat premisa esențială 
a necesității răsptndirii atletismului 
Pe meleagurile noastre. Exemplul e- 
dificator al Liceului cu program de 
educație fizică — specialitate gim
nastică — ar trebui studiat și adop-

t«t pentru atletism. Ar fl »I un ex
celent Brllej da a oferi tinerilor pro
fesori da educație fizică cu special: - 
zare gtlettsm posibilitatea de ■ ac
tiva pe un teren fertil, avînd la dis
poziție condiții de muncă șl de viață 
foarte bune".

OVIDIU GAVRILA — președintele 
comisiei Județene de atletism Vran- 
cea: „Dorim — ți Vom face toate 
eforturile pentru a ne realiza această 
dorință — să amenajăm, cu spriji
nul organelor locale, trei noi piste de 
atletism (Mărășești, Adjud si Odo- 
bețti) pînă In anul 1973. Cred că. 
uneori, din dorința de a avea per
formanțe cu orice preț, se forțează 
pregătirea unor juniori și, din această 
cauză, la vîrsta senforatului aceștia 
se plafonează”-

SILVIU DUMITRESCU - antre
nor la clubul sportiv Metalul Bucu
rești : „După părerea mea, se face 
— șl astăzi — prea putină propagandă 
pentru atletism. Apar rareori afișe, 
se scrie încă intfufient și — cred că 
aceasta este carența cea mai gravă — 
se organizează încă prea puține con
cursuri pentru copii. Or. ce alt sti
mulent mai puternic poate fi pentru 
el decît întrecerea ?”

SODICA SICLOVAN — directoa
rea scolii sportive experimentale Vi
itorul : „Pornind de îa un efect — 
opoziția unor părinți fată de practi
carea atletismului de către copiii kr

— ajugem imediat și la una din prin
cipalele cauze: neglijarea aspectului 
educativ în munca de instruire. Nu
mai auzind maniera nepoliticoasă, 
brutală, tn care anii dintre antrenori 
și profesori se adresează elevilor lor 
și veți fl de acord că părinții acestora 
au Intr-un fel dreptate”.

ION CEAPĂ — președintele Clubu
lui Sportiv Brăila : „Dacă acum 15 
ani exista un veritabil exod ai atie- 
ților brălleni spre Capitală, astăzi lu
crurile s-au schimbat radical. Acti
vitatea generală pentru sprijinirea a- 
cestui sport, munca tlnărului profesor 
Ion Morolu au contribuit la crearea 
unei atmosfere favorabile dezvoltă
rii atletismului Copiii doresc să facă 
sport, să rămînă în clubul nostru, sâ 
concureze și să obțină performanțe 
pentru el“.

Dr. ZlNA SIMU — Cluj, membră 
în comisia medicală a F R.A.; „Din 
păcate, între cadrele medicale care 
activează în atletism se manifestă — 
din cînd în cînd — o dezbinare pue
rilă cu efecte negative asupra asisten
ței de specialitate. în loc să ne dis
persăm eforturile în probleme mi
nore, a*n  putea conlucra pentru a 
găsi soluții eficiente în atît de nu
meroasele probleme nerezolvate, 
gate de procesul 
cerea după efort

președin-
judefene de atletism

le- 
instructiv. de refa-

în ..Cupa Steagul roșu“

CONCURENTĂ iNDlRJITÂ (LA BĂIEȚI) NUMĂR Șl VALOARE SCĂZUTĂ (LA FETE)

ROMULUS FLOREA 
fele comisiei ___ __ ______
Mureș : „Iată o acțiune de neînțeles 
și de neaprobat: profesorii cu spe
cializare atletism din cadrul Liceului 
Bolyai cu program de educație fizică, 
au primit în scris dispoziția prin 
care li se interzice desfășurarea an
trenamentelor la probele de arun
cări” !

EFREM KERTES — șeful secției 
sport-turism din U.G.S.R. : „înainte 
de a solicita extinderea bazei mate
riale ar trebui să ne îngrijim de fo
losirea judicioasă a celei existente. 
Mai sînt încă piste de atletism, sta
dioane, unde s-ar putea practica cu 
succes acest sport, nefolosite nici mă
car pentru angrenarea începătorilor. 
Așadar...* 1

BARUCH ELLAS — antrenor eme
rit (Steaua) ; „Avem o misiune de 
onoare pe care trebuie să ne-o Înde
plinim cu maximum de răspundere : 
pregătirea unui număr cît mai mare 
de atleți pentru Jocurile Olimpice 
de la Munchen. Colaborarea cu me
dicii, cu ceilalți specialiști, asigura
rea condițiilor optime de pregătire pot 
concura la aducerea în formă maxi
mă a fruntașilor atletismului româ
nesc. Nu trebuie să omitem însă res
ponsabilitatea majoră pe care o au 
sportivii înșiși, obligativitatea de a 
s« dârei efortului comun, de a contri
bui creator Ia îndeplinirea sarcinilor 
programului de pregătire. Pentru că, 
în ultimă instanță, de el depinde în 
cea mai mare măsură reușîta”-

în încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul președintele F.R.A., Mihail 
Florescu. «i vicepreședintele CJ4.E.F S., 
Emil Ghibu. Asupra concluziilor a- 
oestor dezbateri vom revent

Mai e nițel și fotbalul ne va încălzi din nou. 
De fapt a și început să ne încălzească, mai întîi 
cu niște imagini polare care ni le-a transmis Tele- 
enciclopedia de sîmbăta trecută : operatorul Fon- 
ting a avut ideea să imortalizeze pe peliculă, un 
meci de fotbal jucat în 1911 în Antarctica. Și el 
si fotbaliștii nu erau alții decît membrii expediției 
lui Robert Scott, celebrul explorator, plecat în ’ r> i fc..j i----- :_:l_ sțnj cu Qfțj

dramatică e 
eforturile lui

descoperirea Polului Sud. Imaginile 
mai cutremurătoare, încărcătura lor 
cu atît mai mare cu cît știam că 
Scott vor fi zadarnice pentru că va 
găsi la Polul Sud urmele expediției 
lui Roald Amundsen, care îl. pre
cedase cu o lună și că cei mai 
mulți dintre cei ce se zbenguiau 
în acea goană după mi.nuna’a min 
ge de fotbal de pe stadionul polar, 
vor pieri, în frunte cu căpitanul lor, 
pe drumul reîntoarcerii...

Dar dacă fotbalul i-a încălzit pe 
oameni în acele locuri pustii ale 
Polului Sud, iar după aproape șase 
decenii unul dintre primele cuvin
te pronunțata de 
a fost tot magicul 
nă că el este cu 
sporturilor.

Dar fotbalul a

Ugroameni pe lună 
„fotbal*,  înseam- 
adevărat regele

__  ______ _ ținut să ne încălzească în plin 
anotimp rece cu fierbintele turneu al Stelei în țara 
cafelei, a sambei, a fotbalului și a lui Fele. Ne-a 
încălzit, ne-a supărat (nu puțin, pe unii dintre^ noi) 
mai ales că proaspăta firmă spălată și curățată 
de spaniolii de la C. F. Barcelona a fost pusă în 
umbră de brazilienii de la Palmeiros, de Vasco 
da Gama, de Portuguese, toate cluburi cu renume 
în fotbalul internațional. Micul ecran nu ne-a ară
tat nici o imagine din acest turneu, precum ne-d 
demonstrat anul trecut Dinamo, l-am văzut însă 
la scurt timp după înapoiere, pe Valentin Stă- 
nescu și pe Constantin pe sticla televizoarelor. Ori 
lumina cădea cam cîș, ori ei erau speriafi (spe- 
riafi că se aflau în. fața camerelor de luat ve
deri ?, speriați de întrebările ce știau că urmea

anul trecut Dinamo, l-am vâzut însă 
pe Valentin St<5-

ză ?, speriafi de răspunsurile ce trebuiau »ă le 
dea ?), ori amîndouă la un loc, cert e că păreau 
a fi în fata Inchizitorului I

E drept, în turneul său din continentul fotbalu
lui, Steaua, la început, ne-a surprins, apoi ne-a 
supărat, în cele din urmă ne-a făcut să zîmbim 
a lehamite, dar, stafi tovarăși ! Fotbalul e un 
joc, e un sport, e făcut să descrețească frunțile, 
nu să le încrețească, trebuie să ne destindă, nu 
să ne îmbolnăvească de cord și să facă să crească 
și colesterolul. Și dacă e un joc, un sport, șă-l 

luăm ca atare. Mai ales că revista 
de specialitate ne previne prin de
clarațiile cîtorva steliști : „Să ne 
judecați după meciurile cu Bayern 
Munchen !". Bine zis I

Să amînăm, așadar, verdictul. 
Na, că am început șt eu cu ver
dicte I Scuzați I

Ne-a încălzit de-a binelea seria
lul concursului hipic de la Berlin : 
imagine splendidă, cadraj fără cu
sur. Iar comentariul lui Țopescu-se; 
nior îl concurează pe cel al lui 
Leonard Bernstein și are același re
zultat cu al dirijorului american : 
ne face să înțelegem călăria, să-i 
pătrundem secretele, să ne cuce

rească și să ne invite (la fel ca Bernstein, la con
certele Filarmonicii) la concursurile de la baza hi
pica din Calea Plevnei. Pînă atunci așteptăm cu

(
fi,

nerăbdare manșa a doua, de duminică.
Și-acum, Sapporo. Ce-am putea spune după cele 

ne-văzute de-acolo ? Că totul a fost frumos, ză- 
oadă bogată, surprize cum îi rtă bine oricărei 
competiții, dar despre ai noștri nu prea am auzit. 
Ne va prezenta televiziunea, în viitor, vreun film 
de lung metraj al Olimpiadei albe din insula 
Hokkaido ? Nu de alta, dar am vrea să vedem și 
noi, cei de acasă, minunata întrecere purtată sub 
hlamida amatorismului.

INTERIM

trebuie gîr.dită

Radu T1MOFTE

'ir’.-ma și insigna de antrenor emerit

DE ANTRENOR EMERIT

ROMOȘAN

ECATERINA ROȘIANU ÎNVINSA

C.N.E.ILS

ia p» .
eicr din u- 
ure, a pre- 
■tiv Metalul 

Spătaru și a 
tmăr de sportivi, an- 
i voluntari și mun- 

mare-a unitate industria- 
loc festivitatea înmînării 
i insignei de antrenor 

emerit lui Ion Stoianovici. antrenor 
!e bcx cu o bogată activitate în 
adrtil clubului Metalul. înalta dîs- 
meție î-a fost înmuiată din par-

O datfl cu desfășurarea întreceri
lor, dotate cu „Cupa Steagul roșu*,  
s-a maî consumat o etapă din cele 
râmase pînă la campionatele na
ționale. în zilele de concurs, atît 
ceata cit și lipsa zăpezii i-au îm
piedicat pe concurenti să facă, în 
cele mai bune condiții, verificarea 
reală a stadiului actual de pregă
tire. Coborîrea are, totuși, în Dorin 
Munteanu un liber incontestabil. 
Duminică, el a cîștigat a doua oară 
în sezon această probă și campio
nul de anul trecut, C. Văideanu, se 
vede nevoit, pentru moment, să-i 
recunoască superioritatea, deși ră- 
mîne în continuare un protagonist 
de temut. La fel ca și Gh. Vulpe, 
I Bobit, P. Ivănescu (absent moti
vat) și alți cîtiva. Această strati
ficare oarecum fixă, probată în ge
neral si de coborîrea de la „Cupa 
A.S.A.", a declanșat din plin reac
țiile concurenților, a scormonit și 
mai mult ambițiile. în proba de 
slalom special, un puternic spirit 
de concurență i-a animat, parcă 
mai mult ca niciodată, pe concu- 
renți. Ei au pornit în cursă, în 
ciuda ceții, hotărî fi, fie să confir
me (Munteanu), fie să oblige la re
considerarea ierarhiei (Văideanu șl 

mai ales, Vulpe, de obicei, primul 
solist al probelor de slalom). Mulți 
dintre ei au riscat însă. Astfel Vul
pe și Văideanu au „clacat", ceea 
ce a făcut ca Munteanu să mear
gă oarecum mai prudent, cîștigînd 
o cursă în care un rol important 
l-a jucat rațiunea. I. Bobiț a sim
țit astfel o posibilă victorie și a 
obținut în manșa a doua cel mai 
bun timp. Din păcate, i-a lipsit o 
fracțiune de secundă. Spre vîrfuî 
piramidei și-au făcut drum și alți 
dornici de afirmare, printre care 
trebuie menționat N. Dăscăiescu 
Ciocul cinci Ia coborîre, patru la 
special).

Deci, remarcăm încă o dată ani
mația din grupul de fruntași, pro
venită dintr-un puternic spirit de 
concurență, ceea ce constituie în 
ultimă instanță, o condiție esenția
lă pentru ridicarea performanței... 

încă un lucru despre băieți: D. 
Munteanu și Nicolae Crețoi (absent 
motivat la coborîre, dar locul trei 
la slalom special) s-au dovedit bine 
pregătiți, acum, înainte de a ne 
reprezenta țara la Campionatele 
mondiale universitare de la Lake 
Placid.

