
(prin telefon), 
concursului in- 

loc în sala 
Solniki, iau 
din 11 țări, 
înregistrate, 
rezultate de 

recor-

MOSCOVA, 19
La întrecerile 
ternațional care are 
clubului Spartak de la 
parte atleți și atlete 
în prima zi au fast 
la multe probe, cîteva 
valoare, între care și noi 
duri mondiale pe teren acoperit.

Pentru noi, clou-ul reuniunii l-a 
constituit proba de triplu salt în 
care se întîlneau Cei mai buni 
doi săritori indoor" ai lumii — 
recordmanul mondial Viktor Sa- 
neev (campion european în 1970 
și 1971) și Carol Corbu (egalul său 
la C.E- de la Sofia). Compor- 
tîndu-se remarcabil campionul 
nostru a obținut un splendid suc
ces — prima sa victorie — în fața 
renumitului săritor sovietic : 16,73 
m, față de 16,65 m. Din relatările 
transmise de antrenorul emerit 
Baruch Elias am aflat că pista 
de tartan este extrem de dură și. 
ca atare, ea nu îngăduie rezultate 
mari. Din acest motiv Corbu, nea
comodat. a fost obligat să nu în
cheie trei dintre încercările sale i 
16,73 m (16,46 m—Saneev), nere
ușit (16,62 m). 16,58 m (16,62 m), 
16,69 m (16,65 m). nereușit (16,65 
m), nereușit (16,57 m).

Acest frumos succes i-a dat lui 
Corbu imboldul pentru o pregă
tire și mai bună în vederea apro-

Prima semifinală în proba de 60 m juniori
Foto! N. AURELIAN

CE LUCRURI MINUNATE SE POT ÎNFĂPTUI
C1ND EXISTA SPIRIT DE COLABORARE!

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ ÎN DISCUȚIA BIROULUI

COMITETULUI MUNICIPAL ROMAN AL P. C. R.

A intrat în practica unor organe 
de partid de a urmări, tot mai 
atent, modul cum factorii cu 

responsabilități directe în domeniul 
educației fizice și sportului sau cei 
cu atribuții în acest important sector 
de activitate își îndeplinesc sarcinile, 
dau viață unor hotărîri ale conduce
rii superioare de partid și de stat.

Pe linia unei asemenea preo
cupări ( se înscrie și recenta ana
liză efectuată de Biroul Comitetului 
municipal Roman al P.C.R.

Din discuțiile purtate, care s-au 
caracterizat printr-o profundă cu
noaștere a problematicii din sfera 
educației fizice și sportului, a rezul
tat că în municipiul Roman organi
zațiile de masă și obștești, celelalte 
organe cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului desfășoară

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI

JOCURILE AU DEVENIT
MULT MAI INTERESANTE
BRAȘOV, 19 (prin telefon). In 

ziua a treia a turneului masculin 
de volei ce se desfășoară în locali
tate, echipele primei divizii au ofe-

Programul zilei de azi: 
Sala Tractorul (ora 9,30) Po
litehnica Timișoara—Tracto
rul, „U“ Craiova—Dinamo, 
Viitorul Bacău—Steaua. Sala 
Armatei (ora 8,30) „U“ Cluj 
Rapid, Politehnica Galați 
—U.T. Brăila, Progresul Bucu
rești—I.E.F.S.

atractive ți, perit partide mal 
alocuri, chiar spectaculoase.

In sala Armatei, deși au termi- 
nat victorioși cu 3—0 (11, 10, 6),

în campionatul feminin

RAPID Șl I.E.F.S.
ÎNVINGĂTOARE

în avanpremiera etapei inaugura
le a returului campionatului divi
ziei A feminine de volei, ieri seară 
s-au disputat, în sala Giulești, 
partidele Rapid — C.P.B. 3—1 (6, 
—14, 7, 2) și I.E.F.S. — Construc
torul București 3—1 (6, 11, —5, 6). 

piatelor campionate eu
ropene de sală de la 
Grenoble (11—12 mar
tie).

Ceilalți atleți români 
au realizat următoarele 
performanțe : lungime: 
F: Barilan (URSS) 6,37 
m, Viscopoleanu 6,21 
m; 600 m F: Stula 
(URSS) 1:30,4 — record 
mondial. Elenberger 
(R.F.G.) 1:30,6, Tidke 
1:30,7, Silai 1:30,8 ; 60 mg : White 
(S.U.A.) 7,5 (în serii 7,4 — rec.

(R.D.G.)

PROSKOVA Șl BAUDIS VOR CONCURA
LA „CUPA DE CRISTAL"

un concurs atle-

și sportivii ro- 
Marian

Tn sala Sparta din Praga, a a- 
vut loc miercuri 
tic internațional. Printre partici
panți s-au aflat 
mâni Virginia Ioan și 
Chira.

Proba de săritură în înălțime 
fete a fost cîștigată de atleta ceho
slovacă PROSKOVA cu 1.81 m. 
Virginia loan s-a clasat pe locul 
7 cu 1,75 m. La săritura în înăl-

tot
de 
de 
în-

— sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid — o zctivitate 
mai rodnică.

In acest sens este de apreciat, 
pildă, că în activitatea sportivă 
masă, campionatele pe asociație, ... 
trecerile cu caracter local, duminicile 
sportive, alte forme de practicare a 
exercițiului fizic se înscriu tot mai 
convingător în bugetul de timp 
liber al multor tineri, al oamenilor 
muncii. Sînt de evidențiat în această 
privință inițiative valoroase la nive
lul unor asociații sportive ca Metalul, 
I.M.R., Laminorul, Danubiana, Cera
mica, Viitorul, O.C.L., într-o serie de 
unități de învățămînt — Liceele nr. 1 
și nr. 2, Liceul agricol nr. 1, Școala 
profesională F.Z.R., Școala profesio
nală de construcții, Școala sanitară, 
școlile generale nr. 1, 3, 4, 7, 8, 14 și 
15. Organizațiile de sindicat, U.T.C.

în partida cu Viitorul Bacău, ra- 
pidiștii au fost solicitați din plin, 
mai cu seamă în primul set, în ca
re băcăuanii au condus cu 9—2. 
Apoi, formația giuleșteană, mai 
valoroasă, s-a impus cu claritate.

Cea mai disputată partidă a serii 
a fost cea dintre „U“ Cluj șl
I. E.F.S., în care clujenii au obținut 
primul lor succes în acest turneu, 
cîștigînd cu 3—2 (10, —15, 14,-15, 
11), după două ore și 15 minute de 
joc efectiv.

Ultimul med, cel dintre Politeh
nica Galați ți Progresul s-a termi
nat cu scorul de 3—2 (5, —9, —9,
II, 8).

în primul joe din sala Tractorul, 
Steaua — '4ră i strălud — a clștl- 
gat In fița Univeuității Craiova 
nu Inși fără • ir egistra r.pllca 
adveissrilor lor care, în setul al 
II lea, au condus cu 13—4 și apo* 
cu 14—11, Scor final ; 8—0 (11, 14, 
5).

In următoarea partidă, dmamo- 
viștli, fără Schreiber — ușe acci
dentat — au dștlgat categoric, stu
denții timișoreni dînd doar ta se
tul al IlI-lea un plus de spectacu
lozitate intilnirii. Rezultat final: 
Dinamo — Politehnica Timișoara 
3-0 (7, 4, 15).

Reuniunea a 
mai echilibrat 
rea Tricolor
Brașov, terminat cu scorul de 3—0 
(12, 13, 8). în favoarea brașoveni
lor,

fost încheiată de cel 
meci al zilei: Uni- 
Brăila — Tractorul

FROtrrxRr dih toath tămu, vhttt-VÂ F
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în compania unei echipe gălățene
*

Final interesant in „Cupa Federației" la hochei

7,7,mondial), Miasnikov (U.R.S.S.) 7,“, 
Perța 7,8 (Suciu — al doilea în fi
nala a IlI-a cu 8,1; în serii 7,8 s).

țime băieți, victoria a revenit tot 
unui atlet din țara gazdă: BAU
DIS — 2,16 m. Tînărul Marian 
Chita a ocupat — cu 2,00 m — lo
cul 10-

Cei doi învingători — Proskova 
și Baudis — vor concura la 26 și 
27 februarie la București, în între
cerile internaționale dotate cu 
„Cupa de cristal”.

Campionatele naționale de sală ale atleților juniori

SURPRIZA LA SPRINT!
• Eleonora Monoranu — învinsă !

începută prin tradiție, în avan
premiera primei zile a campiona
telor naționale de sală ale juniori
lor, proba de prăjină, care de o- 
bicei durează foarte mult, s-a în
cheiat de această dată foarte re
pede, din cauza penuriei de 
concurenți : doar cinci ! Și per
formanțele au fost pe măsura 
acestei participări slabe, doar în
vingătorul (scontat de altfel) C. 
Anton (C.S.S.). atingînd o limită 
acceptabilă: 4,65 m. în urma lui 
s-au clasat M. Voicu (C.S.S.) cu 
3,90 m și D- Berznea (S.S.A. Buc.) 
3,80 m (această înălțime constituind 
standardul probei, neîndeplinit de 
ceilalți doi participanți).

In schimb, probele de sprint 
au doborît recordul de participare i 
84 băieți și 53 fr-te, situație care 
a necesitat numeroase serii, proba 
de 60 m băieți a lost dominată 
de talentatul alergător dc ța Li
ceul atletic 
cel, Dorel Cristuuor, care, 

din Cîmpulungr-Mus- 
alit în 

semifinală cît și în finală, |a e- 
---------------------------------------- 1.

21 
Și

și de pionieri, îndrumate de organele 
de partid, au acordat o atenție spo
rită organizării timpului liber al oa
menilor muncii, tineretului și copii
lor, prin inițierea unor reușite acți
uni turistice de masă (peste 200) care 
au cuprins aproape 5 000 de amatori.

La nivelul școlarilor, un succes net 
de organizare și participare au înre
gistrat „Crosul cravatelor roșii", con
cursul cicloturistic „Floarea priete
niei", concursurile de orientare tu
ristică, mai recent programele de 
gimnastică zilnică la care sînt pre- 
zenți toți elevii. Reușite serbări spor
tive de masă au punctat începutul 
și sfîrșitul anului școlar, în marea 
majoritate a instituțiilor de învăță
rii înt. Rămînînd în domeniul activită
ții sportive a elevilor este de remar
cat faptul că au existat preocupări 
pentru consolidarea Școlii sportive 
din Roman (șapte grupe cu 200 de 
cursanți), concepută ca o pepinieră a 
sportului romașcan de performanță.

Trecerea de la activitatea sportivă 
de masă la cea de performanță se 
realizează prin intermediul campio
natelor municipale, organizate sistem 
divizie la atletism, handbal, volei, 
popice, fotbal, șah, tenis de masă, 
întreceri în care sînt cuprinse 
echipe de seniori, 30 de juniori 
36 de copii.

Performanța propriu-zisă are 
expresie activitatea Clubului atletic 
din Roman, unitate sportivă care a 
realizat în anul precedent nu mai 
puțin de 18 titluri și recorduri națio
nale și balcanice, un număr de doi 
maeștri ai sportului. In momentul de 
față, cinci reprezentante ale Clubului 
atletic din Roman sînt selecționate 
în lotul republican.

Pași către performanță promit să 
facă și reprezentanții echipei de fot
bal Danubiana, în prezent în divizia 
C, componenții secției de judo de la 
Metalul (nouă titluri de campioni zo
nali la copii, juniori și seniori), cei 
ai secțiilor de popice de la Danubiana 
și Metalul (de asemenea campioni zo
nali la echipe și individuale). In fine 
este de subliniat tendința spre creș
tere valorică a fotbaliștilor, handba- 
liștilor și șahiștilor de la Uzina de 
țevi. Laminoriștii doresc acum, o 
Cată cu Inf”nțarea secției de box, ca 
și in sportul pugilatului si se afirme, 
tntr-o primă etap- pe plar Județean.

Ceea ce a favorlzrt acest flux că
tre ridicarea valorii sportive o con
stituie baza materială, secto. in care 
romașcanii au fl.au. progrese de-a 
dreptul ub ltoare. E«te suficient să 
arătăm că 1» această oră aproape

ca

Tiberiu STANA
i

(Continuare Fu pag. a 3-a)

UN ARBITRU ROMÂN CONDUCE MECIUL OE RUGBT
ITALIA-PORTUGALIA

Dumlnică, la Padova, echipa de 
rugby a Italiei va întîlni — în 
cadrul „Cupei națiunilor «=»

0 UTILA VERIFICARE 
A SELECȚIONATEI 

DE TINERET LA BOX
GALAȚI, 19 (prin telefon). Pa

latul sporturilor a găzduit în pre
zența a peste 2 500 de spectatori 
întîlnirea de verificare dintre se
lecționata de tineret a țării și o 
selecționată locală. Gala a consti
tuit un excelent prilej de verificare 
a selecționabililor. Rezultate : R. 
Cosma — b.p. Traian Bocșu, 
D. Condurat b.p. I Sulă, M. Lazăr 
b.p. Gh. Roșea, I. Vladimir b.p. St. 
Duminică, S. Cuțov b.p. Gh. Mo- 
raru, I. Adam b. ab. III M. Movilă, 
C. Dumitrescu p.p. Gh. Tîrîlă, Gr. 
Iliescu b.ab. II N. Bogdan, I. Agap- 
sa m.n. D. Bute, M. Imre p. dese.
II P. Constantin, V. Croitoru b.ab.
III C. Chiracu.

