
3-3 CU P.A.O.K. SALONIC

W TEST NEREUȘIT AL SELECȚIONATEI DE FOTBAL
SALONIC, 17 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Așteptam, fată de gradația mani

festată din cîștigarea formei de cele 
două întilniri de la Istanbul, ca tes- 

-1 — 12.— ------j încă un pas-tul al treilea să marcheze

Stadion P.A.O.K. ; 
aproximativ 10 000 ; au 
(în ordine) : LUPESCU 
DELEANU (min. 20, 
LUCESCU (min. 27), ________
(mint. 57 din 11 m), ASLANIDIS 
(min. 73), DUMITRACHE (min. 
88 din 11 m).

P.A.O.K. : Hagioanu — Gunaris 
. (min. 46 Papahristidis), Fundu- 

chidis (min. 46 Hațikapetinis), 
Hagiantonidis, Papadopoulos, Ter- 
sanidis (min. 62 Paratkos), La
zos, Takiropoulos (min. 46 Ka- 
ramatzos), Aslanidis, Mazurachis, 
Paridis.

LOTUL A : Adamache — Crețu, 
Lupescu, Sătmăreanu II, Deleanu» 
Dumitru (min. 70 Anca), Nun
weiller VI, Lucescu, Dembrov- 
schi (min. 46 Dobrin), Dumi
trache, Iordănescu.

A arbitrat Kațoras.

specta tori 
marcat 

(min. 18), 
, autogol), 
PAKIDIS

selecționatei 
cu P.A.OK.

către forma normală a 
noastre. Dar, întîlnirea 
Salonic s-a plasat la cea mal slabă 
treaptă a calității dintre toate cele 
trei verificări de pînă acum. Cînd 
spunem acest lucru lăsăm la o parte 
elementele subiective care pot inter
veni în aprecierea singulară a com
portării de astăzi a echipei naționale. 
Și care, pentru întîlnirea cu P.A.O.K.

credem că au fost următoarele : ega- 
litatea smulsă_ în ultimele 120 de se
cunde, ca și împrejurarea că gazdele 
nu i-au aliniat pe cei trei internațio
nali (Kudas, Sarafir. Apostolides), 
șocati de „taifunul olandez”, prezen- 
tînd_ o formație cu cîteva rezerve. 
După cum nu vom trece Ia capitolul 
„circumstanțe atenuante” pentru in- 
ternațiohalii noștri starea extrem de 
proastă a terenului, cea mai neoonve- 
nabilă suprafață de ioc întîlnită în 
acest turneu. Vom omite cu bună 
Și obiectivă intenție aceste argumen
te pro și contra, răminînd doar la 
observațiile stricte privind apariția 
echipei naționale.

Vom începe prin a vă spune că 
un singur jucător a evoluat la valoa
rea personală știută și recunoscută ; 
acesta a fost Lupescu. S-ar mai pu
tea vorbi de unele bune intervenții 
ale lui Adamache, de străduințele lui 
Lucescu sau Iordănescu, Dar, ele au 
reprezentat doar scînteieri- Singurul 
care nu a manifestat nici o scădere 
din primul și pînă în ultimul minut 
a fost fundașul central al Rapidului. 
In rest, s-a manifestat liPsa de vioi
ciune, de forță, de dorință de anga
jare. Toți jucătorii, minus Lupescu, 
să fi luat partida doar pe jumătate

în serios ? Da, aceasta-i cea mai 
plauzibilă explicație, mai cu seamă 
că primul gol al tricolorilor a căzut 
destul de repede și tot după puți» 
timp a dosit și reluarea conducerii pe 
tabela de marcaj după autogolul lui 
Deleanu. Pentru că, în continuare, 
cu excePtia ultimelor zece minute, 
care au reprezentat singura perioadă 
de forcing, selecționata s-a lăsat do
minată de un adversar tare ambițios, 
de o corectitudine exemplară, dar de 
un potential fotbalistic la limitele 
mediocrității.

Astăzi, cele mai importante carențe 
trebuie să fie enumerate astfel

— exagerata folosire a paselor la
terale, evitîndu-se cu regularitate oa
sele lungi, perpendiculare, de anga
jare :

— jocul static al înaintașilor Si din 
acest motiv considerabila îngreunate 
a misiunii haitilor de a găsi o conti
nuare eficace a acțiunilor lor :

— plasamentul greșit al liniei de 
fundași, care a lăsat multe zone largi 
la dispoziția adversarului :

— fobia șutului, care i-a minat toc
mai pe atacanți ; ei au încercat ex-» 
trem de rar poarta lui P.A.O.K.

Eftimie IONESCU
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.UNIVERSITARELE-
DE ȘAH LA PREDEAL

începind de astăzi se va des
fășura la Predeal tradiționala fi
nală a campionatului republican 
universitar de șah. Participă 70 
de studenți și studente, calificați 
în etapele pe centre universitare. 
Se va juca sistem elvețian pe dis
tanța a 9 runde.
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DYNAMO BERLIN Sl-A ARĂTAT ADEVĂRATA FORȚĂ!
ETAPA CALMA

IN .CUPA FEDERAȚIEI

în turneul de volei de la Brasov

VICTORII
SCONTATE

BRAȘOV, 17 (prin telefon). In să
lile Tractorul și Armatei din locali
tate, a început returul campionatu
lui masculin de volei.

La Sala TRACTORUL, în fața unei 
asistențe numeroase. competiția a 
fost inaugurată de ’ echipele Steaua 
și Tractorul Brașov. Partida, care a 
oferit deseorj faze aplaudate de 
public, a fost mai echilibrată decît 
ne-am fi așteptat. Gazdele s-au stră
duit să dea o replică puternică for
mației campioane, reușind chiar să o 
domine, unul din seturi. Deși Steaua 
îja evoluat la nivelul posibilităților 
sets, a obținut totuși victoria cu 3—1 
profitînd de „căderea" echipei loca
le. Au arbitrat bine Gh. Borghida 
(Timișoara) și Fl. Borz (B. Mare), 
în continuarea programului s-au în
tîlnit echipele situate la extremită
țile clasamentului: Dinamo și Uni
rea Tricolor Brăila. Firește, liderii 
s-au impus fără emoții și eforturi, 
cîștigînd cu 3—0. Arbitraj bun: M. 
Marian (Oradea) si V. Szakacs 
Mare). în încheierea reuniunii 
mei zile s-au întîlnit formațiile 
pid și Politehnica Timișoara.

La sala ARMATEI, jocurile

(B. 
pri- 
Ka-

. __  au
fost urmărite de mai puțini specta
tori. Conform așteptărilor, cei pre- 
zenți au urmărit jocuri atractive, cu 
o suită de faze spectaculoase, pe 
alocuri dramatice, au aplaudat în 
final, victoriile culese de l.E.F.S. și 
Progresul București. în încheierea 
programului primei zile, s-au întîlnit 
formațiile Politehnica Galați și Viito
rul Bacău

REZULTATELE ZILEI DE IERI
Steaua —

12, 5), Rapid 
ra 3—1 (2, 
Universitatea 
Progresul — ..
12), Unirea Tricolor Brăila — Dina- 
mo 0—3 (—6, —1. —82, 
Galați — Viitorul Bacău
9, 13, 4).

PROGRAMUL DE

Tractorul 3—1 (6, —9,
— Politehnica Timișoa- 

3, —14, 8), l.E.F.S. —
Craiova 3—0 (4, 8 9), 
„U“ Cluj 3—0 (11,’ 16,

Politehnica
3-1 (—12,

AZI
Sala Tractorul, de la ora 

greșul — Unirea Tricolor 
Universitatea Craiova — 
Tractorul — Dinamo ; Sala 
de Ia ora 16: Viitorul Bacău—l.E.F.S., 
„U“ Cluj — Politehnica Galați, Po
litehnica Timișoara — Steaua.

16: Pro- 
Brăila, 
Rapid, 

Armatei,

Rapid forțează pentru a nu pierde startul european din toamna 197?.

------

■

RAPID, ACEASTA OFERĂ A... GALERIEI SALE
(reportaj în vestiarul lui Baratki, Marian și Dumitru)

în drum spre vestiarul Rapidu
lui, îmi sare în față unul din fa
naticii Giuleștilor : „Stop ! încă un 
pas și treci peste cadavrul meu !“. 
Schițez un zîmbet de nedumerire. 
Dar omul blochează ușa. încerc să 
par calm, apelînd la stilul ‘ 
canu : „Ce dorești, tăticu’ ?“ 
mula are un efect neașteptat, 
se destinde și schimbă tonul

„Vreau să-mi faceți și mie un fa-

Rădu-
For-

Omul
i

Kapid urmează să niece, 
în cursul zilei de astăzi. în 
Grecia, unde va susține mai 
multe partide amicale.

Primul 
viarilor 
P.A.O.K.

rul... Urmează cel mai bun mijloc 
din Europa : Dumitru pc dreapta, 
Cornel Dinu pe centru, plus Radu 
Nunweiller, pentru că numai el ne 
bate, așa, din an in paști, pe Dina
mo... în sfîrșit, în atac am două 
extreme sigure, Lucică pe dreapta 
și Iordănescu pe stingă. Singura 
problemă e postul de centru îna
intaș, unde — poți să mă soco
tești nebun — nu știu ce să aleg 
între Dumitrache. Dobrin și Nea- 
gu“.

“Caut 
foarte 
a mai 
1—2".

Interlocutorul 
ment de stupefacție, 
nu întîrzie să vină : , 
să joace decît cu echipe mari. Noi 
sîntcm responsabili cu Ujpest-ul, cu 
Hungaria. Știati că Rapid a bătut 
echipa Ungariei, cu 3—0, la Buda
pesta, în 1936 ?... Și acum, pentru 
că m-ați ascultat, vă deschid ușa. 
Dar să intrați în vîrful picioarelor, 
tn acest vestiar s-au echipat Barat
ki, Marian, și se echipează Liță 
Dumitru".

Intru în vestiar, 
avea Fănică Filote 
Rapid este și va 
opera galeriei sale.

In vestiar e cald, 
aburite.

— Ce faci, Neagule ?
— încerc și eu să marchez goluri, 

loan CHIRILA

Cită dreptate 
cînd spunea că 
fi întotdeauna

Geamurile sînt

(Continuare în pag. a 3-a)

vor. Vreau

să-l 'tai 
bine că 
sunat o

entuziasmul : „Știi 
scheletul Rapidului 
dată în Turcia, la

adversar 
bucureșteni 
Salonic,

al fero- 
va fi

să fiu primul selecțio
ner al naționalei pentru Budapesta. 
Vi rog să scrieți: Răducanu, că 
altul nu există, Pop, că are o clasă 
peste Crețu, Lupescu, pentru că' le 
știe pe toate, Boc, pentru că pînă 
în aprilie prinde forma de Ia Lau
sanne, Deleanu, pentru că e singu-

PLENARA C. J. E. F. S. PRAHOVA

meu are un mo- 
, dar replica 
„Rapid nu știe

TEMEIUL ACTIVITĂȚII VIITOARE:
GRIJA PENTRU BAZA MATERIALA

*”'bloii săli a sporturilor 
Ploiești nu-i mai lipsește 
nume pentru a fi cu

de la 
decît un 
adevărat 

mîndrla lumii sportive prahovene- 
(S-au propus numirile: Palestra 
— foarte frumos și potrivit ca

la punct 21 de 
handbal, volei,

te-
•c-

riații au pus 
renuri pentru 
nis șl atletism. Prin grija consi 
liilor populare și a comitetelor de 
blocuri, la Mizil și Văleni au a- 
părut trei spații noi de joacă

CU O MINA CONSTRUIM, 
CU ALTA DEZAFECTAM?

Imptnzirte județului cu bar» 
sportive simple ți complexe nu 
este, Crește, p operație încheiată.

începind de ieri, cei 
înotători ai țării se ailă 
unde își pregătesc primul start ofi
cial din acest sezon : Campionatele 
internaționale ale României, com
petiție aflată la cea de a 12-a edi
ție.

Cu un mare interes este așteptată 
evoluția crauliștilor români, cei 
mai în formă dintre înotători- noș
tri în această iarnă. Marian Slavic 
cu 54,0 și 1:58,3 (pe 100 m și 
200 m). Eugen Aimer cu 4:13,3
(400 m) și 8:44,2 (800 m), cifre de 
certă valoare internațională, și a- 
lături de ei Zeno Oprițescu, Ion 
Miclăuș, Csaba Kokay și Adrian 
Adam vor avea cu acest prilej o 
excelentă posibilitate de a mate
rializa in cifre superioare lucrul 
intens efectuat în ultimele luni. 
Din păcate insă, în toate cele 5 
.oturi pe care le prezintă oaspeții 
(Bulgaria, R.D. Germană. Iugosla
via, Ungaria și Polonia), nu se află 
crauliști de talia recordmanilor 
noștri, care i-ar fi putut stimula 
In obținerea unor rezultate superi
oare.

Pentru Anca Groza, multiplă re
cordmană și campioană a țării, 
competiția de la Reșița va însemna 
și primul concurs din acest an. 
astfel că întîlnirea ei directă cu 
Mirjana Segrt, una din cele mai 
bune specialiste de pe continent

LA HOCHEI
vedetă de aseară ne-a 
hocheiștii de la Dynamo 
adevărata lor valoare, 
repriză a meciului cu

Partida 
relevat pe 
Berlin la 
In prima 
Gornik Katowice jucătorii care al
cătuiesc scheletul reprezentativei 
R. D. Germane au dovedit ce știu 
și ce pot, surclasîndu-și adversarii. 
Apoi, satisfăcuți de rezultat, ei au 
făcut economie de forțe, îngăduind 
jucătorilor polonezi două reprize 
egale. Dar, meciul fusese practic 
terminat după primele 20 de mi
nute. f

In deschiderea cuplajului, lotul 
A al Bucureștiului, lipsit de apor
tul a 8 titulari (Dumitraș, Varga, ■

PROGRAMUL DE AZI : ora 
16,30 : BUCUREȘTI (B) — DY
NAMO BERLIN, arbitri : E. Ri
chter (Ungaria) și A. Korczyk 
(Polonia) ; ora 18,30 : BUDA
PESTA — GORNIK KATOWI
CE; arbitri; M. Presneanu (Ro
mânia) și J. Exner (R. D. Ger
mană).

Pașa (tricou de culoare închisă) din lotul A încearcă să ajungă la 
puc, dar eforturile lui siut zădărnicite de Kemenessy (selecționata secundă 
a Capitalei). Foto : S. BAKCSY

Ioniță, Fodorea, Calamar, Stefanov, 
Gheorghiu și Făgăraș) a învins 
greu formația secundă a Capita
lei, care — cu un plus de atenție 
și energie — ar fi putut cîștiga o 
întîlnire fără Însemnătate pentru 
a mai influența actualul nivel de 
pregătire al reprezentativei noas
tre. (v. ch.),

REZULTATE TEHNICE
București A — București B 3—2 

(3—0, 0—0, 0—2). Au marcat : FI. 
Sgincă, Costea, Bandaș pentru pri
ma garnitură, Bucur (2) pentru for
mația secundă ; arbitri : J. Exner 
(R. D. G.) șl A. Korczyk (Polonia).

Dynamo ~ 
wice 9—3 
marcat ; 
Zahn, Domko, 
Stasche ((Dynamo), Piechuta (2), 
Lobek (Gornik) ; arbitri ; FI. Gu- 
bernu și C. Sgincă, ambii Româ
nia.