Dacă Ia băieți lucrurile etau re
lativ bine, la fete se constată, în 

- .. s
DECERNAREA TITLULUI

LUI ION STOIANOVICI

primul rînd, o mare penurie de 
concurente Situația apare cu atît 
mai g.-avă la proba de coborîre. 
unde, de regulă, sînt înscrise 4 pînă 
la 5 concurente. Or, un concurs de 
nivel republican nu poate fi ono
rat de o asemenea prezență redu
să. Sînt de ajuns o renunțare sau 
un acident ca să ne trezim în si
tuații critice, ca acelea care s-au 
petrecut sîmbătă. cînd au mers 
doar două concurente! Ca să nu 
mai vorbim despre nivelul valoric: 
ludit TomSri și Daniela Munteanu 
sînt singurele care se bat pentru 
primele două locuri. Poate de a- 
ceea se și renunță chiar la înscrie
rea într-un concurs, în care valo
rile sînt departajate de timpi foar
te mari, așa cum a fost la slalomul 
special de duminică : între locurile 
doi și trei s-au înregistrat nu mai 
puțin de 8 (opt) secunde I Fală de 
această situație, cluburile trebuie 
să ia măsuri. Poate promovarea u- 
nor elemente talentate, de perspec
tivă. care, deși n-ar rezolva pro
blema momentan ar constitui, to
tuși, pentru viitor, o oarecare ga
ranție. Dâr. fără îndoială, problema 

mai în profunzimi»

Creț os
CJS.U. Bratov) a 
demonstrai la 
slalomul special 
de duminică o 
exempla’i pu
tere de luptă. £T 
a obținui H final 

memtat

e prof. Cristea Pe- 
eanu, secretar general al 
.Box. care l-a felicitat căldu

ros pe sărbătorit, urindu-i noi suc
cese în viitor. După aceea, nume
roși vorbitori, printre care sportivi, 
antrenori, salariați ai uzinei, au e- 
vocat cu emoție momente din acti
vitatea Iui Ion Stoianovici

în încheiere, proaspătul antrenor 
emerit a mulțumit pentru înalta 
prețuire, angajîndu-se ca în viitor 
să muncească în așa fel, îneît prin 
modestul său aport, boxul românesc 
să înregistreze noi izbînzi interna
ționale.

STADIONUL TINERETULUI
Șl... CHIRIAȘII LUI

(Urmare din pag. I)

atletice oficiale care grupează 
peste 40 de formații,. Acești spor
tivi se echipează (în marea lor 
majoritate) afară, pe gazon sau 
pe vreo bancă din tribună. Ca- 
bihele-vestiar nu sînt numai in
suficiente, ci o parte din ele sînt 
și neîncălzite- Așa se explică 
de ce, chiar în zilele friguroase, 
cînd afluența sportivilor _ la _ sta
dion este simțitor redusă, tinerii 
preferă să se echipeze tot afară.

La Stadionul Tineretului se sim
te și nevoia unor noi spații pentru 
antrenamente, sînt camere care, 
cu puțină... bunăvoință ar putea 
fi amenajate în acest scop. Despre 
aceste lucruri, de altfel, am mai 
scris. De rezolvat nu s-a rezolvat 
însă nimic. Canotorii (într-o sin
gură grupă sînt circa 40 de spor
tivi care lucrează la bac), au drept 
sală de forță o cameră de aproxi
mativ 16 mp., aceasta în timp ce 
sub tribuna stadionului, lipită chiar 
de sala de antrenament la bac, e- 
Xistâ o magazie pentru păstrarea 
echipamentului aparținînd Consi
liului municipal pentru educație fi- 
ficâ și sport, a cărui suprafață 
este de 54.39 mp. Aici ar trebui 
să se amenajeze neîntîrziat sala de 
forță a canotorilor.

Ultimul demers făcut de către 
administrația stadionului pe lin
gă C.M.E.F.S., în vederea eliberării 
spațiilor ce le deține la baza spor
tivă in b-dul Mărăști nr. 26 (în 
afara camerei amintite mai sus, 
C.M.E.F.S. mai beneficiază și de 
un alt spațiu de circa 23 mp., fo
losit în același scop) s-a soldat cu 
adresa din 15 noiembrie 1971, prin 
care Consiliul municipal încunoș- 
tințează administrația stadionului

în concursul republican de sală

DE AURELIA TRIFU!

că va putea elibera cele două ca
mere în prima jumătate a trimes
trului 11/1972. Ar fi de dorit ca 
măcar de data aceasta să nu mai 
intervină o nouă amînare. y

Dar, Stadionul tineretului— nu 
este frustrat doar de cele doaȘ ca 
mere despre care am amintit. In 
incinta bazei mai sînt și 
meroase spații ocupate de 
care nu au nimic comun 
dionul sau cu activitatea 
Caselor de bilete de la 
principală a stadionului

alte nu- 
persoane 
cu sta- 

sportivă. 
intrarea 

le sînt 
alăturate construcții însumînd 196 
mp., clădiri ocupate de diferite 
persoane. Or, aceste clădiri ar pu
tea fi folosite drept vestiare pen
tru jucătorii de baschet, de volei 
și de handbal, ale căror terenuri 
sînt amplasate în imediata vecină
tate. Aici, vara, iarna, pot fi vă
zute cămăși, pijamale, ciorapi... 
etc. întinse pe frînghie la uscat, în 
timp ce pe alei sau pe gazonul te
renului central al stadionului gă
inile își caută hrană. Cît va mai 
dăinui oare această situație ?

Camera de fizioterapie Și cabi
netul medical al stadionului ocupă 
spații cif totul necorespunzătoare, 
în timp ce în prelungirea poligo
nului de tir, într-o clădire gen 
vilă întregul etaj (4 camere cu un 
total de 102,30 mp.) este ocupat 
de persoane particulare. Este ab
solut necesar ca Ministerul Edu
cației și învățămîntului — benefi
ciarul principal al acestei baze — 
să facă neîntîrziat demersuri pen
tru eliberarea clădirilor din incinta 
Stadionului Tineretului. Acestea, 
în totalitatea lor, să reintre în cir
cuitul sportiv. O reclamă miile de 
tineri bucureșteni, adevărații pro 
prietari ai bazei
Șosea. |.

sportive de la
f

„CUPA MARAMUREȘ'*
• Pe trambulina de la Borșa, ul

timele sărituri de antrenament au 
svut loe luni, cînd Eros (Dlnamo), 
Ciîrneț, Bjriș (A.S.A.) și Birsan 
(Tractorul) s-au dovedit cei mai în 
formă, realizînd salturi de 90 m. 
Din cauza stării zăpezii (foarte în
ghețată), marți și miercuri nu s-au 
.putut face pregătiri. In schimb, s-a 
lucrat intens pentru amenajarea 
trambulinei pe care vor avea loc 
azi („Cupa Maramureș"). mîine 
(..Cupa Federației") și duminică, 
(campionatul național) cele mai im
portante concursuri ale sezonului.

AZI, ÎN SALA FLOREASCA,
Astăzi și mîine, începînd de la 

ora 9. sala Floreasca găzduiește e- 
tapa finală a campionatelor univer
sitare de tenis de masă, desfășu
rate sub egida Ministerului Educa
ției și învățămîntului. a Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport, a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România. Programul 
de azi (dimineața pînă la ora 12, 
după-amiază între orele 16 și 20) 
este dedicat probelor pe echipe 
(masculine și feminine). Mîine (ore
le 9—13) se vor disputa probele de

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
anunjo scoaterea la concurs a unui post de corespondent de relații 

internaționale.

Candidații trebuie să cunoască bine limba germană, precum 
și una din următoarele limbi: rusă, engleză, franceză.

Cererile de înscriere la concurs se vor depune la C.N.E.F.S., 
str. Vasile Conta 16, et. I, camera 19, împreună cu următoarele acte:

— copie de pe diploma de studii superioare
— autobiografie
_  dovadă din care să rezulte că are o vechime în specialitate 

de minimum 4 ani. ,.
Concursul va avea loc în ziua de 1 martie, la sediul C.N.E.r.S. 

ți va consta din verificarea cunoștințelor nrofesionale de speciali
tate, scris și oral.

INAUGUREAZĂ, AZI, SEZONUL SĂRITORILOR
• La Poiana Brașovului, pe pif

tia amenajată în Poiana Ruia. se 
desfășoară, de azi pînă sîmbătă. 
concursul republican de fond ai 
școlilor sportive.

• Sîmbătă și duminică, fondist:: 
cei mai buni ai țării Iși vor disputa 
întîietatea în cadrul tradi’ionalulu. 
concurs „Cupa Tractorul**  care cu
prinde probe individuale ș=. șta
fete.

• Școala sportivă Predeal organi
zează duminică dimineață, pe pîr-

INCEP „UNIVERSITARELE" j

dublu — băieți, fete și mixt —. ur- 
mind ca după mesă sâ se desfă
șoare meciurile de simplu (intre o- 
rele 16 și 18.30) și finalele tuturor 
probelor individuale (intre orele 19 ț 
și 21).

Vor participa jucători din cen- ' 
trele studențești Baia Mare. Cluj, 
Craiova, Constanța, Petroșani, Pio- | 
iești, Suceava, Timișoara, Tg. Mu
reș și București, iar jucătoarele 
vor reprezenta Baia Mare, Brașov. 
Cluj, Craiova, Ploiești, Timișoara, 
Tg. Mureș, București. 

tia de sub teleferic, -Cupa Predea- , 
iul*  la slalom speciaL Vor fi al
cătuite clasamente individuale și ■ 
pe echipe.

• Tot Ia probe a’.nine, la sfîrșitul 
acestei săptâmîni se vor desfășura 
campionatele județene pentru se- I

• Organizată de Școala sportivă 
Brașov. „Cupa 16 Februarie*,  găz
duită pe pîrtiile Poienii Brașov, 
s-a bucurat de un succes deplin. La 
startul întrecerilor de slalom spe
cial au fost prezent! 71 de schiori 
ai școlilor sportive din Brașov, Pre
deal și Miercurea Ciuc. Primul loc 
in clasamentul pe echipe a revenit 
reprezentanților Liceului „Honterus" 
din Brașov care au totalizat 39 p. 
Au urmat în clasament! 2. Școala 
generală r.r. 6 50 p, 3. Școala ge
nerală nr. 2 Brașov 56 p. (C. GRUIA 
coresp. județean).

întrecerile finale ale „Cupei 
Banatul" la handbal masculin, des
fășurate la Timișoara, s-au înche
iat cu o surpriză, trofeul pus în 
joc fiind cucerit de divizionara B 
CSM Reșița, urmată în clasament 
de Politehnica Timișoara și Ști
ința Lovrin. lată, de altfel, ultime
le rezultate : Ceramica Jimbolia — 
Voința Timișoara 31—8 (15—2),
Banatul Timișoara — Gloria Arad 
20—15 (9—7), Politehnica Timișoara 
— Timișul Lugoj 18—5 (9—8), CSM 
Reșița — Știința Lovrin 15—15 
(8-8).

C. CREȚU-coresp.

în sala IMF din Tg. Mureș au 
început întrecerile de handbal do
tate cu „Cupa de iarnă", compe
tiție organizată de CJEFS Mureș și 
la care participă 5 echipe feminine 
și 4 masculine. Iată primele re- 
zulțate înregistratei FEMININ i

Asistam, neîndoielnic, de cltva timp Ja 
afirr-.area tot mal pregnanta a tinerei 
generați; de Jucătoare, constatare îmbu
curătoare pentru tenisul nostru leminin. 
„Buchetal*  acesta de talente o include 
ți pe Aurelia Trifu (Steaua), care, din

SUB CUPOLA SĂLII
HUNEDOAKA 16 (prin telefon) 

în plină desfășurare se află și con
cursul republican al tenismenilor. 
în primele tururi, în întrecerea se
niorilor nu s-au semnalat surprize, 
favoriții trecînd cu relativă ușurin - 
țâ în fazele superioare ale turneului 
de simplu. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate î Boage (C.S.U. 
construcții Buc.) — Fodor (Tg. 
mureș) 6—4, 6—3; Mocanu (Dina
mo Galați) — Curcă (Progresul Buc.) 
6—4, 3—6, 6—3; Almăjan (Dinamo 
Buc.) — Cociuban (U.T.A.) 6—0, 
6—3; Navrofchî (C.S.U. Constr.) — 
Hărădău (Constructorul Hunedoara) 
6—7, 7—6, 6—0; A. Viziru (Progre
sul Buc.) — Golombos (Dinamo Ga
lați) 3—6, 6—2, 6—4; A. Roșianu 
(Steaua) — Giurgiu (Oradea) 7—5,

Voința Sighișoara — Dcrmagant 
Tg. Mureș 7—6 (3—1), Șc. Sp. Tg. 
Mureș — Lie. Bolyai Tg. Mureș 
17—9 (6—6); MASCULIN i ASA 
Tg. Mureș — Lemnarul Tg. Mureș 
29—11 (14—6), Șc. Sp. Tg. Mureș 
— Lie. Bolyai Tg. Mureș 18—13 
(9—6). întrecerile continuă cu etapa 
a doua, sîmbătă 19 februarie.

loan PAUȘ-coresp. județean

Sala Sporturilor din Cluj a găz
duit două meciuri amicale între 
formațiile Universitatea din loca
litate (lipsită de aportul jucători
lor Schobel, Tudosie, Capră) și 
Minaur Baia Mare, fruntașa seriei 
a II-a din divizia B. Formațiile 
și-au împărțit victoriile, în primul 
meci cîștigînd oaspeții cu 16—14 
(7—6), iar în cel de-al doilea gaz

dele cu 20—14 (11—7).
P, RADVANYI-coresp. județean 

toamna anului trecut, continuă curba 
ascendentă a unei comportări promiță
toare. Ea a reușit, la actualul concurs 
republican de sală, s-o învingă pe fa
vorita nr. i — Ecaterina Roșianu (7—5. 
6—4) — anunțîndu-și. astfel, candidatura

DIN HUNEDOARA
6—4; Kerekes (Dinamo Brașov) — 
Mocanu (Dinamo Galați) 6—0, 6—0. 
Au început și întrecerile tenismeni- 
lor juniori.