T. SIRIOPOL—coresp. județean 

galat recordul național de seni
ori — 6,6 s., care constituie tot
odată un nou record de juniori. 
El a fost urmat de alți doi conoră- 
șeni. E. Georgescu (C.S.O.) — 6.9 s 
și M. Bufu (Liceul atletic) — 7.0 s-

Prima mare surpriză a actualei 
ediții s-a înregistrat în finala fe
telor la 60 m. unde Adriana Sur- 
du (Liceul 2 Iași) a învins-o pe 
favorita probei Eleonora Mono- 
ranu (C.A. Roman), încheind cursa 
cu 7,5 s, performantă realizată a-

S. PAUL

(Continuare in pag. a 4-a)

Gruia in meciul cu Franța din cadrul „Trofeului Carpați“ 1971

GRUIA ÎNSCRIE 5 GOLURI

AH ÎNTRECUT
ECHIPA FRANȚEI CU 18-12

a. susținut In 
din Cele două 
replica echipei

Selecționata de handbal mascu
lin a țării noastre 
orașul Caen primă 
partide în care dă 
naționale a Franței.

După o repriză mai echilibrată, 
în care sportivii' români au con
dus la numai un gol diferență 
(6—5), gazdele nu au mai putut 
face față atacurilor din ce In ce 
mai insistente inițiate de Gruia, 
Gațu, Chicid și ceilalți, astfel In
cit victoria revine ia un scor

„MÂML£ PRIMII 
AL CUTEZĂTORILOR"
Astăzi, Incepînd de la orei* 

8,30. la bazinul acoperit Floreas- 
ca va avea loc un concurs de înot 
dotat eu „Marele premiu al cute
zătorilor'*.

Participă pionierii șl școlarii cîș 
tigător. ai concursurilor pe sec
toare.

F.I.R.A.", XV-le Portugaliei. Me
ciul va fi condus la centru do 
arbitrul român Teodor Wiling.

fel
ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

— Dynamo Berlin. Tureanu (dreapta) încearcămeciul București A spre poarta.

seara, pe patinoa-

Fază 
oaspeților.

încheiată
rul „23 August", în mijlocul unui
interes deosebit (public numeros 
și entuziast), „Cupa Federației" 
la hochei a consemnat, după con
sumarea ultimei sale etape, vic
toria pe deplin meritată a forma
ției DYNAMO BERLIN. în com
ponența căreia intră nu mai puțin 
decît 12—13 titulari ai reprezenta
tivei R.D. Germane. în această 
ultimă etapă am notat, cu satis
facție, și comportarea foarte bună 
a celor două selecționate ale Ca
pitalei, dintre care prima garni
tură a furnizat, In compania cîș- 
tigătoarei competiției, un joc ex- 

comod reprezentativei țării noas
tre » 18—12.

Au marcat: Gruia 5, Chicid 4 
(din care două din 7 metri). Voi- 
nea 3, Gațu 2 iar Gunesch, Cos- 
ma, Tudosie și Lieu cite un goL

Revanșa Intilnirii se va disputa 
Ia Saint Maur.

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNĂ$

i
I

colo unde doar pasul puric 
pe singurii cutezători ai 
înălțimilor, muncitorii fo

restieri, Intr-o zonă de puterni
cie a naturii sălbatice, omul con
structor va supune muntele — așa 
oum a făcut-o de nenumărate ori, 
pe diverse șontiere din fără tn 
anii socialismului — pentru ca 
lă prindă viață comnlexul hidro
tehnic și energetic Cerna — Mo- 
tru — Tismana.

Analiztnd și aprobtnd, kitr-o re
centă ședință, propunerile pri
vind realizarea complexului, Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
înscrie această lucrore de anver
gură — numai tn prima sa etapă, 
amenajarea necesită circa 
1800 000 m.c. excavații. din care 
circa 38 000 m.c. în subteran și 
un volum de terasamente de

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^^^

celent, dinamic și foarte spectacu
los.
DYNAMO BERLIN — BUCUREȘTI A 

5—3 (i_i, 2—1, 2—1)

Deși au părăsit suprafața de 
gheață învinși, hocheiștii români 
au meritat ieri seara din plin a- 
plauzele publicului, care i-a răs
plătit, astfel, pentru eforturile 
deosebite depuse în acest meci. în 
care înfruntau cea mai puternică 
formație 
fost, din 
moașă a 
mâni au 
6. au fost egalați în min.
apoi au luptat extraordinar pen
tru a obține un rezultat onorabil 
în fața excelentei echipe din R.D. 
Germană. Vom sublinia că întrea
ga echipă s-a comportat peste 
așteptări, dîndu-ne, în condițiile 
replicii valoroase a oaspeților, mă
sura posibilităților ei.

Au marcat: Novy, Thomas, Kar
ger, Breitschur, Zahn 
Pană, Varga, Boldescu 
Au condus E. Richter 
falussi, ambii Ungaria.
BUDAPESTA — BUCUREȘTI B 7—3 

(2-1, 2-1, 3-1)

din competiție. Partida a 
acest motiv, cea mai fru- 

întrecerii. Jucătorii ro- 
luat conducerea în min.

13 și

(Dynamo), 
(București), 
și E. Uj-

în majoritatea 
tatul a stat sub semnul 
tudinii, chiar

timpului rezul- 
incerti- 

dacă jucătorii

„JONCȚIUNE" LOT A - RAPID
LA SALONIC

• DIMINEAȚA — UN GRUP DE ELEVI SÎRGU1NCIOSI, DISCIPLI
NAȚI, SERIOȘI ; SEARA — UN GRUP DE INVITAT! ELEGANȚI, 
SIMPATICI, APLAUDAȚI

• RAPIDIȘTII AU SOSIT LA HOTEL OLIMPIA, ÎNCÎNTAT1 DE 
FORMA LUI NEAGU SI BOC

• DUPĂ „SEISMUL" DE PE KARAISKAKIS
SALONIC, 19 (prin telefon, de 

trimisul nostru special).
Partida cu P.A.O.K. a trecut, 

a fost analizată cu luciditate, cu o 
forță de judecată și cu o compe
tență de care s-au arătat capabili 
chiar și cei mai tineri componenți 
ai lotului. Am pretenția că-i cunosc 
bine pe cei mai mulți dintre inter
naționalii noștri. Dar, cu prilejul 
acestei foarte operative ședințe de 
analiză, am descoperit fațete noi 
ale cunoștințelor lor teoretice asu
pra jocului.

Aici ar fi momentul să vorbim 
despre echipa națională în orele ei 
dinafara antrenamentelor și jocu
rilor care mi se par la fel de im
portante, pentru stabilirea unui 
prestigiu și a unei aprecieri, ca și 
minutele de luptă cu adversari fai
moși. Acești jucători, cunoscuți de 
mult în Europa și dincolo de Eu
ropa, alcătuieso dimineața un grup 
de elevi sîrguincioși, disciplinați și 
serioși la antrenamente. N-am au
zit o dată, în cele șase ședințe de 
pregătire pe care le-am urmărit, 
c intervenție reprobatoare sau de 
stimulare din partea antrenorilor 
Angelo Niculescu și Ion Voice. Cei

la

ea

pwte 4 milioane m.c — tn ampla 
operă de Îndeplinire a Directi
velor Congresului al X-lea al 
P.C.R., privind dezvoltarea multi
laterală a României socialiste.

Constructorii de drumuri, acești 
pionieri ai muntelui, vor deschide 
ptrtii colegilor lor hidroenergeti- 
cieni și constructorilor de rețele 
și stafii electrice, Înarmați cu re
cunoscuta lor știință de nivel 
mondial, verificată tn practico ma
rilor șantiere care au creat Bica- 
zyl, Argeșul, Lotrul, Porțile de 
Fier. Noua amenajare, sursă hi
droenergetică de mare putere, cu 
folasinfă complexă și economi
coasă, vo fi un motor și un adia
cent necesar al marilor unități 
industriale din zona Rovinari — 
Craiova, rezolvînd, totodată, pro- 

budapestani 
șeze uneori 
luri diferență- 
această 
unor contraatacuri, excelent purta
te de acest fin tehnician care este 
Poth, în timp ce tinerii jucători 
bucureșteni asaltau poarta lui 
Balogh și nu puteau să-l depășeas
că, deși au avut la îndemînă situ
ații dintre cele mai favorabile. La 
începutul reprizei a treia antre
norii echipei bucureștene au avut 
lipsa de inspirație de a-1 
pe portarul Iordan, 
pînă atunci, cu Lazăr, 
Neîncălzit 
pede trei 
în același 
partidei a 
lizînd 
la 7—2.

Au marcat 1 Poth (4), Bikar, 
Enyedi, Golombos (Budapesta), M. 
Vlad, Constantinescu, Pădurarii 
(București). Au condus cu multe 
scăpări J. Exner (R.D.G.) și A. 
Korczyk (Polonia).

Clasament final ! 1. DYNAMO
BERLIN 8 p. : 2. Gornik Katowice 
6 p. ; 3. Budapesta 3 p. (20—20); 
4. București A 3 p. (11—14 ) 5. Bu
curești B 0 p.

pătrundă
Foto ’ N. DRAGOȘ

au reușit să se deta- 
la unul sau două go- 

Ei ajungeau în 
situație prin fructificarea

înlocui 
foarte bun 
rezerva sa. 

bine, Lazăr a primit re- 
goluri, dintre care două 
minut, și astfel soarta 
fost decisă, oaspeții rea- 

saltul hotărîtor de la 4—2

Călin ANTONESCU

»

doi tehnicieni au de lucru doar în 
privința corectărilor, a conducerii 
propriu-zise a antrenamentului. 
Seriozitatea cu care lucrează com- 
ponenții lotului vine din convinge
re și din conștiință. Și lucrul e va
labil atît pentru foarte tinerii Ște
fan sau Iordănescu sau Dumitru, 
cît și pentru vechii fotbaliști căliți 
în zeci și zeci de partide, Lupescu 
și Adamache.

Seara, cei care au transpirat din 
plin la antrenament, devin un grup 
de invitați eleganți, simpatici și 
aplaudați, așa cum a fost grupul 
tricolorilor la intrarea în sala de 
recepție a hotelului „Panorama", 
unde gazdele noastre, clubul 
P.A.O.K. Salonic, au oferit vineri o 
frumoasă recepție. Am aflat, cu a- 
cest prilej, de cîtă considerație se 
bucură jucătorii români din partea 
colegilor lor din clubul de aici. Și 
asta nu numai pentru că Pariadis, 
Koudas, Aslanidis sau Apostolidis

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3 a)
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§blema deficitului de apă tn aceas
tă zonă tot mai intens populatei 
și urbanizată, dar care își extinde 
și suprafețele agricole irigate.

Bazinul Jiului va fi, în pers
pectivă, beneficiarul unui transfer 
de apă, în scopuri complexe — 
premieră pe țară — trei județe 
Caraș-Severin, Gorj și Dolj) con- 

lucrlnd la finalizarea lucrării. Și 
astfel această zonă, de o nea
semuită frumusețe naturală, vo 
intra în circuitul turistic pe poar
ta largă a modernizării și efi
cienței economice. Itinerarii diver
se vor încadra străvechea sta

8

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. u 3-a)
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„EXPEDIȚIILE CUTEZĂTORIIU
9

ÎN MfOflJI SPORTIV
Cu o operativitate demnă de in

vidiat (ba chiar de imitat), cu un 
gust temeinic pentru cercetare si 
realizare practică, vrednicul colec
tiv al Centrului metodologic de 
studii și documentare de pe Ungă 
Consiliul județean Pentru educativ 
fizică Și sport Timiș ne-a dat re
cent o nouă mostră a calităților 
sale.

Ultimele documente de partid 
privitoare la îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a tuturor oame
nilor muncii au stat la baza unei 
consfătuiri dc lucru organizată de 
biroul C.J-E.F.S. Timiș cu antreno
rii, profesorii do educație fizică șl 
activiștii sportivi din județ. Cu a- 
cest prilei au fost analizate lipsu
rile și neajunsurile muncii edu
cative. manifestate în cele mai 
diverse sectoare ale 
sportive din viețui Timiș. în 
olanul de măsuri adoptat 
menționa necesitatea stringentă 
a editării unei broșuri de îndru
mare pentru activitatea educa
tivă în procesul Instruirii spor
tive.