Berlin — Gornik Kato- 
(6—0, 1—1, 2—2) Au 
Schur (3), Breitschur,

Prusa, Patzynski,

V

SLĂBICIUNILE DE FOND ALE PREGĂTIRII
NU POT FI SUPLINITE PRIN CÎTEVA

MOMENTE DE ELAN!
Ne-am declarat, parțial, nemul

țumiți de evoluția primei selecțio
nate a Bucureștiului în meciul din 
etapa inaugurală a „Cupei Federa- 
ției“. Intîlnind atunci reprezenta
tiva Budapestei, hocheiștii români 
au fost stopați incredibil de un 
portar. în formă ce-i drept, senza
țională, obligîndu-ne pe toți să 
trecem prin mari emoții, pînă cînd, 
cu mai puțin de 2 minute înainte 
de final, un puc ricoșat din picio
rul unui fundaș budapestan a făcut 
ceea ce nu reușeau atacanții for-

mației române. Și astfel, partida 
s-a încheiat la egalitate, lăsîndu-ne 
o mare undă de regret.

După numai 24 de ore, însă, a- 
veam să ne gîndim cu nostalgie 
la meciul cu Budapesta, la 
lungi minute de dominare 
tentă a bucureștenilor, la 
de faze rapide create de ei 
prite in extremis de excelentul 
Vedresz. Și aceasta pentru că. in 
fața celui de al doilea adversar al 
său. Gornik Katowice (locul III în 
campionatul polonez, lipsită de 
aportul a doi internaționali, por
tarul Tkacz și atacantul Szczepa- 
niec, aflați în selecționata olimpi
că) hocheiștii români s-au compor
tat submediocru, dezatnăgindu-i 
pe spectatori, sub fluierăturile că-

acele 
insis-
suita 
și re

(Continuare în pag. a 4-a)

mai buni 
la Reșița

MONDIALĂ
CUPA DE CRISTAL”

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

DE VALOARE

Gh. Lupu. 62,0 pe 100
fi o

de erau! șl

m spate 
victorie

în acest sezon, visează la un nou record 
asupra lui M. Hohoiu

delfin va a-In probele 
sigura curselor respective o notă 
de atractivitate în plus. Reamin
tind de întrecerile brasiștilor (Șop- 
tereanu, Hempel, Resler), ale 
tiștilor (Hohoiu, Lupu) vom 
chide că ambele reuniuni de 
bătă și duminică în piscina 
țeană ne vor oferi, ca în fiecare

an. un spectacol interesant și re
corduri de valoare.

Astăzi sînt așteptate ultimele lo
turi ale oaspeților, cele ale Iugo
slaviei și Bulgariei, iar în cursul 
după-amiezii va avea loc ședința 
tehnică. în care se vor face ulti
mele precizări asupra programului 
de desfășurare a competiției.

startul tradiționalei compe- 
atletice „CUPA DE CRISTAL" 

— ce va fi găzduită în zilele de 
26 și 27 februarie de sala „33 Au
gust" — și-au anunțat participarea 
sportivi din Anglia, Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția. R D. 
Germană, Grecia, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și U.K.S.S, Printre 
ei, numeroase celebrități i DREH- 
MF.L (campion european la triplu 
salt). STECK ER (corecordmană 
mondială la 100 m șl triplă cam
pioană a Europei), NORDWIG 
(campion european la prăjină) — 
toți din R.D. Germană, KOMAR 
(Polonia) 20,55 m la aruncarea 
greutății, INKPEN (Anglia) — 
vicecampioană europeană la sări
tura în înălțime. RECHNER (Elve
ția) 1,84 m la înălțime ș.a.

spa- 
con- 
sîm- 
resi-

DISNEY-LAND-UL SCHIULUI

0 SIMPLA JOACA!

Noua sală a sporturilor din Ploiești i Palestra, Diamant sau Juventus ?

Se avansează ideea ca o- 
educație fizică să fie e- 
pe schi și numai unele 
de ordin material fac ca,

nume pentru o incintă sportivă, 
Diamant — ca o aluzie la carac
terul de bijuterie, Juventus — 
pentru că sala se află în Parcul 
Tineretului; nu se așteaptă decît 
opțiunea și acordul nașului!). In 
întreg județul Prahova există su
ficiente motive pentru a considera 
că nu a fost formal răspunsul la 
chemarea la întrecere lansată de 
C.J.E.F.S. Galați, la începutul a- 
nului trecut, pentru dezvoltarea 
bazei materiale necesară sportului 
de masă și de performanță. în 
cursul întregului an 1971, organi
zațiile de pionieri din școli au 
reușit să amenajeze prin muncă 
voluntară 36 de baze sportive. La 
fel, tinerii din comune și sate, 
mobilizați de organizațiile U.T.C-, 
și-au creat 33 asemenea baze. în 
întreprinderi și instituții, cu spri
jinul organizațiilor sindicale, sala

pentru copii și 7 terenuri simple 
de sport

în afara menționatei săli a spor
turilor (capacitate i 2199 locuri), 
înfrumusețată prin contribuția vo
luntară a artiștilor plastici din 
Ploiești, trebuie menționate: sala 
de sport a Institutului de petrol, 
cea de la Grupul școlar petrol, 
precum și recent inauguratele săli 
de sport ale liceelor nr. 1 și 2 
din Ploiești. Toate aceste realizări 
l-au îndreptățit pe președintele 
C.J.E.F-S. Prahova, Teodor Con- 
stantinescu, să conchidă, în ra
portul prezenetat la recenta ple
nară a Consiliului județean, că 
„dispunem în momentul de față 
de O bună bază' materială, dar 
trebuie să acordăm o mai mare 
atenție gospodăririi și folosirii ei 
raționale".

înainte însă de a menționa inten 
tiile de viitor ale gospodarilor 
sportivi, trebuie să consemnăm — 
făcîndu-ne ecoul vorbitorilor la 
plenară — prea desele cazuri de 
dezafectări da terenuri sau insta
lații sportive, ce nu și-au găsit 
incă — potrivit prevederilor legii 
— compensațiile corespunzătoare 
și absolut necesare, în concepția 
celor ce se gîndesc în primul rînd 
la sănătatea oamenilor muncii. Ce 
semnificație are, de pildă, faptul 
că sala de popice „Cimentul" din 
Comarnic a fost transformată în 
magazie de mobile a cooperației? 
Sau că în același oraș fabrica 
„Vulturul" desființează singurul te
ren de sport mai acătării? Cu to-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Schiul pentru copii începe să in
tereseze cercuri tot mai largi și 
— ceea ce este mai îmbucurător — 
nu numai pe cele din zona de 
munte. Grupele de schi ale Șc. sp. 
nr. 2 București, dintre care una este 
destinată preșcolarilor, vorbesc de 
la sine, 
rele de 
fectuate 
greutăți 
deocamdată, traducerea ei în viață 
să întîrzie. Se experimentează pre
darea schiului în grădinițele" de 
copii (la Brașov), se experimen
tează, ca de altfel în multe părți 
ale lumii, eficacitatea „mini-schi- 
ului" (la IEFS) și unele metode 
care să asigure o accelerare a în
vățării schiului. S-au pus bazele 
Școlii naționale de schi, a cărei 
primă promoție a impresionat prin 
ținuta tehnică și pedagogică.

Pretutindeni, însă, problema nu
mărul 1 rămîne aceea a mijloace- 
lo? și metodelor folosite pentru 
atragerea cit mai multor copii în 
practicarea schiului. Pe de o parte, 
trezirea interesului pentru schi;

pe de alta, cîștigarea acelor părinți 
(din păcate incă foarte mulți) care 
văd în acest sport un pericol. Re
zolvarea nu este chiar atît de sim
plă, o mulțime de factori inter
venind direct sau indirect. Ne vom 
opri asupra a două aspecte care 
ni se par esențiale ;

1. Pentru atragerea copiilor, 
schiul sub formă de joc este în 
același timp mijloc și metodă. în 
treacăt fie spus, jocurile pe schi 
(cele cu caracter acrobatic, dar și 
cele simple) sînt folosite chiar de 
marii performeri. Din păcate, ra
reori lecțiile copiilor se deosebesc 
de cele ale adulților. Am uitat oa
re că am fost copii ?

2. Părinții trebuie să se convin
gă cu propriii lor ochi că schiul 
este o activitate care stimulează din 
plin personalitatea copilului, iar 
„învățarea11 este un proces peda
gogic dinamic, interesant, efectuat

prof. ION MATEI

(Continuare in pag. a 3-a) Mai in joacă, mai în serios, mini-schiorul va ajunge să nu aibă frici 
de t'iteză. Fotoi j MATEI-Sinaia



URES tovarășa secretar, să pornim 
: locul activității de educație

„MUREȘUL

Șl FERTILITĂȚII MORALEH

Interviu cu tovarășul LIVIU SEBESTYEN, 
secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

19Î1-AN DE REFERINȚA clubul

PENTRU REALIZĂRI SUPERIOARE
reprezentativ
al județului

CADRUL ORGANIZATORIC

Ne-am obișnuit ca in perioada bi
lanțurilor să apelăm la comparație, 
balanță pe care așezăm rezultatele 
diferitelor perioade și care ne in
dică dacă unitatea a cărei pondere 
ne preocupă în mod deosebit este 
inferioară sau superioară altor pe
rioade de timp.

La o atare comparație am apelat, 
firește, și la sfirșitul anului trecut, 
iar constatările rezultate ne-au o- 
ferit una din cele mai mari satis
facții : 1971 reprezintă, sub tnate as
pectele activității de educație fizică 
și sport din județul Mureș, un an 
de vîrf. '

Un bilanț care ni se pare cu atît 
mai valoros cu cît el survine după 
un an — 1970 — în care calamită
țile au afectat profund baza mate
rială de pe întreg perimetrul jude
țului, stopind inerent pregătirea, o 
parte din competiții, și solicitînd 
apoi un titanic efort de recuperare, 
l.tort ce nu s-a rezumat, însă, la 
a reașeza lucrurile „în albia lor", 
<■1 continuînd cu un susținut proces 
de completare și extindere a bazei 
materiale și cu o permanentă preo
cupare pentru perfecționarea formei 
organizatorice (întărirea și consoli
darea secțiilor de performanță, for
tificarea asociațiilor sportive model, 
forme atractive și de o ntai largă 
cuprindere pentru sportul școlar) și 
îmbunătățirea conținutului activită
ții noastre.

Dar, pentru 
a! împlinirilor 
al celor mai 
«le noastre : 
sportive, 1971 
carii construite 
cîle 4 piste), Reghin și Tîrnăveni 
(cu 2 piste), un bazin de dimensiuni 
Olimpice la Tîrnăveni, o sală de 
sport la Reghin și una de gimnas
tică la Miercurea Niraj, lin complex 
sportiv (prevăzut eu instalații de 
riocturnă) destinat Școlii sportive și 
Liceului Bolyai (cu program de e- 
ducație fizică), două bazine și pistă 
de canotaj la complexul nautic 
„Mureșul", bituminizarca terenuri
lor Ia liceele din Sovata, Icrnut și 
Sîrmaș.

Capitolul „performanță sportivă 
trebuie deschis, desigur, cu prețio
sul rezultat (2,20 m) al săritorului 
Csaba Doșa, cîștigătoruî medaliei

a contura acest an 
să oferim un tablou 
importante 
în domeniul 
a recenzat:

la Tg. Mure? (cu 
Reghin' ‘

realizări 
bazelor 

3 popi-

de argint la ultima ediție a „euro
penelor", și continuat cu trăgătoa- 
rea Margareta Lazâr (tir cu arcul, 
recordmană la mai multe probe și 
realizatoare a normei olimpice) și 
campionii balcanici Ladislau Simon 
(lupte) și Marta Szatmari (100 m gar
duri juniori). Aflîndu-ne la „pagina 
externă", se cer menționate bunele 
relații statornicite de sportivii ju
dețului nostru cu omonimi din șase 
țâri, relații in cadrul cărora, în 
1971, s-au realizat 50 de intilniri la 
6 ramuri de «port. Pe plan intern, 
anul trecut ne-a adus 19 titluri re
publicane de seniori și 53 de juni
ori (15 la copii), e „stabilit" 66 de 
recorduri (21 seniori 45 juniori) și 
a promovat in loturile naționale 32 
de sportivi mureșeni. Cît privește 
sporturile pe echipe, reamintim titlu
rile republicane obținute de cele 
două formații de popice — băieți și 
fete — ale clubului Voința Tg. Mu
reș. comportai ea bună a divizionarei 
A de handbal fete șl (deși nu este 
o performanță pc care s-o legăm 
doar de 1971), revenirea in --------
divizie a echipei de fotbal 
care a avut o bună comportare 
turul actualului campionat.

împlinirile anului trecut nu se o- 
prese, insă, doar la „capitolul per
formanță", ele mergînd mai departe 
și atingind atît pepiniera, cît și ac
tivitatea dc educație fizică și sport 
a celor mulți. Referindu-ne la pepi
nieră, important de reținut este — 
pe lingă centrele de inițiere în 21 
de ramuri sportive — bogatul sistem 
cumpetiționai județean rezervat e- 
ievilor și juniorilor, sistem pe care 
Mureșul îl experimentează de anul 
trecut și care a înregistrat din start 
un record de participare : 87 echipe 
școlare la volei, baschet, handbal, 
fotbal. Cea de a doua afirmație pri
vește atît activitatea asociațiilor 
sportive model, unități care — .PrT’} 
organizarea și conținutul activității 
lor — au căutat să-și motiveze cit 
mai convingător clasificarea (model), 
cît și sistemul competițional: cupele 
festive și cupele pe ramuri de pro
ducție — competiții care in fazele 
de masă au angajat un număr spo
rit de participanți —, campionatul 
sătesc de fotbal abordat de 60 de 
echipe, serbările cîmpenești și du-

prima 
A.S.A.

în

minicile cultural-sportive, manifes
tări care și-au revizuit și adincit 
caracterul lor educativ-sportiv.

Rezultatele menționate — care fac 
din 1971 anul nostru cel mai pro
digios — nu constituie, desigur, un 
salt intimplător, ci vin ca expresie 
a unor acumulări de durată in care 
s-au concentrat preocupările, stră
duința, munca și atașamentul tutu
ror celor care lucrează pe acest tă- 
rîrn (sportivi, antrenori, tehnicieni, 
activiști voluntari), înfrățirea în țe
luri a tinerilor de toate naționali
tățile, îndrumarea și permanentul 
sprijin pe care organele de partid 
l-au arătat acestui important sector 
al vieții sociale.

Munca înfrățită și colaborarea. — 
iată, de altfel pilonii pe caro ne 
voni sprijini în continuare, iată ar
gumentele care ne fac să credem 
că rezultatele lui 1971 care, ACUM, 
constituie un etalon, vor reprezenta, 
DE ACUM, doar un important punct 
de referință, pe drumul ascendent 
al sportului din județul Mureș, com
ponentă a realității sportive din pa
tria noastră dragă, România socia
listă.

• 4 echipe în divizia A, 8 echi
pe în campionate republicane, 2 
echipe în calificări
• 14 secții pe ramură de sport
• 491 sportivi legitimați
® 17

blicăne
» 19
• 24

sportivi în loturile repu-

antrenori (13 cu ora) 
grupe de inițiere

RAZA MATERIALĂ

(6• Complexul „23 August" 
terenuri de tenis. 1 de baschet. 
1 de handbal, 1 de fotbal, ga- 
zonat, cu pistă, 1 de fotbal 
zgură, 1 sulă atletism, 1 
gimnastică. 1 sală for(ă)

• Ștrandul „1 Mai“
® Baza nautică „Mureș 

bazine, 2 terenuri handbal, 
baschet. 4 de volei, 2 de tenis, 
hangar)

REZULTATE IN 1971

— Am dori, stimate
discuția cu o clasificare. ,—. ......
fizică și sport în anscmblul preocupărilor social-cul- 
turale ale tineretului din județul Mureș — clasificare 
pe care o considerăm orientativă pentru înfreoga noas
tră convorbire.