M. IOANID-coresp.

ROMAN : O NOUA SECȚIE DE BOX

Prin sprijinul organelor locale și dato
rită pasiunii manifestată de instructorul 
Dumitru Bardă, fost boxer la Sport 
Club Bacău, la Roman, a luat ființă 
recent o secție de box, pe Ungă asocia
ția sportivă Laminorul.

Dumitru Bardă efectuează cu elevii săi 
patru antrenamente săptămtnale. asidue, 
urmărind o selecție riguroasa a celor 18 
boxeri rămași In evidență (din 50 pre
zentați inițial), avînd In program citeva 
gale de verificare. în compania echipelor 
Ceahlăul Piatra Neamț. C.F.R. Pașcani 
șl Letea Bacău.

Dintre tinerii puglllștl pe care îl are 
tn pregătire, instructorul D. Bardă ne-a 
recomandat ca autentice talente pe se- 
mimusca Constantin Bălăiță, pe mijlo
ciul Mlhal Negrescu și pe pana Viorel 
Lazăr, boxeri despre care vom auzi 
numai lucruri bune.

Mihai CHIRIAC — coresp.
ZECI DE MII DE LEI PENTRU 

ECHIPAMENT SPORTIV

Asociația sportivă „Știința" Urlați 
(președinte Adrian Tărindă), de pe lingă 
liceul din localitate, reprezintă o unitate 
sportiv» fruntașă pe teritoriul județului 

la un loe tn turneul final al primelor 
patru clasate Loviturile scurte, desele 
incursiuni la fileu (încheiate cu puncte 
în favoarea sa) au fost decisive în vic
toria Aureliei Trifu. Jocul a căpătat un 
plus de atractivltate șl datorită tenisu
lui de bună calitate oferit de Ecaterina 
Roșianu.

După o întrerupere de ctteva luni a 
antrenamentelor, Manana NunweUler a 
reapărut, tnvlngtnd-o pe Anca Floreș- 
teanu (C.S.U. Construcții) cu 8—0, 0—3. 
Cîteva cuvinte despre jocul Vlrglnlel 
RuzicI: victoria el asupra Ioanei Bădln 
(Dinamo) era previzibilă (8—1, 6—3).
Remarcat se cere faptul că Virginia Ru
zicI țl-a îmbunătățit mult lovitura de 
serviciu, dovad» fiind gl faptul c» 18

Prahova, echipele «ale de volei (feminin 
II masculin), oină șl atletism cucerind 
— In repetate rindurl — titlul de cam
pioane aie județului.

Zilele care au trecut i-au găsit pe 
elevii — sportivi din Urlați în mare fier
bere : din cel peste 50 000 leii primiți din 
cartea C.A.P.-ului din localitate pentru 
acțiunile de stringers a porumbului șl 
strugurilor. Liceul țl-a procurat mate
rial ți echipament sportiv de cea mai 
bună calitate (mingi, tricouri, treninguri 
etc.), dotări care sporesc zestrea — ți 
ața considerabilă — a elevilor din Ur- 
lati, marcind deosebita grijă a profe
sorilor de educație fizică șl a antreno
rilor Științe! pentru baza materială.

CARNAVAL PE GHEAȚA

Din inițiativa liceului uCallstrat Hogaș" 
d-.n Piatra Neamț, pe patinoarul natural 
amenajat în Incinta liceului — a avut 
loc un pitoresc carnaval pe gheață, la 
care au participat patinatori din liceele 
și școlile generale ale orașului de la 
poalele Petricicăl.

Tn cadrul acestui adevărat festival al 
gheții. organizatori! (merită sublinieri 
speciale profesorul Petre Brînzei, „ini
ma" acestei manifestații) au inițiat un 
concurs fulger de patinaj artistic, care 
s-a bucurat de un real succes,

George GROAPA — coresp.
ACTIVITĂȚI SPORTIVE RECREATIVE

La Buzău, în cadrul asociație! sportive 
Economistul, funcțlonînd pe lîngă Li
ceul Economic din localitate, s-au orga
nizat întreceri sportive „interne", la șah, 
tenis de masă, schi șl haltere.

Tn paralel cu o demonstrație de tenis 
de masă, susținută de „Cutezătorul" Bu
zău. u cu un Blmultstn de șah, viitorii 
economiști buzoleni au oferit întreceri 
pasionante, cu un număr record de elevi, 
campionatul de șah a antrenat pe toți 
cei 530 de școlari din această unitate de 
înVfițămlnt ț Merite deosebite fit atrage
rea marii mase de elevi la activități 
sportive recreative au prof. Ioan Mușat, 
directorul liceuiul, și cel doi profesori 
de educație fizică. M. Oheorgheu și C. 
Constandin. veritabile „motoare" ale unei 
activități care Se îmbogățește cil fiecare 
zi.

Dumitru MARIN — coresp.

puncte din acest mec! ți le-a adjudecat 
prin... „ași“. Șl Mariana Simionescu își 
continuă seria victoriilor, cîștigînd cu 
6—3, 6—3 meciul cu Florlca Butoi (C.S.U. Construcții). „

Alte rezultate : Gabriela Dinu <TOina- 
mo) — Cristina Mureșan (Șc. sp. nr. 2) 
6—1. 8—1, Cristina Bădin (Dlnamo) — 
Aneta Endu (Dunărea Galați) 6—2, 6—2, 
Lucia Romanov (Cutezătorii) — Mirela 
Comănescu (Petrolistul Cîmpina) 5—6. 
6—4, 6—2, Simona NunweUler (Progre
sul) — Doina Ionescu (Cutezătorii) 6—0. 6—2.

Concursul continuă zilnic (pînă dumi
nică), dimineața intre 8.30—13, Iar după 
amiază de la 16—20.

Ion GAVRILESCU

OLIMPIADA DE IARNA A 
ELEVILOR

Recent, In apropierea orașului Cimpu- 
lung Moldovenesc, s-a desfășurat Olim
piada de lărnă a elevilor, competiție 
sportivă care a adunat Ia start repre
zentanți ai liceelor, școlilor profesionale 
și generale din județ, In întreceri la pa
tinaj, schi și săniuțe.

Competiția s-a bucurat, așa după cum 
se vede din Imaginea alăturată, de un 
deosebit succes de participare tocnein- 
du-se cu următoarele rezultate : sănij'e: 
Maria Htuț (fete) șl Bogdan Khaka'< 
(băieți) ; patinaj viteză : Brîndușa Dtrza 
și’iile Antonie; schi fond : Cornelia Mt- 
titelu și Petru Ciobanu; slalom : Adriana 
cârpea și Iile Chiscluc.

Concursul a constituit o reușită șl din 
punct de vedere al afluenței de soecta- 
tori.
O, ALEXA coresp — judeiean



DE LA ISTANBUL LA SALONIC

0 ZI BOGATĂ ÎN IMPRESII Șl FAPTE
Azi, de la ora 15,30,

SALONIC, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

• Marți — zi dedicată avioane
lor. Am pornit dimineața, pe o 
vreme splendidă din Istanbul, pen
tru ca abia seara, la ora 21,30, să 
punem piciorul în Salonic. O ra
pidă enumerare a evenimentelor 
unei zile foarte bogată în impre
sii și fapte.

• Ora 9 dimineața ; antrenament 
susținut, condus de antrenorul Ion 
Voica, pe peluza hotelului clubu
lui Fenerbahce. Masă frugală. Mo
mentul cel mai trist al zilei — 
despărțirea de Mocanu ; băieții 
tree pe rînd în camera lui și-l 
îmbrățișează. Pe noptieră văd bu
chete de flori, oferite de conduce
rea clubului Fenerbahce, care ma
nifestă o grijă emoționantă față 
de internaționalul nostru.

• Autobuz — traversare cu fe
ribotul a Bosforului. La aeroportul 
din Istanbul, președintele clubului 
Fenerbahce, Faruk llgaz, salută 
delegația noastră și primește vii 
mulțumiri pentru frumoasa găzdu
ire. Boeing-ul 727 „Olympic" de
colează ușor și, spre liniștea „an- 
tivoiajorilor aerieni", care nu sînt 
de loc puțini, aterizează în 50 de 
minute, fără zguduiri și hopuri. la 
Atena. Flori, cuvinte calde de bun 
sosit, ne primesc la scara avionu
lui. Reprezentanții federației elene, 
ai clubului P.A O.K., ziariști și... 
Mazurakis sînt aici la sosirea noas
tră

• Pină Ia decolarea avionului de 
Salonic, ni se oferă o promenadă 
cu autobuzul prin Atena.

• Vreme plăcută, cu soare — 
ni se spune că s-a instaurat abia 
azi la Atena, după multe zile de 
droaie și vint rece.
•• Frumusețea albă și maiestu
oasă a Atenei ne întimpină de la 
primul viraj al drumului din fața 
aeroportului.

• Ne îndreptăm spre Pireu și 
autobuzul stopează în fața stadio
nului Karaiskakis. Cine ne strigă 
cu mare bucurie și aleargă spre 
noi ? Ștefan Covaci. A venit cu 
echipa Olandei, care a jucat ieri 
un amical cu selecționata Greciei.

• îmbrățișări. Schimburi de im-

EXAMENELE DE AVANSARE 
A ANTRENORILOR

în perioada 6—8 martie, se vor 
desfășura în București la sediul 
I.E.F.S., examenele de avansare a 
antrenorilor de fotbal din întreaga 
țară.

Ih vedereq obținerii unei cate
gorii superioare, candidații vor a- 
vea de susținut probe la urmă
toarele materii: teoria și metodica 
antrenamentului sportiv (scris), teo
ria specializării (oral), metodica 
specializării (practico-metodic), pro
bleme de construcția socialismului 
(oral). Pentru antrenorii care pro
movează de la categoria a doua Ia 
întîia se adaugă și rezultatul in
specției speciale efectuate la un 
ciclu săptămînal de antrenament ca 
și aprecierea ur.ei lucrări perso
nale susținută în cursul examenu
lui. Media notelor minime pentru 
avansarea Ia o categorie superioară 
este fixată după cum urmează: 8 
pentru categoria întîia, 7 pentru ca
tegoria a doua și 6 pentru catego
ria a treia.

echipa României va juca
presii, rapide pentru că „Piști" 
pleacă în cîteva minute cu grupul 
de jucători olandezi care abia ter
minaseră antrenamentul. Are șase 
oameni în lot. Se interesează de 
prieteni. Vorbește mult cu Angelo. 
Ne anunță că a întocmit un amă
nunțit raport asupra selecționatei 
Danemarcei.

• Iată, trece spre culoar com
binata Ajax — Feyenoord. Un sin
gur trening albastru între cele 
portocalii tradiționale ale naționa
lei olandeze : Cruyff. Așa de rapid 
să-l fi amețit „balonul de aur“ 
1971 ?

• Israel și Van Hanegem îi sa
lută cordial pe dinamoviști. Pre
feratul Jbr — Radu Nunweiller.

• Ce întîmplare ! Asist la o în- 
tîlnire a două naționale... pe te
ren neutru.

• înapoi la aeroport, iarăși îm
barcare, de data aceasta într-un 
frate mai mare al Boeing-ului de 
la prînz — un 707 — și în 30 de 
minute atingem betonul pistei ae
roportului din Salonic.

• Este exact ora 21,30. Extrem 
de călduroasă primire — un ma
siv grup de oficiali din Salonic, în 
frunte cu președintele federației 
Greciei de nord, Periclis Dervisis, 
cu multe și mari buchete de flori 
ne întimpină.

ȘUTURILE LUI RIVELINO
...Vi-l reamintiți, desigur, de la 

El MundiaL în constelația de su- 
perstiliști ai echipei Braziliei, e- 
volua și un „tunar". Șuturile sale 
năpraznice produceau o puternică 
impresie atit asupra spectatorilor 
(și telespectatorilor), cit și asupra 
adversarilor (mai cu seamă asu
pra portarilor, obligați nu o dată 
de Rivelino să caute mingea în 
plasă).

Da, despre Rivelino. și poate și 
mai propriu spus despre „ceva ce 
ține de Rivelino". este vorba în 
aceste rînduri, care nu sînt, totuși, 
o evocare în pofida introducerii de 
mai sus

Fdeea acestei însemnări s-a năs
cut în momentul în care cîțiva ju
cători de la Steaua mi-au vorbit 
de Rivelino, pe care au avut oca
zia să-l urmărească, cu prilejul 
recentului lor turneu în Brazilia, 
în derbyul orașului Sao Paulo, 
Paimeiras—Corinthians 1—1.

„A tras peste 10 șuturi, de la 
distanță, la poartă — mi-au spus 
ei. Multe foarte imprecise, unele 
aduceau chiar cu transformările de 
la rugby. Spre surprinderea noas
tră, nici un glas din public nu s-a 
auzit disprețuitor. Pină la urmă, u- 
nui din șuturile fui Rivelino a 
fost gol. Și Corinthians a terminat 
la egalitate cu puternic» sa rivală, 
aflată intr-o excepțională formă"

Ce spun aceste observații ? La 
prima vedere, aproape nimic.