Tocmai această sarcină Impor
tantă — ținînd seama de cerința 
cadrelor sportive de a avea un 
îndreptar în acest domeniu — n 
revenit Centrului metodologic 
din Timișoara, aflat sub condu
cerea primului nostru doctor în 
educație fizică, prof. univ. C. I. 
Bucur. Valorificînd excelent ex
periența îndelungată a unor an
trenori și profesori, centrul ti
mișorean a elaborat textul bro
șurii

MUNCA EDUCATIVA în „ 
cesul educației fizice și spor
tului ; Timișoara, 1972 : 52 pag. 
Lucrarea este opera colectivă 

a 11 cadre competente si bine 
documentate din județ al căror 
efort s-a analizat spre întocmi
rea unui îndreptar pentru uzul 
cadrelor didactice de specialitate, 
antrenorilor și sportivilor. Inten
ția a fost pe deplin realizată

Sumarul lucrării debutează cu 
partea sa —_   CiRA.
dedicată formelor și metodelor de 
lucru în munca educativă cu ele
vii și studenții supuși procesului 
liș educație fizică sau sportivă. 
Firește că profesorul. dascălul 
de astăzi, trebuie să utilizeze cea 
mai largă gamă de forme și mij
loace educative care caracteri
zează pe pedagogul de tip nou. 
ce urmărește permanent perfec
tionarea propriei sale munci pen
tru realizarea unui proces în- 
structiv-educativ cptfm. Iată dfc 
ce se subliniază că tn cadrul 
lecției de educație fizică și a ac
tivității sportive exișță cadrul 
cel mai propice de a face edu
cația tinerilor în spiritul moralei 
comuniste, al patriotismului șo. 
cialist si internaționalismului 
proletar. Educația fizică și spor
tul oferă un domeniu deoșebiț 
de prielnic realizării educației 
pentru colectiv, în colectiv și 
prin colectiv. ca și educației 
prin muncă și pentru muncă, for- 
mind la tineri deprinderea de a 
munci și dragostea pentru muncă.

în același fc^analitlc șî sub
stanțial, sink, tratate 
muncii educative în 
sportivă de masă, ca

activității

f c

pro-

al căror

cea mai consistentă.

aspectele 
activitatea 

__ „----- , Și în ac
tivitatea sportivă dc performan
ță (capitol ce ar fi meritat o a- 
numită extensie și mai multă 
grijă în modalitățile de expre
sie. ținind seama de caracterul 
public al lucrării). De mult in
teres se vor bucura exemplele 
de planuri calendaristice 
lecții pentru orele de 
ducativă cu sportivii.

Nu știm în ce tiraj a fost e- 
ditatâ broșura de la "*' ’
dor considerăm că ea

se

o inițiativă unică pe continent!
Expoziția organizată la Palatul pio

nierilor cu tema „Expedițiile Cute- 
zătorii-1971" continuă să stirnească 
un mare interes in rîndul „cravatelor 
roșii" și .al școlarilor din Capitală. 
Ceva mai mult, zilele trecute expo
ziția a fost onorată de vizita tovară
șului Mircea Malița, ministrul Edu
cației șl Invățămintului. Distinsul 
oaspete a apreciat faptul că „Expedi
țiile Cutezătorii- reprezintă o acțiune 
dc amploare, de o mare complexitate^ 
o inițiativă extraordinară cu o remar
cabilă valoare educativă. Participanții 

de a-și lărgi 
de a-și dez- 

învăța să se 
același timp, 
de kilometri.

la expediții au prilejul 
orizontul cunoștințelor, 
volta imaginația, de a 
autogospodărească. In 
parcuirgînd pe jos zeci __ _____
pc fir de ape sau pe cărări de munte, 
micii turiști se bucură de o ambianță 
cuceritoare, în măsură să favorizeze 
mai mult decit o permanentă bună 
dispoziție, o stare de sănătate și de 
robustețe, să contribuie la călirea 
organismului.

Iată 
prima 
lorii", 
cu 45 
panți, 
la 70 
10 000 
anul trecut, în marea recreație a va
canței, să consemnăm prezența în 
competiție a 201 echipaje cu aproxi-

și explicația pentru care de la 
ediție a „Expedițiilor Cuteză- 
care a avut loc în anul 1969, 
de echipaje și 3 600 de partici- 
s-a ajuns, în vara anului 1970, 
de echipaje, însumind aproape 
de „cravate roșii", pentru ca

niativ 20 600 de iubitori ai drumeției 
și turismului.

Așadar. „Expedițiile Cutezătorii* 
se bucură de mare trecere în rîndul 
pionierilor și școlarilor, reprezentînd 
o modalitate ideală dc a practica tu
rismul complex, dacă il putem numi 
astfel. în peregrinările lor prin cele 
mai pitorești zone geografice ale ță
rii, participanții la expediții nu se 
limitează la contemplarea naturii, ei 
îșj valprifică din plin cunoștințele, se 
comportă ca niște autentici cercetă
tori in domeniul arheologiei, speolo
giei, etnografiei, caută să descopere 
comori ale artei populare pe care le 
colectează cu migală de artizani. Ex
poziția de la Palatul pionierilor reu
nește într-o bună măsură multe expo
nate, deși ca reprezintă numai o sin
teză a acestei munci minuțioase de 
cercetare.

Nu-i lipsit de interes nici faptul că 
prin intermediul acestor turiști plini 
de cutezanță a iosT descoperită o ce
tate dacică de la începutul veacului 
I. undeva *- -------- ■'------ ’----
Oră.știoara, 
cu elogiile 
de seamă 
ia noi, în 
Constantin

Inițiativă unică pe continent, 
pedițiile Cutezătorii" tind să-și 
rească necontenit numărul și imp 
popularitatea.

„UHĂI

EMOȚIA Șl PERFORMANȚA
Studii ale cercetătoarei ludith MOSCU reluate

în publicații de peste hotare

e-

Editura „Luigi Pozzi" din Rcma 
a publicat i recent, o broșură cu- 
prinzlnd lucrarea unei românce i 
„Studii psihofiziologice asupra 
motivității la sportivii de perfor
manță", de IUDITH MOSCU, de 
la Institutul de psihologie al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro- 

■ mânie. Putin mai înainte, revista 
„Medicine du Sport", organ ofici
al al Societății franceze de medi
cină a sportului, făcea loc, în nu
mărul 3, din 1970, articolului 
„Diagnosticul emotivității la spor
tivi", aparținînd aceleiași autoare-

Ne face o deosebită plăcere să 
recunoaștem în perșpgna cercetă
toarei ludith Moscu, pc fostă per
formeră a tirului ÎSminin româ
nesc, maestră a Sportului, coau- 
toanea acelei splendide performan
te obținute în anul 1955, cînd — 
•— la campionatele europene de la 
Tunari — echipa fetelor noastre a

cucerit primul loo la proba de 
nrmă liberă.

Părăsind activitatea competitio- 
nală, ludith Moscu s-a consacrat 
profesiunii pentru care s-a pregătit 
— aceea de cercetătoare în dome
niul psihologiei, fixîndu-și aria 
preocupărilor în domeniul atit de 
dificil, de gingaș și de controver
sat al emotivității Ia sportivii . de 
performantă.

Ea și-a propus să caute răspun
sul la cîteva întrebări de marc ac
tualitate : „Este necesară emoția 
in sport ?“, „Febra de start repre
zintă un dușman sau un alial al 
sportivului ?", „Tn ze măsură pu
tem slăpini, sau dirija, starea c- 
moțională a concurent ului pentru 
a-i fi de folos in obținerea ircriar- 
manțelor maxime?" si multe al
tele.

I.a poligonul Tunari, cercetătoa
rea și-a amenajat un mic labora
tor. unde face zeci și zeci de in
vestigații (la trăgători), folosind o 
metodă modernă, asocierea reacției 
verbale (la cuvinte test) cu înre
gistrarea simultană a~ elect'roder- 
mogramci.

Și iată că rezultatele experimen
telor sale de mai multi ani văd 
lumina tiparului peste hotare, cu
ceresc admirație și elogii.

Ne gindim că editura „Stadion" 
ar fi bine inspirată dacă i-ar so
licita I.udithei Moscu o lucrare de 
sinteză a cercetărilor sale.

Sportul modern, performanta de 
astăzi, cu uriașele sale solicitări 
fizice, dar și nervoase, nu se poa
te lipsi de asistenta calificată a 
psihologilor.in apropierea localității 

fapt care a fost punctat, 
cuvenite, de reprezentanți 
ai științei arheologiei de 
frunte cu academicianul 
Daicoviciu.

BADE...!
Nu de mult, mă aflam la o vinătoare 

colectivă la iepuri și fazcțni. La una 
dintre goane, l-am avut vecin ele stand 
ve cunoscutul ciptăreț de muzică popu
lară Emil Gavriș. Intr-o vreme, î,mi trece 
prin față un iepure tare grăbit. E cam 
departe și-l las în pace. Nici măcar nu 
ridic pușca rezemată de copac. Dar 
maestrul epolează rapid șl trage două 
focuri. Iepurele insă se tot duce, mai 
sănătos decit era înainte de „întrevede
rea* cu cintărețul, Și, atunci, mă pune 
fracul să-i strig : „Maestre l Ești cele
bru și in pădure l Iepurele ăsta, deși 
era gata-gaia să moară, a gldsuit ceva 
în legătură cu „Uhăi bade...!* Răspun
sul pe care ml l-a trimis maestrul, (Ze 
la vreo cincizeci de metri, prin pădurea 
cars, după cum știți, are urechi, este 
absolut nepublicabil.

In rest, ziua aceea de vinătoare a fost 
extraordinară. Pădurea încărcată de 
chiciură era plina pină la refuz de can
delabre de argint. Gerul ne stimula miș
cările șl glumele. Ca în alte rare ocazii, 
vinătoril au tras în ziua aceea ca niște 
maeștri iar „tabloul" zilei Infățtșa vreo 
cincizeci de fazani și ceva mai mulți 
Iepuri. Erau deei motive de bună dispo
ziția și poate doar regretul ci era ulti
ma zi de vînățogre a lut ’71. Dar ziua 
mi-a rămas întipărită în memorie, gra
fie unuia dintre foștii mei tovarăși de 
vinătoare. Lucrurile, la sfirșitul unei zile 
de vinătoare, sint destul de banale. Dar 
acest tovarăș de vinătoare a ținut ca 
în ziua aceea să nu fie așa. Astfel, cind 
organizatorul vinătoril ne-a întrebat, ca 
deobicei, ce am împușcat fiecare, acest 
tovarăș al meu de vinătoare a răspuns 
la modul serios și spre stupefacția or
ganizatorului :

ADEVĂRURI
■’•«f Frumusețea spectacolului spor
tiv constă in plastica mișcărilor, dar 
și in încărcătura pasională a între
cerii dintre echipe sau dintre parte
nerii Individuali.

• Tactica și strategia sint nece
sare în orice întrecere sportivă, dar 
ele nu trebuie să transforme cimpul 
de joc într-un cîmp de război.

• Cine urmărește să obțină rezul
tate favorabile cu orice preț și prin 
orice mijloace nu poate purta numele 
de sportiv. Victoria trebuie să fie 
fructul superiorității tehnico-tac- 
tice, dar și al loialității celor ce se 
Înfruntă pe o arenă sau pe un sta
dion.

T. St.

— Eu am împușcat doi iepuri și ju
mătate..,

— Cum adică ! s-a mirat organizatorul.
— Așa, bine. Am împușcat „clar“ doi 

iepuri, iar în al treilea, care a căzut, 
am tras și eu și nenea Manolache... Cine 
știe care dintre noi doi l-a împușcat ?...

lată de ce. pe drumul de întoarcere 
acasă, am rîs cu toții, de la Mihăilești 
și pină la București...

Iiie CÂRCIU

Confuzie
Desen de ROMULUS

Moreni
SCARLAT—

I

Valeriu CHIOSE

O imagine de album. Tunari — 1955. ludith Moscu (X), împreună cu. 
echipa jeminină de tir a României, pe. cea mai înaltă treaptă a podiu

mului Campionatelor europene.

F. C. SANTOS - scoasă la... licitație!?
Fost corespondent al agenției de presă TASS In Brazilia, Igor Fesunienko, un 

mare îndrăgostit de fotbal, a publicat — Ia întoarcerea din Rio — o serie de reportaje 
despre culisele fotbalului brazilian,' oferind zeci de anecdote și amănunte fascinante.

In continuare, reproducem fragmente dintr-unul din reportajele ziaristului so- 
- ■ - ■ ■* — -----din cele mai mari cluburi sud-americane,

ASTĂZI, PATINAJUL CLUJEAN MARCHEAZĂ

100 DE ANI
Cînd, in 1866, membrii „Asoci

ației plimbărilor" au amenajat par
cul din miezul Clujului și au creat 
un lac de dimensiuni reduse, ama
torii de activități pe gheată au 
crescut vertiginos, generînd astfel 
ideea extinderii spațiului alb și 
ereărji unei asociații de patinaj, 
care să guverneze această activi
tate ce se anunța prosperă. Aso
ciația, care s-a constituit la 20 fe
bruarie 1872, avea drept scop — 
cum glăsuja însuși statutul ei emis 
chiar în ziua constituirii — „propa
garea și răspindirca sportului dc 
patinaj". Scop ce se împlinea... 
văzînd cu ochy, pentru că lacul 
(înghețdt^de gerurye secolului tre
cut mai ‘multe’luni pe an) a eu- 
noscuf o nemaipomenită animație, 
stîrnită de reprezentanții tuturor 
vîrstelor, reuniți aici atit din plă
cerea alunecării pe gheață, cît și 
din cea a colportării ultimelor 
vești sau cancanuri. N-au lipsit, 
bineînțeles, nici temerarele domni
șoare în rochii lungi și pălării 
generos ornamentate, pornite să 
înfrunte apostrofările „persoanelor 
serioase" și denigrările console
lor lor ce țineau Ia reputație.