— Tind să susțin că activitatea de educație fizică 
și sport se află la un nivel care o onorează și care 
se impune, de altfel. Mă gindesc, moi întîi, la tradi
ția sportivă existentă pe aceste meleaguri, la preocu
parea dinfotdeauna a omului muncii pentru cizelarea 
trupului și la înclinarea lui de a trăi în aer liber, deci 
Io o mentalitate favorabilă acestei activități, fapt ce 
ne-a înlesnit nouă procesul — dus, bineînțeles. în anii 
socialismului la nivel superior și traversei de alte res
ponsabilități — de râspindire a educației fizice în 
mase și de promovare a sportului de performantă Țin 
seama, apoi, de condițiile materiale din ce în ce mai 
bune ce s-au creat acestei activități, bază care a fa
cilitat accesul tineretului în arenele sănătății și recon- 
fortării și care ou condiționat rezultatele de valoare 
înregistrate în sportul de performanță. Nu voi eluda, 
bineînțeles, preocuparea pe care organul de speciali
tate (C.J.E.F.S.) — ca și ceilalți factori cu responsabili
tăți în domeniul sportului — a manifestat-o pentru 
continua prosperare a acestei activități și pentru con
stituirea ei nu numai înfr-un cîmp de întrecere al .vin 
tuoșilor și veleitarilor, ci înfr-un atelier al sănătății și 
într-un teren al fertilității morale, condiție (sănătate) și 
trăsătură (morală înaltă) atît de necesare unui tineret

angajat plenar în vastul program de construcție a! so; 
cietâtii noi, socialiste în patria noastră, România. Si 
în vastul program educativ preconizat de partid, spor
tul se csociază firesc cu tineretul.

— Există în județul Mureș eîteva sporturi — popice, 
fotbal, scrimă — care au bune rezultate în aceste ți
nuturi și care continuă să se bucure de o mare aud en- 
ță printre localnici. Considerați că aria lor trebuie 
extinsă ?

— Bineînțeles, dar nu trebuie neglijate disciplinele 
care au o veche tradiție la noi si care, de asemenea, 
au obținut într-o vreme poziții Ir riloșe în ierarhiile res
pective pe țară, cum sînt hocheiul, patinajul, înotul. 
Atenție sporită trebuie acordată și ramurilor care au 
început să prindă rădăcini : voleiul si tirul cu orcul.

— Apreciați că ceea ce s-o realizat pînă acum în 
domeniul bazei materiale acoperă necesitățile județului 
și cerințele sportului de performanță ?

— Deși s-a construit mult In ultimul pătrar de veac, 
baza materială a sportului este însă departe de a aco
peri necesitățile.

— Ce se prevede, în acest sens, pentru viitor ?
— Tn afara prevederilor cincinalului, ne-am propus 

sâ realizăm prin contribuția directă a oamenilor mun
cii, români, maghiari și de alte naționalități — bene
ficiari și proprietari a tot ce se construiește în țara noas
tră — o suită de baze sportive pentru cei mici și pen
tru cei mari, atît de la orașe cît și de la sate.

Astfel, intenționăm să realizăm „necesarul" unei ac
tivități sportive prospere.

IOAN BOGDAN
președintele C.J.E.F.S. Mureș

40 DE ANI 
ÎN SLUJBA SCRIMEI

De foarte mulți ani. orașul
Mureș reprezintă pentru scrima ro
mânească un important centru, tie 
unde s-au ridicat, pentru „reprezen
tare", floretiștl ca loslf Zilahi, Elena 
Czimbalmos, Csaga Szenchifai (Ulti
mii doi, campioni de Juniori). Fran- 
clsc Boga, sabreri ca tutui Peter/i, 
spadasini ca Lorant Horvath și An
ton Pongraț. ultimul campion mon
dial (tineret) in anul 1367. Nume care 
reprezintă — fiecare la timpul lui — 
cel mai bun produs al unei întregi 
mase de performeri, al unei pepi
niere care niciodată n-a numărat 
mai puțin de 50 de scrimerl, ade
vărate „trupe" de instruirea cărora 
nu s-a ocupat decît acest devotat 
al scrimei care este conferențiarul 
universitar de astăzi Andrei Kakues, 
șeful catedrei de educație fizică a 
Institutului medlco-farmaceutic Tg. 
Mureș.

— S-ar putea sS ne reactualizați. 
In mare, biografia dumneavoastră 
sportivă T

— E cam greu, etnd totalizezi II 
de ani de viață șl circa 40 de ani de 
scrimă. Să încerc, totuși l Din cdrfi 
șl de la puținii maeștri ai vremii.

descifrez, prin 1925, citeva din tal- 
nele celor 3 arme ți md „produc" fn 
cîteva dintre ocazii, în 1930 îmi ofer 
serviciile, ca instructor de scrimă. 
Clubului sportiv muncitoresc Tg. 
Mureș, loc unde activez 4 ani. După 
cinci toamne ți tot atîtea primăveri 
dedicate studiului — timp in care 
am păstrat contactul cu scrima ?l 
m-am specializat ?i-n alte cîteva dis
cipline — mă reîntorc fn orașul dt 
pe Mureș ?l mă stabilesc la clubul 
pe care-l servisem și mai înainte, ca 
antrenor de scrimă, atletism, înot ți 
tenis de ctmp. Un an după procla
marea Republicii, se înființează la 
Tg, Mureș Institutul medlco-farma- 
ceutic, unde am fost transferat ?! 
unde m-am dedicat exclusiv scrimei. 
De atunci, biografia mea sportivi se 
confundă cu cea a scrimerilor Jn 
halat alb“ — rezumă interlocutorul 
meu, învltindu-md, implicit, să re
văd lista tirg-mureșenilor care s-au 
produs, de-a lungul ultimului sfert de 
secol, pe planșele interne șl inter
naționale.

— La respectabila vîrstă pe care 
ați dezvăluit-o, earn cite ore vă per
miteți să lucrați pe zi ?

— Intre 6 șl 12 ore zilnic. Nu. nu 
vă mirați ! Altfel n-aș putea acoperi 
solicitările unei secții cu 50 de spor
tivi activi, dintre care mulți trebuie 
să se prezinte la * * ~ ’
Fiindcă notatl : 
reș are 3 echipe 
divizii (spada in 
șl fete — in B). 
ficări . ' ' 
grupă de 30 de copii 
pepiniera noastră.

— Bănuim, desigur, 
clțiva .asistenți1 
să înțelegem ajutoare.

fată. însă, o presupunere pe care 
Interlocutorul nostru amina s-o con
firme. oferindu-ne ca prim răspuns 
numai un adine și lung oftat.

— Patru dintre foștii mei discipoli 
— reia dtnsut mai ttrziu — sint 
ficați pentru scrimă, dar nici 
n-o poate servi, fiindcă sint 
prinși de problemele lor

cel mai înalt nivel. 
Medicina Tirgu-Mu- 
angajate în primele 
A, floretă — băieți 

MV una * * 1||| 
pentru divizia

(tabla) fn cali- 
tecundă și o 

care reprezintă

că aveți ș! 
prin asta viind

cali- 
unul 
prea 

profetio-
nale. Iar din afară nu e-a oferit ni
meni, pentru că munca ește enor
mă. Iar satisfacțiile nu vin chiar a 
doua zi — meditează antrenorul 
Kakues. făctndu-mă tă înțeleg de ce 
renunți, de ani și ani. Ia un dejun 
ce ar putea fi luat comod, acasă.

TIRNA VENII Șl REGHINULMIHAI SZASZ

satisfacții mai 
ani. Bineînțeles, 
de suporteri au

ÎN EFERVESCENTA

4 de

• 42 titluri de campioni repu
blicani (13 — seniori, 29 — ju
niori)1

• 55 de recorduri republicane

SUMAR CIFRIC
1947 1968 1972

Cluburi 1 3 4
Asociații sportive 92 24U 280
Școli sportive 
Licee cu program

3

de educație fizică — 1 J
Secții afiliate 98 254 392
Sportivi legitimați 837 4 8X5 7 400
Maestri emeriti • — 7

56Maeștri ai sportului 12 4»
Titluri naționale de seniori 1 3 19
Titluri naționale de juniori — i 48
Recorduri naționale seniori — 1 21
Recorduri naționale juniori — 5 45 I
Grupe copii-juniori ’ — 82 144
Antrenori 25 181 214
Arbitri ■ • • • - 37 370 828
Baze sportiva 273 502 555

Revenită pe prima scenă fotbalistică a 
țării, echipa A.S.A. Tg. Mureș a avut 
și are un public entuziast care a avut 
!n actualul campionat " *
multe decît în ultimii 
că și speranțele miilor 
acum alte premise.

Foto :

PIVOȚI Al PERFORMANȚEI
CSABA DOSA — SPORTIVUL 

NUMĂRUL 1 AL JUDEȚULUI
Realizînd, In cadrul campionate

lor europene ’ ' •-
roasa săritură 
răsplătit cu 
— mureșanul 
gat, totodată, 
săritori dip țară, lnstal!ndu-se tn 
fruntea probei. Loc pe care (după 
cum el însuși mărturisește) nu-1 va 
ceda decît lui... Csaba Doșa, rea
lizator al unor sărituri de 2.22 m. 
2,24 m și, poate, cindva, 2,30 m 1

Convertită, la sîirșitul anului, 
în puncte, performanța lui Doșa a 
corespuns unui total care l-a in
stalat pe campionul înălțimilor in 
fruntea celor mai buni 10 sportivi 
ai județului. Maestrul emerit al 

’ ' Csaba Doșa este student 
II al Facultății de educa- 
i a

de la Helsinki, valo- 
de 2,20 m — rezultat 
medalia de argint 
Csaba Doșa a ciști- 
Intrecerea cu ceilalți 

installndu-se in

sportului 
în anul 
ție îizic*

ROZALIA SOS — O CAMPI
OANĂ A SELECȚIONĂRILOR

E greu să descoperi pe 
care, oferindu-ți o formulă de 
țională. să facă abstracție de nu
mele handbaliste! tirg-muresene 
Rozalia Sos.

Dibăcia ei în a închide culoarele 
din aitârare ?i de a le deschide pe 
cele ale apărării adverse, țutul său 
necruțător Si abilitatea intervențiilor 
sale o fac indispensabilă .,7“-lui 
reprezentativ și o reclamă ca jucă- 
toarea numărul 1 a echipei sale de 
club. Grăitor pentru aceasta sint, 
de altfel, cele 35 de selecționări pe 
care maestra sportului Rozalia Sos 
le-a totalizat în 1971 și titlul — de 
mai multe ori repetat — 
teră a echipei .Mureșul" 
Mure*.
ROBERT CSEDULA — 

MOHICAN
Pivot -- atit Ia propriu cit șl ia 

figurat — al echipei de baschet Mu
reșul, doctorul Robert Csedula este, 
astăzi, ultimul mohican al unei ge
nerații care de mult a spus

. nelor «adio !*

Institutului pedagogic

cineva 
na-

de golge- 
din Tîrgu

ULTIMUL

CSABA DOS.4

in
rcstul 
circa 
trecut

echipei
10 ani 
recent

intre mine și 
diferență de 

dr. Csedula a
celor 33 de ani) nu rn-am 
să mă despart incă dc ea.

cer

.Deși 
este o 
(n. r. 
hotarul 
hotărît 
deși profesia și familia mi-o 
cu insistență. Rămîn s-o sprijin 
pină cînd aceasta — astăzi total 
restructurată și aflată în plină for
mare — își va găsi un ton 
«mal și se va instala pe un 
ferit de primejdiile 
— explică, cu toată 
tatea căpitanului de echipă, 
torul Robert Csedula.

ANTON PONGRAȚ — ASALT 
ÎN HALAT ALB

per- 
ioc 

retrogradării" 
responsabili- 

doc-

Amatorii de statistici cunosc, de
sigur. palmaresul spadasinului din 
Mureș, Anton Pongraț, campion 
mondial de tineret — Teheran, 
1967 ; locul I în „Cupa speranțelor 
olimpice" — Berlin. 1968 ; campion 
balcanic (individual și pe echipe) 

Zagreb, 1969 ; locul I în „Cupa

Româr.iei
Cunosc elevul antre

norului s este, Qi
același ' performer al
Institutului medico-farmaceutic 
că, in cei 5 ani dc studii pe care 
i-a parcurs pină acum, r.-a cobo
rî.: ștacheta sub r.ct» 9?

C.c probă mai elocventă de 
nare fericită a. 
diul. ce ilustrare 
a străvechiului 
in corpore sano'

EMIL UNGUREANU — PARTE
NER ZILNIC AL CELEBRULUI 

BOBBY FISCHER

*i

Imbi- 
sportului cu stu- 

■ mai convingătoare 
dicton : .mens san«

Reghinul este cunoscut astăzi — 
datorită diversității și calității pro
duselor sale — pe multe dintre 
meridianele lumii.

Cu două centre distincte — Fa
brica de încălțăminte (care și-a în
ceput producția în 1950) și Secția 
pentru confecționarea materialelor 
sportive din cadrul Complexului 
pentru prelucrarea lemnului (secția 
care a „debutat" în 1955 cu racheta 
de tenis și crosa de hochei) — Re
ghinul produce astăzi o gamă ex
trem de variată de produse, dintre 
care amintim: bocancii de schi și 
de turism, ghetele de fotbal, pan
tofii cu cuie și cei pentru încălzire, 
cele 30 de tipuri ae schiuri — de 
la cele rezervate copiilor pînă la 
cele din fibră de sticlă — săniuțe
le, ambarcațiunile (caiac, canoe, 
schif, barcă universală), mesele de 
tenis, echipamentul pentru sălile 
de gimnastică, sulița, discul, șta
cheta etc., etc.

Dar, cum produsul nu rămîne 
totdeauna inert, ci poate acționa 
asupra producătorului însuși, așa 
și produsele sportive ale Reghinu
lui socialist s-au răsfrint (și se 
răsfrîng) și asupra celor care le-au 
dat formă și consistență făcind din 
aceștia niște animatori ai sporturi
lor nautice in județ, niște pasio
nați ai turismului ji tenisului. Măr
turie ? Rezultatele permanent bune 
ale asociației sportive Avintul Re
ghin.

Vechi centre muncitorești, Tirnă- 
venii și Reghinul și-au manifestat 
dintotaeauna atașamentul și pre
ocuparea pentru activitățile sporti
ve, atit de necesare și binevenite 
după multele ore de muncă. O bar 
ză materială redusă (cite un teren 
tn fiecare localitate) și un cadru 
organizatoric mult prea strimt n-au 
putut răspunde, insă, nici pe de
parte cerințelor manifestate de cei 
mulți in anii dinaintea proclamării 
Republicii.

A fost necesară o importantă ac
țiune de înnoire — desfășurată pe 
ambele fronturi: amenajarea de 
baze sportive și schimbarea con
ținutului activității — ca cele două 
centre să se înscrie în circuitul lo
calităților unde sportul și mișcarea 
fac parte din regimul zilnic at 
omului muncii.

Cele mai importante acumulări 
și transformări le cunoaște orașul 
sticlei și chimiei — Tîrnăvenii. 
Suita acestora trebuie, desigur, des
chisă, cu vasta zonă de agrement 
(situată într-una din fostele mean
dre ale Timavei) ce cuprinde, a- 
cum. două bazine, dintre care unul 
de dimensiuni olimpice, dar care 
va recepționa, peste puțin timp, 
tncă o sală de sport și o întinsă 
zonă roșie, rezervată terenurilor de 
tenu baschet, handbal și volei. Tot 
TtmĂvenii se pot mîndri cu 3 po
picarii modeme, „toate ca o far
macie" — după cum se exprimă 
cu mindrie localnicii — dintre ca
re ultima a fost inaugurată recent, 
la 6 februarie. Îmbunătățiri s-au 
adus, de asemenea, bătrînului te
ren al orașului, regazonat și com
pletat eu vestiare noi.