Semnatarul acestor rinduri își 
aduce însă aminte că exact acum 
un an, însoțind pe Rapid in Bra
zilia, a avut ocazia să urmărească 
un meci al aceluiași Rivelino, a- 
tunci într-o partidă Corinthians— 
Flamengo. Aceleași observații asu
pra șutului celui al cărui nume 
crainicii tele și radio îl rostesc 
pe note muzicale, ca pe o recla
mă, Rl-VE-LINO.

Cel pe care’ publicul paulist îl

cu P. A. 0. K. Salonic
• După un somn prelungit la 

hotelul Olimpia, miercuri s-a re
luat antrenamentul din plin. An
gelo Niculescu și Ion Voica nu 
i-au menajat de loc pe tricolori 
in ședința de pregătire de dimi
neață.

• Buletin medical : Dinu șt Do- 
brin se resimt cel mai mult de 
pe urma accidentelor din partida 
cu Galatasaray. Sînt supuși la tra
tamente medicale energice. Prezen
ța lor — incertă pentru jocul de 
azi. In schimb, Uifăleanu și Anca 
sînt aproape restabiliți.

• Formația pentru jocul cu 
P.A.O.K. va fi stabilită joi la a- 
miază. Se contează pe aplombul 
și verva lui I ord ăn eseu, în momen
tul de față cel mai în formă a- 
tacant al lotului. Interes deosebit 
pentru meci, care va începe la 
ora 15,30 pe stadionul P.A.O.K. 
Gazdele țin mult la un rezultat 
bun. Să sperăm că nu vor utiliza 
metodele elevilor lui Brltch. deși 
antrenorul lor este tot un englez : 
Shanon. Pentru acest joc, P.A.O.K. 
i-a adus miercuri noaptea, cu un 
avion special, de la Atena, pe cei 
trei jucători care au făcut parte din 
naționala Greciei : Kudas, Sarafis 
și Apostolidis.

Eftimie IONESCU

• ••

iubește ca pe un fiu favorit (și-l 
alintă cu porecla devenită renume 
..garoto do parquc**  — băiatul din 
parc; Rivelino fiind un ..produs" 
al unui parc din suburbiile ora
șului) se întrecea — la prima ve
dere — în șuturi imprecise, c?u 
mult pe deasupra sau pe lingă 
poartă !

B) a fost amînat, deoarece majo
ritatea studentelor sînt plecate în 
taberele de vacanță.

• Colegiul central al arbitrilor 
a hotărît următoarele promovări : 
de la divizia A feminin la divizia 
A masculin : D. Crăciun (Brașov) ; 
de la divizia B la divizia A fe
minin : M. Cunicer, M. Negulescu, 
M. Tănăsescu, P. Spiru (București), 
St. Palici (Brașov), I. Crișan (Tîr- 
năveni). O singură retrogradare: 
D. Ionescu (Ploiești), tie la divi
zia A feminin la divizia B.

• Din Vatra Dornei aflăm că, 
datorită pasiunii prof. Mihai Gri- 
goraș, minibaschetul cunoaște o 
dezvoltare din ce în ce mai mare,

Și nimeni, din tribune, n-avea 
vreun cuvint reprobator.

De ce ?
Explicația sportivității publicului 

ar putea părea o rațiune a aces
tei atitudini. în realitate, prima 
rațiune a... non-reacției spontane 
a publicului era ÎNȚELEGEREA 
LUI, DE ADEVARAT CUNOSCĂ
TOR AL FOTBALULUI.

Spectatorii înțelegeau că Riveli
no, care șuta aproape întotdeauna 
..dintr-o bucată", cum se spune în 
termeni obișnuiți, RISCA PREME
DITAT. Preluind balonul, ei ar fi 
fost cu siguranță imediat blocat 
de apărătorii ădverși (care îl și 
marcau cu strășnicie), iar șuturile 
sale ar fi avut puțini sorți de iz- 
bindă. Viteza lui de execuție însă, 
șutul direct, presupuneau o mare 
doză de risc — nu întimplător 
multe țiin loviturile sale se du
ceau departe de buturile adverse
— dar și posibilitatea implicită de 
a prinde DESCOPERITA apărarea 
adversă (inclusiv a portarului, sur
prins de rapiditatea și violen
ța binecunoscute pe care le 
posedă șuturile lui Rivelino).

Iată, așadar, că ceea ce la pri- ' 
ma vedere ar părea o stîngăcie, — j 
pe care unii spectatori neavizați ; 
ar fi dispuși s-o amendeze prompt
— este de fapt rodul unei gindiri 
superioare, de mare fotbalist, care 
știe cît de greu și cu ce mijloa
ce deosebite pot fi învinse puter
nicele apărări moderne.

Marius POPESCU

DUPĂ 10 ANI ACEEAȘI TELEGRAMA... DINAMO- 
METALUL

...Iarna lui '61. Un decembrie cu 
zăpadă multă. Pe terenul din 
Turda, un adolescent bătătorește 
omătul cu salturi de felină. E u- 
nul din antrenamentele sale obiș
nuite. De pe margine, îl strigă ci
neva. Cineva de la forul sportiv 
municipal. îl cheamă și îi arată 
o telegramă. Adolescentul de 18 
ani simte cum i se înmoaie pi
cioarele. Antrenorul Gh. Ola îl che

ma la București, la lotul de ju
niori U.E.F.A., pentru ediția care 
urma să se desfășoare în țara 
noastră. In noaptea aceea, porta
rul Arieșului a făcut o noapte 
albă...

...Iarna lui '72. La Băile Hercu- 
lane. Un ianuarie cu zăpadă mul
tă. Portarul Jiului se întoarce de 
la un antrenament. La hotelul Her
cule, la intrare, portarul îl opreș
te și îi înmînează o telegramă. Vi
cepreședintele clubului din Petro
șani il anunța că Gh. Ola îl che
ma la lotul olimpic. Era 15 ia
nuarie. In noaptea aceea Vasile 
Suciu n-a închis ochii o clipă. Ca 
și atunci. în decembrie '61...

★
— Fii sincer, Vasile Suciu. te 

așteptai la această ultimă selec
ționare ?

— Cine in locul meu s-ar mai fi 
așteptat ? ! După suita aceea de 
accidente, picior rupt, mină ruptă, 
oamenii nu mai aveau încredere 
in mine. Gh. Ola a fosț singurul 
care s-a mai gindit la mine. Tot 
dinsul care acum 10 ani mă in
troducea in lumea mare a fotba
lului.

— De ce crezi că numai Gh. Ola 
a mai avut încredere în dumneata?

— Poate pentru că m-a cunoscut 
mai mult dccîț alții. Și poate că 
și sezonul bun de Ia Jiul a cintă- 
rit in această alegere.

- Cp ți-ai propus, acum, cînd 
au început ambițiile să renască ?

— Aș vrea să particip și cu pen
tru prima dată la Olimpiadă. Sau 
altfel spus, să contribui pentru a 
doua oară la calificarea României 
la un turneu final al Jocurilor O- 
Umpice.

— Prima dată al contribuit la 
Sofia, la acel 1—0 care ne-a dus 
la Tokio.

— Atunci ! Și ce frumos a fost 1 
Cu 2 săptămini, insă, tnainte de 
plecarea Ia Tokio, mi-am rupt pi
ciorul, la Craiova. Și am rămas 
acasă. Aproape un an am stat 
departe de fotbal. Știți ce în
seamnă asta? Simți că inebunești! 
După ghinionul acela, am fost che
mat din nou la națională. Și cum 
nu era suficientă parcă perioada 
aceea neagră cu piciorul, după ce 
m-am întors dintr-un turneu din 
Israel și Grecia, mi-am rupt mina, 
într-un amical Steaua—Dinamo ! 
Asa mi-am terminat eu cariera in
ternațională, la o virstă cînd de 
fapt abia începusem să escaladez 
„marea piramidă".

— Pină la ce virstă crezi că 
poate face un portar carieră ?

— Un adevărat portar poate a- 
păra pină la 35—36 de ani. Cu 
condiția să fie in fiecare zi portar.

— Adică ?...
— Adică să nu-și ia „concediu" 

nici o zi. Portarul are un regim 
aparte. Reflexele sale cer zilnic 
ci leva căzături, citeva ieșiri din 
poartă, muncă multă cu mingea 
pentru priză, pentru articulațiile 
miinilor. Eu am învățat de la Voi- 
nescu toate astea. După fiecare 
antrenament, rămin și-mi trag șu
turi singur, in fața zidului. Trag 
tot felul de șuturi, pentru priză. 
Un jucător de cimp iși mai poate 
permite zile lejere. Un portar, nu! 
La portari se observă imediat lu
crul superficial sau repausul.

— Trecerea la Jiul a însemnat, 
cumva, împăcarea cu soarta ?...

— Nu, n-a fost vorba de un fel 
de împăcare cu o soartă modestă! 
Cred că Steaua — care înseamnă 
marea mea dragoste — a renunțat 
prea repede la mine, o dată cu 
aducerea lui Coman. Venirea la 
Jiul m-a ambiționat insă mult. 
La Petroșani, am de continuat tra
diția portarilor de valoare pe care 
i-a avut Valea Jiului, cum a fost, 
de pildă, regretatul Crisnic. Voi 

incerca să-i fac De ce! de la Stea
ua să regrete plecarea mea.

— Vasile Suciu, care au fost 
cele mai fericite momente din via
ța dumitale de fotbalist ?

— Cîștigarea turneului U.E.F.A. 
din 1962 șl calificarea echipei Ro
mâniei la Olimpiada de la Tokio.

— Și care dorești să fie cel mai 
fericit moment în viitorul apro
piat ?

— Calificarea echipei olimpice a 
României, echipă din care sper să 
fac și eu parte, la turneul final al 
Jocurilor Olimpice, de Ia Miinchen.

...După zece ani. Gheorghe Ola 
a făcut să ardă din nou flacăra 
iluziilor într-un portar pe care 
multă lume îl uitase.

Mircea M. IONESCU

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
IN BULGARIA

Echipa Ceahlăul P. Neamț, din 
seria I a diviziei B, va pleca săp- 
tămîna viitoare în Bulgaria, ca 
răspuns la invitația clubului Di- 
mitrovgrad. în perioada 21 februa
rie — 3 martie, fotbaliștii de la 
Ceahlăul vor susține 3 sau 4 me
ciuri amicale.

PROGRESUL ÎNVINSĂ
LA VARNA

Aflată în turneu în Bulgaria, 
Progresul a jucat la Varna cu for
mația locală Cemo Mare, din pri
ma divizie. Fotbaliștii bulgari au 
terminat învngători cu scorul de 
2—0.

Duminică, la Cluj

„U“-V.S.S. KOSICE
V.S.S. Kosice, lider al campiona

tului cehoslovac, va evolua dumi
nică la Cluj în compania lui „U“. 
Formația oaspeților cuprinde, prin
tre alții, pe internaționalii Smuck, 
Bomba, Pivamik, Polak și Desiat- 
nik.

V. MOREA

Faceți cunoștință cu fruntașele diviziei C

C. I. L GHERLA
Situația în clasament:

Tinerii fotbaliști. din orașul de 
pe Someșul Mic sînt cunoscuți ca 
foarte ambițioși. Ei alcătuiesc o e- 
chipă cu o bună reputație în divi
zia C. în campionatul trecut, C.ț.ț. 
Gherla sb' afla printre acele for
mații care emiteau oarecari pre
tenții la primul loc în serie. Acum 
însă, după o comportare foarte 
bună în tur, ea se află în fruntea 
clasamentului și este hotărîtă să 
nu cedeze în retur poziția ciștigată 
cu toate că are în... spate trei for
mații periculoase i Chimica Tîrnă- 
veni 18 p, Arieșul Turda și Indus
tria sirmei Cîmpia Turzii cu cite 
17 p.

Pentru partea a Il-a a campio
natului. formația a fost remania
tă. fiind titularizați patru noi ju
cători : doi juniori din cadrul aso
ciației, Căpîlnaș II șî Birtalani, iar 
aiți doi au fost transferați — Engi. 
de Ia divizionara B Gloria Bistri
ța și Balint, de la Someșul Gherla 
în noul sezon, C.I-L. Gherla va

0-2 (0-1)!
Pe terenul III al bazei sportive 

din șoseaua Ștefan cel Mare, Di
namo a întîlnlt ieri pe Metalul 

1 București. Jucînd cu multă ambi
ție, metalurgiștii (posedind o bună 
condiție fizică) au învins, la capă
tul unui joc atractiv. Golurile ca
re au consemnat victoria echipei 
metalurgiste au fost înscrise de 
Georgescu (min. 39 și 74 — cel de 
al doilea din 11 m). Au jucat:

DINAMO : Constantinescu (Ca- 
vai) — Cheran, Nunweiller III 
Sandu Gabriel. Gungiu. Dobrâu 
(Roșu), Mustățea, Batacliu. Du- 
mitriu II, Doru Popescu (Sălcea- 
nu), Fl. Dumitrescu.

METALUL: Petre Iosif - Nc- 
i delcu (Omer), Moraru (Marin). A- 

postol, Mateescu, Profir (Viță). Stan 
Gabriel, Troi, Georgescu. lancu 
(Șerban), Trandafilon (Mihai).