Inițiativa clujeană de acum un 
secol nu s-a rezumat. însă, la a 
propaga mișcarea pe gheață și la 
a căpăta adept i. Rezultatele ei au 
fost mult mai begate: creînd a-

DE EXISTENTA
cestui sport o bază și apropiindu-i 
o importantă masă de practicieni, 
patinajul clujean avea să se înscrie 

mai tîrziu — și pentru o îndelun
gată perioadă ■— în dificila com
petiție a titlurilor naționale, dis
pută pe care el avea s-o tranșeze, 
de atitea și atîtea ori, în favoarea 
sa.

Cînd însă iernile clujene, din 
ce în ce mai blînde și patinoarele 
artificiale, răsărite în alte locali
tăți, au suprimat atuurile deschi
zătorului de drum, orașul de pe 
Someș a întrat într-un apăsător 
anonimat, scădere de formă în 
care-1 găsește, de altfel, și sărbă
toarea centenarului de astăzi. E- 
clipsa din care bătrîna Napocă va 
ieși — sperăm — curînd, gratie 
oglinzii de gheață (patinoarul ar
tificial) aflat acum în prezilele 
dării sale în folosință.

Și cum centenarul patinajului 
clujean se cere sărbătorit pe... 
gheață, iată și motivele pentru care 
nu marcăm astăzi decit aniversa
rea a 100 de ani de la înființarea 
primei grupări de patinaj din Ro
mânia, urmînd ca sărbătorile ge
nerate de această prestigioasă ani
versare să le înregistrăm luna vi
itoare, cînd patinoarul artificial — 
acest splendid dar făcut centena
rului — îsi va deschide porțile

Nușa DEMIAN

vietic, referitor la viața intimă a unuia 
F.C. Santos, proprietarul lui Pele.

...într-o dimineață de aprilie a anu- 
i 1970 secretara a bătut insistent in 
;a cabinetului generalului Ribeiro, 

vicepreședintele celebrului club bra
zilian de fotbal, Santos.

Ca de obicei, generalul citea ziarele, 
îndeletnicire de la care nu-i plăcea 
să fie deranjat. Auzind, însă, că este 
vorba de o vizită foarte importantă, că 
un oarecare Ibrahim Zaidan a venit 
tocmai din Africa să-1 vadă, generalul 
Ribeiro a îndepărtat, nemulțumit, zia
rele și a Încuviințat : „să intre !“.

După cîteva cupe, în fața vicepre
ședintelui se afla un tînăr smead, 
care , ș-a recomandat drept reprezen
tant fii clubului „Marakesh Football" 
din Rabat, expUcînd că șefii săi, niag- 
națlt petrolului marocan, intenționează 
să înființeze un club de renume mon
dial. In care scop vor să cumpere 
cîțiva jucători brazilieni de primă 
mînă/

Obsedat de dificultățile materiale prin 
care ; trecea clubul său. Ribeiro s-a 
înviorat brusc, și-a invitat interlocuto
rul se ia Joc, dar după un prim m°* 
mentf de exuberanță s-a mohorit *.

— par campionatele mondiale din 
Mexfc ? — s-a lamentat.

— FI. să lăsăm campionatele mon- 
cumpărătorul. Noi

luăm 
din

să lăsăm 
dial? — a exclamat 
cumpărăm jucătorii acum și îi 
după terminarea campionatelor 
Mexic...

» I '' *

Om practic, generalul s-a gîndit 
afacerea este surizătoare, doar — 
•toată lumea — posibilitățile 
rocanl ai petrolului sint 
Cu ajutorul contabilului 
Ribeiro a consultat cursul 
l-a comparat cu valoarea 
monede naționale, a dat

că 
Știe 

regilor m.a- 
nelimitale... 

clubului, 
dolarului, 

celor două 
______ cîteva tele
foane și... a anunțat preturileCarlos 
Alberto — 130 000 de dolari. Joel, sto
perul Iul Santos și al echipei naționa
le. tot 130 000, Rildo, 150 000: Coutinho, 
partenerul lui Pele, și mijlocașul Lima 
au fost evaluați la 120 000 de dolari 
fiecare, cei mal mie preț (100 000 dc 
dolari) fiind solicitat pentru Dorval, 
care împlinise deja 30 de ani.

Afacerea părea ca și terminată cînd 
— a doua zi — vizitatorul african a a- 
nunțat că șefii săi. consultați telefonic, 
nu sint de acord cu achiziționarea lui 
Dorval și că, totuși, suma U se pare 
prea mare..

După cîteva cești de cafea, suma ge
nerală a tranzacției a fost coborită 
cu cîteva zeci de mii de dolari, iar 
marocanul — evident mulțumit — l-a 
întrebat Pe Ribeiro despre posibilită
țile unei cumpărări suplimentare.

— Desigur... Doar Djalma Diaz șl 
Pele nu pot fi vinduti sau transferați.

...O dată terminate tratativele, vice
președintele i-a invitat în cabinetul 
său pe reporteri și l-a informat că 
jumătate din prima echipă a lui San-

tos a fost vîndută unei țări africane 
care a hot^rît să-și dezvolți fotbalul, 
clubul brazilian urmărind prirf aceasta 
nu interese materiale directe, ci »ăs- 
pîndirea fotbalului în lume !

Bomba fusese aruncată, discuțiile — 
pro șî contra — s? învîrtejau. jucă
torii vînduți — carG aflaseră ei înșiși 
de tranzacție din presa de dimineață — 
protestau cu vehemență, cînd a apă
rut pe piață numărul de vineri al săp- 
tăminalului „Plaear”. tipărit la Sao 
Paulo, care anunța în manșetă : SEN
ZAȚIE ! UNUL DINTRE REDACTORII 
NOȘTRI A CUMPĂRAT JUMĂTATE 
DIN ECHIPA ȘANTOS !

într-adevăr, trimisul potenta)ilor ma
rocani fusese un... ziarist din Șao 
Paulo, care publica acum fotocopia 
scrisorii generalului Ribeiro șl seu 'a 
că țoată farsa se întîmplase în ziua 
de... 1 aprilie !

Comentariul săptămînalului era. însă, 
mult mai amar decît scuzele reporte
rului : „Am dorit să demonstrăm că 
responsabilii fotbalului nostru nu au 
nici o pregătire și nu sint în stare 
să conducă treburile unui club. Am 
vrut să arătăm că Santos se află In
tr-o mare jenă financiară. In sfîrsit, 
am vrut să arătăm cit de 
este încheierea unor acorduri 
între jucători și cluburi 
unelte".

A doua zl, Ribeiro demisiona...

vrut să arătăm cit de necesară 
------ ------ ____ i ferme

C to așa fel
incit primii să nu mai fie niște simple

YVI VI ÎNCEPE, OLIMPIADA!
O știre. într-adevăr, 

startul olimpic a fost 
luni și se dă astăzi I 
„Sala Palatului" !

Să fim bine înțeleși, este vorba 
despre un start... muzical, umoristic 
și coregrafic, adică de spectacolul 
„VINE, VINE... OLIMPIADA !“, pre
zentat de teatrul de revistă și co
medie „Ion Vasilescu" din București.

Ciupi Rădulescu și George Milia- 
lache, un cuplu consacrat în revuis
tica de inspirație sportivă, prezintă 
o avancronică pe portativ a marii 
confruntări olimpice de la Munchen.

„Lotul" pe care-1 aliniază la... 
rampă cuprinde cîteva vedete îndră
gite de marele public ; Nicolae Nițe- 
scu, Lucky Marineșcu. Dorin Anasta- 
siu, Cornel Constantiniu, Petre Geam- 
liașu, Norina zXlexiu, Rodica Paliu, 
Doina Tamaș, Maria Bernacki, for-

senzațională : 
defalcat cu 6 

Unde ? In...

mația vocal-instrumentală „Savoy" și 
Ciupi Rădulescu, care apare în dubla 
ipostază de autor și interpret.

Așadar, cîntec, dans, glume, voie 
bună, pe o temă sportivă de mare 
actualitate.

Nutrim speranța că „olimpicii" 
noștri, stimulați de atenția ce li se 
acordă, vor face totul pentru a nu 
dezminți speranțele ce se pun în ei, 
răspunzînd astfel : „Vine Olimpiada ? 
Las* să vină, sîntem gata ! {V. CH.)

D-ale fotbalului
• Voința 

face uneori 
ca individuală. Dar nu întotdeau
na. Deci...
• Sudura dintre compartimente 

este de un singur fel: autogenă.
• Cind ai cap, argumentele stau 

în... picioare !
•

șite
mă,
•

chiar căpitanul echipei, ca să ra
teze o lovitură de la 11 metri,

Barbu ALEXANDRU

echipei de a învinge 
mai mult decit tehni-

Arbitrul care dă decizii gre- 
nu-și dă seama că, pină la ur- 
acest'ea sint împotriva lui ?
Nu e nevoie să fie desemnat

,■ illlhj|Wiifttff1,1 ' 111 ;:ri-jii i i-li11.•

Și 
muncă

«le 
c-

Timișoara.
____ - merită f 

difuzare pe scară națională, iar 
dacă e cazul chiar o reeditare 
masivă la editura Stadion.

D. MORARU-SLIVNA

vom fi in semifi-• 24 de ani pe gazon • „Cred că
Dobay filatelistul, Dobaynai ele. campionatului Europei" •
MARCAT III GLASER':
11 • „CONSTANTIN A

fl

BAKCSYFoto

de 
el

experiență 
discuția cu

3—0) la București. Șl eu care aș

KETT GRO2SA, ARAD. Am primit C 
ricaturile. Una dintre ele va apare 
într-un număr viitor. V-aș sfătui să dați 
mai multă atenție desenului. Începutul, 
oricum, e promițător.

r

Cassius Clay are 
revanșă cu Joe 
vara aceasta.

Deși oină nu

pianistul O „CEL MAI FRLMOS GOL L A I 
• Tătaru I nu voia tricoul cu nr.

Da, ȘTEFAN DOBAY poate fi con
siderat' o legendă vie a fotbalului 
nostru, căruia i-a dăruit cei mai fru
moși ani ai vieții șale și care, in 
schimb, i-a oferit cele mai frumoase 
satisfacții : ani în șir în rîndul celor 
mai buni fotbaliști din țară, de 41 
de ori in echipa națională, prezent 
la două turnee finale ale campiona
tului mondial, campion național în 
1-epetâte rînduri cu Ripensia etc. etc. 
apoi antrenor la C.C.A. din anii de 
glorie, antrenor al echipei naționale 
care a învins Iugoslavia la ea acasă, 
în 1956...

— Am 63 de ani; 53 au fosț 31
sportului, și în special, ai fotbalului. 
Am atitea amintiri din viața asta mi
nunată, petrecută pe gazon, am strins 
atîta experiență, incit e păcat ca ea 
să se piardă și. dc aceea, lucrez la o 
carte de amintiri care va cuprinde 
atit epoca fotbalului antebelic, cit și 
pe cea postbelică. Pentru că am ju
cat aproape un slert de veac. Am în
ceput în 1924 la Unirea Timișoara, 
cînd aveam lf ani, și mi-am încheiat 
activitatea la 8 iulie 1948, la Mediaș. 
Eram la Kares și ultimul meu adver
sar a fost U.T.A.

Aceste cuvinte mi le-a spus Ștefan 
Dobay la Tg. Mureș unde locuiește 
acum și unde l-am vizitat cu cîtva 
timp în urmă. Avînd un sac fără 
fund cu amintiri și o atit de bogată

jucător și antrenor, 
_____este dintre cele mai 
plăcute. Firește, nu putem ocoli ches
tiunea Ia ordinea zilei : cele două 
meciuri România — Ungaria.

— Noi avem perspective frumoase 
de calificare, spune Dobay. și asta 
din mai multe motive : mai intii pen
tru că avem o echipă tinărâ. obraz
nică in sensul bun al cuvintului, că
lită in bătălii dintre cele mai apri
ge, cu o puternică dorință de afir
mare și de confirmare a rezultatelor 
de pină acum : apoi, primul meci il 
jucăm Ia Budapesta, unde putem pi
păi adversarul și găsi cea mai bună 
tactică in vederea returului de ia 
București; in al treilea rind avem 
un antrenor, vorbesc de Angclo Ni- 
culescu, care și-a dovedit capacitatea 
și prin rezultate. Pe scurt, cred că 
vom fi *
Europei. Trebuie insă să aliniem cea 
mai bună echipă, cu toate vedetele ei. 
Este inadmisibil să nu se poată conta 
în orice moment — din cauza înfu
murării lor — pe jucători ca Dobrin 
sau Dumitrache, pe care și i-ar dori 
orice reprezentativă din lume. Dar, 
sper că atit unul, cit și celălalt au 
ajuns singuri ia această concluzie.

— Pe vremuri, și noi, intervine so
ția lui Dobay, eram in concurență : 
fiecare dorea ca soțul ei să se 
prezinte cit mai bine la meciuri, să

în semifinalele campionatului

Recunoașteți pianistul ?
se scrie cit mai frumos despre el prip 
ziare. ‘'

Vorbim apoi despre altă pasiune, 
mai recentă, a lui Dobay ; filatelia. 
Tocmai îi trimisese la București, lui 
Mircea David, alături de care a ju
cat atitea meciuri, un plic cu timbre. 
Clasoare, pensete, albume de mărci 
din toată lumea. Observăm intr-una 
din camere un pian cu coadă :

— Cine cîntă la pian, Pișta-baci ?
— In familia ima au ciptat toți : 

părinții mei, eu, soția mea, fiul meu.
— Pișta cîntă muzică populară și 

ronian|e, eu muzică clasică, și băia
tul nostru — muzică ușoară, inter
vine din nou soția lui Dobay.