Ca un ecou al acestor înnoiri — 
sau ca un corespondent pe alt plan 
— apare atit prosperitatea activi
tății sportive de masd (Chimia ji 
Sticla fiind asociații ce-și motivea
ză din n’in calificarea de „asocia
ții model*), cit șt a celei prinsă 'în 
sistemele competiționale : rugby
(B) și fotbal (C). discipline care 
acum după consumarea turului 
campionatelor 
locurile 3, respectiv 
șanse de promovare

★ 
sediu al 
sportive 
anilor socialismului

MOZAICPrivirea senină șl vocea caldă, 
mînglietoare, îl recomandă pe pro
fesorul Emil Ungureanu — director 
al școlii profesionale de mecanici- 
auto Dumbrăvioara — ca pe un pe
dagog ce știe să coboare la vtrsta 
și înțelegerea elevilor săi. Calmul 
și paciența sa nu își au. însă, ori
ginea numai în firea pedagogului, 
ci și în sutele de ceasuri petrecute 
în fața mesei de șah. unde acesta 
reeditează, cu parteneri imaginari 
(preferatul răminind. desigur, cele
brul Bobby Fischer), atîtea și-atî- 
tea dintre partidele desfășurate pe 
mesele lumii.

Tn 
Emil 
locul 
1971 
niei. 
Atena (același an).

tribună spafi-

drumul său spre.. șah-mat 
Ungureanu a inaintat pină la 
de vicecampion național pe 

și a câștigat, cu echipa Româ- 
campionatul balcanic de la

PISTE ALE PERFORMANTEI
PISTE DE CALITATE

pă consumarea 
respective, sint pe

2, cu evidente

Cu citva timp in urmă, la Tg. 
Mureș a fost inaugurată o moder
nă sală de popice a clubului Voin
ța. Construită după cele mai mo
derne cerințe de către cooperati
vele „Constructorul" și „Mobila" 
din oraș, ea întrunește calificative 
pozitive atit din partea sportivilor 
(calitatea celor patru piste este fără 
reproș), cit și din partea publicului, 
care dispune de o 
oasă.

Zilnic își duce aci 
noscutul antrenor 
many, prin a cărui 
poposit, de-a lungul 
Mureș, numeroase titluri de cam
pioni ai țării.

activitatea cu- 
Tiberiu Sze. 

străduință au 
anilor, la Tg.

Puternic 
terialelor 
creație a

industriei ma- 
românești —

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA1

110 ECHIPE
Dintr-un raport privind împlinirile și minusurile sportului de masă mureșean, 

trei au fost paragrafele care ne-au reținut in mod deosebit atenția : • primo : 
evidențierea activității citorva asociații sportive model din județ (printre care 
A.S.A. și Lemnarul Tg. Mureș, Voința Sighișoara, Chimica Tlrnâveni, Avintul și 
Voința Reghin) unități care, prin spirit organizatoric, competență șl ritmicitate au 
desfășurat un bogat program competițional — antrenlnd in fazele de masă a)c 
cupelor pe ramură de producție sau pe ramură de sport un mare număr de parti
cipant! — și au manifestat o deosebită preocupare pentru sporirea zestrei sportive 
a asociației. • secundo : sistemul competițional local, pe care Județul Mureș il ex
perimentează și care a angajat in primul an un număr record de echipe : 59 de 
seniori și 89 de școlari șl juniori și care evidențiază, totodată, întiietatea pe care 
Sighișoara o deține in cadrul județului in eeea ce privește organizarea activității 
locale ; In acest municipiu funcționează nu mai pufln de 110 nebipe. majoritatea de 
copii și juniori • tertio ; sinteza realizărilor (mult prea puține de altfel) ale spor
tului de masă de ia sate, urmate de indicații ferme pentru dinamizarea acestei acti
vități și la angajarea mai concretă a sătenilor in competiții, unde apar in număr 
mai mare doar... școlarii din mediul rural.

• Duminică, 6 februarie a e., 
elevii Liceului nr. 2 din Reghin 
au luat In exploatare unul din 
cele mai prețioase spatii : o sală 
pentru activități sportive (25/12 m 
și 500 de locuri), dotată cu vestia
re. grup sanitar, încălzire cen
trală .șl instalații de neon.

De remarcat că la construcția 
acestei săli (care este rezultatul 
unui efort comun depus de con
ducerea școlii — director, profe
sor .lullit Sas. de corpul profe
soral. de părinți și dc reprezen
tanții diferitelor unități indus
triale din oraș), elevlt liceului, 
sub conducerea profesorului co
ordonator al .campaniei". Andrei 
Soium. au depus un însemnat nu
măr de ore de muncă patriotică.

• Pe meleagurile mureșene, 
sportul popicelor se bucură de 
mare cinste. Dovadă : aici acti
vează 4 echipe de divizia A 
(Voința — băieți șl fete, Derma- 
gant - fete, C.F.R. - băieți) șl 
funcționează 12 popicăril (11 cu 
2 piste și una, la Tg. Mureș, cu 
4 piste).

• Deși numărul specialiștilor din 
baschet este, in TIrgu Mureș, 
mai mare decît al celor din ori
care altă disciplină, echipa de 
băieți se zbate Intr-o zonă cam 
lipsită de orice orizont. Țin, oare, 
specialiștii din baschet atlt de 
mult la paradoxuri ?
• în gustul ei pentru frumos 

și tendința pentru util. Sighișoa
ra transformă fostul Obor Intr-un 
complex pentru sport și agre
ment.

cu cone

Paginâ realizată de 
Nușa DEMIAN, 

sul corespondenților
I. PAUȘ și E. ALBU
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CONCURS DEDICAT CELEI DE A
25-A ANIVERSARI A CLUBULUI STEAUA

IN CUPA ROMÂNIEI, LA 1 MARTIE

Părea cu 
cu Petre 
două ore

două 
șansele 
succe-

finala „Cupei 24 februarie” se 
tnttlni, la Alger, joia viitoare.

om, comparativ 
care cu numai

F.R.F. cu an- 
ai ‘ centrelor 
afirma ferm 
zile ne între-

„23 August"

CAMPIONATELE NAȚIONALE
Mîine (începînd de la orele 16) 

și duminică (de la orele 9) se 
vor disputa în sala 
din Capitală, campionatele națio
nale pentru juniori. La această e- 
diție, la care participă o pleiadă 
de tineri atleți talentați, se așteap
tă performanțe de valoare din care 
unele vor constitui, desigur, noi 
recorduri naționale de sală. Să ve- 
tiem, deci, care dintre actualele 
recorduri vor mai rezista la sfîr- 
șitul acestei săptămîni:

BĂIEȚI 60 m — 6,7 s (S. Mi
trofan, P. Sekerneș — 1971) ; 60 
mg — 8,1 s (I. Vasilescu — 1971,

R. Gavrilaș — 1972) ; înălțime —
2.11 m (Csaba Doșa — 1969) ; pră
jină — 4,70 m (Anton Cornel — 
1972); lungime — 7,41 m (C. Io- 
nescu — 1970) ; triplusalt — 15,08 
m (V Iliescu — 1968) ; greutate —
16.11 m (M. Iordan — 1971) ;

FETE: 60 m — 7,4 s (Eleonora 
Monoranu — 1972) ; 60 m g — 
8,9 s (Marta. Satniari — 1970, An
ca Hoinărescu — 1971. Steliana 
Nedelcu — 1971) ; înălțime — 1,74 
m (Roxana Vulescu — 1971); lun
gime — 6,00 m (Lucia Jinga — 
1970); greutate — 14,15 m (Viorica 
Brad — 1969).

In orașul Ri pensiei de altă dată:

Printre competițiile organizate de 
clubul sportiv Steaua în cinstea celei 
a 25-a aniversări de la înființarea 
puternicei unități sportive bucurește- 
ne, se înscrie și concursul de atle
tism dotat cu „Cupa a 25-a aniver
sare" care se va disputa la 23 și 24 
februarie în sala „23 August", con
comitent cu întrecerea internațională

dintre atleții clubului Steaua și cei 
ai clubului budapestan Honved.

Pentru ca nivelul performanțelor 
să fie _ ridicat și, implicit spectacolul 
să satisfacă publicul, standardurile 
sînt fixate de către organizatori pen
tru atleții din întreaga țară la o cotă 
similară. Astfel, pentru proba de înăl
țime băieți, standardul este de 
1,90 m, iar pentru lungime fete 5,50 m. ELEONORA MONORANU

PLENARA COMITETULUI F. R. ATLETISM

READAPTAREA LA EXIGENȚE GENEREAZĂ 
RITMUL LENT AL PERFORMANTELOR

In încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului F. R. Atletism au luat 
cuvîntul președintele F.R.A., Mihail 
Florescu. și vicepreședintele C.N.E.F.S., 
Emil Ghibu.

MIHAIL FLORESCU : „Ne întîl- 
nim în fiecare an în plenul Comite
tului federal pentru a trece în revis
tă activitatea desfășurată, pentru a 
scoate în evidentă acele lucruri ce 
pot fi luate ca exemplu și a găsi cau
zei? lipsurilor, pentru a lua măsu
rile necesare de continuă dezvoltare 
a mișcării atletice din țara noastră. 
Analiza din darea de seamă și cuvin- 
tul parlicipanților au relevat pasul 
înainte făcut in 1971 și în acest do
meniu al activității sportive. Poate 
că el nu are amploarea pe care am 
li dorit-o. dar reflectă în mod cert 
eă atletismul a prins rădăcini la noi 
în țară, că are teren favorabil pen
tru o și mai puternică dezvoltare. Cu 
5—6 ani în urmă, observam doar pro
gresul Capitalei, acum putem vorbi 
■— nu fără mlndrie — că provincia 
este o forță, că ea vine puternic din 
wmă și. mai ales, că in ceea ce pri
vește categoria juniori se află chiar 
în frunte. O realitate pozitivă este 
și atenția tot mai mare care se acor-

Astăzi, încep 
la Iași

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE JUNIORI
In sala Agronomia din Iași încep 

astăzi întrecerile finale ale campio
natelor republicane individuale de 
judo rezervate juniorilor (mari și 
mici). Pentru acest ultim act al com
petiției, care va continua sîmbătă Și 
duminică, au obținut calificarea la 
etapele de zonă 183 de concurenți. Cei 
mai mulți sînt de la cluburile și aso
ciațiile sportive bucureștene (41), Va
gonul Arad (13), Dinamo Brașov (9), 
Școala sportivă Iași (9), Trotușul Și 
Școala sportivă Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (11)- Printre finaliști 
sînt si juniori de la Cluj, Timișoara, 
Roman, Miercurea Ciuc, Suceava, Ga
lati, Făgăraș.

Dintre campionii de anul trecut 
vor evolua Ia această ediție, a 4-a, 
Alexandru Dumitru (cat, 93 kg), Cor
nel Roman (cat. 70 kg), Constantin 
Melnic (cat. 80 kg) și de la clubul 
Rapid București, Gheorghe Marin 
(cat. 63 kg) și Ion Petrof (cat. 70 ks), 
de la Școala sportivă 2 Buc., și Gheor
ghe Roman (cat. 85 kg), de la A.S.A. 
Pitești.» -

Pe lingă decernarea titlurilor de 
campioni, confruntările de la Iași vor 
constitui șj un ultim prilei de selec
ție pentru campionatele europene <le 
la Leningrad (11—12 martie). Așadar, 
avem toate motivele să anticipăm că 
întrecerile vor fi deosebit de disputate. 
Ele. vor fi conduse de cei mai buni 
arbitri, printre care Viorel Tosun, 
Dumitru Dautner și Constantin Cio
lan (toti din București).

dă atletismului în școli, pe care o 
datorăm preocupării Ministerului E- 
duoațiel și învățânjintului, Uniunii 
Tineretului Comunist-

Nu putem trece însă cu vederea 
răminerea în urmă a atletismului în 
unele județe, lipsa de activitate a 
unor comisii, a unora dintre activiștii 
sportivi care au datoria să contribuie 
Ia popularizarea acestui sport cu pon
dere însemnată în educația tinere
tului, să-i creeze condiții de dezvol
tare. să-I sprijine activ, sâ-1 îndrume.

Atletismul de performantă cunoaș
te și el un drum ascendent, reflec
tat în rezultatele de înalt nivel ob
ținute în sezonul trecut, în cele 18 
haremuri îndeplinite pentru 
la Miinchen și. îndeosebi, în 
tivele existente în acest an 
mări la 25 numărul aileților 
Dacă satisfacția noastră nu______
plină niei în acest domeniu, cauzele 
se află în situația precară a unui 
mare număr de probe- în lipsa „omu
lui nr. 2" la probele în care am reu
șit să ne impunem în activitatea in
ternațională.

Se pune întrebarea : de ce nu se 
dezvoltă atletismul In ritmul neutru 
care are forță si condiții create ? Cau
zele sint multiple. Mă voi opri insă 
la una. socotind-o de primă impor
tanță. Nu de mult, Biroul federal a 
avut o ședință comună cu Colegiul 
eentral al antrenorilor. Cu acest pri
lej. mi-am dat seama că între antre
nori există discordie, că nici măcar 
doi dintre ei nu pot ajunge ia aceeași 
concluzie. Interesele de ordin perso
nal primează, antrenorii socotindu-șl 
elevii ca pe o proprietate personală. 
Cîțiva dintre antrenori consideră că 
mișcarea sportivă are îndatoriri fată 
de ei. că federația și C.N E.F.S. tre
buie să li se subordoneze. Nu vom 
tolera o astfel de atitudine. Socotind 
eă de aiei se generează și amplifică 
o serie de carențe, că atitudinea unor 
antrenori este incompatibilă cu ca
litatea de Pedagogi cu care sînt in
vestiți, vom lua măsuri drastice pen
tru a curma orice tendință asemănă
toare. Ne gîndim să procedăm la re
așezarea antrenorilor — Ia sfîrșitul 
acestui an — pe baza rezultatelor 
obținute și nu pe vorbe sau pe pre
tenții.

Știm că se lucrează încă puțin față 
de cerințele actuale ale sportului in
ternațional, că sportivii și antrenorii, 
unii dintre ci. din păcate nu puțini, 
nu desfășoară un proces instructiv la 
nivelul maxim al posibilităților. A- 
ceastă lipsă de dorință de adaptare 
la exigente explică și ritmul lent de 
creștere al unora dintre performerii 
atletismului nostru.

Firește, sîntem animați de dorința 
de a face totul pentru eliminarea ba
rierelor care stau în fata atletismu
lui. pentru asigurarea unui ritm cît 
mai puternic de dezvoltare în toate 
compartimentele sale, pentru crește
rea nivelului performantelor- Asigu
răm Biroul C.N.E.F.S. că Biroul r.R.A-, 
întregul nostru activ, va face tot ee 
este posibil pentru ca atletismul ro
mânesc să repezinte Ia o cotă ridi
cată sportul nostru la J.O. de la Miin
chen”.

EMIL GHIBU : „Evident, ceea ce 
a caracterizat perioada analizată în 
această Plenară a fost munca intensă 
a biroului federal, a comisiilor jude
țene, a unor antrenori. Si dacă in 
unele ramuri sportive aproximațiile

J.O. de 
perspec- 
de a se 
olimpici, 
este de-

PLENARA C.J.E.F.S. PRAHOVA
(Urmare din pag. 1) amenaja baze sportive. Pînă la 

15 aprilie se vor termina lucrările 
la bazinul acoperit din Cimpina- 
Noi locuri de Joacă vor apare în 
diverse cartiere din principalele 
centre ale județului.

/tul particular este cazul baizei 
sportive de la Rafinărie, unde un 
bazin cu apă încălzită (bazinul 
în care a crescut ca înotător Ma 
rian Slavic!) a fost umplut cu 
petrol și deci desființat, o dată 
cu terenul de tenis. Actul acesta 
brutal (motivat de pericolul in
cendiului, la 40 de ani după inau
gurare!) a fost comis înainte de 
a se căuta cu perseverență și in
ventivitate posibilități de evitare a 
pericolului la un centru de ini
țiere sportivă a copiilor (la o 
virstă cînd sînt presupuși a fi ne- 
fumători!). La fel au fost scoase 
din uz sala Montiorul, ca și popi- 
căria din Sinaia, de pe Furnica. 
Baza sportivă din Mizil e încă lip
sită de o împrejmuire corespun
zătoare.