D. NEGREA

Ieri, In Giulești

RAPID — S.N. OLTENIȚA

1-0 (0-0)
Ieri în Giulești, pe terenul de 

zgură, echipa Rapid a întîlnit în
tr-un joc de verificare divizionara 
B Ș.N. Oltenița pe care a întrecu
t-o cu 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
înscris de Neagu în min. 73. Ace
lași Neagu a ratat in min. 44 o lo
vitură de la 11 m. în min. 76, Sta- 
manichi (S.N.O.) a fost eliminat 
pentru proteste la deciziile arbitru
lui.

SC. BACĂU - C.F.R. PAȘCANI

2-2 (1-0)
După dușul rece primit la Bra

șov, băcăuanii au mai primit încă 
unul, ieri, de la divizionara B 
C.F.R. Pașcani, care a obținut un 
rezultat de egalitate chiar pe tere
nul băcăuan.

Autorii golurilor : Rugiubei (min. 
7) și Pană (min. 70) pentru SC. 
Bacău, respectiv Obreja (min. 78) 
și Drăgan (min. 79).

Iile IANCU — coresp. județean

(SERIA A Xl-a)
13 8 3 2 23-9 19p

activa sub conducerea unui, mm an
trenor — dr. N. Piryuleț. fost ju
cător la „U“ Cluj (în tur condu
cătorul tehnic al echipei a fost 
prof. A. Sabo). Iată lotul care se 
pregătește pentru retur i Dulia, Bo- 
tiș — portari, Butuza I, Tăcu, Cos- 
tea, Mureșan, Coiccriu, Faur — 
fundași, Ostian, Butuza 11. Tiță. 
Engi — milocași, Saboslai, Căpilna? 
I, Căpîlnaș II, Hedeșiu, Kezmuves, 
Birtalani și Balint — înaintași.

Echipa are un atac solid, în frun
te cu Ostian, golgeter cu 9 puncte 
înscrise în tur, iar mijlocașul Bu
tuza II este pistonul neobosit al 
formației.

Din păcate, echipa nu este spri
jinită de către organele locale cu 
atribuții în sport. Are un inventar 
sărac (lipsesc mingile, ghetele etc), 
iar Jocurile oficiale se dispută pe 
un teren necorespunzător, «ame
najarea stadionului întîrziind de 
multă vreme.

D VATAU — coresp.

O absentă din arsenalul multor echipe divizionare :
FICACITATEA LOVITURILOR DE DESCHIDERE IN MANȘELE 

► „IZOLATE"
Una din problemele mult discu

tate ale turului campionatului divi
zionar de popice a constituit-o și 
comportarea oscilantă a jucătoare
lor și jucătorilor, ale căror rezul
tate variau de la o etapă la alta 
între cifre uneori de ordinul sute
lor. Din nou au fost înregistrate 
rezultate care... sar în ochi prin 
discrepanța lor, ceea ce denotă că 
vacanța dinaintea noului sezon nu 
a fost folosită de popicarii care au 
lacune în precizia lansării bilei. Să 
exemplificăm. în prima etapă a re
turului, Alex. Vrinceanu (Rapid 
Buc.) a realizat pe arena proprie 
883. iar duminică, în deplasare pe 
o pistă asemănătoare, a fost notat 
cu 965, L. Seres (T.C. Oradea) a în
registrat la Tg. Mureș 826, ca aca
să să fie marcat cu 958, Elisabeta 
Lupea (Cetatea Giurgiu) a realizat 
351 și 457 jar Livia Răstăman (Me- 
trom Brașov) a totalizat pe pista 
echipei sale 394 și 444. Ne oprim 
aici pentru că numărul jucătoare
lor și jucătorilor care au avut o 
comportare mult diferită în primele 
două etape ale returului este îngri
jorător de mare.

Probabil că unii dintre sportivii 
vizați vor încerca să pună incon
stanța lor pe seama particularități
lor arenelor de joc. Este adevărat

•r

K

• A fost stabilit programul din
Capitală a! jocurilor etapei inau
gurale a turului secund al diviziei 
A : duminică, sala Fioreasca de 
la ora 9 : Voința—Politehnica Cluj 
(m), Dinamo — „U“ Cluj (m).
Steaua — Politehnica București 
(m) ; sala Constructorul, de la ora 
9,30: I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara (f). Politehnica — Crișul 
(f) ; sala Giulești, de la ora 10.30 : 
Rapid — Sănătatea Satu Mare (f).

• Programat inițial pentru du
minică, meciul Voința București — 
Universitatea București (fem., div. 

că. deocamdată, sălile mai diferă 
una de alta, influențind în măsură 
mai mică sau mai mare rezultate
le. Dar, în nici un caz, aceste are
ne nu au defecțiuni de natură să 
creeze diferențe de sute de „bețe" 
de la un meci la altul. Și-apoi să 
nu se uite că tocmai coechipierii 
mai neexperimentați au dat un ran
dament mai mare în aceleași con
diții de concurs.

Prin urmare, jucătoarele și jucă
torii aflați în discuție trebuie să 
caute cauzele fluctuației lor de for
mă în carențele procesului de in
struire. Sportivii cu o evoluție ine
gală joacă la primul popic, în spe
ranța că bila va ajunge în unul 
din cele două canale mari. Această 
greșită deprindere devine evidentă 
la manșele de „izolate", unde se 
irosesc lovituri nepermis de multe 
pentru popicarii divizionari. Și cele 
mai multe necazuri pornesc de la 
bila de deschidere, care, trimisă, 
imprecis din cauză că se neglijea
ză jocul la... ulițe, sparge popi
cele, astfel că jucătoare și jucă
tori chiar cu vechi state de acti
vitate se chinuiesc — apoi — să 
rezolve diferitele figuri. Așadar, 
atenție la eficacitatea loviturii de 
deschidere !

Tr. IOANIȚESCU * •

TRADIȚIILE Șl
(Urmare din pag. 1)

grenarea elementului feminin este 
insuficientă-

Cu toate aceste neajunsuri, se poa
te afirma cu convingere — așa cum 
și recenta plenară a concluzionat — 
că activitatea sportivă de masă din 
județul Timiș se află pe un drum 
ascendent.

COLABORAREA DINTRE U- 
NITĂTILE FORMATIVE SI MA
RILE CLUBURI SA DEVINĂ MAI 
STRÎNSA

în bună măsură, aprecieri pozitive 
pot fi exprimate și în legătură cu 
baza de masă a sportului de perfor
manță. Preocupările C.J.E.F.S. și ale 
altor factori locali pentru formarea 
și consolidarea acestei baze de masă 
ne apar ca evidente. Astfel, numărul 
grupelor de copii cuprinse în activi
tatea de instruire specializată a cres
cut la 218. iar al celor de juniori la 
208. sporurile cele mai însemnate 
produeîndu-se la gimnastica, judo, 
natație, rugby, handbal, tenis de 
masă si volei. O contribuție impc.r- 
tantă în selecția, formarea și pregăti
rea copiilor si juniorilor și-au adus-o 
cele 4 școli sportive din județ, pre
cum și liceul cu program de eduea- 
ție fizică, deși, trebuie spus, aceste 
unități suferă de o dotare insufi
cientă.

Bineînțele- că activitatea acestor 
unități sportive școlare, a secțiilor 
de copii și juniori își găsește justi
ficarea numai in măsura In care cele

Meciurile din Capitală 
ale diviziei A 

atrăgind numeroși elevi ai școlilor 
generale și ai liceului din locali
tate, într-o activitate non-stop. 
Printre acțiunile menite să asigure 
continuitatea competițională a mi
cilor jucători, se află și „Cupa 
Domelor", acum în plină desfă
șurare.

• O frumoasă inițiativă a comi
siei de specialitate a județului Te
leorman : duminică 27 februarie se 
vor desfășura la Alexandria, Ro
șiorii de Vede și Tumu Măgurele, 
festivaluri de minibaschet, cu pri
lejul cărora vor avea loc întîlniri 
demonstrative si concursuri pentru 
obținerea „Insignei de minibas- 
chetbalist" și a „Coșului de aur".

POSIBILITĂȚILE OBLIGĂ LA REZULTATE MAI BUNE! TRAGEREA

mai bune elemente pregătite aid in
tră In circuitul competiționai de per
formanță ai echipelor din județ, ceea 
ce presupune o strinsă colaborare 
între unitățile formative si marile 
cluburi. Dar deși datele statistice in
dică o oarecare concordanță între 
activitatea juniorilor și seniorilor, a- 
fluxuLtinerelor talente spre echipele 
de performanță nu este încă pe der 
plin corespunzător-

RAMINERI ÎN URMA ÎN 
SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

Acesta este, de altfel, și unul din 
motivele pentru care sportul de per
formanță din judefui Timiș — așa 
cum s-a relevat si Ia recenta plenară 
a C.J.E F.S. — manifestă serioase râ- 
mineri io urmă.

Este demn de remarcat că în anul 
1971 s-au obținut 7 titluri naționale 
la seniori și 40 la juniori, că au fost 
obținute 9 noi recorduri republicane 
Ia seniori și 1 la juniori (ceea ce, 
în uncie cazuri, reprezintă depășiri 
ale prevederilor si angajamentelor 
luate), că echipele de handbal Și 
baschet feminin, de rugby și baschet 
masculin ale clubului Universitatea 
Timișoara (datorită și sprijinului in
tens acordat de conducerea Universi
tății, prin persoana iov. rector Petro 
Stanciu) sînt angajate în lupta pen
tru primele locuri ale campionatelor 
respective, că la clubul Medicina se 
păstrează tradiția unei frumoase ac
tivități de dezvoltare a șahului (me
rite deosebite revenindu-i animato
rului acestei activități, prof. dr. do
cent Pius Brinzeu, rectorul Institu
tului de Medicină), că o serie de 
sportivi timișoreni (Cristina Metzen- 
rath, Terezia Popa. Gh. Cîmpeanu, 
Roland Gunesch. Gh. Rășcanu, Mi
hai Suciu și alții) au fost selecționați 
în loturile reprezentative, că unii an- 
antrenori (Constantin Lache. Ruxan- 
dra Wittman, Dorin Jitaru, Constan
tin Jude, Gh. Horhat, Dezideriu llle- 
ier și alții) muncesc cu pasiune Și 
competentă, dar TOATE ACESTEA 
SÎNT ÎNCĂ INSUFICIENTE PEN
TRU CEEA CE. PE BUNĂ DREP
TATE, SE PRETINDE DE LA JU
DEȚUL TIMIȘ.

Semnificativă pentru o anumită 
stare negativă de lucruri care dăinuie 
în sportul de performanță timișorean 
este situația clubului Politehnica. 
Deși dispune de o structură organiza
torică identică cu aceea a clubului 
Universitatea, de un mare număr 
de specialiști cu calificare superioară, 
de o veche si bogată tradiție spor
tivă, Politehnica nemulțumește pro
fund prin anonimatul în care se com
plac secțiile sale de fotbal, volei ți 
handbal masculin, atletism-

De nejustificat este declinul din 
ultimii ani al atletismului timișorean, 
ca și regresul canotajului și boxului, 
ramuri sportive cu tradiție pe aceste 
meleaguri și cu condiții toarte bune 
de practicare a lor. La atletism se 
constată, de altfel, Și O slabă activi
tate la nivelul juniorilor, renunțîn- 
du-se cu ușurință pină Și la secția 
cu acest profil a Scolii sportive timi
șorene-

într-o situație de loc mulțumitoare 
se menține de ani de zile și fotbalul 
timișorean, unde lipsa de antrenori 
valoroși (cei .cu adevărat foarte buni 
nu vor să lucreze, iar profesorii de 
educație fizică, cu specializarea fot
bal, nu sînt priviți cu încredere) a dus 
și la neglijarea selecționării si pro
movării de tinere talente localnice, 
la formarea ideii că importul de ju
cători și tehnicieni constituie unica 
soluție. Pe de altă parte, la echipele 
de fotbal timișorene se lucrează încă 
puțin, există un climat de comodi
tate, amplificat de anumite aspecte 
educative și de conduită, cum bine 
arăta și prof. Constantin Lache în 
cuvîntul său. Un volum insuficient 
de muncă se depune și in secțiile de 
volei și handbal Politehnica, de polo 
Industria linii, de sporturi nautice, 
fOtbaj și baschet de Ia Școala spor
tivă. Prin destule Jocuri, după cum 
sublinia și lectorul Dorin Jitaru, an
trenor de volei la Universitatea, apare 
vizibilă goana după rezultate ime
diate, se lucrează fără perspectivă, 
selecția se menține deficitară, entu
ziasmul cadrelor tehnice e în scă
dere. Sînt încă destule situații în 
care se face rabat muncii de educa
ție și în care se manifestă indulgentă 
față de comportările negative ale- 
unor sportivi.

OBIECTIVE IMPORTANTE 
PENTRU MIȘCAREA SPORTIVA 
DIN JUDEȚ

Scoțînd în evidență aceste deficien
te și neajunsuri, dezbaterile plenarei 
au prilejuit și exprimarea unor su
gestii si propuneri valoroase vizînd 
îmbunătățirea activității da viitor, 
cum este și aceea a reînființării ve
chiului club cu profil de gimnastică.