Și cel care ani de zile a îneîntaț 
tribunele cu cursele sale pe extre
mă. ne probează pe moment cunoș
tințele sale muzicale, acordurile ro
manței „Trece-un car cu boi pe drum" 
umplind camera.

Revenim la fotbal, după acest in
termezzo :

— Care ar fi cele mai plăcute a- 
mintiri de pe _

— Victoria cu 2—1 asupra Iugosla
viei, in 1934, cind ne-am calificat 
pentru turneul final al campionatului

gazon ?

mondial. Tot dc acest 
și cel mai frumos gol,

meci e legat 
și cel mai frumos gol, pe care, soco
tesc eu, l-am marcat în cariera mea. 
Scorul era 1—1, noi trebuia să cîști- 
găm neapărat ca să mergem mai de
parte, și ey ratasem marcarea punc
tului hotărîtor. Trebuia să mă revan
șez. La un moment dat. Șobi Schwartz 
îmi trimite mingea așa cum 
numai el știa, eu înaintez pe stingă 
și ajung aproape de linia de corner, 
cam la 14—15 metri de poartă. Șut 
— GUser nu credea că voi trage la 
poartă din ace] unghi pe care zia
riștii îl numesc imposibil — și gol. 
2—1 pentru noi, delir pe stadion, c- 
rant buni pentru Triest, pentru me
ciul cu Cehoslovacia, unde Planicka 
ne-a bătut. Ca frumusețe, nu pot uita 
două jocuri : Ripensia — A. S. Bonta 
în 1938, la Timișoara și acel 3—0 cu 
A. C. Milan, tot in 1938, dar la Bucu
rești, in cadrul „Cupei Europei Cen
trale'*.

— Ca antrenor, care au fost marile 
dv. satisfacții ?

— Firește, perioada în care am an
trenat pe C.C.A., din iunie 1955 pină 
în martie 1957. Am avut norocul să 
întilnesc niște jucători de aur și ca

valoare fotbalistică și ca oameni. 
M-au înțeles, i-ani respectat, îmi face 
și azi plăcere să mă întilnesc cu ei. 
Toți erau îndrăgostiți de fotbal și 
asta contează enorm. Ce, Ghiță Ca- 
coveanu era un mare talent? Nu. dar 
se pregătea cu sirguință, respecta 
indicațiile și a ajuns in echipa na
țională. Sau, Tătaru I : nu voia in 
ruptul capului să joace extremă stin
gă. El fusese inter stingă. Dar acolo 
il aveam pe Fcry Zatoda. I-atn dat 
cu sjla tricoul nr. 11 (mă uitam cu 
nostalgie la el pentru că numărul a- 
cesța îl purtasem și eu). Fină la ur
mă, l-a îndrăgit. I-am învățat pe a- 
mindoi (pe Fery și Tătaru) jocul pe 
care-1 făceam altădată eu 
Schwartz.

— Ce jucător de la C.C.A. 
drăgit mai mult ?

— Acum, după curgerea

P. GOCIU. BRAILA.
3o de ani. Meciul lui 
Frazier va avea loc în

C. COSTAȘ, MORENI.
este sportul meu nr. 1, așa cum pare 
să fie pentru dv„ am parcurs cu deo
sebit interes cele patru pagini mari ale 
scrisorii dv„ care reprezintă o caldă 
pledoarie pentru acest sport. In esență, 
faceți apel la sprijinul Televiziunii : 
„Tovarășul Cristian Țopescu care, în 
treacăt fie spus, este un băiat foarte 
simpatic, face ce face și reușește să ne 
dea Ia televizor cite un meci de fotbal 
sau o Sntreeere în alt sport, disputată 
chiar peste hotare și a cărei vizionare 
era nesperată, dar în problema propa
gandei pentru oină n-a făcut nimic. 
Poate că n-a văzut un joc de oină așa 
cum trebuie, și. de aceea, acest sport 
nu-i suscită interesul". Sint convins că 
rtndurile dv. nu-1 Vot lăsa indiferent pe 
Cristian Țopescu,. Să. știți. însă, «ă. in 
primul rind. oiniștji pot face propagandă 
pentru acest sport. Prin jocul lorii Eu 
vorbesc cu Țopescu, iar dv, vorbiți 
cu ei 1

ELENA NEDELEA. BOLINTINUL DIN 
VALE. Iată și cea de-a opta minune a 
lumii : o fată care ne scrie șase pagini 
despre... hochei pe gheată ! Va veni, 
probabil, ziua, cînd nici halterele nu 
vor mai fi un sport exclusiv masculin 1 
Vă promitem că vom scrie mai mult 
despre acest sport, mai ales dacă ho-

și Șobi

ați în-

,_t_ _ , .. anilor,
pot spune că acela care a împlinit 
visele mele de antrenor, a fost Con
stantin.

...Era noapte de-a binelea cînd am 
plecat din casa în care fiecare col
țișor parcă îți vorbea despre fotbal...

Mircea TUDORAN

cheiștii noștri ne vor da ocazia? și încă 
ceva : nu numai c.ă nu ne gindim să 
venim pe patinoar pentru a vă., săpuni*’, 
cum vă exprimați dv.. dar apreciem fap
tul că, în ciuda faringo-amigdalitej ..de 
toată frumusețea", pe care ați prins— 
în iarna aceasta, la hochei nu vă fin- 
diti să tribali acest sport, pentru altul 
n)gj confortabil. De pildă, tenisul de 
masă 1

MARIN CHIRIȚA. CAL AR AȘI. „Sîntem 
opt colegi de serviciu și ne-atn împăr
țit in două tabere, din cauza fotbalului. 
Patru dintre noi (priutrr care Și eu) sus
ținem că meciul Portugalia — România 
(3—0) din preliminariile campionatului 
mondial u-a fosț transmis, î» direct, la 
Televiziune. Ceilalți patru afirmă cu tărie 
contrariul și**n(r tachinează, spunind că 
ne-a slăbit memoria, că nu ne mai ajută 
condiția fizică etc. V'ă rugăm, ca un bun 
arbitru ce steleli, să „fluierați- sfirșitul 
disputei". Mă grăbesc, in primul rind. 
să spun că memoria nu v-a slăbit de 
loc. Dacă aș fi medic, v-aș elibera și un 
certificat în acest sens ! Partida Portu
galia — România a fost filmată și trans
misă a doua zi la televiziune.

C. SBERA, COMUNA BAZOSU NOU. 
Rapid a pierdut cele două meciuri cu 
Tottenham, cu 3—0 la Londra și cu 2—o 
(nu “ “ ' ’ —

fi jurat că un șef contabil nu poa-.s să 
încurce cifrele ! Achitati-vă parijl ș:... 
nu mal faceți altul 1

•
GHEORGHE MITRACHE. CARACAL. 

Semifinalele campionatului european de 
fotbal vor avea loc într-una din urmă
toarele trei țări : Anglia. R.F. c Germa
niei și Belgia. în această orchr.e prefe
rențială și bineînțeles. în fun?ție de 
calificarea țărilor respective ir. semifi
nale Perechile vop fi trase Ia -mi. eFe 
urmînd să dispute L’N SINGUR MUCI, 
în caz de egalitate Si după prelungiri, 
meciurile se vor rejuca.

MARIN PASCALU. BUCUREȘTI. .In 
fundaș, executfnd o k>vtturâ’ acordata 
pentru ofsaid, poate trimite mingea in 
poarta cealaltă, inscriind astfel un sol T". 
Nu intrucit pentru ofsaid se4acordă o 
lovitură liberă INDIRECTA. Dar. crffleti 
că dacă nu l-ap opri regulamentul, yn 
fundaș ar înscrie un gol din Rropria sa 
jumătate de teren ? Așa au măcar o 
explicație...

Ilustrații ; N. CLAUDIU
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CAMPIONUL INTERNATIONAL

C NICOLAU ÎNVINS
IN PRIMUL TUR I

tri-IAȘI, 19 (prin telefon, de la
misul nostru). Finalele campionatu
lui republican de judo (juniori 
mari și mici) au început în sala 
„Agronomia11 din localitate sub sem
nul unor mari surprize. Cea mai 
spectaculoasă dintre acestea a fost 
înfrîngerea proaspătului campion 
internațional Cristian Nicoiau care, 
în primul tur, mult prea sigur 
sine, lăsîndu-se chiar așteptat 
teva minute de adversar și de 
bitri — ca o mare „vedetă11 — 
început partida inaugurală 
Diethelin lost (Trotușul Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) complet descoperit. 
După numai cîteva secunde, a fost 
surprins cu o tai-otoshi (proiectare 
laterală), în urma căreia s-a văzut 
cu un aprecibil handicap. Cu toate 
eforturile din ultima pai-te, n-a reu
șit să schimbe soarta partidei și 
astfel a părăsit salteaua învins.

M. Notopol (Dinamo Brașov) 
dispus în limita cat. 70 kg. prin 
vusci gachi (superioritate tehnică) 
de I. Petrof (Șc. sp. 2 Buc.), C. Mi- 
halca (Vagonul Arad) l-a învins 
înainte de limită, în cadrul cat. 65 
kg., pe colegul său Șt. Murcșan, 
iar C, Coman (Trotușul) deși a 
cat de la cat. 70 kg la cat. 80 
I-a învins prin yusci gachi pe I. 
lip (AS A. Pitești).

Iată și alte meciuri „tari11 ale 
niorilor mari: cat. 60 kg; N. Trâș- 
că (Î.E.F.S.) b. ippon S. Buhai (Vo
ința Focșani): cat. 70 kg: M. Noto
pol (Dinamo Brașov) b. ipp. C. Ja- 
cotă (Metalul Roman); cat. S0 kg i 
C. Coman (Trotușul) b. y. p. Obreja 
(Rapid Buc.); cat. 493 kg : D. lost 
(Trotușul) b. y. FI. Secu (Se. sp. 2 
Buc.).

Cu mult interes sînt urmărite, 
pe a doua salte®, confruntările ju
niorilor mici. Loghin Lazâc (Vago
nul Arad) a trecut de toți adver
sarii pe care i-a întiinit la cat. 
65 kg.

Duminică dimineața au loc parti
dele semifinale și finale.

Costin CHIRIAC

Pag. a 3-a

ALERGĂTORII DE CURSA 11IACA Al METALULUI BUCUREȘTI
3
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...O zi obișnuită de lucru, ca mul. 
te altele In această iarnă. Dar una 
de muncă intensă, ceea ce dovedește 
că antrenorii secției — apreciată de 
altfel pentru cîteva valoroase rezul
tate — prepară cu seriozitate asal
turile contra actualelor recorduri, 
personale sau naționale, din primă
vara și vara anului olimpic. Se vede 
clar că secția Liei Manoliu, a Ma
rianei Goth, a Iul Șerban Ciochină 
și a colegilor lor, pregătește noi 
surprize plăcute Iubitorilor atletis
mului din țara noastră.

Aceasta este Impresia generală pe 
care ne-a format-o si consolidat-o 
vizita de zilele trecute In sala mică 
a complexului „23 August", acolo 
unde se antrenează atlețil clubului 
bucureștean Metalul. Căci, pe zgură, 
în jurul gropilor de sărituri sau al 
locurilor de aruncări, toată lumea 
desfășura o activitate febrilă i se 
corecta trecerea peste garduri, se 
făceau exerciții de forță cu haltere, 

pentru 
obser-

unei școli profesionale auto. „Bă- 
trinul" cum 1 se spune In Huria a. 
nilpr de juniorat, cămine un exem
plu de seriozitate, este omul care 
Știe să se liniștească, pe el ș! pe 
alții, cu vorbe domoale. „Sperăm 
ca anul acesta să atingă o valoare 
europeană" — sînt cuvinte apuse cu 
mlndrie de antrenorii săL Iar el, 
cu mal multă modestie, lșl »pune 
dorința simplu I „Ml glndesc la_. al 
cincilea cerc elmpic.-* Șt pentru eă 
cel mal bun junior al țării tn 
cursele de la 400 m In sus ți-a ter
minat pauza, II- urmărim cum s«

vedea cu ochii Munchen-ul. 
n-o găsim i ți-a efectuat, special, 
mai devreme antrenamentul șl s-a 
dus în sala mare a complexului, să 
mal ^ure* ceva de la idolul ei din- 
totdeauna, Viorica V'tscopoleanu, 
care se antrenează acolo. E una 
dintre modalitățile d« a-ș! completa 
antrenamentul. Nici Tudorița Ne» 
felea, componentă a lotului balca
nic de cros („are numai doi ani de 
aBettem"). nfd Cornelia Holub (800 
ți 1500 m) nu erau de față. încon
jurau (a cita oară ?) parcul ^23 Au
gust*. Sînt fetele eare aleargă lu-

Ă.S.Ă. It. MUREȘ A DEBUTAI Faceți cunoștința cu fruntașele Diviziei

I
I
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se efectuau curse lansate 
mărirea fuleului.. Corectări, 
vații, repetări la nesfîrșit.

ANTRENORII...

Todca,Georgeta Dumitrescu, Livia 
Constantin Nourăscu, Constantin 
Crețu, coordonați de Silviu Dumi
trescu, formează colectivul de antre
nori care trasează drumul destine
lor atletice ale metalurgiștilor.