Asemenea vești triste nu pot 
fi anulate de anunțurile foarte 
optimiste privind apariția unui pa
tinoar artificial la Ploiești sau 
reconstrucția pistei de bob de la 
Sinaia, pornită în căutarea unei 
celebrități mondiale- Existența u- 
nor baze sportive spectaculoase 
are firește un efect propagandistic 
pozitiv. Dar plăcerea exercițiilor 
fizice și 
nasc pe 
mici, de 
preciem 
Prahova 
de măsuri, problema bazei mate-___ •••«--, — r---------- , —i----------  —
riale. Pînă la 1 martie, deci într- dăruire a. celor chemați să insufle 
un răstimp scurt, 20 de școli, 10 . pomeB.iZpj ,dragostea de mișcare, 
asociații sportive din întreprinderi ’ — 
și alte 10 din mediul rural își vor

MOTORUL PRINCIPAL : PASIUNEA 
ACTIVIȘTILOR SPORTIVI.

ci-mai pot fi manevraie, în atletism . 
frele vorbesc mai mult ca oriunde. 
Iată de ce. extinzind această măsu
rătoare exactă a performanței și asu
pra laturii organizatorice, putem con
chide acum, la ora bilanțului 
an competițional. că atletismul _ 
extins în județele țârii, că ani putut • 
consemna apariția unor noi centre. 
In sprijinul acestei afirmații vin, 
după părerea noastră, cele 160 de 
secții care au antrenori sa'ariați și 
activitate stabilă și permanentă, fap
tul că atletismul ocupă primul Ioc în
tre federațiile de specialitate (deci. 
Și înaintea fotbalului !) în ceea ce 
privește numărul antrenorilor sala- 
riați (202). Putem 
baza organizatorică 
îmbunătățit.

Se observă, 
tradicție între 
ne-am referit . .__
noră pe care atletismul o deține prin
tre disciplinele practicate în diversele 
centre sportive din țară. Cu cîteva 
excepții — județul Argeș, orașele 
Roman și Focșani, de Pildă — atle
tismul nu se află pe loeul meritat 
ca primă disciplină olimpică. Și nu 
putem să __ ” ._ __________ I
tate cu situarea ștachetei pretenții
lor Ia performantă la un nivel scă
zut. Se aleargă prea mult după re
corduri județene, se plusează unele 
performanțe care la o confruntare 
internațională se vădesc necompeti- 
tive, lipsite de valoare reală.

Iată de ce considerăm că se imptm 
o serie de măsuri menite să impul
sioneze procesele de selecție, instrui
re și plasare a sportivilor pe orbita 
performantelor internaționale. Acțiu
nea de selecție întreprinsă recent la 
Botoșani, cu prilejul campionatelor 
naționale ale juniorilor II și soldată 
cu depistarea unor tinere elemente, 
excelent dotate fizic Și cu bune de
prinderi atletice, trebuie generalizată 
în toate județele țării, ea fîgurind 
pe agenda de lucru a comisiilor lo
cale și a federației de resort. Prin
cipala metodă de atragere a copiilor 
și tineretului spre atletism trebuie 
s-o constituie concursul, iar ca adia
cent să fie popularizarea reconduri- 
lor. spre care să tindă tinerii atleii. 
Vorbind 
meat 
de ce 
oper 
ciere 
aplicate_______ _______ _____
în aceeași ordine de idei am vrea să 
subliniem că in întrecerile divizio
nare. ce 
seze în ______ _____
fie performanta, și nu locul. în dis
cuții a revenit de cîteva ori proble
ma crosului- Rezolvarea va veni a- 
tunci cînd vor fi într-adevăr atrași 
spre cros profesorii de educație fi
zică. și apoi tineretul- Și pentru că 
a venit vorba de profesori, de antre
nori. credem că sarcinile acestora tre
buie să fie foarte precis delimitate. 
Antrenorii, de Plidă, nu trebuie să se 
ocupe ..in general" de tot ce există 
într-o secție, ci unii de seniori, alții 
de juniori, de copii. Răspunderea va 
fi astfel la cbiect, iar specializarea 
nu va mai fi o vorbă goală".

unui
s-a

spune, deci, că 
și materială s-a

o flagrantă con-însă.
locul fruntaș la care 

înainte Și poziția mi

județul Argeș, orașele

nu corelăm această reali-

îi 
in 
ea
Și

despre procesul de antrena- 
pregâtire ne Putem întreba 
fotbal s-a adoptat testul Co- 
metodă obiectivă de apre- 

tocmai in atletism nu avem 
asemenea metode riguroase.

trebuie sS ne intere- 
primul rînd trebuie să

gustul pentru sport se 
terenurile acelea mai 

toată ziua. Iată de ce a- 
grija cu care C.J.E.F.S. 
a tratat, în planul său

tată proiecte ambițioase, a că
ror eficiență este greu previzibilă 
fără raționala gospodărire a ba
zelor. Folosirea intensivă a ba
zelor existente — ca o condiție 
a randamentului — a fost evo
cată în cuvîntul său și de tova
rășul loan Kunst-Ghermănescu, 
secretar al C.N.E.F.S. A produs 
nedumerire faptul că planul de 
măsuri propune abia de la 1 
martie alcătuirea graficului gene
ral și orar de utilizare a bazelor 
sportive și afișarea lui, ca și cum 
lucrul acesta pînă acuma nu s-ar 
fi făcut! Unele situații la insta
lațiile stadionului Petrolul demon
strează 
tea.

Luînd 
plenarei, 
șeful secției organizatorice a Co
mitetului 
P.C.R-, a 
și-ar crea 
județului, 
activitate 
a sportului de performanță ră- 
mine tot pasiunea, capacitatea de

că aceasta este realita-

cuvîntul 
tovarășul

la încheierea 
Mihai lstrate,

județean Prahova al 
subliniat că oricîte baze 
instituțiile sportive ale 

hotărîtoare pentru buna 
a sportului de masă și

dragostea pentru exerciții fizice, 
dragostea pentru sport.

Se juca frumos. Cele 
mini-echipe își disputau 
cu dîrzenie, atacurile se 
dau la ambele porți, golurile se 
topeau în vacarmul asurzitor al 
strigătelor și încurajărilor tribu
nei în care luaseră loc colegi de 
școală, prieteni, părinți. Strădaniile 
extremei-spiriduș 
pionierilor) 
în avantaj 
tenacitatea 
venții ale 
greșul), un 
mingile au plecat întotdeauna cu 
adresă precisă. S-a terminat o re
priză. a început următoarea, s-a 
jucat In același tempo, după care 
a intrat în sala de sport nr. 2 din 
Timișoara, Petre Beker. In spatele 
lui, monomul C.F.R.-ului: ~
deanu, Ienciu, Hațegan, 
viei, Cardoș, Zaberca, 
Tornoveanu etc. Azi, 
puști timizi, disciplinați și recep
tivi la toate sfaturile antrenoru
lui cărunt, ale căror inimi bat nu
mai pentru fotbal, mîine — poate 
— SOLUȚIA atît de dificilei PRO
BLEME a fotbalului de pe malurile 
Begăi.

Pasionant și meciul susținut de 
copiii lui Petre Beker. Cu acțiuni 
bine gîndite. cu goluri din 
ghiuri dificile, dar 
necrezut.

— Ah, nu mai 
Pasează imediat...

Antrenorul nu-și 
rul pe banca din mijlocul 
frămîntat continuu pînă cînd echi
pa lui a deschis scorul, apoi s-a 
mai potolit puțin, precipitîndu-se 
din nou cînd Progresul a egalat.

Neagu (Casa 
de a aduce echipa sa 
s-au lovit continuu de 

și precizia în inter- 
lidero-ului Corec (Pro- 
fundaș înalt, de la care

Ovej- 
Mihailo- 
Tatarici, 

doar niște

și cu

dribla

găsea

un-
ratări de

Hațcgan!

astîmpă- 
sălii. S-a

totul alt 
Beker cel
mai devreme, la consfă

tuirea organizată de 
trenorii coordonatori

• de copii și juniori, 
convins i „De ani de
băm, se întreabă toată lumea, ce 
se întimplă cu fotbalul timișorean? 
Care sînt cauzale degringoladei 
sale ? Ei bine, știți care este răs
punsul ? Iată-1 în anul competițio- 
nal 197(F1971, în municipiul Timi
șoara au existat doar PATRU E- 
CHIPE DE PITICI 1 Și încă ceva. 
In momentul de față, cele două 
școli sportive din oraș au la dispo
ziție cel mai bun material sportiv 
(echipament, mingi, aparate ajută
toare). dar " 
la C.F.R., 
mai pot fi 
schimb nu 
sportiv corespunzător. Nu vi 
pare că e o contradicție ? Că nu se 
lucrează așa cum trebuie ?...“

Că ani la rînd nu s-a lucrat cum 
trebuie în fotbalul timișorean e un 
adevăr arhicunoscut. începînd însă 
din toamna anului trecut, o rază 
optimistă de... lumină s-a furișat 
timid spre baza fotbalului din ora
șul Ripensiei de altădată! s-a or
ganizat prima competiție de 
ploare la care au 
din toate cele 72 
ale municipiului.

— Sprijinul cel 
în organizarea acestei întreceri — 
ne spunea, în pauza unuia dintre 
meciuri, Petre Beker — l-a acor
dat Casa Pionierilor. A fost înce
putul. Acum, pe timpul iernii, șase

N-AU TERENURI. Noi, 
avem cîteva terenuri, 
amenajate și altele, in 
dispunem de materialul 

se

am-
participat echipe 
de școli generale

mai substanțial

echipe (două de la centrul de copii 
C.F.R., două de Ia Casa Pionierilor 
și două de la centrul Progresul) 
participă la un campionat de sală 
desfășurat pe perioada a cinci 
etape, rămînînd ca în primăvară 
să fie reluată competiția începută 
în toamnă. De Ia nivelul acestor 
echipe (alcătuite din copii născuți 
în 1959T960) trebuie pornit, dacă 
vrem să facem cu adevărat ceva, 
dacă vrem ca fotbalul timișorean 
să renască. în ultimii 10 ani nu s-a 
mișcat nici un deget pentru fotba
lul in rîndul copiilor. Peste noapte 
nu se poate realiza saltul. Așa că 
trebuie muncit din greu și perseve
rent cu echipele de copii și juniori, 
trebuie create toate condițiile ne
cesare desfășurării unui proces in- 
structiv-educativ corespunzător la 
acest nivel, și, mai ales, trebuie 
avut răbdare. Poli-C.F.R. e un 
fals conflict al fotbalului timișo
rean. La ora actuală nu se poate 
alcătui o echipă care să reziste în 
Divizia A. Nu există jucători. Din 
cauza celor 10 ani de ignorare to
tală a unor indiscutabile talente 
de tipul Neagu, Corec. Ovejdeanu, 
Tatarici și mulți, mulți alții ca ei 
care, peste 10 ani...

Să fie oare aprigele dispute din 
Sala de sport nr. 2 primele semne 
ale revitalizării fotbalului timi
șorean ? Posibil. Numai să nu se 
rămînă la stadiul de început. Nu
mai de nu s-ar mai crede că doar 
neînțelegerile dintre C.F.R. și Poli
tehnica constituie... 
al unui fotbal care 
mai din amintiri.

IN FINALA DE IA AIDER
Ia 

vor _____ __ _____ ___
U.T.A. șl Ararat Erevan. Cele două 
goluri prin care arădenii au Învins 
miercuri, la Oran, selecționata de 
speranțe a Algeriei au fost înscrise 
de către Birău (min. 76) si Both 
(min. 90).

Echipa sovietică s-a calificat iu- 
cînd cu echipa Sonatrach. Duca 90 
de minute, partida s-a terminat 
egalitate : 3—3. Ararat a învins în 
cele din urmă, înscriind toate cele 
5 lovituri de la 11 m executate neu
tru departajare, în timp ce adversara 
ei a marcat numai 4 goluri.

POUTfHMCA TIMIȘOARA 
STEAUA

Federația română de fotbal a sta
bilit ca meciul Politehnica Timișoara — 
Steaua, din oadrul „16“-imilor Cupei 
României, să se dispute în ziua de 1 
martie, în loc de 5 martie, dată pre
văzută 
faze a 
pentru 
Steaua 
optime 
Munchen.

pentru desfășurarea acestei 
„Cupei”. Măsura a fost luată 
a se da posibilitate 
să se pregătească in 

în vederea partidei cu

echipei 
condiții 
Bayern

A. S. A. ÎN ALBANIA

Laurențiu

nodul gerdian 
azi trăiește nu-

DUMITRESCU

TIRANA. 17 (prin teiefon). Cu 
două zile în urmă au sosit în ca
pitala Albaniei fotbaliștii de la 
A.S.A. Tg. Mureș, care întreprind 
Un turneu de patru jocuri.

Turneul a început joi, în orașul 
Vlora, (n.r.: pînă la închiderea 
ediției nu am primit rezultatul me
ciului) și va continua după urmă
torul program: 22 februarie. 
Tirana, cu Shkendia, 23 
la Korța cu Skanderbeu 
februarie la Tirana, în 
selecționatei orașului.

la
februarie 
și la 27 

compania

RAPID, ACEASTĂ OPERĂ
A... GALERIEI SALE

(Urmare din pag. 1)

Cu bulgarii am dat două. Dacă 
dau două și la Arad. în prima eta
pă, parcă mă văd din nou în lot. 
Așa-i la noi. Azi ești bun, mîine 
nu, iar poimîine — iarăși bun. 
Dacă scrie cineva de râu, ești 
mort; nu se ține seama că ai jucat 
o toamnă întreagă cu mușchiul 
rupt. Noroc că mai știu să dau 
goluri. Pînă la urmă, tot asta con
tează.

— Crezi că dai gol Ia Arad ?
— Sînt sigur. U.T.A. e la cîteva 

zile după meciul cu Tottenham— 
adică după o baie de aburi, cînd 
nu-ți mai vine să joci, ci să dormi.

Intr-un colț al vestiarului, Rămu- 
reanu se îmbracă tacticos.

— Cîte minute speri să joci în 
acest an, Rămurene ?

— De 90 sînt sigur l că-i Ricâ 
suspendat. In rest, ce-o da dumne
zeu.

Petreanu se cîntărește. A 
mult:

— Ce-i cu tine,. Mariane ? 
că în Maroc ai pierdut lotul 
pic.

— în tot turneul am primit vreo 
cinci mingi de ‘ — —
credea că e la 
sează niciodată 
tă. Dar, și așa 
cum poți să scoți din lot, 
bruarie, un om pe care l-ai selec
ționat jn ianuarie și care, pe dea
supra. abia a ieșit din iarnă. Dum
neavoastră înțelegeți ?

Mărturisesc că nu înțeleg și a- 
jung la Codreanu.

— Ce faci, Teo ?
— Trebuie să trag tare. Sînt în 

anul V la I.E.F.S. Copilul se apro
pie de trei ani. Iar taică-său mai 
trebuie să arate că știe să alerge 
ca pe vremea lui nea Tinel.

Prin fața noastră trece Pop.

slăbit

Văd 
olim-

la Domide. Roșcatul 
Arad, unde nu pa- • 

spre extrema dreap- 
fiind, nu înțeleg 

în fe-

îi

DISNEY-LAND-UL SCHIULUI NU ESTE 0 SIMPLĂ JOACĂ!
(Urmare din pag. 1) obligat să meargă in

dispus pe un dîmb,
în condiții de maximă securitate. 
Cîți dintre părinții care au urmă
rit, recent la televiziune, un sugar 
plutind pe apă, nu au fost cîștigați 
definitiv ? Cu patinajul nu se pe
trece același lucru ?

Iată o metodă a cărei aplicati
vitate este posibilă, cu puține e- 
forturi și inițiativă, și la noi.