în cuvîntul său, tov. Anghel Alexe. 
președintele C.N.E.F.S.. după ce mai 
întîi a înmînat distincții sportive u- 
r.or merituoși tehnicieni și activiști, 
s-a referit pe larg asupra obiective
lor principala ]>e care mișcarea spor
tivă din județul Timiș trebuie să le 
aibă în vedere, subliniind, printre 
altele, că este necesar să se organi
zeze mai multe acțiuni sportive și 
turistice Ia nivelul asociațiilor din 
întreprinderi și instituții, să se gă
sească formele oel» mai notriviU fle 

atragere a oamenilor muncii la acti
vitatea sportivă în funcție de cerin
țele și de plăcerile acestora, ea și de 
posibilitățile existente, să se intensi
fice propaganda științifică in favoa
re» practicării individuale a excrci- 
tiilor fizice, să se extindă gimnas
tica în producție. Scoțînd in evidență 
făptui că sportul de performanță ti
mișorean este — în general — ră
mas in urmă, In raport cu tradiția, 
cadrele existente și baza materia’ă 
asigurată, nemulțumind prin unele 
rezultate ale sale. președintele 
C.N.E.F.S. a subliniat că este nece
sar să se acționeze mai mult în di
recția îmbunătățirii calității pregăti
rii. ridicării volumului și intensității 
antrenamentelor. îndeosebi în cazul 
sporturilor individuale, folosirii la 
maximum a timpului de lucru în ra
port cu cerințele sportului de per
formanță (?i nu eu normarea didac
tică. De asemenea, se impune ca se
lecția să devină cu adevărat științi
fică și să se manifeste o uuii vie pre
ocupare pentru promovarea elemen
telor tinere crescute pe plan local.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C- al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
care, dînd o apreciere pozitivă mun
cii depuse de mulți sportivi, tehni
cieni și activiști sportivi din județ, 
a menționat că sînt — totuși — jus
tificate și insatisfacțiile pentru rămf- 
nerlle In urmă ale unor ramuri de 
sport Tovarășul Ion Iliescu a sub
liniat necesitatea de a se da cea mai 
mare atenție sportului școlar (punîn- 
du-se. un accent deosebit pe dezvol
tarea atletismului în școli) și de a se 
ridica Pe o treaptă superioară calita
tea muncii pe care o depun cadrele 
didactice și cele universitare. Ară- 
tind că trebuie realizat un regim de 
muncă intensă la nivelul asociațiilor 
sportive, vorbitorul a solicitat o mai 
mare preocupare pentru scoaterea din 
anonimat și îmbunătățirea substan
țială a activității acestor asociații de 
la sate.

Tovarășul Ion Iliescu a menționat 
câ este necesar să se înlăture empi
rismul în mișcarea sportivă, munca 
să fie făcută pe baze științifice, clu
burile și asociațiile să imb'.inătâteas- 
că continuu activitatea cu copiii și 
juniorii, bazele sportive să fie mai 
bine folosite, sporturile aplicative, cu 
mare priză la tineret, să fie mai mult 
încurajate și sprijinite. în încheiere, 
tovarășul Ion Iliescu s-a referit, ne 
larg la cerința ca SPORTUL SĂ SE 
AFIRME MAI MULT CA UN- FAC
TOR DE EDUCAȚIE, oare să dez
volte Ia tineri dragostea pentru mun
că, pentru efortul util, să Ie întă
rească responsabilitatea lor socială, I

EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES -

20 FEBRUARIE 1972
Ne aflăm în plină vînzare a bile

telor pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de duminică 20 februa
rie a.c., prima tragere excepțională 
din acest an.

Puteți obține în număr NELIMI
TAT : numeroase cîștiguri în bani de 
valoare variabilă și fixă, autoturisme 
DACIA 1300 șl SKODA S 100 precum 
și excursii a cîte 2 locuri în UNGA
RIA, POLONIA și CEHOSLOVACIA 
și excursii în ITALIA.

Sîmbătă 19 februarie, ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor-

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr- 7 DIN 
16 FEBRUARIE 1972

FOND DE CÎSTrGURI : 2.760.164 
Iei din care 1.279.349 lei report

EXTRAGEREA T : 32 17 42 14 25 1 9 
FOND DE CÎȘTIGURI : 1-668.502 lei 

din care 903.661 lei report categ. 1
EXTRAGEREA a Il-a : 44 45 8 38 20
FOND DE CÎȘTIGUftl : 1.091.662 lei 

din care 375.638 lei report categ. A
Plata cîștigurilor pentru acest con

curs va începe astfel :
în capitală înoepîhd cu data de 24 

februarie pină la 1 aprilie 1972, inclu
siv, în țară începînd cu data de 28 
februarie Pfhă la 1 aprilie 1972. in
clusiv.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 11 FEBRUARIE 1972

EXTRAGEREA I: Categ. 1: 1,80 
variante a 62.863 Iei: categ. 2: 4,65 a 
24.334 lei; categ. 3: 12,45 a 9.089 lei ; 
categ. 4; 35,55 a 3.183 lei: categ. 5: 
120,95 a 936 lei; categ. 6 : 291,30 a 
388 lei.

EXTRAGEREA a Il-a: Categ. A; 
1.20 variante a 78.626 lei; categ. B: 3 
variante (25%) a 10-483 Iei și 15 va
riante (10«7«) a 4.193 lei; categ. C: 
13,35 a 7.067 lei: categ. D: 19,95 a 
4.729 lei; categ. E: 56,70 a 1.664 lei; 
categ. Fi 77,80 a 1.213 lei; categ. Z: 
1713.50 a 100 lei.

Cîștigul de categ. 1 (100ri) a reve
nit lui MARIN C. LUNGU din Caracal 
care obține la alegere un autoturism 
plus diferența în bani sau suma inte
grală: cîștigul de categ- A (KXWo) a 
revenit Iui N. TEODOR din București 
care obține la alegere un autoturism 
plus diferența în numerar său suma 
integrală.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



..Cupa Federației* ’ la hocEeî
•**

T

SUB... ZODIA PORTARILOR! !
Li lume

Era de așteptat ca, față de forța 
si însemnătatea turneului de hochei 
dotat cu „Cupa Federației", un nu
măr mai mare de iubitori ai aces
tui sport să fi luat loc in tribunele 
patinoarului artificial la partidele 
inaugurale ale întrecerii. Tribunele 
au fod. insă, destul de goale. Și, 
trebuie spus, că aceia care au pre
ferat căldura căminului și televizo
rul au ce regreta, deoarece primele 
jocuri s-au desfășurat sub semnul 
unui permanent „suspense", 
pi tan te 
o mare 
culcase.

cu pal- 
cvoluții ale scorurilor, cu 
abundentă de faze specta-

EROII PRIMEI ZILE

Se spune că valoarea unei tor 
mâții de hochei pe gheață este de
terminata. intr-o măsură considera, 
bilă de talentui și curajul „omului 
cu mască", adică al acelui jucător 
care apără cu abnegație spațiul 
porții, în vârtejul de patine, crose 
și pucuri. EJ este, de cele mai 
multe ori, eroul meciurilor de ho
chei. Dar, câteodată, portarul — 
prin greșelile sale .— poate deregla 
chiar și cel mai perfecționat meca
nism de joc. ducindu-1 cu pași si
guri spre infringere și atunci cind 
un astfel de rezultat nu ar fi fost 
de Ioc previzibil.

Aceste adevăruri ne-au fost plas
tic demonstrate marți după amiază, 
la partidele de început ale „Cupei 
Federației*.  Adversarele celor două 
selecționate bucureștene, în prima 
întâlnire Gornik Katowice și, în 
meciul vedetă, Budapesta, au §vut 
In poartă dod jucători de clasă, cu 
o excelentă tehnică, foarte atenți, 
siguri în intervenții, cu reflexe ui
mitoare. în special, rezultatul par
tidei dintre selecționatele orașelor 
București și Budapesta a fost, cre
dem, net influențat de modul în 
care Matyas Vedres, gol-keeper-ul 
budapestan, a rezistat eroic (mai 
ales în repriza secundă și în fina
lul meciului) unor serii de asalturi 
furibunde ale hocheiștilor români. 
El a parat șuturi ce păreau... im- 
parabile, a intervenit miraculos în 
situații cind golul se arăta inevita
bil, salvîndu-și echipa de- la o 
infrîngere care ar fi fost meritată 
după aspectul partidei. Deși nu 
atit de sclipitor și fără o contri
buție absolut decisivă în conturarea 
rezultatului final, și Piotr Bialon, 
portarul de la Gornik Katowice, 
prin tehnica și siguranța sa, a frint 
de fiecare dată elanul ofensiv al 
tinerilor hoeheiști din selecționata 
secundă a Capitalei.

în contrast cu aceștia, portarii 
noștri Constantin Dumitraș și Ior-

dan Dumitru s-au comportat sub 
valoarea lor. au primit goluri (pa- 
rabtle) în momentele de dominare 
ale echipelor române. Perfect jus
tificată, deci, replica spirituală a 
unui spectator mucalit, care spunea 
c-ă „dacă la meciul București — 
Budapesta se făcea un... schimb 
<le portari, echipa noastră ciștiga 
la scor". - - . - .Ce părere ai, Dumitraș 1

I
Interviu cu IRENA SZEWINSKA

atleta nr. 1 a Poloniei SCHI LA ZAKOPANE
PENTRU TARTANUL DE LA MUNCHEN

TEST Șl PENTRU ORGANIZATORI

drept unul din principa-

ȘAHIȘTI ROMANI PESTE HOTARE

SARAJEVO: Echipa noastră conduce cu 8-7

desfășoară tradi- 
șah dintre echi- 
României și Iugo- 

are loc la opt

La Sarajevo se 
îionalul meci de 
pț le feminine ale 
slavici. întilnirea 
mese in patru ture. După primele 
două ture, scorul este de 8—7 în fa
voarea șahistelor românce, o partidă 
fiind întreruptă. în runda a doua 
(cinci româncele au jucat cu piesele 
negre). Margareta Juncu a învins-o

Baumstark 
iar Maria 

pe Frjanc. 
partidele 
K. Iova-

Avind
lele scopuri verificarea potențialu
lui actual al lotului nostru repre
zentativ (nu prea satisfăcător pînă 
acum!), „Cupa Federației" repre
zintă, deopotrivă, și o încercare a 
forțelor organizatorice. Adică, o re
petiție generală a modului în care 
își desfășoară munca întregul colec
tiv' de tehnicieni chemați să asi
gure condiții optime de desfășurare 
apropiatei grupe B a campionatu
lui mondial. Așadar, cum se pre
zintă gheața, tabela electronică de 

> marcaj, secretariatul concursului în 
operativitatea cu care acționează ?

Este evident că se fac eforturi. 
Totuși, sînt câteva observația cri
tice. în primul rînd, marți cel pu
țin, gheața nu a fost de o calitate 
prea bună și, în plus, ..curățirea ei 
a durat (parcă) prea mult, adică 
între 9 și 11 minute. în al doilea 
rînd constatăm că, deși s-au făcut 
unele ameliorări, stația 
ficare nu-și îndeplinește pe deplin 
menirea- Anunțurile sînt 
teligibile.

Iată primele însemnări, din păcate 
nu tocmai plăcute, dar competiția 
este abia la început și ne păstrăm 
speranța că lucrurile se vor îm
bunătăți, mai ales în ceea ce pri
vește comportarea primei noastre 
garnituri.

Care dintre Iubitorii atletismu
lui nu o admiră pe renumita aler
gătoare poloneză Irena Kirszenstein 
Szewinska ? Deși de la marile ei 
performanțe din trecut s-a scurs 
ceva vreme...

În 1970, cind a dat viață unei 
fetițe, ea și-a luat o vacanță pre
lungită tie pe pistele de atletism, 
apoi. în 1971, la „europenele" de la

— Ce s-a întâmplat 
la Zakopane ?

de fapt

La un 
suferit o

Răspunde chiar Irena : 
antrenament de schi am 
entorsă. Am avut glezna cîteVa 
zile în ghips, dar acum totul este 
in ordine. Mai mare a fost spaima 
decît realitatea... De cîteva zile am 
reînceput antrenamentele pe pista

pe Kalbrener, Gertrude 
a cîștigat la Belamarici, 
Pogorevici a învins-o 
S-au încheiat remiză 
Lazarevici—Polihroniade,
novici — Nicolau, Pihalici — Teodo- 
rescu și Perkovici — Reicher. S-a 
întrerupt partida Gordan a Iovano- 
vicâ — Suzana Makai.

REYKJAVIK : Florin Gheorghiu — lider după opt runde
După consumarea a opt runde, 

în turneul internațional de șah de
ls Reykjavik conduce marele mae
stru român Florin Gheorghiu, cu 6 
p, urmat de Hort (Cehoslovacia) 
— 5> U p, Olaffson (Islanda), Stein. 
Tuknlakov (ambii U.R.S.S.). Ander
son (Suedia) — toți cu cite 5 p.,

Timman (Olanda) — 4 p. și două 
partide întrerupte, Keene (Anglia) 
— 4 p (1). .

în runda a 8-a, Florin Gheorghiu 
(cu piesele albe) l-a învins pe islan- 
dezul Torfasson, iar Stein a cîști
gat la Thorbergsson.

WIJK AAN ZEE: Em. Reicher a promovat
In turneul secund

încă nein-

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

de ampli-

Făcînd cros in pădurea desfrunzită...