— Ne împăcăm foarte bine — ne 
spune S. Dumitrescu — ne împărtă
șim experiența. Ne-am format un 
stil unitar de . lucru, mai ales in 
privința pregătirii semifondiștilor și 

de 
at- 
lu-

fondiștilor. De aceea, în funcție 
vîrsta și categoriile valorice ale 
leților, fiecare dintre noi poate 
era — împreună sau alternativ 
cu orice grupă.

Intr-adevăr acesta pare să __
primul dintre motivele care au des
chis unora dintre atletii de la Me
talul porțile echipelor reprezenta
tive, i-au urcat pe podiumul cam
pionilor sau le-au înscris numele 
în rindul recordmenilor. Lipsa in
tereselor minore, eliminarea concu
renței neprincipiale, conlucrarea in 
vederea atingerii acelorași seopuri 
— performantele sportive de valoa- 

ale

Mariana Goth, 
reprezentantă de 
frunte a metalur
gicilor, tn pei
sajul atletismului 
românesc, zîmbe- 
ște fericită lingă 
cifra recordului 
său la „sută".

O convorbire telefonică avută 
ieri dimineață cu antrenorul Tibe- 
riu Bone ne-a oferit cîteva amă
nunte privind primul joc susținut 
de A.S.A. Tg. Mureș în Albania. 
Partida s-a disputat joi în localita
tea Vlora, In compania formației 
Flamurti, din prima divizie, cu 
care A.S.A. a terminat nedecis i 
0—0.

Tn prima repriză, ne spunea Bone, 
fotbaliștii mureșeni au acționat mai 
puțin eficient, dar în a doua s-au 
comportat mult mai bine, și-au 
creat ocazii de gol, ratate însă de 
Lucaci, Fazekas și Hajnal. A fost 

Nagel — 
Czako, N.

Varadi, 
Naghi

fie
Fotoi D. NEAGU

re — șînt poate marile cuceriri 
acestui colectiv de antrenori

— In momentul de față — 
spune Georgeta Dumitrescu — 
antrenorii, continuăm munca de 
lecție, pe care o considerăm de 
raai mare importanță în creșterea 
sportivilor de performanță. De pri
mul pas făcut, depind și următorii.

ne 
noi, 
se
tea

ATLEȚII...
Speranța cea mal mare a atleti- 

lcr metalurgiști se numește Ghcor- 
ghe Ghipu, elev în ultimul an al

(Urmare dm pag. 1)

.„„„..„o .
întrebuințată formația i 
Szollosi, Toth, Ispir,

Bblboy,Naghi (Lucaci), 
Mureșan, Fazekas, Hajnal. 
a fost înlocuit, deoarece a suferit o 
întindere.

Situația in clasament
De cîțiva 

vizionară B 
campionatul

ani, de dud fasta dl- 
Tractorul participă în 
diviziei C, ea se află 

mereu printre eele mai bune echi
pe și, an de an, a fost la un pas 
de a reveni în eșalonul secund. 
Acum, cind conduce la jumătatea 
campionatului cu un avantaj destul 
de substanțial, trei puncte față 
Metrom Brașov, Tractorul va 
borda returul eu mult elan, cu 
credere în forțele ei.

Fără exagerare, Tractorul 
poate .numi fruntașa întregii divi
zii C, deoarece este singura echipă 
neînvinsă în tot turul.

Succesul înregistrat în toamnă se 
datorește, în bună măsură, serio
zității cu care se pregătesc jucătorii

de 
a- 

în-

S»
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lansează din nou 
mănătoare aceleia ___  _________
doar cu două minute înainte.

O căutăm din ochi pe cealaltă 
pretendentă Ia ultimul „inel" olim
pic, săritoarea în lungime Dorina 
Cătincan, elevă la liceul ..Mihai 
Viteazu". După un progres de 66 cm, 
realizat într-un singur an. îi mai 
lipsesc, acum, doar 14, pentru... a

într-o cursă, a=e- 
de-abia încheiată.

DUPĂ ETAPA A DOUA A RETURULUI MASCULIN

SCADE NUMĂRUL CANDIDATELOR LA RETROGRADARE
BRAȘOV, 19 (prin telpfon, de la 

trimisul nostru). Aceleași șase echipe 
fDint-mo. Steaua. Rapid.’ I.E.F.S., Pro
gresul și Politehnica Galați) s-au im
pus categoric in fața învinselor din 
ziua anterioară, situate acum, in cor- 
po.re, in partea a doua a clasamen
tului.

După cum evoluează, dinamoviștii 
bucuFeșteni se detașează net de restul 
fruntașelor, printr-un joc superior în 
toate compartimentele, prin forță, 
rezistență, tehnică individuală, omo
genitate, Prin urmare, este greu de 
presupus că aici, la Brașov, In urmă
toarele întilniri din cadrul primului 
turneu al returului, alb-roșii să ce
deze vreun set. Mai mult ca sigur, 
ej îți vor păstra intactă zestrea de 
două puncte avans, asimilată în tur. 
(Apropo de Dinamo, cițiva dintre 
tehnicienii celorlalte echipe ne spu
neau, in glumă, că ar treimi scoasă 
din campionat, pe motiv că... nu mai 
are adversar). Dar. nu se știe ce 
plănuiesc în umbră outsider ii — 
steaua, Rapid, l.E.F-S. și chiar „Poli" 
Galați — pentru turneele următoare.

în ceea ce-1 privește, antrenorul 
stelirtilpr, Tănase Tânjise. studiază în 
detaliu situația echipelor la setaveraj 
și punctaveraj și face calcule rigu
roase de viitor, în timp ce băieții săi 
nu prea reușesc să smulgă aplauzele 
publicului brașovean. Cîștigă, e drept, 
dar parcă nu ca altădată, cu dezin
voltura obișnuită. Și nici celelalte 
echipe nu se mai tem de ei. Timi
șorenii, de pildă, i-au pus vineri 
seara, deseori Ia încercare. Bartha, 
Stamate, Enescu și Crețu rămîn în 
continuare, pilonii pe care se spri
jină tot edificiul stelist. Dar, o mare 
echipă trebuie să aibă 8—10 aseme
nea jucători... Tn plutonul fruntașe
lor, Rapid. — cu Moculescu, Cliițigoi 
și Ion în vervă — dovedește <> lorță 
colectivă de aplaudat (asemuindu-se 
ir) multe privințe eu Steaua anilor 
trecuți) dar și unele lacune care o 
fac capricioasă, chiar și in cursul 
aceluiași meci. Constant bine evolu
ează formațiile LE.FJS. (care vineri 
a dovedit din nou o bună pregătire 
atletică și mobilitate a jucătorilor, 
între care am remarcat pe Popescu,

llandrea, Pop șj Stancu), Progresul 
și PfjJjtohnica Galați. Acestea din 
urmă au lăsat o ințpresie favorabilă 
în evoluțiile de pînă 'acum. „Bancarii" 
culeg roade din expț-riența de con-

Nicolau, 
gălățeni 
crescută
Bologa, Dragoș Popeșcu, 
care se nlituri —: —
Popa, Păduraru

curs a unor jucători ca 
Nicoiau, Ozun, în timp 

demonstrează 
unor tineri)caa

alătură

Poroșnicu, 
ce studenții 
capacitatea 

Dumitrescu,
Gheorghe, 

Experimenta ților 
:uraru.

nar, chiar și la minus 15 grade „mo
desta" distanță medie de 800 km.

Facem cunoștință și cu „cei care 
vin din urmă", așteptînd confirma
rea în lupta cu zecimile de secundă 
sau cu centimetrii : Constantin Be- 
bercche, care bate la porțile lotu
lui republican de cros, Nicolae 
Voicu (semifond), Vasilc Mocanu 
(greutate). Die Rotaru (ciocan). Dida 
Scări at (garduri). în 
sportivi cu clarificare, 
selecțiile repetate. — 
bază în promovare, stabilit de co
lectivul de antrenori metalurgiști.

Am asistat la unul dintre antre
namentele specifice unei secții cu 
alergători pe distanțe medii și lungi. 
Am aflat amănunte despre o mun
că mai puțin spectaculoasă poate, 
dar tot alit de plină de satisfacții 
ca în orice alt sport. Preferințele 
contează mai puțin. Mai înainte de 
toate este satisfacția, bucuria de a 
te întrece cu tine însuți. Acest a- 
devăr 1-ant verificat prin vizita e- 
fectuată la antrenamentul atleților 
din clubul Metalul București.

Radu T1MOFTE

total, 70 de 
rămași după 

principiul de

Din problemele voleiului ieșean

INTENȚII MĂRTURISITE
ALE ANTRENORULUI PENICILINEI

Mare eveniment voleibaliști? : fetele 
au reluat disputele campionatului națio- 
.n.aj prin țjocpril£ din mur, 
d;i-nî-se prilejul, am stat de vorbă — 
în avanpremieră — cu Nicplae Rotbe-sc.u, 
antrenorul echipei eajnpiosuje, penicllwa

— V-ați alcătuit un plan special de..»* 
bătaia pentru returul campionatului?

— Nimic deosebit, Vrem doar să ter- 
ETîiăTn pentru a treia oară pe primul

— După cîte știm. Iotul Penicilinei se 
rezumă doar la nouă fete, tn cazul că 
©ți fi avut 12 iuttâtoare, așa cum prevede 
rie altfel regulamentul, desigur că .cele 
einei ind-isponitoilitățî pe care le-ați ■acu
zat La meciul cu Rapid București n-ar 
mai fi afectat prezența PentcWt-nei la 
întîlnârea din București cu feroviarele.

t? Siut eej mai UUerewM, sâ avem in 
lot 12 și nu nouă jucătoare. Deocamdată 
insă sînt doar nouă, așa cujn spuneți. 
In volei, valorile cresc greu. Am să vă 
dau șj un exemplu. Cu Aurelia Căunei- 
Ichim lucrez de aproximativ

Mergem
ATLETISM : Sala .23 August", 

ora 9 : întreceri in cadrul cam
pionatului republican de juniori.

BASCHET ; Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Voința — Politehnica 
Cluj (A. m.), Dinamo — Univer
sitatea Cluj (A. m.). Steaua — 
Politehnica București (A. m.);
sala Constructorul, de la ora 9.30: 
I.E.F.S. — Universitatea Timișoara 
<A. X,), Politehnica — Crișul (A. 
f.); sala Giuleștl, de la ora 10.30: 
Rapid — Sănătatea Satu Mare 
(A £.); sala Progresul, de la ora 
11: Progresul — Olimpia (B. f.).

BOX: Sala Liceului Matei Ba- 
s»rab, or» 
din cadrul 
pipri (faza

FOTBAL : 
ora 11 : C'- 
dențesc.

îfl; prlipele meciuri 
campionatului de Ju
pe municipiu).

„ . Terenul Gheneea, 
steaua — Sportul Sta-

la 
la

: Sala Steaua (de 
sala Progresul (de 

i sala Dinamo (de la era
LUPTE 

ora 10). 
ora 10) și ----------------- --------
12) — întreceri în cadrul primei 
etape a campionatului div. A la 
lupte greco-roniane.

POPICE; Arena Voința, de la 
ora 8: Voința — Gloria; arena 
Constructorul; de la ora 3: Con
structorul Rulmentul Brașov, are
na Rapid, de la ora 8: Rapid — 
Metalul PlOpenl — meciuri în ca
drul div. A, masculin.

TENIS DE MASA ; Sala Pro
gresul, de la ora 8.30: Voința 
Bue. - Voința Cluj (m). Spartac 
I Buc. — Spartac II Buc. (I) — 
partide copiind pentru campiona
tul republican, echipe.

VOLEI : Sala Dtoamo, 
Medicina — C.S.M. Sibiu 
Dinamo — Ceahlăul 
(A. f.); sala Ciulești, ora 
Electra — T * 
m.), 
rora (B. m.)

or» 9 i 
(A. £.), 
Neamț

, ____  , _ j 12-
Farul Constanța (B- 

ora 14: Locomotiva — Au-

P.

intrai in echipa avea doar 
talentată Și totuși randament 

a început

16Cind a 
ani. Era 
la pretențiile nocistre „ ___
dea abia după cinci ani. Astăzi. Aurelia 
are 21 de aui și nu se poate spune că 
n-ar mai avea nimic dc învățat.

— Asociația sportiva Penicilina 
după cite sin.tem informați, și un 
tru de copii. Nu vă poate, cumva, 
niza cadre talentate ?

— Jn acest scop a și fost creat și chiar 
de aici vom căuta să luăm, pentru a 
completa lotul mare, cele trei jucătoare 
cite ne mai lipsesc.

— Numai trei fete se pot recruta din 
lotul de junioare ?

— Vi se pare puțin ? Sînt mulțumit șl 
de acestea trei. Adevărul este că secția 
noastră de copii a funcționat fără să 1 
«e fi acordat atenția cuvenită. In urnă 
cu trei sau patru ani, cind a fost înfiin
țată. datorită succeselor echipei mari, 
voleiul de performanță ajunsese in iași 
„la modă“. Atunci, multi părinți s-au 
grăbit să-și înscrie copiii la centrul iu u 
înființat, iar mieuțeie pretendente au fost 
acceptate, in corpore, fără ca din partea 
noastră fi intervenit acel proces de 
selecție absolut obligatoriu chiar din 
start. Atunci am greșit. Am greșit inl.ru- 
cit nu aveam experiență. Astăzi însă...