In Kitzbuhel (Austria) există o 
școală de schi rezervată exclusiv 
copiilor de la 4 la 12 ani (excep
țional se acceptă și copii mai 

mici), supranumită „Disney-land-ul 
schiului". Care sînt mijloacele și 
metodele acestei școli care a fă
cut vil vă în toată lumea 7

Școala folosește un teren ușor 
denivelat, în care este instalat un 
parcurs constelat cu figurine din 
zăpadă și carton inspirate din lu
mea lui Walt Disney. îndată ce 
au intrat pe traseu, copiii salută 
un cowboy uriaș de carton, trec 
printre picioarele lui. apoi se stre
coară printr-un tunel de zăpadă, 
trăgînd de coada unui elefant care 
acționează un clopot, etc. Traseul 
este foarte ingenios și atractiv, sti- 
mulînd în permanență copiii. Chiar 
și cei mai fricoși sau timizi sînt 
molipsiți de ambianța veselă și 
plăcută care domnește.

Ideea acestei școli pleacă de la 
constatarea că orice copil nu este 
dotat numai cu simțul imitației ; 
el posedă, în egală măsură, instinc
tul natural care-1 determină să 
reacționeze înaintea neprevăzutu
lui cu o extraordinară precizie a 
mișcărilor. în locul explicațiilor 
(cum și cînd să întrebuințeze o a- 
numită mișcare), copilul este pus 
în situația de a reacționa în func
ție de zăpadă și de teren, el sin
gur găsind mijloacele, inventîn- 
du-le. Astfel, pentru a trece o

movilă este 
tr-un tunel 
unde adoptă automat o poziție 
joasă ; ca să vireze, ii stă la dis
poziție un grupaj de porți dispuse 
cite cinci. Singur va găsi soluția 
plugului, a pașilor succesivi, a o- 
colirii pe urmă largă. La sfîrșîtul 
săptămînii au loc concursuri cu 
premii.

Ceea ce găsim valoros la această 
metodă este faptul că toți copiii 
sînt egali. Nu găsim copii cărora 
le reușește totul și alții abia tîrîn- 
du-și schiurile. Chiar acela care 
termină parcursul în plug, cu 10 
căzături, este fericit pentru că a 
izbutit să ajungă la sosire. Sti
mulat, se va duce din nou la ple
care. La următoarea încercare, nu 
va cădea decît de nouă ori, iar 
această certitudine a progresului îi 
va da încrederea în sine, plăcerea 
de a schia care, 
mai mare cîștig.

Nu pretindem 
asemenea școli. Socotim, însă, 
este posibilă amenajarea unor te
renuri după modelul enunțat mai 
sus, în primul rînd în stațiunile 
în care afluența de turiști este 
mare : Sinaia, Predeal, Poiana, 
Cîmpulung, Vatra Dornei etc.

Ce părere aveți simați colegi și 
edili ?

comunic votul „selecționerului 
pe Culoar. Rîde.

— Crezi că ești mai bun 
Crețu ?

— Nu știu. Eu pe Crețu îl 
de două ori pe an. In orice 
sînt sigur că mi-am bătut singur 
cuie în talpă, în timpul meciului 
cu Tottenham. Fără prostia din jo
cul cu englezii, eram și eu în lot.

...Se deschide ușa. Un fotorepor
ter de la Flacăra se îndreaptă spre 
Răducanu. 11 roagă să-i pozeze a 
doua zi pentru o copertă color. 
Tamango se uită spre mine, între
bător : „Or fi știind ceva oamenii". 
Apoi, cu amorul propriu refăcut, 
face pe vedeta, trage de timp, fi
xează anevoie rendez-vous-ul. După 
ce fotoreporterul pleacă, Rică lea
pădă masca : „Crezi că mă bagă in 
meciul cu Ungaria ?“ 11 simt că nu 
mai are siguranța selecției. E bine ? 
E rău 7 Nu se știe niciodată.

...Băieții părăsesc treptat vestia
rul. Rămîn cu Bazil Marian. 11 rog 
să-mi explice de ce a renunțat la 
pregătirea într-o stațiune de munte. 
Bazil, ca niciodată, răspunde Ime
diat :

„Această pregătire la munte are 
un singur argument în favoarea 
ei : tradiția. Dar muntele înseamnă 
numai alergare. Eu, deși accept în 
parte ideea că, în ultima vreme, 
fotbalul a devenit, cum spunea ci
neva, o exaltare de calități fizice 
și morale, nu uit că el se joacă 
cu mingea, pe un teren plat și nu 
pe pante înzăpezite. Iată de ce nu 
am putut renunța la bătrîna noas
tră sală de sub tribună".

Aduc vorba despre locul 8 al 
Rapidului. Bazil explică :

„Aș putea să mă apăr cu numă
rul de puncte spunind că sîntem 
egalii perechii Dinamo — Steaua, 
la care s-ar mai adăuga Napoli șj 
Legia. Nu intenționez, însă, să string 
probe. Adevărul e că am avut une
le dificultăți de fond. Piesele grele 
au intrat foarte lent în lucru. Du
mitru a renunțat destul de tîrziu 
Ia... Dinamo. Lupescu a avut și el 
un moment de răspîntie, cind nu 
știa dacă va juca în Belgia sau în 
Giulești. A mai fost și problema 
Boc. A mai fost și accidentarea lui 
Neagu. Apropo de Neagu... Sînt pur 
și simplu îndurerat de felul cum a 
fost tratat Neagu. Deseori nici nu 
ne dăm seama cît rău facem. L-ant 
văzut pe Neagu citind scrisori în 
care era desființat de propriii săi 
suporteri. Și trebuie să ai multe 
rezerve sufletești ca să reziști unor 
jigniri care vin de cele mai multe

decit

Ștefan Bănică : „Dragi Tamango, la 
porții tale"

ori din partea unor oameni care 
nu prea deosebesc dovleacul de 
mingea de fotbal... Pentru mine — 
mărturisesc că nu știu dacă păre
rea unui antrenor mai contează — 
Neagu este un jucător bun. El are 
o tehnică simplă, utilă. Cînd este 
în formă fizică, devierea lui scurtă, 
demarcarea rapidă, țîșnirea spre 
gol, șutul puternic și, mai ales, cu
rajul pe care nu-1 mai are aproape 
nimeni în prima linie, fac din 
Neagu un înaintaș foarte periculos".

— Ce zici de Boc ?
— Recuperează văzînd cu ochii. 

S-a căsătorit cu o fată admirabilă. 
Viața i s-a normalizat. Pregătirea 
— de asemenea. Și o dată cu asta, 
i-a crescut, firesc, ambiția. Cred 
că-i de ajuns.

— Ce-mi poți spune despre pers
pectivele U.T.A.-ei în meciurile cu 
Tottenham ?

Bazil cade pe gînduri: „Cred că 
nu i se face un serviciu U.T.A.-ei 
cultivîndu-se un optimism de pa
radă. Englezii sînt englezi. Eu m-am 
intîlnit de patru ori cu englezii. 
Prima oară, cu „tineretul", am luat 
5 goluri. Apoi, cu Dinamo, am luat 
4. Recent, cu Rapid, am scăzut la 
3 și la 2. E adevărat, dacă ai pu
țină șansă, poți să scapi, dar asta 
nu poate fi o regulă. Fotbalul en
glez are un mare avans față de 
fotbalul nostru. Am văzut la englezi 
un power-training care m-a îngro
zit. (O sală de forță în Giulești 
e obligatorie). La noi, jucătorii se 
plîng, în general, de efortul tes
tului Cooper și mai ales de faptul 
că se cere mărirea dificultăților

Budapesta vreau să stau în spatele 
Foto: P. ROMOȘAN

acestui test. Englezii, în schimb, au 
o sumedenie de 
greu decît altul, 
in obișnuința 
Spunind asta, să 
fi cel mai fericit 
bunul meu prieten 
trescu îmi va furniza încă o for
midabilă excepție".

Se apropie ora plecării. II mai 
întreb pe Bazil despre proiectele 
pentru retur. Și iar nu stă pe gîn
duri :

„Totul e foarte simplu. Unul din 
primele patru locuri. Adică dreptul 
de a juca în... Europa. O echipă 
care pierde contactul cu fotbalul 
internațional e ca și pierdută".

Am plecat. Suporterii Rapidului 
sînt încă pe culoar. Mă întreabă în 
cor :

— Ce v-a spus nea Bazil ?
•— Că-1 dați pe Dumitru și-l 

luați pe Dumitrache.
Abia în dreptul restaurantului 

„Feroviarul" am reușit să-i con
ving că a fost o simplă glumă...

teste, unul mai 
și care au intrat 
antrenamentului... 

nu crezi că nu voi 
om din lume dacă 

„Coco" Dumi-

ILIE GREAVU - VICEPREȘEDINTE

AL CLUBULUI RAPID
Fostul jucător al echipei din 

Giulești, maestrul emerit al spor
tului Ilie Greavu, a fost numit 
vicepreședinte al clubului Rapid, 
în noua Sa funcție, pe care a pre- 
luat-o în cursul zilei de ieri, Ilie 
Greavu va răspunde de activitatea 
echipelor de fotbal ale clubului fe
roviar

în fond, este cel

înființarea unor 
că

Mîine. cuplaj mini-fotbalistic 
DINAMO-STEAUA (FOSTELE GLORII) 

Șl 
ARBITRII - ZIARIȘTII SPORTIVI
La cererea publicului, organizatorii 

jocului de minl-fotbal Dinamo _
Steaua, desfășurat cu puțin timp In 
urmă, repetă mîine spectacolul, pro- 
gramîndu-1 ne aceeași scenă (sala 
Dinamo) și de la aceeași oră (18,30).

în deschidere, de la ora 17,30, un 
meci, de asemenea, atractiv, care va 
opune echipei arbitrilor Pe aceea a 
ziariștilor sportivi.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOXEPRES

DOUA ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA

BULETINUL ZĂPEZII
Serviciile Prevederi de scurtă și 

de lungă durată din cadrul Insti
tutului meteorologic ne-au comu
nicat că ieri 
zăpadă avea 
în zona de 
1.500 86 cm,
Predeal 24 cm., Țarcu 46 
rîng 60 cm, Semenic 88 
șoara 44 cm., Vlădeasa

dimineață stratul de 
următoarele grosimi 
munte : Sinaia-Cota
Vf. Omul 47 cm., 

cm-, Pa- 
cm, Băi-

43 cm„

Rarău 50 cm, Păltiniș-Sibiu 28 cm., 
Fundata 29 cm., Ceahlăul-Vf. Toa
ca 9 cm, Lăcăuți 41 cm, Cuntu 
60 cm.

Pentru sîmbătă și duminică, se 
prevede cer variabil, dimineața și 
seara ceață, cu depuneri de chiciu
ră ; temperatura în creștere ușoa
ră ; vînt slab pînă la potrivit.

VINZARII BILETELOR
Prima tragere excepțională Pro- 

noexpres din acest an va avea 
loc duminică 20 februarie a.c. Pen
tru a marca acest eveniment. Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport 
oferă la această tragere o gamă 
variată de cîștiguri în autoturisme, 
excursii și bani.

Se acordă în număr NELIMI
TAT-: autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100. Tot în număr NE
LIMITAT se atribuie și excursiile. 
Se pot obține excursii în UNGA
RIA. POLONIA și CEHOSLOVA
CIA (a cîte 2 locuri) precum și 
excursii în ITALIA pe ruta VE
NEȚIA — BOLOGNA — FLOREN
ȚA — ROMA — PERUGIA — 
RAVENA — PADOVA.

Cîștigurile în numerar sînt de 
valoare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea tuturor acestor 
cîștiguri se vor efectua 5 extra
geri de cîte 8 numere din 45. In 
total se vor extrage 40 de nu
mere. Participarea se face cu ur
mătoarele taxe: 3 lei, 6 lei și 13

lei varianta. Variantele de 15 lei 
vă dau dreptul de participare la 
toate extragerile cu șanse mari de 
cîștig.

Se maj poate participa cu vari
ante combinate și combinații „cap 
de poți".

ASTĂZI ȘI MÎINE. SÎNT ULTI
MELE ZILE PENTRU PROCURA
REA BILETELOR.

• Tragerea LOTO de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 19,10.

• Tragerea excepțională Pro- 
noexpres de duminică 20 februa
rie a.c. va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 18.30. Tragerea 
va fi transmisă .prin radio. Pa
noul cu rezultate va fi televizat 
în seara zilei de duminică 20 fe
bruarie 1972.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



Noul campionat de lupte începe
sub semnul pregătirilor olimpice i
Ecliipele participante la campionatul 

diviziei A se află in plină efervescență 
a pregătirilor ha vederea startului din 
noua ediție a competiției republicane. 
Duminică 20 februarie este programată 
etapa I Ia greco-romane, iar cu o săp- 
tâmină mai tîrziu la libere. Iată cîtcva 
aspecte de Ia ultimele preparative.

LA C. S. PITEȘTI — DOI TITULARI 
LA FIECARE CATEGORIE

Tînăra formație piteșteană, care în 
ediția trecută a competiției s-a clasat 
pe valorosul loc VI din 18 echipe — și 
asta după un stagiu de numai doi ani

locul trei — după Dinamo și steaua — 
Sn campionat, a fost verificat tn turnee 
peste hotare. Băieții antrenorului Iile 
Gheorghe au participat recent la două 
turnee : în R.D.G. și în Polonia. După 
cum ne-a declarat conducătorul tehnic 
al formației bucureștene, deplasarea a 
fost deosebit de utilă, Intrucît pe Ungă 
că a permis o bună verificare a poten
țialului tehnic al formației, ea a însem
nat și un frumos succes al sportivilor 
metalurgiști. La Leipzig, de pildă, el au 
cîștigat la două categorii prin J. Prisada 
(52 kg) și st. Badea (57 kg) și au obți
nut un loc doi (I. Marin — 48 kg) și un 
loc trei (A. Lupașcu 4-100 kg). La acest 
turneu au participat patru formații din

SALISBURYSARAJEVO

I ȘAHISTELE NOASTRE Gimeno și Franulovici, eliminați!

LA BELGRAD, ÎN AJUNUL C. E. DE TIR

LA ARMELE CU AER COMPRIMAT

TRĂGĂTORII ROMÂNI EFECTUEAZĂ
ANTRENAMENTE BE ACOMODARE

echipele fruntașe ale campio- 
pentru întrecerile divizionare.

SARAJEVO, 17
Meciul de șah care se dispută 
Sarajevo între selecționatele Ro
mâniei și Iugoslaviei a continuat 
cu disputarea partidelor din runda 
a 3-a: șahistele românce au avut 
de data aceasta piesele albe. Su- 
zana Makai a învins-o pe Gorda- 
na Jov^novici, iar Margareta Jun- 
cu a pierdut la Jonyer. S-au în
cheiat remiză partidele : Baumstark 
— Belamarici și Reicher — Per- 
covici. Restul partidelor s-au în
trerupt. Scorul este acum 10—9
(5 partide întrerupte) în favoarea 
echipei României.

(Agerpres)
la

NEW YORK, 17 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A., 
al doilea turneu din cadrul cir
cuitului pentru Marele Premiu — 
F.I.L.T., au continuat la Salisbury 
(statul Maryland) sub semnul sur
prizelor. 
Gimeno, 
turneu de 
învins

Astfel, spaniolul Andres 
cîștigătorul recentului 
la Los Angeles, a fost 

cu 6—0, 6—4 de pakista
nezul Haroon Rahim, iar chilia
nul Jaime Fillol l-a eliminat cu 
6—2, 6—3 pe iugoslavul Zeliko Fra- 
nulovici.

Capii de serie au obținut victorii: 
românul Ilie Năstase l-a întrecut 
cu 6—3, 6—4 pe Alex Olmedo (Pe
ru), iar americanul Stan Smith a 
cîștigat cu 7—6, 6—1, în fața lui 
Harold Solomon (S.U.A.)

Alte rezultate : Gerald Battrick 
(Anglia) — Vladimir Zednik (Ceho
slovacia) 6—4, 7—6 ; Tom Gorman 
(S.U.A.) — Dick Stockton (S.U.A.) 
6—3, 6—4 ; Brian Gottfried (S.U.A.) 
— Nicola Pietrangeli (Italia) 6—1, 
6—2 ; Manuel Orantes (Spania) — 
Jim Osborne (S.U.A.) 6—4, 6—3.