HOGHEISTII 
SOVIETICI 
FAC SCOR

— Veți sări peste 7 metri 7
— Da, este visul meu să trec 

pragul celor 700 de centimetri. Mă 
pregătesc intens pentru obținerea 
acestui 
Tadeusz 
bilul ca 
chen să 
va fi desigur ușor, într-o compa
nie selectă, cu veleități, în frunte 
cu Rosendahl, Mickler, Antenen, 
Viscopoleanu și altele.

— Pe cind veți redobîndl re
cordul mondial pe 200 m ?

Este un vis mai vechi pe care 
aș dori să-l realizez, dar trebuie să 
vă mărturisesc că va fi foarte greu. 
Concurența este mare —• Stecher, 
Balogh, Boyle... Și apoi nu consti
tuie un secret faptul că alergările 
de viteză sînt mai dificile în ob
ținerea marilor performanțe, în 
comparație cu săritura în lungime, 
de pildă, unde și șansa poate juca 
un rol hotărîtor.

— Iar la ștafetă ?
- Știu că mulți mizează pe rea

pariția mea în ștafeta de 4x100 m 
a Poloniei dar nu știu dacă din 
această dorință se va alege ceva. 
Să vă spun de ce : în probele de 
sprint mă antrenez cu Gerard 
Mach, la săritura în lungime, așa 
cum am mai spus, cu Tadeusz 
Starzyarski, iar ca să mai alerg 
și în ștafetă mi-ar trebui un al 
treilea antrenor. E cam mult...

— Prin urmare mizați, totuși, 
pe trei medalii la Munchen 
(100 m, 200 m și lungime) ?

— Da, dar aveți în vedere că 
nu iau startul singură— — și-a 
incheiat declarațiile excelenta at
letă poloneză.

obiectiv. Antrenorul meu 
Starzyaski face tot posi- 
la Olimpiada de la Miin- 
fiu în formă maximă. Nu

ANDRZEJ JUCEWICZ 
redactor șef la „Przeglad 

Sporfowy“-Warșovia

r

festivalului sa-
Zee (Olanda) a

La actuala ediție a 
hist de la Wijk aan 
luat parte. în turneul rezervat maeș
trilor, jucătorul român Emanuel Kei- 
clier. într-o companie puternică. -1 
a reușit un rezultat excelent, clasln- 
du-se la egalitate, pe primul loc. cu 
Ferenc Portisch (Ungaria), fratele ma
relui maestru internațional Lajos 
Portisch. Victoria i-a fost atribuită 

’.ui Reicher. care a avut un număr 
mai mare de partide _ cîștigate.

Iată clasamentul: Reicher și F. Por-

fisch 6’,3 p 
(Suedia) și 
Barle (Olanda) 5. Weide (Olanda) și 
I ucak (Iugoslavia) 41 Eley (Anglia) 
3. Wilt (Olanda) 2'z, Crabbendam 
(Olanda) l*.i  puncte-

Primii doi clasați. Era. Reicher îi 
F. Portisch, s-au calificat pentru 
anul viitor In turneul maeștrilor in
ternaționali, al doilea ca forță în ca
drul tradiționalei reuniuni șahiste din 
localitatea olandeză.

(din 9 posibile). Eslon 
Radev (Bulgaria) 5%,

TOKIO 16 (Agerpres). — In ca
drul turneului internațional de ho
chei pe gheață de la Tokio, selec
ționata U.R.S.S., campioană olimpi
că, a surclasat cu 10—0 (3—0, 3—0, 
4—0) formația Poloniei. Intr-un alt 
joc, reprezentativa R.F. a Germaniei 
a învins cu scorul de 5—4 (0—1,
1—0. 4—3) echipa Japoniei.

SCHENK VIZAT
DE UN CLUB
DE HOCHEI

Szewinska nu justifica 
pe care specialiștii și 
în performanțele ei.Să 

>i anul 1972 la fel de

r>
Robert 

ho- 
din 
un 

du-

lată-l pe 
Fischer, in fața 
telului Hilton 
Amsterdam, la 
chioșc de ziare,
pă aflarea veștii că 
startul în meciul 
.său cu Boris Spas
ski, pentru titlul 
mondial de șah, a 
fost fixat pentru 25 
iunie la Belgrad, 

satisfăcut, de 
aceasta, Bob- 
Să așteptăm 

următoare... 
Telefoto :

A, P. Agerpres

Este 
data 
hy ?

1 '?.ș(ile

PROFESIONIST

Helsinki, 
speranțele 
!e-au pus 
fie oare 1. 
ghinionist pentru Irena 7

Nu de mult, la Zakopane, în 
timpul pregătirilor de iarnă, Irena 
Szewinska s-a accidentat la schi, 
suferind o entorsă la gleznă. A- 
ceasta a produs o mare decepție 
pentru cei ce așteaptă de la cea 
mai bună atletă poloneză medalii 
olimpice la J.O. de la Munchen. Și 
nu once medalii -

de tartan. Numai rareori am aler
gat pe tartan și trebuie să mărtu
risesc că „aclimatizarea" cu acest 
gen de pistă merge destul de greu...

— Ați fost mulțumită de re
zultatele de anul trecut ?

— La început totul a mers per
fect și aveam impresia că voi avea 
un an plin de succese. La Munchen 
am alergat 22,8 pe 200 m, dar mai 
apoi spre vară m-am îmbolnăvit 
și nu mi-am mai putut continua 
pregătirile.

C. k O. A AMINAT
DECIZIILE IMPORTANTE

(Urmare din par). 1)

cc- aceasta va interveni Ia sesiu
nea de la-Mitncheri sau după a- 
ceea?

— Sînt convins că actuala regulă 
2t>. care a reprezentat un pas îna
inte față de formula trecută, va fi 
amendată după Munchen, adueîn- 
du-i-se unele completări și preci
zări acolo unde formularea pare a 
fi insuficient de clară. Aceasta con
stituie. de altfel, una din sarcinile 
comisiei de admitere la Jocurile O- 
limpice, din care fac și eu parte.

— Ce perspective se anunță pen
tru Jocurile Olimpice de iarnă din 
1976 de la Denver? Competițiile de 
bob sînt cumva compromise, așa 
rum s-a mai întimplat ?i la Squaw 
Valley în 1960?

— Problema bobului a constituit 
totdeauna, în cadrul Jocurilor Olim
pice de iarnă, un suToiect de a- 
prige discuții Personal, ca pasionat 
al bobului, l-am susținut ca pe un 
sport tntr-adevăr amator și pa-

sionant, în cadrul diverselor orga
nisme ale C.I.O. Ia lucrările cărora 
am luat parte. Situația acestui sport 
e îngreunată însă de faptul că fe
derația internațională de speciali
tate n-a reușit încă să cuprindă 
numărul necesar de federații na
ționale care să-i asigure un loc 
stabil, sigur, în programul Jocu
rilor Olimpice care va fi supus a- 
probării la sesiunea de la Munchen. 
Fără să anticipez hotărârea C.I.O. In 
ceea ce privește prezența în con
tinuare a bobului Ia Jocurile Olim
pice. unele evenimente mă fac să 
fiu optimist fn ceea ce privește bo
bul de două persoane. Sper ca 
pînăt la urmă, datorită insistențelor 
conjugate ale federației internațio
nale. federației naționale a S.U.A., 
cît și ale sprijinitorilor bobului din 
rîndul membrilor C.I.O., organiza
torii să primescă indicații din par
tea C.I.O. pentru asigurarea des
fășurării competițiilor de bob în 
condiții normale.

C.I.O.: 74 MEMBRI
ȘI 131 COMITETE NAȚIONALE

în cadrul celei de a 72-a sesiuni 
a C.I.O. de la Sapporo a fost ooop- 
tat cel de-al 74-lea membru al 
C-I.O. în persoana industriașului 
vest-german Berthold Beiti (tn 
vtrstă de 58 de ani), președintele 
comisiei de organizare a probelor 
de yachting de., la Kiel din cadrul 
Jocurilor. Olimpice de • vară 1972. 
Berthold Bette ia locul compatrio

tului său Geocg von Opel, decedat 
anul trecut.

în cursul aceleeași sesiuni, all 
fost recunoscute noi comitete o> 
limpice naționale din următoarele 
țări : Yemen, Volta Superioară, 
Mauritius, Somalia și Lesoho. în 
acest fel, C.I-O. cuprinde actual
mente 131 comitete naționale mem
bre.

Contlnulndu-ți pregătirile tn lngo-!a'.it< 
selecționata de fotbal a Uniunii So. -- 
Hce a jucat la Nlkslel cu divizion? s 
din localitate Sutjeska. Partida a lua» 
sfîrșll cu un rezultat de egalitate : 1—1-

tn „16-mile.“ de finală ale turneului in
ternațional de tenis (rezervat jucălorilo- 
profesionlștl) de la Toronto, englezul 
Graham Stilwell a obținut o surprinză
toare victorie cu 6—4, 6—4 in fața ame
ricanului Arthur Ashe. Alte rezultate : 
Laver — Fairlie 6—3, 6—4; Lutz — Ad
dison 6—2, 7—6; Rosewall — Dent 6—4.
6— 2. Rezultate înregistrate în optimile 
de finală ale probei de dublu : Boro- 
wlak, Addison — Newcombe, Roche
7— 6, 6—4 (in); Ashe, Lutz — Barth, 
Leonard 7—6, 6—3 : Stilwell, Coy — 
Taylor, Drysdale 6—7, 6—4, 6—2.■Crosul internațional desfășurat la Vrou- 
lers (Belgia) * revenit cunoscutului 
atlet belgian Gaston Roelants, învingă
torul a fost cronometrat pe distanța tie 
8,799 km cu timpul de 25:28, fiind urmat 
de compatrlotii săi Van Butselc — 25:43 
șt Rombaux — 25:59.

Turneul international de șah de la Ma
laga s-a încheiat cu victoria vest-ge>- 
manulul H. Hecht care a totalizat 8% P 
din 12 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat. Browne (Australia) — 7% p. 
Martz (S.U.A.) — 7 p, Bellon (Spania), 
Beukd (S.U.A.) — Bl/a p.

Boxerul spaniol Jose Legra șl-a păstrat 
titlul de campion european la categoria 
pană, tnvlnglnd la puncte, în 15 reprize, 
pe șalangerul său, scoțianul Evan Arms
trong.

Cu prilejul unul concurs atletic de șalâ. 
care a ai'ut loc la Oakland, fondistul 
belgian Emilie Puttemans a terminat 
învingător în cursa de două mile cu 
timpul de 8:34,2. în proba de săritură, 
în înălțime, doi concurențl : americanul 
Reynaldo Brown șt sovieticul Rustam 
Ahmetov au obținut același rezultat — 
2.13 m, victoria revenlndu-1 Iul Brown 
Suedezul Kjell Isaksson a cîștigat \1a 
prăjină cu 5,29 m, secundat de compa
triotul său Hans Lagerqvlst cu același 
rezultat Henry Htnnes (S.U.A.) a ocu
pat primul loc în proba de săritură în 
lungime cu 7.93 ni, întrecîndu-1 pe cam
pionul vest-german Hans Baumgartner 
— 7,63 m.

LA
ECHIPA

A
SURCLASATA

ATENA:
DE FOTBAL
GRECIEI

în meci international amical de 
fotbal, jetrl la Atena, echipa Olan
dei a dispus cu categoricul scor de 
5—0 (1—0) de reprezentativa Gre
ciei. Punctele olandezilor au fost 
marcate de Cruyff (2), Hulshoff (2) 
și Keizer.

La Huli (Anglia), în meci restant 
din preliminariile C.E. (grupa a 
IV-a) : Irlanda dc Nord — Spania 
1—1 (0—1). Au marcat Rojo (min. 
41) pentru oaspeți, respectiv W»r- 
gan (min. 71). ■

ÎN PRIMELE MECIURI DE LA SALISBURY
NĂSTASE - învingător, ȚIRIAC - învins

NEW YORK. 18 (Agerpres). în 
turneul internațional de tenis (0- 
pen) de la Salisbury (Maryland — 
S.U.A.). la care participă jucătorii 
români Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
reprezentanții noștri au evoluat în 
turul al doilea.

Ilie Năstase l-a învins în două 
seturi pe Raul Ramirez (Mexic), cu 
6—4, 6—1, în timp ce Ion Țiriac a

fost întrecut de juniorul american 
Harold Salomon cu 6—2, 6—7 și 
1—6. Alte rezultate : Osborne
(S.U.A.) — Paron (Noua Zeelandă) 
6—3, 6—3, Fillol (Chile) — Mc Ma
nus (S.U.A.) 6—3, 6—3, 
(Cehoslovacia) — Van
(S.U.A.) 6—1, 7—6 ; Stockton 
Dell (ambii S.U.A.) 6—4. 6—4.

Zednik
Dillen

SCHRANZ RENUNȚA LA COMPETIȚII I
CHICAGO 16 'Agerpres',. Echipa 

profesionistă de hochei pe gheată 
„Chicago Black Hawks*  se intere
sează de triplul campion, olimpic, 
olandezul Ard Schenk, pe care ar 
dori să-l transforme în hodieist și 
să-l includă în formație pentru se
zonul 1972—1971 Unul din condu
cătorii echipei din Chicago, Don 
Murphy, a declarat referitor la a- 
cest neobișnuit transferi ..Voi nu 
știm dacă Ard Schenk este un bun 
hocheist fi nici daci a jucat ho
chei vreodată, dar știm ci patina
torii buni 
acest sport, 
Schenk, a 
ar fi utilă

Un delegat al clubului va pleca 
în Olanda pentru a lua contact cu 
Ard Schenk.

pot practica cu succes 
si cu atit mai mult Ard 
cărui viteză de patinaj 
formației noastre*.

ti'

„RINGUL
.4 curs atita cerneală re mar- 

gtnea profundului impas p*  
ca-e-1 acuză — de o lungă bu- 
-atd de vreme — boxul profe- 
sionht, lume cu legi aspre și 
deformate, tn care interesele 
materiale și aranjamentele de 
culise precumpănesc nu o dată, 
alungind din preajma ringului 
cinstea și sportivitatea, deghi- 
zind întrecerea sportivă intr-un 
„business*  al marilor lovituri...