—• Lăsînd de o parte rezultatele echipei 
de senioare a Penicilinei, în rest voleiul 
ieșean vâ^ satisface ?
atit 
ales 
pre 
Mai , ...... _
ca numărul terenurilor de volei sâ creas
că, acesta este într-o continuă scădere. 
»in necesități obiective, de sistematizare 
și construcții, edilii orașului au demolat 
o seamă de baze sportive fără a se în
griji, a$a cum de altfel se dispune prm 

„x «« prealabil,

activitatea

să

are, 
cen- 
fu r-

In mică măsură. Eu văd voleiul nu 
cu sport de performanță, cit mal 
ca sport de masă. Or. la lași, des» 
așa ceva nu se poate încă vorbi, 
mult chiar. In ultimul timp. In loc

lege, ca acestea să fie, în 
in alte locuri. Dacă dispar te- 

că și
refăcute 
renurile, bineînțeles 
sportivă lasă de dorit. Acest aspect nu 
justifică Z7Z7" 7717.777. "7 "’ "7 ~
echipelor divizionare de volei Universi
tatea — fete. Politehnica băieți (di
vizia B), ca și a echipelor de volei șco
lare. în cadrul tuturor acestora trebuie 
muncit cu mai mult simț de răspundere. 
Voleiul ieșean poate șl trebuie să-șl spu
nă njai autoritar cut intui în activitatea 
competiționalâ ia absolut toate nivelele.

G. ȘTEFĂNESCU

însă comportarea modestă

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

îi prețuiesc pentru valoarea lor de 
jucători, ci, așa cum măj-tnrisea 
vechiul internațional Koudas, 
„fiindcă băieții din echipa Româ
niei sînt foarte apropiați. deschiși 
și prietenoși, în opoziție cu alți 
internaționali de valoarea lor care 
abia catadicsesc să-ti adreseze cîteva 
cuvinte". Momentul cel mai frumos 
al festivității de vineri seară mi-a 
apărut cînd fiecare jucător 
P.A.O.K, s-a îndreptat spre 
pondcntul postului său din 
nostru, înmînîndu-i cite un 
și dăruindu-i o îmbrățișare

Vineri dtipă-amiazâ au 
în boltii de la „Olimpiu11 
diștij. întreaga „trupă"

mai <3:
____ _ și Păci_____

în partea a doua țl clasamentului, 
două echipe se apropie mai mult de 
primul pluton : „U" (Cluj care n-a 
putut nici în ziua a kioua să cuce
rească însă ambele puncte și Viitorul 
Bacău, sijpij-ă de antirenorul Vasilc 
Petrisor unei curajoa-ț? operații de 
întinerire. Avind din nou un adver
sar de neînvins (Dinaițio) brașovenii 
prof Viorel Papuc -ai/ străduit doar 
să tacă lațâ onorabil. Din nou au 
decepționat formațiile studenților 
craiovrni și cea brăiîeană, in vreme 
ce timișorenii s-aiț comportat ceva 
mat bine, in țața /Stelei, deși nu au 
reușit să ciștige jriăcar un set. In 
orice caz dacă jh fruntea clasamen
tului Rapid și Steaua așteaptă... mi
nuni pentru a detrona un Dinamo 
superb, în zona retrogradării, după 
această a doua etapă — din nou de
zechilibrată ca forțe — candidatele 
la locurile fatale s-au mai împuținat.

Aurelian BREBEANU

Astăzi, la Brașov și București
(OriPETITII IIf I0MI

$1 tltlOCROS
Inceput duminica trecută, 

nul compot;țlonal de ciclism 
gramedzâ mîine noi întreceri, 
fel, la Brașov, fondiștii vor 
curge 70 km pe șoseaua spre Bran, 
iar ciclocrosiștii se vor întflni in 
Capitală pentru a lua parte la 
competiția dotată cu „Cupa Con
structorul". Disputa pe teren va
riat programează probe pentru 
biciclete de turism și semicurșe, 
juniori și seniori. Primul st-art se 
va da la ora 10, de la baza spor 
tivă Consructorul (șos. Olteniței 
nr. 15—19). aj

sezo-
pro-
AM-
par-

CE LUCRURI MINUNATE SE POT ÎNFĂPTUI!
(Urmare din pag. 1)

toate școlile din municipiu dispun de 
spații bituminizate, pentru practica
rea sportului, că în asociațiile sportive 
sindicale există o preocupare asemă
nătoare (a se vedea stadionul F.Z.R., 
arena de popice de la I.M.R., cea dc 
la Uzina de țevi, în plină construc
ție etc). Sportivii din Roman dispun 
de un stadion și o sală de sport. Mai 
mult, în curînd va li construit un 
complex sportiv, destinat în special 
celor care practică atletismul și in 
perspectivă — așa cum ne-a dat să 
înțelegem tovarășul Petre Enache, 
prim-vicepreședirite al Consiliului 
popular al municipiului Roman — 
fi reanjenajat ștrandul și transformat 
într-o complexă bază 
este de neglijat nici
noua Casă de cultură a sindicatelor, 
o construcție monumentală cum sînt 
puține in (ară este folosită într-o 
apreciabilă măsură pentru activitatea 
sportivă. Ani găsit acolo cercuri de 
șah, care își desfășurau o frumoasă 
activitate, grupa de pugiliști de la 
Laminorul, in plin antrenament. 
Tot acolo au acces jucătorii de tenis 
de masă și tinerii judoka.

Sigur, față de condițiile existente, 
față de sprijinul permanent care este 
acordat sportului de către organele 
șî organizațiile de partid și față de 
spiritul de colaborare statornicit între 
toți factorii cu responsabilități sau cu 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului, rezultatele ar 
și mai convingătoare. Din 
așa cum au subliniat toți 
au lut cuvîntul în analiza 
Comitetului municipal de 
există încă unele neaj'unsuri, râmi-, 
neri in urmă.

De pildă, a fost subliniat faptul că 
nu in toate școlile, asociațiile spor
tive iși desfășoară activitatea pe baza

va

sportivă. Xu 
amănuntul că

putea fi 
păcate, 

cei care 
Biroului 

partid,

unor calendare competiționale, nu toți 
profesorii de educație fizică înțeleg 
să-și aducă aportul calificat la orga
nizarea întrecerilor pe clase, la de
pistarea unor elemente cu aptitudini 
deosebite, pe care B|
tre școala sportivă

De asemenea, în 
sindicale nu peste 
mai propice soluții 
marea masă a salariaților.

S-a arătat totodată că în domeniul 
atragerii elementului feminin in sport 
s-a întreprins foarte puțin, după cum 
în cele două comune Iloria și 
Coidum — situate in perimetrul mu
nicipiului Roman, activitatea sportivă 
este mai mult simbolică. Iată două 
direcții care se pot afla mai mult in 
atenția celor vizați.

Se impune, în fine, ca în asociațiile 
sportive care bat la porțile perfor
manței, să se realizeze pași mai ho- 
tăriți inaințe. Se au în vedere sec
țiile de fotbal Victoria, aspirantă la 
un loc in divizia B, ȘT de popice Da
nubiana, de la care se așteaptă (cam 
de mult) să intre in prima divizie.

Analizînd aceste multiple 
activității sportive de masă 
formanță, Biroul municipal 
a pus un mare accent pe 
țirea muncii de educație 
tuturor asociațiilor sportive — din 
școli, din întreprinderi, în Clubul 
atletic. De bună seamă că numai do
vedind o preocupare mai atentă față de 
pregătirea politică a sportivilor, față 
de educarea lor, municipiul Roman 
va ajunge să aibă tineri cu o sănă
toasă ținută morală, care vor ști să 
abordeze în spiritul fair-play-ului 
orice întrecere sportivă, dar în ace
lași timp nu iși neglijează nici în
datoririle profesionale și cetățenești 
— sînt elevi sau muncitori fruntași 
și exemple in viață, în societate. Ti
nerii sportivi din Roman au toate 
condițiile pentru a împlini aceste 
nădejdi.

să le îndrume ca
sau Clubul atletic, 
asociațiile sportive 
țot s-au găsit cele 
pentru a cuprinde

fațete ale 
și de per- 
de partid 
imbunătă- 
la nivelul
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de la 
cores- 

iotul 
cadou 
.caldă, 

apăr ut 
rapi- 

afișeaza 
de altfel o bună dispoziție vizibilă. 
Dintr-un sumar sondaj, am consta
tat că originea ej se află în meciul 
cu Eiăt- Ttrnovo, in care echipa s-a 
mișcat foarte bine, iar Neagu și 
Boc au man ifestat o fermă mai mul t 
decîț projnițătoare, GiuJLeștenii în- 
tîlnesc marți pe P.A.O.K. și mai 
au in program încă două partide 
cu doi adversari încă nedesemntiți. 
Bazit Marian a condus o ședință 
de antrenament în eursul zilei de 
sîmbătă, iar duminică toți jucăto
rii Rapidului se vor afla în tribu
nele stadionului P.A O.K., spre a-și 
studia pe viu viitorul adversar care 
joacă în campionat cu Ethnikos.

„Catastrofa deceniului", cum nu
mesc ziarele de aici înfrîngerea cu 
5—0 pe teren propriu în fața echi
pei Olandei, i-a afectat profund pe 
toți iubitorii fotbalului din Grecia. 
Atacurile presei converg către se-

lecționerul englez TV. Htgkhain. Un 
ziar titrează pe toată lățimea pa
ginii întîi „Quo vadis. BigAtham?". 
Insularul este acuzat de a fi intrat 
cu cinci debutau ți în teren, într-un 
meci ca cel cu Olanda, și se consi
deră că absența lui Zutzos, Kou
das, Papaioannou etc. a reprezentat 
principala armă oferită adversaru
lui. Se cere cu insistență ca 5a 5 
martie, ziua amicalului cu Italia, 
veteranii să-și reia locul în echipă.

Cei din tabăra greacă sînt foarte 
nemulțumiți, în schimb, olandezii 
au părăsit Atena fericiți. Declara
ția lui Cruyff spune foarte mult i 
„Acest 5—0 al naționalei îmi pro
voacă tot atitea satisfacții ca și 
câștigarea Cupei campionilor euro
peni cu Ajax. Și să nu vă mirați ! 
Motivele sînt următoarele : am fost 
IHVitro in ti ia oară căpitan al na
ționalei și am reușit in sfîrșit. cu 
selecționata ceea ce performanțele 
cluburilor din Olanda obligau de 
foarte multă vreme — o victorie 
dc proporție". Cel mai bun fotba
list al Europei pe 1971 n-a uitat 
să adauge mulțumirile sale pentru 
gestul colegial al lui Israel, care 
i-a ceclat banderola de căpitan, 
special pentru această întîlnire, 
spre a-1 sărbători pe cîștigătorul 
„balonului de aur11. îndată ' după 
joc, Cruyff i-a înapoiat funcția de 
onoare de 
notăm că 
zentativei 
succes al 
dacă o să 
Feyenoord 
„Intrusul" 
Fadhronc : 
Young.

pentru fiecare meci, indiferent cA 
ei evoluează pe teren propriu sau 
In -deplasare. Golaverajul realizat 
(36—5) vorbește de la sine, atit 
despre incisivitatea atacului, cît și 
despre robustețea apărării. Brașove
nii au făcut o figură frumoasă și în 
„Cupa României” calificîndti-so 
pentru etapa ,,16'‘-imilor. Acum, 
toată atenția este îndreptată spre 
meciul -de „Cupă" — 5 martie cu 
Politehnica Iași — în care brașo
venii vor să-și confirrț>e potențialul 
de joc. După aceea, 'canipionatul ! 
Iată lotul care, sub conducerea an
trenorului Gh. Marinescu, a evoluai 
în toamnă : Ov. Papuc, N. Cuteanu, 
V. Oană, I. Serb, I. Oanccat V. Biș
niță, Ein. Petrică, 1. Romanov. M. 
Dragnca, ăl. Grigore, Ov., Toia, (fii. 
lonescu, C. Petruț, N- Keresztes. 
Gh. Vătav, FI. Trăsnea, Gh Sțaieu 
și Al. Tarcea. La aceștia se vor a- 
dăuga, după toate probabilitățile, 
portarul Smeu și jucătorul de eîmp 
Negușevschi, un foarte talentat ju
nior provenit de la Școala sportivă 
Brașov.

După mai bine o, lună de pregă
tire și cîteva jocuri de verificare, 
TrațtOrul se afiă în formă bună —- 
dovadă și meciurile cîștig.ile m 
cupa memorială „Silviu Ploeștea- 
nu“.

C. GRUIA — corcsii. județean

ATALANTA-„1“ CLUJ
LA 5 MARTIE

După cum se știe, pentru data de 
martie, Universitatea Cluj a fost 

Recent, orga-
5 
invitată în Italia, 
nizatorul partidei a anunțat că stu
denții clujeni vor' întîlni la această 
dată pe Atalanta din Bergamo.

Clujenii tratează în prezent un 
turneu de două jocuri în 
via,

Iugosla- 
înaintea partidei din Italia.