In proba de dublu, Clark Graeb- 
ner (S.U.A.) și Thomas Koch (Bra
zilia) au întrecut perechea Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia) — Tom Ed- 
lefsen (S.U.A.) cu 6—3, 7—6.

BELGRAD, 17 (prin telefon). —
Echipele României, cuprinzînd 17 
sportivi, au sosit miercuri pentru 
a participa la cea de a doua edi
ție a campionatelor europene de 
tir la armele cu aer comprimat. 
Lotul nostru este însoțit de prof. 
G. Barani, secretarul general al 
F. R. Tir și președinte al Confede
rației europene de tir, P. Goreti, 
care va oficia ca arbitru 
internațional, antrenorii V. Manciu, 
V. Enea și dr. Ion Ștefan, secretar 
al comitetului medical al U.I.T. De 
altfel, vineri, cînd va avea loc și 
festivitatea de deschidere a compe
tiției (întrecerile urmînd să înceapă 
sîmbătă) sînt convocate cîteva reu
niuni foarte importante cu dirigu
itorii forurilor de conducere ale

tirului internațional. Sînt progra
mate ședințele prezidiului Confede
rației europene și ale comitetului 
medical U.I.T., unde va fi prezent 
și președintele U.I.T., dl. Kurt Has
ler. In cadrul acestei ultime reu
niuni, va fi discutată metodolog.a 
controlului antidoping pentru J. O. 
de la Munchen.

Dar, în centrul tuturor 
activități din lumea 
tuează, bineînțeles, 
care vor fi găzduite 
ce se pun la punct 
nunte organizatorice, 
antrenează de zor. Printre cei mai 
sîrguincioși sînt șl trăgătorii ro
mâni. Ei au și efectuat pînă acum 
două antrenamente, urmînd ca vi
neri să-l facă pe ultimul.

• acestor 
tirului se si- 
campionatele 

aici. în timp 
ultimele amâ- 
concurenții se

FLORIN GHEORGHIU CONTINUA SA CONDUCĂ
LA REYKJAVIK

I

în runda a IX-a a turneului 
internațional de șah de la Reyk
javik, Florin Gheorghiu l-a în
vins pe islandezul Cristinson. Șa- 
histul român continuă să conducă 
în clasament cu 7 p, fiind urmat

de cehoslovacul Hort cu 6 1/2 p,
Stein și Tukmakov (U.R.S.S.) cu 
6 p.

Bilanț Sapporo

Băieții de la Progresul București — una dintre 
natului de greco-romane — s-au antrenat toată iarna ,_____  _________ ________ ...
Iii noua ediție a competiției, Progresul va aborda partidele cu o echipă mult înti
nerită. tn prima etapă, de pildă, din cei 10 luptători, 6 vor ti juniori.

tn fotografie, antrenorul V. Constantincscu supraveghează corectitudinea 
tehnică a „ruperii podului" de către tînărul c. Angliei, care va lupta la categoria 82. kg.

Foto : Paul ROMOȘAN

R.D.G. (Dynamo Luckenwald, campioa
na țârii, Vorwărts Rostock, S. C. Leip
zig și Motor Zella Mehlis), o echipă din 
U.R.S.S. (S.A.S.K. Elstal) și una din Ce
hoslovacia (Union — Teplice). Apoi, la 
Wroclaw, în Polonia, bucureștenii au 
reușit, tot într-o companie internațio
nală, să cucerească întiietatea la șase 
categorii (I. Marin — cat. 48 kg. 
Badea — 57 kg, N. Pîrvan — 62 kg, 
Penciu — 82 kg. Al. Brinzaru — 90 
și I. Fârcău —

OBIECTIVUL 
CAMPIOANA

I
în divizie — vrea să-și onoreze și anul 
acesta poziția frumoasă pe care a cu
cerit-o în ierarhia divizionarelor. Antre
norul Em. Bălănescu, care a început 
antrenamentele cu întregul efectiv încă 
la începutul lunii trecute, are pentru 
noul sezon un lot numeros, cîte doi 
concurenți de fiecare categorie de greu
tate. La mărirea numărului sportivilor 
capabili să susțină meciuri de campio
nat, o contribuție remarcabilă a avut 
și antrenorul grupei de juniori, C. Pe
trescu, care a crescut tineri valoroși, 
incluși acum în echipa primă. Iată lotul 
de bază din care va fi alcătuită echipa 
pentru prima etapă : Gi). Viman, AI. 
Drăgușfai, I. Bădălan, M. Boțilă, I. Ola
ni, M. Văcăroiu, N. Stanciu, L. Stoe- 
nescu, I. Sava, N. Lacrețeanu, I. Mi- 
riță, I. Pălărie, Al. Frujină, P. Schir- 
liu și A. Bucov.

Piteștenil au susținut și ei numeroase 
meciuri de verificare, printre care și 
unul internațional, la Varșovia, cu 
echipa Elektrezrosk, pe care au învins-o 
cu 6—2.
I. FEȚEANU — coresp. județean

METALUL BUCUREȘTI ȘI-A VERI
FICAT ECHIPA PESTE HOTARE

st. 
c. 
kg

peste 100 kg).

ECHIPEI DINAMO ; 
PENTRU A 
OARA !

22-A

Gradul de pregătire a echipei meta
lurgiste din Capitală, cea care de mai 
bine de 10 ani se clasează mereu pe

TENIS DE MASA

UNIVERSITARI
LA BUCUREȘTI

începîr.d de ieri, sala sporturilor 
Floreasea din Capitală, găzduiește 
primul campionat național universi
tar de tenis de masă. Studenți din 
toate centrele universitare și-au tri
mis „ambasadorii" aici pentru a-și 
desemna campionii la cele 7 probe 
ale campionatelor. încă din start
s-au detașat cîteva echipe care au 
dovedit o constanță mai mare. La 
fete Politehnica București și Univer
sitatea Brașov, iar la băieți Facul
tatea de construcții București și Po
litehnica Timișoara. Iată cîteva re
zultate : Fete: A.S.E. București — 
Universitatea Cluj 3—2, Universita
tea Timișoara — Universitatea Cra
iova 3—1. Universitatea Brașov — 
Medicina Tg. Mureș 3—0, Băieți : Fa
cultatea de construcții București — 
Institutul Mine Petroșani 5—0, In
stitutul Pedagogic Constanța — Uni
versitatea Craiova 2—5, A.S.E. Bucu
rești — Medicina Tg. Mureș 5—2, 
IrstitutUl Petrol Ploiești — Politeh- 
hica Timișoara 3—8. Finala s-a dispu
tat între Politehnica București șl 
Universitatea Brașov, meci cîștigat 
de prima formație dar cu prețul 
unui efort deosebit. Jucătoarea Ale. 
xandreseu din echipa bucureșteană 
accidentată tn partida de dublu a 
reușit o prețioasă victorie la M. Ko- 
rodi, adueîndu-și un aport substan
tial în cîștigarea titlului. “ 
Crișan și Alexandrescu au 
să-și 11 
Cu 3—2. La băieți, 
construcții a cîștigat partida cu Poli
tehnica Timișoara (5—3). devenind
astfel prima campioană studențeas
că. Cei trei componenți ai ei, Gri- 
goresou, Gheorghe și Chiru. au lup
tat exemplar împotriva lui Cernescu, 
Tetileanu și Simin. întrecerile vor 
continua mîine. de la ora 9, cu 
disputarea probelor individuale.

Antrenorii celei mai bune formații de 
greco-romane, Dinamo București, cam
pioana țării de 21 de ori, Ion Cernea 
și Dumitru Cuc, au supus in ultimul 
timp pe elevii lor unui regim sever de 
instruire. Astfel, dinamoviștii efectuau 
săptăminal antrenamente în care predo
mina cizelarea elementelor de tehnică, 
dar și însușirea corectă a unor proce
dee. deoarece în noul sezon formația 
campioană va avea la unele categorii 
— pe lîngă sportivi consacrați, compo
nenți ai reprezentativei naționale — o 
serie de tineri, care n-au încă o pregă
tire tehnică suficientă.

Dinamoviștii au încheiat lunga etapă 
de instruire precompetițională prin par
ticiparea la un turneu internațional 
Suedia unde, într-o companie destul 
valoroasă, au cîștigat trofeul pus
joc : „Cupa polară*4.

Dintre numeroasele ,-surprize",
care echipa dinamovistă le-a pregătit 
adversarelor ei. am reținut, ca fiind 
cele mai interesante, următoarele : fo
losirea în partidele oficiale a unor tineri 
talentați cum sînt M. Secoșan Oa ca
tegoria 48 kg), M. Florescu. L Onid 
(cat. 57 kg) și FL Anghel (82 kg) ; evo
luția la un nivel superior, în acest cam
pionat, a veteranului Ion Târanu — cel 
care mai bine de 
unul dntre cei mai 
mâni, care apărase cu 
țării și ale clubului din care face parte 
de 15 ----- ------- ’ *“* ~ -
rămas 
nală.

Iată _ _
I. Gibu, 52 kg — V. Râdulescu, 57 kg — 
I. Păun, 62 kg — C. Ionescu, 63 kg — 
C. Virtosu (N. Virgil), 74 kg — L 
Enache, 82 kg — M. Vlad, L Țăranu, 
90 kg — V. rodorpataki, 100 kg — N. 
Martinescu, N. Mandea, 4-100 kg — 
V. Dolipschi.

in 
de 
in

pe

un deceniu a fost 
buni luptători ro- 

cinste culorile

ani ; anul acesta el își va lua 
bun de la activitatea competițio-

echipa de bază : cat. 48 kg

R. TOMA
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SLĂBICIUNILE
(Urmare din pag. 1)

ÎNTRECERILE atletice 898.700 BILETE VlHDUTE

Carmen 
reușit 

întreacă colegele din Brașov 
Facultatea de

Florin SANDU

rora au părăsit la urmă terenul 
învinși. Este drept că la un mo
ment dat, în finalul reprizei a 
IlI-a, selecționata bucureșteană a 
făcut eforturi vizibile pentru a în
toarce rezultatul dar era, pe de o 
parte, prea tîrziu, iar — pe de altă 
parte — slăbiciunile de fond ale 
formației nu puteau fl depășite nu
mai și numai prin elan sau bună
voință.

Care sînt aceste slăbiciuni de 
fond ? In primul rtnd este clar, 
chiar și pentru un observator mai 
puțin avizat, că hocheiștii noștri 
fruntași se prezintă la un nivel 
de pregătire fizică inadmisibil de 
scăzut pentru actuala perioadă. 
Lipsiți de forță, de viteză, cu o 
rezistentă precară, lăsînd impresia 
ră se află la limita puterilor — 
tocmai acum cînd în fața lor stă 
cel mai dificil examen al sezonu
lui — jucătorii romani au fost me
reu depășiți în .duelurile pentru 
puc, fie că era vorba de o fază fi
xă (angajamente), fie că era vorba 
de dispute la mantinelă sau in fața 
porților.

/

TINERELE JUCĂTOARE DE TENIS
CONTINUA SA SE AFIRME

STUDENTESTI
> i

Tradiționala competiție interna
țională atletică studențească orga
nizată de F.I.S.U. 
Sofia în zilele de 
rie. întrecerile se 
pe teren acoperit 
aproape 230 de atleți 
I’rintre participanți figurează cu- 
noscuții atleți Wolfgang Nordwig 
(R.D. Germană) la săritura cu pră
jina și Valeri Borzov (U.R.S.S.), 
care va evolua în proba de 60 m 
plat.

va avea loc Ia
19 și
vor
și

20 februa- 
desfășura 

vor reuni 
și atlete.

SAPPORO, 17 (Agerpres) — Or
ganizatorii celei de-a 11-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, re
cent încheiată la Sapporo, se află 
acum la „ora bilanțurilor", 
tetul de organizare 
pentru toate probele 
dut în total 898 700 
mai multe bilete au 
te de amatorii de 
schiurile de la trambulină, patinaj 
artistic și cei dornici să urmăreas
că festivitatea de încheiere a tra
diționalei competiții a sporturilor 
de iarnă.

Telex • Telex • Telex
Selecționata olimpici de atletism a 
S.U.A. va evolua in cursul lunii august 
la Oslo. Atleții americani vor participa 
la un concurs care va 
zile înaintea Jocurilor 
MUnchen.

avea loc cu 
Olimpice de

de hocheiTurneul 
gheațâ de 
fășurarea
U.R.S.S. și Japoniei. Hocheiștii 
au obținut victoria cu scorul 
(2—2, 3—1. 4—2).

12 
la

peinternațional
la Tokio a continuat cu des- 

jocului dintre echipele 
sovietici 
de 9—5

Toronto,
cu

In turneul de tenis de la
Marty Riessen (S.U.A.) l-a învins
6—2, 6—1 pe Tony Roche (Australia). 
Intr-o altă partidă Roy Emerson 
(Australia) l-a întrecut pe Graham 
Stilwell (Anglia) cu 6—4. 6—2.

La Hamburg s-a disputat a doua Intil- 
nire Internațională amicală de handbal 

‘ ~ F. a
Gazdele au 

de 15—14 
oaspeții dști-

dintre echipele masculine ale R. 
Germaniei și Norvegiei, 
obținut victoria cu scorul 
(6—8). In primul meci. 
Kaseră cu 19—13

au urmărit la 
dintre echipele 
Tării Galilor.

DE FOND ALE
Apare aproape firesc ca, avind 

un astfel de potențial fizic, ero
rile, cu urmări decisive (goluri pa- 
rabile 1), să se producă in apărare. 
Am asistat, atît în primul, cît și 
în al doilea meci la faze de ...abece
dar. In care adversarii realizau go
luri chiar spre surprinderea lor. 
Și iată un exemplu concret. Din 
cele 7 goluri primite in două par
tide, 3 s-au concretizat identic; 
șut de la distanță, Dumitra? a res
pins (nota bene: ÎN FAȚA, ceea 
ce nu-i permis la un portar eu ex
periența lui internațională !) și 
atacanții adverși, care au ajuns 
primii la puc, au reluat nestinghe
riți în plasă. Unde erau fundașii 
noștri ? Unde se aflau atacanții 
care aveau sarcina să-și păzească 
omul ? Erau 
pe gheață...

Ar mai fi 
Trecerea din 
face greoi, cu mari dificultăți, cu 
pase neinspirate, din cauza lip
sei de mobilitate a jucătorilor. Fi
nalizările poartă o prea mare cotă 
de hazard. Cele patru goluri rea
lizate de jucătorii români în pri
mele două etape (n-am socotit,

spectatori, pe undeva

încă multe de spus, 
apărare în atac se

Comi- 
a anunțat că 
(35) s-au vîn- 
bilete. Cele 

fost cumpăra- 
sărituri cu

In meci retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor- Ia baschet feminin, 
la Leningrad, formația Spartak Lenin
grad a învins cu scorul de 70—40 (41—28) 
echipa Lokomotiv Sofia. învingătoare și 
în primul joc, baschetbalistele sovietice 
s-au calificat pentru turul următor (se
mifinalei.

La Tel Aviv s-a disputat intilnlrea in
ternațională masculină de baschet dintre 
selecționata Israelului și echipa italiană 
..Forst Cantu". Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 80—72 (42—31). Jocul 
a fost urmărit de peste 5 000 
tatori.

de spec-

Cea de-a 4-a etapă din turul 
Andaluziei, Sevilla — Ronda 
a revenit rutierului spaniol 
Pemrena care a realizat timpul de 5h 
42:19. Pe următoarele locuri s-au clasat 
in ordine, compatriotul său Pedro To- 
reres și belgianul Andre Dieriecky. In 
clasamentul general conduce 
Vianen.

ciclist al 
(170 km), 
Domingo

olandezul

In cadrul sferturilor de finală 
pel campionilor europeni" ia 
feminin, formația S. C. Leipzig a învins 
cu scorul de 24—10 (14—5) echipa Otmet 
Krapkovice (Polonia).-

ale „Cu- 
handbal

T-

PREGĂTIRII
bineînțeles, autogolul primit 
dou în meciul cu Budapesta) 
fost mai mult un rod al întîmplă- 
rii, decît consecința firească a u- 
nor combinații rapide și subtile. 
Ce să mai spunem de faptul că, 
în două jocuri, hocheiștii noștri au 
fost de 5—6 ori în situația de con
traatac decisiv, singuri cu porta
rul, și n-au putut fructifica ABSO
LUT NIMIC !