La acest început de an, un nou 
scandal zbuciumălumea acrasta 
mereu frămîntată, proiectînd-o 
țintr-un con de îngrijorare și 
susceptibilitate. Mulți dintre 
marii campioni, un Boutier sau 
un Urtain, de pildă, refuză cu 
hotărire să mai lupte fn afara 
granițelor țării lor, vădind nu 
vreo infatuare sau vreo temere 
specială de adversar, ci luindu-ji 
doar simple măsuri de preve
dere, față de ceea ce boxul 
profesionist de astăzi recunoaș
te sub numele de „ringul pro
priu*.

O asemenea reținere pare jus
tificata, căci marea majoritate 
a' întîlnirilor decisive din anul 
trecut, meciuri urmînd să păs
treze sau s4 schimbe coroane de 
campion, au cunoscut o scanda
loasă — termenul nu ne apar
ține, el există în prestigioasa 
revistă 'de specialitate „The 
Ring’ — favorizare a gazdelor, 
introducind In pugilism, pe ju
mătate tn glumă, pe jumătate 
fn serios, un termen datorat mai 
degrabă fotbalului: avantajul
terenului propriu-,

SS ne amintim, tn localitatea 
'aponezi Matsuyoma, în confrun
tarea pentru titlul mondial al 
penelor, fn această iarnă, pana
mezul Marcel Emesto n-a reu
șit să-i învingă pe... judecători, 
deși fl fntreeuse ta puncte — de
tașat — pe Kuniaki Shibata, 
trebuind să se mulțumească cu 
ten rezultat egal; în aceeași pe-

rrCUPA CUPELOR" LA BASCHET MASCULIN 
A AJUNS iN FAZA SEMIFINALELOR

La Belgrad, meciul retur dintre 
echipa locală Steaua Roșie și for
mația Simmenthal Milano, contînd 
pentru grupele „sferturi" de finală 
(turul trei) ale „Cupei Cupelor" la 
baschet masculin a revenit gazdelor 
cu 84—58 (38—36).

Cei mai buni jucători al forma" 
ției învingătoare au fost Kapcld 
(24 p), Simonovicî ți Slavnlcl (am
bii cite 18 p). Ambele echipe s-an 
calificat pentru grupa semifinală a 
competiției.

In cadrul aceleiași competiții, for
mația Juventud Badalona a dispus 
pe teren propriu, de echipa belgiană

PROPRIU"
rioadă, la. Madrid, spaniolul 
Pedro Carrasco, cu fața tume
fiată și picioarele de ceară, a fost 
salvat de la k.o. de intervenția 
arbitrului, care l-a.... descalificat 
pe americanul Mando Ramos, 
falsificînd o decizie pe care — 
fn condițiile în care tntîlnirea 
a fost televizată tn mai multe 
țări europene — forul interna
țional de specialitate (W.B.C.) s-a 
văzut nevoit s-o considere ile
gală.

Picătura care a umplut paha
rul — vă mai amintiți? — s-a 
datorat celor tnttmplate tn Ve
nezuela, la Maracaibo, unde pre
ședintele federației gazdă a ur
cat tn ring — după pronunța
rea deciziei de egalitate între 
idolul publicului local, Brutulio 
Gonzales, și filipinezul Erbito 
Salavarria — declarîndu-l învins 
pe oaspete, care s-ar fi dopat 
in pauzele dintre reprize... A 
doua zi, analiza chimică a de
monstrat că sticla din care bău
se Salvarria conținea... apă în
dulcită. Spre stupefacția gene
rală, decizia a rămas decizie.

Tot mai compromis de ase
menea matrapgzlîcuri, tot mai 
evitat de tineret (în ultimii 20 
de ani numărul boxerilor „pro" 
din Anglia a scăzut de la 1500 
la 400), boxul profesionist se re
cunoaște din ce tn ce mai mult 
subordonat intereselor pecuniare 
ale managerilor, care cumpără 
tot — judecători, arbitri și... ad
versari! — pentru că un titlu 
păstrat înseamnă o bursă mai 
bună, o publicitate mai zgomo
toasă, plătitori mai mulți.

fn aceeași vreme, Jean-Clau
de Boutier vrea să boxeze nu-, 
mai în Franța, iar Jose Urtain 
refuză să iasă dintre frontierele 
Spaniei natale, creînd, noi disen
siuni și luări de poziție con
tradictorii, dezordine și confuzie. .

Și în box, prevederea rămine 
mama înțelepciunii...

Racing Club Malines cu 77—57 
(37—22), Baschetbaliștii spanioli s-au 
calificat pentru grupa semifinală a 
cupei.

V1ENA 16 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare adresată federației austrie
ce de specialitate, cunoscutul schior 
austriac Karl Schranz a anunțat că 
se retrage din activitatea competi- 
țională. Unul din motivele acestei 
hotărîrl ar fi decizia federației in
ternaționale de schi de a nu mai

organiza campionatele mondiale, așa 
cum promisese, în cazul excluderii 
unui schior de la Olimpiadă. După 
cum se știe, Comitetul internațional 
olimpic l-a exclus pe Karl Schranz 
de la recenta Olimpiadă albă de la 
Sapporo pentru încălcarea regulilor 
amatorismului.

ÎN LUNGA PERSPECTIVA

Patru călăreți japonezi, specialiști tn 
probele de obstacole, efectuează, în pre
zent, o perioadă de pregătire la Rosen
heim (R.F.G.) în vederea J.O. de vară. 
Conducătorul lor care nu este altul de
cît fostul concurent Ia Olimpiada mexi
cană din 1968, Masayasu Sugitani, a ex
plicat ziariștilor că aooliții săi nu vizea
ză vre-o medalie olimpică. „Noi ne pre
gătim în perspectivă mai îndelungată, a 
spus el. Ne-am propus ca peste 19 ani 
să ne luptăm pentru primele locuri".

In zece ani, compatrioțil săi urmează 
să totalizeze 14 600 ore de antrenament, 
a durată de pregătire socotită esențială 
pentru afirmarea pe plan mondial.

1969 numărul lor a atins îngrijorătoarea 
cifră de 29.

Statistica mal arată că 44 la sută din 
jucători sucombă chiar pe terenul de 
joc. iar ceilalți în drum spre spital. De 
asemenea, victimele cele mai numeroase 
le dau jucătorii tineri, între 16 și 19 ani 
(56%).

FOȘTI ATLEȚI LA SAPPORO

polat acasă foarte decepționați după un 
turneu întreprins în Anglia. Dar nu 
din cauza rezultatelor obținute acolo 
ci pentru că, la sfirșitul turneului, âu 
primit ca recompensă cite un imper
meabil, o umbrelă șl o pereche de 
cisme de caudUo... Ori, în insulele Ba
hamas plouă, tn medie, două zile pe ani

BIZARELE RECORDURI

BAIA DIN VALIZA

Un antrenor din Leningrad (care este 
totodată un apreciat Inginer electronist) 
a Imaginat o bale ,.electrică" avtnd e- 
feete similare saunei, razelor ultraviole
te șl de cuart (toate la un loc !). O ase
menea Instalație care încape într-o va
liză poate fl utilizată în cabinetele me
dico-sportive, în sălile de sporț șl. vara, 
chiar în aer Uber. Pentru punerea în 
funcțiune aparatul se conectează la re
țeaua de curent electric sau chiar la 
bateria unul automobil.

La ce folosește Invenția Ingeniosului 
antrenor 7 La eliminarea efectelor obo
selii după antrenamente șl concursuri, 
la grăbirea procesului de vindecare » 
rănilor șl traumatismelor ca șl la tra
tamentele de slăbire rapidă.

Aparatul dînd completă satisfacție la 
încercările la care a fost supus, a șl 
intrat în fabricația de serie în U.R.S.S.

GREȘEALA DE INTERPRETARE...
Unul din membrii delegației franceze 

la J.O. de iarnă de la Sapporo a vrut, 
într-o zi, să se ducă pînă la aeroportul 
orașului. A oprit un taxi șl fiindcă șofe
rul nu cunoștea nid franceza, nici en
gleza, l-a explicat prin gesturi unde 
dorește să ajungă : a întins brațele în 
lături mlmînd un... avion. Șoferul a în
clinat capul dînd a se înțelege că știe 
ce are de făcut și, un sfert de oră mai 
tîrziu, pasagerul său era "----- ’*
cioarele trambulinei mari 
pe muntele Eniwa...

O VEDETA A GHEȚII 
ARENA

depus la pi- 
de schi de

PĂRĂSEȘTE

marile steleLa 28 Ianuarie, una din 
ale patinajului artistic european, olan
deza Sjoukje Dljkstra a împlinit 30 de 
ani. Fostă campioană a Europei (de 5 
or:), a lumii (de 3 ori) șl olimpică fin 
1964), Dijkstra s-a dedicat,, acum opt 
ani, spectacolelor pe gheață devenind 
„capul de afiș" al revistei ..Holliday on 
lce“.

Cu ocazia aniversării, celebra sportivă 
olandeză a anunțat că își va încheia cu- 
rind cariera sportivă activă și va deveni 
antrenoare ' în orașul belgian Bruges 
unde urmează să se stabilească după 
apropiata sa căsătorie.

STATISTICA MACABRA

Fotbalul american, este cel mai -peri
culos sport., demonstrează o statistică 
realizată de specialiștii din S.U.A. Dacă 
in timp de patru decenii (1923—1968) s-au 
Înregistrat 19 decese de jucători, In anul

A mal căzut un record mondial! După 
nenumărate tentative, doi americani 
Heiss George șl Frank Palmary .din 
Levington au reușit să doboare .'7*j>r-

Marcel Hansenne, fostul as al semi- 
fondului francez ș, actual redactor al 
ziarului parizian „L'Equipe" (care a ur
mărit, în această calitate, J.O. de iarnă

fn timp ce emisfera nordică parcurge anotimpul schiului, al patinajului 
săniuțelor, la antipozi iubitorii sportului se bucură de căldura verii si 
îndeletnicesc cu sporturi de apă ca acești tineri din Perth (Australia), 
care se plimbă pe Swan River Ia 

mai puțin
la Sapporo) a avut surpriza să-l

fi 
se

de ... . .
întîlnească tn orașul japonez pe unul 
din marii săi rivali de pe pistă, suede
zul Ljunggren. Șl acesta a fost Ja Sap
poro toț cu treburi. în schimb, ex-carn- 
pionul olimpic în proba de 3 090 m ob
stacole, englezul Chris Brasher a venit 
la Sapporo numai în calitate de spec
tator. Dar un spectator foarte activ care 
făcea, zilnic, o tură pe schiuri de... 
km.

FOTBALIȘTII MEXICANI ÎȘI 
SCHIMBA ÎNFĂȚIȘAREA

15

Federația de fotbal a Mexicului a co
municat tuturor echipelor din campio
natul primei divizii să la măsuri ca, de 
aici înainte, nlci-im jucător să nu mai 
apară pe teren cu barbă șl cu părul 

; Comunicatul precizează, printre 
altele,- că aspectul neglijent — gen hip
py — denotă o lipsă de respect 
pentru spectatori și totodată dă un prost 
exemplu tineretului mexican.

lung.

NEMULȚUMIREA RUGBYSTILOR 
DIN BAHAMAS

Jucătorii echipei de rugby West Wood 
Rangers din Insulele Bahamas s-au Ina-

bordul unei iole de o construcție 
obișnuită.
dul lumii la aruncat și prins ouă. Una 
din condițiile omologării recordul-, 
este, firește, ca oul să rămtnă întreg 
în mîtolle celui care îl prinde. Rezul
tatul: 84 metri în timp ce vechiul re
cord deținut de un cuplu de autrallerJ 
era de 77 metrii..,

ELOGIUL SOȚILOR BOXERI

Tilaiul suedez „Dagens N.vheter*  a pu
blicat scrisoarea unei cititoare care 
spune printre altele în misiva sa: „Sint 
convinsă că numai boxerii pot fi soți 
care să corespundă Intrutotui idealuri
lor femeii moderne. Lingă el te simți 
In siguranță; lui 11 poți încredința pa
chete oricit de grele. Știi de asemenea 
că slut, dacă nu respectați, măcar te
muți. In fine, popularitatea lor te mă
gulește. Apoi... după fiecare meci, fi
gura lor ia altă Înfățișare așa Incit, 
atunci cind apare pe ușă ai senzația 
stranie că ți-a intrat In casă un sol 
nou. Urmează, firește, bucuria de a 
constata că este tot cel dinainte ca m 
prilejul de a-1 consola după Infringere 
sau de a-l lăuda pentru victorie-.

In incheiere, autoarea scrisorii măr
turisea că și-ar dori ca soț un boxer dă 
categorie mijlocie....
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