Sînt lipsuri care își au rădăcina 
nu în carențele de pregătire din 
ultimul timp, ci din întregul ciclu. 
Pentru apariția lor, răspunderea 
aparține tn totalitate antrenorilor 
M. Flamaropol șl Z. Czaka. Nici 
jucătorii din lot nu pot fi absolviți 
de culpă. Ei tratează cu o ușurință 
condamnabilă cinstea ce le-a fost 
acordată de a reprezenta țara noas
tră în confruntări internaționale. 
Au îmbrăcat (să ne amintim de 
usturătoarele înfrîngeri din jocu
rile cu Polonia, cu Elveția sau cu 
selecționata de juniori a U.R.S.S.) 
și continuă să îmbrace tricoul re
prezentativei țării fără a fi pă
trunși de semnificația și importan
ța acestui act, de responsabilitatea 
pe care o incumbă.

în concursul masculin

ca- 
au

• PE LISTA DE PARTICIPARE la ediția 1972/72 
a cupelor europene au început să apară primele nu
me. Printre ele, cele ale echipelor sovietice Ararat 
Erevan și Dinamo Tbilisi, competitoare în „Cupa 
U.E.F.A.". Cu prima — coincidență — U.T A. se va 
întîlni în... Algeria, cu prilejul turneului pe care-1 
întreprinde în prezent. • NlMES ÎȘI CONTINUA 
MARȘUL. După un meci nul în deplasare, Nîmes a 
dispus pe teren propriu de Sochaux, care — cu o 
săptămînă înainte — întrecuse pe Bastia cu 6—1... 
Echipa lui Firoud, Pîrcălab și Voinca își păstrează 
reputația de revelație a campionatului Frâhței. 
e CAMPIONATUL. N-A ÎNCEPUT, DAR ELIMINĂ
RILE DA ! In Iugoslavia, echipele se află în pregătiri 
în vederea returului. Majoritatea susțin meciuri 
amicale. Un turneu jubiliar a avut lcc la Titograd, 
unde echipa locală Velej își sărbătorea 50 de ani de 
la înființare Turneul a fost cîștigat de Voivodina, 
echipa lui V. Boskov — selecționerul național —, 
care a dispus de Steaua roșie cu 2—0, după un meci 
dur, încheiat și cu trei eliminări ; doi de la 
roșie, unul de la Voivodina... o ECHIPA LUI 
COE, Antwerp, din prima divizie belgiană, 
o veritabilă performanță, dispunînd cu 1—0 
Anderlecht — Bruxelles, una din favoritele

Steaua 
1 DAN 
a reușit 
de R.C. 
campio-

natului, și îndepărtînd-o la 7 puncte de liderul Bru
ges și 3 de Standard ! • AMINAT DE CINCI ORI : 
Cupa Angliei oferă episoade din cele mai interesante, 
ca nici o alta competiție. Jocul Hereford — New
castle este un exemplu. Prima întîlnire a fost amîna- 
tă de două ori, a treia (pentru că echipele s-au găsit 
la egalitate) de trei ori 1 Cauza ? Timpul nefavorabil.
• TOATE DRUMURILE DUC SI’RE COVERCIA
NO... Centrul tehnic italian se pare că exercită o 
atracție deosebită. După danezi, iată că și fotbaliștii 
austrieci ai echipei 
pregătire de iarnă 
pleca în Tunisia și 
etape de stagiu în 
LOR ENGLEZI : la .
dat decît trei avertismente, cel mai scăzut număr a! 
sezonului t Dacă-i așa, au de ce să se bucure...
• UN ANTRENOR PUȚIN IMPRESIONAT DE 
CELTIC este Imre Covaci, de la Ujpest, viitorul ad
versar din Cupa campionilor. El a asistat la un joc 
din campionatul Scoției, Celtic — Hibernian, după 
care a declarat; „Echipa scoțiană va trebui să joace 
mai bine decît azi". Desigur, s-a gîndit la meciul de 
la 8 martie.

naționale și-au ales ca loc de 
tot Coverciano. De aici, ei vor 
apoi în Grecia, capătul primei 
comun, • BUCURIA ARBITRI- 
jocurile etapei trecute n au acor-

P. G.

Teri. în concursul republican fe
minin favoritele au avut o zi grea. 
Eieonora Dumitrescu a fost învinsă 
la capătul a două seturi, ambele de
cise prin tie-break, de junioara 
Virginia Ruzici: 7-—6, 7—6. Rutinei 
demonstrate de Eleonora Dumitres
cu i-au fost opuse talentul și în
drăzneala dinamovistei. Partida a 
stat sub semnul incertitudinii pînă 
la ultimele schimburi de mingi. 
Virginia Ruzici. folosind o gamă 
variată de lovituri, în care au ex
celat smeciurile și scurtele, inter
calate cu dese incursiuni la fileu, 
a cîștigat o partida muncită dar me
ritată.

Mariana Nunweiller, după un 
prim, set de luptă, cedat la limită 
cu 7—5, a pierdut și pe al doilea, 
din cauza 
ție fizică, 
toarea sa, 
acest an va avea un cuvînt hotăritor 
în clasamentul primelor jucătoare.

lipsei de condi
ca 6—2. învingă-
Valeria Balaj în

această dată, ea a jucat în 
cu excelente lovituri de 

turneul

Și de 
forță, 
dreapta, califieîndu-se în 
final, unde șansele sînt extrem de 
echilibrate.

La junioare, Cristina Bădin a fost 
la un pas de a produce o surpriză 
în întîlnirea pe care a susținut-o cu 
colega sa de club Florența Mihai, 
dar i-a lipsit îndrăzneala ca să 
poată Inversa rezultatul, cedînd 
foarte greu o victorie pe care ar fi 
meritat-o. Astfel. Florența Mihai se 
califică în semifinale cu scorul de 
6—3, 2—6, 6—4.

Alte rezultate: Mariana Si- 
mionescu — Mariana Hadgiu 
6—5, 4—6, 6—2; Aurelia Trifu— 
Adriana Călina 7-5, 7—2; Simona 
Nunweiller — Luci Romanov 6—1, 
6-4-

întrecerile continuă, în sala Steaua, 
între orele 8,30—12,30 și 15,30—21,30,

S. IONESCU

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
FINALE LA TENIS

HUNEDOARA, 17 (prin telefon). 
Concursul republican de sală al se
niorilor a continuat, la Hunedoara, 
cu ultimele partide din tururile pre
liminare, în care favoriții au ob
ținut victorii. Astfel, Constantin 
Popovici (Steaua) a dispus pe rînd 
de A. Navroțchi (C.S.U. Construc
ții) cu 6—2, 6—4 și Zoltan Nemeth 
(Progresul) cu 6—2, 7—6. în alte par
tide, Gh. Boaghe (C.S.U. Construc
ții) l-a învins pe P. Almăjan (Di
namo) cu 6—4, 7—6, Iosif Kerekeș 
(Dinamo Brașov) l-a întrecut pe A. 
Roșianu (Steaua) cu 6—3, 6—4, iar 
tînărul Traian Marcu (Dinamo Bra
șov) s-a calificat în dauna coechi
pierului său Gabriel Neacșu, la 
scorul de 6—4, 6—4.

Au început și turneele finale,

care vor stabili ordinea în clasa
mentul concursului. In prima grupă, 
cea a fruntașilor, Traian Marcu a 
debutat cu o frumoasă victorie în 
fața lui Constantin Popovici, de 
care a dispus cu 4—6, 6—4, 7—5. In 
a doua partidă a acestei grupe, Gh. 
Boaghe l-a învins pe I. Kerekes cu 
6—4, 6-4-

în grupa secundă, în care parti- 
cipanții se întrec pentru locurile
5— 8 ale clasamentului, P. Almăjan 
a dispus de Z. Nemeth cu 2—6.
6— 4, 3—6.

Paralel cu întrecerile seniorilor 
se desfășoară turneul rezervat te 
nismenilor juniori, în care s-au dis
putat pînă acum trei tururi de com
petiție.

într-o statistică recentă, publicată 
după încheierea turului campiona
tului Ungariei, Lajos Sziics a fost 
dat drept exemplu pentru calitatea 
jocului.

La derbyul dintre Honved și Uj- 
pesti Dozsa (1—0), Lajos Sziics a 
jucat efectiv 20 de minute și 41 
de secunde ! în acest timp, el a 
avut 61 de contacte cu mingea, a 
efectuat 31 de pase bune și a gre
șit doar 4. Cifrele de mai sus ilus
trează în suficientă măsură clasa 
ridicată a acestui jucător de mijlo
cul terenului. De altfel, el a fost 
cotat cu nota maximă în acest 
meci, fiind și cel mai bun jucător 
de pe teren. într-o companie selec
tă în care a avut adversari pe ce
lebrii înaintași de la Ujpesti Dozsa 
— Bene, Dunai I și Zambo.

Mijlocașul de la Honved și al e- 
chipei naționale este un jucător 
complet, cu o tehnică excelentă. La
jos Sziics 
balonul,

AȘII
sziicsLA JOS

ȘTIRI, REZULTATE

Re-

Corespondentă

Turcia s-a încheiat 
campionatului. Pe 

loc In clasament 
15 etape) se află

internațional de 
Anglia — Scoția :

1943, 
activitatea 
cu- același 
plecat la 
prima di-

o La Derby a avut loc 
meciul ‘
tineret 
2—2.

• In 
turul 
primul 
(după
Galatasaray cu 2o p (gol
averaj 17—7). Pe locul al 
doilea, cu același număr 
de puncte este clasată Be- 
siktas. Urmează : Esklșe- 
hir și Mersln cu 18 
Fenerbahce 17 p. etc.

la Frankfurt, forma- 
Eintracht din

o Dinamo Kiev a întîl- 
nlt, ' ‘ '
ția locală 
prima ligă a campionatu
lui R.F.G. Fotbaliștii sovi
etici au obținut victoria 
cu 2—0 (1—0), prin punc
tele marcate de Puzaci.

BALONULUI

s

LAJOS SZUCS

R.D. GERMANEIN CAMPIONATUL

(1,80 m șl 76 kg) și o vitalitate deo
sebită. El acoperă întreg terenul, 
fiind deosebit de util atît în atac 
cit și în apărare. Cu alte cuvinte, 
Lajos este „jolly-jokerul" formației 
în care evoluează.

în turneul întreprins recent de 
echipa Ungariei în America de Sud, 
Sziics a fost cotat de antrenorul 
Illovszki drept cel mai bun jucător 
al formației sale.

Născut la 10 decembrie 
la Ujpest, el și-a început 
fotbalistică la clubul 
nume. Apoi, în 1963 a 
Dorog, unde a debutat în
vizie. Reîntors în capitala Ungariei, 
Sziics a activat la Ferencvaros, apoi 
după o pauză de un an se transfe
ră la Honved, unde joacă și astăzi, 
fiind într-o excelentă formă.

Lajos Sziics (de 23 ori selecționat 
în echipa națională) este un ju
cător de bază al reprezentativei Un
gariei.

protejează foarte bine 
are un fizic remarcabil

• Ujpesti 
la Belgrad 
cală O.F.K. 
goslavl au cîștigat cu 2—1. 
Au marcat : Santracl și 
Zeț pentru echipa gazdă, 
și Dunai II pentru oaspeți.
• Selecționata Austriei, 

care se pregătește la Flo
rența, a susținut un meci 
de antrenament in compa
nia echipei Fiorentina, 
zultatul final : 0—0.

Dozsa a jucat 
cu formația lo- 

Jucătorii iu-

PENTRU

__  _» fotbal 
se desfășoară

Campionatul de 
Germane t ' ‘ , 
ediție fără pauză de iarnă între tur 
și retur. Este pentru prima oară în 
decurs de 24 de ani, cînd sezonul 
competițional are un program „non
stop". Motivul ? Calendarul deosebit 
de încărcat din acest an, sarcinile

al R. D. 
în această

din Berlin

/
șit în luna mai, dupășit în luna mai, după care antreno
rul Georg Buschner își va concentra 
toate forțele pentru a pregăti cît 
mai bine lotul. Firește, grijile și 
răspunderea sa sînt mari. în turneul 
olimpic, echipa R. D. Germane mai 
are de susținut meciul revanșă cu 
Iugoslavia (în tur 2—0 în favoarea

Pe zăpadă și terenuri înghețate, campionatul continuă in R. D. Germană 
Iată-l pe Kallenbach (Dynamo Berlin), amenințind poarta apărată de Netz 

(Dynamo Dresda), în jocul încheiat cu 2—1 pentru berlinezi.

M. IOANID, coresp.

deosebite pe care echipa națională a 
R. D. Germane le are în față (meciu
rile din turneul olimpic și prelimina
riile campionatului mondial) au obli
gat forurile superioare să ia această 
măsură.

Jocurile de campionat vor lua sfîr-

R.D.G.) și în caz de victorie, ea se 
califică în turneul final al J.O. Apoi, 
la toamnă, încep preliminariile C.M. 
în care echipa R. D. Germane face 
parte din aceeași grupă cu reprezen
tativele Ronuîniei, Albaniei și Fin
landei.

Analizînd meciurile turul
campionatului, Federația de speciali
tate cît și antrenorul Buschner nu au 
prea multe motive să fie mulțumiți. 
Nivelul tehnic al meciurilor a scăzut 
simțitor și acest lucru a fost ilustrat 
de numărul tot mai mic de spectatori 
care au urmărit partidele de campio
nat. Pentru a ieși din această situa
ție, televiziunea a hotărît să nu mai 
transmită nici o partidă dt campio
nat „în direct". Meciurile se transmit 
seara, în rezumate filmate.

Marea slăbiciune a echipelor de 
club o constituie liniile de atac. In 
jocurile din turul campionatului s-au 
înscris doar 298 de goluri (o medie 
de 2,5 goluri de fiecare meci) ceea 
ce este foarte puțin — după părerea 
specialiștilor. Un exemplu și mai edi
ficator îl constituie numărul goluri
lor marcate de Streich — golgeterul 
campionatului : doar 9 — în 17 întîl- 
niri (aproximativ un gol la două me- 

’ “ * ’ ' „tunarilor",
printre primii 14, numai 6 sînt înain
tași, restul mijlocași sau fundași 1

Intr-un interviu acordat de antre
norul echipei naționale televiziunii, 
Georg Buschner a declarat : „Trebuie 
să ne preocupăm de întinerirea echi
pei reprezentative. O serie de jucă
tori cu vechi state de servicii, ca 
Urbanczyk, Noldner, Frassdorf, Erler, 
Korner și Pankau nu mai corespund. 
Procesul de întinerire nu se poate 
face peste noapte, așa incit in pre
zent perspectivele nu sînt din cele 
mai bune. Exemplul oferit de echipa 
Dynamo Berlin, calificată în sfertu
rile de finală ale Cupei cupelor, este 
edificator. Aici au fost promovați u 
serie de tineri ca Ponimrenke, Tyll, 
Engel, Decker, Achtel care au <lpt un 
randament excelent, iar acum mă 
gindesc la selecționarea lor în repre
zentativa tării.

Meciurile din preliminariile C. 
vor fi foarte grele. Mă refer în pri
mul rînd la jocurile cu România și 
Albania. Ca atare, trebuie să ne pre
gătim cu deosebită seriozitate" — a 
spus în încheiere Georg Buschner.

ciuri !). în clasamentul

M.

HORST FRIEDEMANN 
„Sportecho" — Berlin
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