LA REȘIȚA:
» 1 COPA NJCOIÂE TO.EF

căpitan al echipei. Să 
marele succes al repre- 
Olandei e și un mare 
omogenității, explicabil 

vă informăm că Ajax și 
au dat nouă titulari, 

selecționatei conduse de 
extremul dreapta De

REȘIȚA (prin teieron). — Zilele trecute 
s-au încheiat întrecerile pc grupe in ca
drul „Cupei Nicolae Roșculeț11. iată re
zultatele din grupa I (Reșița) :

C.S.M. : l—l cu Minerul Moldava 
Nouă, 2—0 cu Minerul Bocșa. 2—1 cu 
Minerul Oravița: Minerul Oravița : 1—u 
cu Minerul Bocșa, 1—1 cu Minerul Mol
dova Nouă; Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Bocșa 8—fl (neprezentarei .

Grupa a U-a (Caransebeș) : Victoria 
Caransebeș : 1—1 cu Metalul Oțelul roșu, 
2—4 cu Minerul Anina, 0—5 cu C.F.R. 
Caransebeș; Minerul Anina : 3—0 cu 
C.F.R Caransebeș. 1—0 cu Metalul Oțe
lul roșu ; C.F.R. Caransebeș — Metalul 
Otelul roșu 1—1.

In finală : C.S.M. Reșița — Minerul 
Anina.

• Joi, la Reșița, tn meci amical, .lini 
Petroșani — C.S.M. 2—1 (0—1). Au mar
cat Szilagy (C.S.M.), Mulțescu si Sloian 
(Jiul).

Doru G LA VAN, coresp. județean

DONOSE: „MĂ SIMT DATOR FATĂ
Ut rUDLltUL LKAivVLArl

Autocarul, condus cu .grijă, pentru că 
plouă și șoseaua este alunecoasă, lasâ 
în urmă Orșova Nouă și se înscrie pe 
viaductele Porților de Fier. Stau lîngă 
Donase, blondul jucător al Universi
tății Craiova.

— Cam pe unde a fost Ada-Kaleh ? — 
întreabă el privind suprafața înghețată 
a marelui lac de acumulare.

— N-ai văzut niciodată insula ?
— NU.
— Ciți ani al ?
— 49. Cind a dispărut sub apă cred 

că aveam vreo IG. Era pe vremea cind 
am debutat in naționala de juniori.

— Cit timp al jucat la juniori ?
— Aproape trei ani. 2« de 

Internaționale.
— Cineva, văzîndu-te jucînd 

meci al Universității, te-a comparat cu 
Dobrin.,.

— O comparație exagerată, cind mi 
se amintește fle ea, parcă mă sufoc, 
mă inhib, îmi piere grainl, Dobrin e, 
după părerea mea, cei mai mare jucă
tor al nostru la ora actuală.

— De ce nu ești încă titular In echipa 
Universității ?

— Pentru eâ n-am făcut tot ce tre
buie ca să fiu. Și pu uitați că ștrjni- 
bcanu și Ivan joacă împreună de peste 
șa>e aui. Mai o și Boșoicanu. înainte 
de a incepe însă pregătirile 
retur, ni s-a spus : „nu mal

meciuri

într-un

pentru 
_.__ . .. __ _ există

post ocupat dinainte în echipă11. In al 
doilea tind, nu pot să uit cuvintele 
antrenorului Gheorghe tScăeșteanu, cel 
care mi-a îndrumat pașii in fotbal. 
L-an> întiinit nu de mul», parca supă-

REGULAMENTUL DE JOC
PRELUCRAT LA BACĂU

Din inițiativa C.J.E.F.S., zilele 
trecute, la Casa de cultură din Ba
cău a fost organizată o reuniune la 
care au participat arbitri, fotbaliști 
de la Sport Club, jucători din cam
pionatul municipal, elevi ai liceului 
de fotbal. Ei au vizionat filmele 
„Articolul 12", din regulamentul 
jocului de fotbal, și „Jocul porta
rului". Comentariile au fost făcute 
de prof. C. Anghelache, președintele 
colegiului de antrenori, și Ad. Ma- 
covei, președintele colegiului de ar
bitri.

S. NENIȚA — corespondent

rat. Mi-a zis : „Tu cînd ai de gînd să 
joci un meet întreg ca lumea la Uni
versitatea ? Străduiește-te. Altfel să nu 
mai dai ochii cu mine11... Am început 
să înă străduiesc. Perioada Herculane 
a fost primul pas.

— Ai realizat cel mai bun timp la 
testul Cooper : 10 minute și 25 secunde. 
Unii considera proba foarte dificilă.

— Mie unul nu ml se pare dificilă, 
și n-ar trebui să fie pentru nici un 
jucător pînă la 30 de ani.

— Carc-f principala cauză a compor
tării nesatlsfăcăitoare a Universității in 
tur ?

— Tocmai faptul că cei mai mulți din
tre noi, au considerat testul Cooper 
ca fiind o probă dificilă. La Herculane 
am fost supuși Ia probe de două ori 
mai grele,

— Se vorbește că tn retur echipa va 
face o întorsătură de 180 de grade...

— Și așa va fi. Pentru că Oblemenco 
a alergat Ia un antrenament de o oră 
lO.uoo de metri. Nu vi se pare că este 
un exemplu semuificativ ?

— Cum țl s-a părut 
tirii fizice generale ?

— Cea mai grea din
Jucător. E și cea mai 
de un au a jucătorului __ ____

— In toamna Iui *71 n-ai marcat nici 
un gol.

— Știți ceva ? E mai dificil să creezi 
goluri.

— tn fotbal, golul e punctul pe I...
— Dar pînă ia punct trebuie desena»

1-ul. Eu unul admir mai mult genero
zitatea creatoare a lui Dobrin și Dumi- 
triu Ii decit promptitudinea șutului lut 
Dumitrache sau Neagu. Cu toate aces
tea, mă simt dator * “
din Craiova, căruia 
retur cîteva goluri... 
Bineînțeles, dacă voi 
tig un loc tn echipă.

— Să presupunem că vel deveni titu
lar, că vei marca golurile, că echipa 
va urca in clasament. Șl, mai departe T

— M-am născut eu la Tecuci, dar

perioada pregă-

viața mea de 
grea din viața 
<le fotbal.

publicului nostru 
li promit pentru 
desenate frumos, 
acuși să-mi cîș-

(Urmare din pag. I)

țiune balneo-climaterică Băile Her- 
culane, amatorilor de drumeții, de 
circuile auto, dezvăluindu-li-se peisa
je inedite.

„La Tismana, într-o grădină", vor
ba cintecului popular, va prinde via
ță pe aceste meleaguri prin străda
nia constructorilor socialismului, in- 
spirotă de partid.

week-end-ul printr-o suită specta
culoasă de campionate naționale. 
Este, dacă vreți, în această frenezie 
a concursurilor de sală, și satisface
rea unui apetit strunit o prea lungă

încununate de cîteva performanțe de 
talie internațională. Performanțe care 
se așteaptă confirmate la sfîrșitul 
săptămînii ce vine, în cadru! „Cupei 
de cristal', și apoi validate la cam-

SĂPTĂM1NÂ SPORTIVĂ INTERNĂ
„MONOPOLUL" ATLETISMULUI

Chiar dacă fotbalul încearcă să 
scoată la iveală capul, precum ghio
ceii prematuri, chiar dacă hocheiul 
clamează apropierea campionatelor 
mondiale (grupele B și C) găzduite 
de țara noastră, atletismul — con
știent de importanța noului anotimp 
cucerit, iarna — își vede liniștit de 
treabă, monopolizînd de o lună

perioadă de timp (decembrie — ia
nuarie) de lipsa unui cadru adecvai, 
mărit acum da excelentele condiții 
oferite de sala de atletism moderni
zată din cadrul „Complexului spor
tiv 23 August". O singură „breșă" 
a fost făcută în concesiunea Capita
lei, campionatele juniorilor II, dis
putate la Botoșani. Excepția a înlărit 
regula, organizarea și rezultatele 
obfinute acolo fiind un adevărat 
preambul al nafionalelor de seniori,

pionatele europene „indoor", de la 
Grenoble.

SEZONUL „UNIVERSITARELOR"

Sesiunea de examene s-a terminat, 
vacanța studenților — binemeritată 
—• a început. Este sezonul campio
natelor universitare, în care sportivii 
din institutele si facultățile fării sus- 
Jin unu| din cele mai plăcute exame
ne, chiar dacă în locul unui profe-

sor se află o asistență numeroasă 
și, adeseori, deosebit de exîgentâ. 
Conlucrînd, Ministerul Educației și 
Tnvățâmîntului, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, U- 
niunea Asociațiilor Studențești din 
România, au organizat — în sâptă- 
mîna |a care ne referim — campio
natele universitare de tenis de ma
să, la București, și cele de șah, la 
Predeal. Peste 60 de studenți și 
studente în. sala Floreasca, 70 de șa
hiști și șahiste în stațiunea montană, 
finaliști ai unor întreceri care au 
angrenat în decursul etapelor pre
mergătoare, pe centre universitare, 
sute și sute de tineri. Și printre aceș
tia se numără, firesc, și compo
nent ai loturilor naționale pentru că 
sportul universitar, prin larga 
bază de masă, constituie unul 
pilonii performanței.

sa 
din

și să-mi pune(t 
doi, maximum

un interval de

am crescut în Inima Olteniei și în Ol
tenia nu prea există mulți oameni fără 
ambiție. La naționala de juniori cred 
ca mi-am făcut datoria și sper să mi-o 
fac și Ia lotul de tineret dacă voi ft 
chemat. Mă voi strădui sa fiu chemat.

— La echipa națională te-al gînclit 
vreodată ?

— Există vreun tînăr fotbalist In țaiâ 
care nu se gindește 7

— Eviți răspunsul...
— Va rog să reveniți 

această întrebare peste 
trei ani.

— Nu crezi că este 
timp prea mare 1

— Eu voi avea atunci 72 de ani. Du
mitru 25. Radu Nunweiilcr 30. Dc ce 
ar fi ttrziu 7 De un singur lucru mă 
tem. Antrenorul naționalei ră nu cumva 
să fie altul, decit Angelo Niculescu. Ar 
fi mai greu. •

Răsfoiesc filele» carnetului de însem
nări. Printre multe altele, revăd și a- 
firmațille antrenorului CernManu : 
„Avem în 10» și un maratonist. Pe 
Donose. N-aș fi crezut în viata mea 
ca un jucător poate alerga atit de 
mult la un antrenament. Șl nu trebuie 
uitat că băiatul ăsta știe și ce să faca 
cu mingea".

Laurențiu DUMITRESCU

Luni 21 februarie 1972 orele 12,30, în sala Dalles

EXPUNERE DESPRE FORMA SPORTIVA
Consiliul municipalCentrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S., C.TT)___

pentru educație fizică și sport și I.E.F.S., în colaborare cu Universi
tatea populară București, anunță organizarea conferinței i 
darul competițional intern și internațional — criteriu de 
obținerii și menținerii formei sportive".

Expunerea va fi făcută de conf. univ. dr. Nicu Alexe, 
rul Centrului de cercetări științifice al C.N.E.F.S. .Va urma 
artistic.

„Calen- 
bază al

directo- 
un film

A apărut nr. 2 a/ revistei

SPORT SI TEHNICA1
cu un sumar variat, din care menționam ;

— Scutere zburătoare
— Aterizarea automată
— Dintr-o mașină obișnuită, una de raliuri
— Kartul „Pionier-4" (descriere și planșă)
— Regulamentele de alpinism
— O activitate de mare însemnătate practică — explorările spațiale
— Stabilizator de tensiune cu protects electronică.

inii

Revista publică, de asemenea, reportaje, fotoreportaje, știri, noută|i. 
32 pagini bogat ilustrate.



(61,2 la 100 m spate) SI ALMER (4:10,0 ia 400 m liber) MARII 2

PERFORMERI Al INTERNAȚIONALELOR" DE ÎNOT7
REȘIȚA, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Elementul surpriză a 
fost caracteristic în prima reuniune 
a celei de a 12-a ediții a campiona
telor internaționale de înot ale Ro
mâniei, competiție ce se desfășoară 
în rapida piscină din localitate. Am 
așteptat cu toții un timp exploziv din 
partea lui Slavic în întrecerea celor 
mai buni sprinteri. Dar marea surpri
ză a zilei a venit din partea unui 
sportiv reșițean. Din pasionanta dis
pută cu eternul său adversar Gheor- 
ghe Lupu, Mircea Hohoiu a realizat 
nu numai o victorie furtunos aplau
dată de sutele de spectatori, dar și o 
performanță de valoare continentală. 
Plecat în cursă „ca din pușcă", Ho
hoiu a avut întoarceri excelente, a 
ajuns la 50 m după 27,8 s și a înche- 
iat cele 4 Bungimi ale probei de 100 
ni în 61,2 s, cifră excelentă ce corec
tează cu 8 zecimi vechiul record al 
lui Lupu (62,4 în această cursă), rea
lizat în urmă cu două săptămîni.

Și cea de a doua performanță de 
certă valoare a concursului a fost

WNK DOMINĂ
Șl DAMNATELE MOMJIALE

Cea de < *. 66-a ediție a campio
natelor mon țliale de patinaj viteză- 
bărbați a in ceput sîmbătă Ia Oslo 
pe stadionul Bislet. Prima probă 
— cea de 500 ;m s-a terminat cu... 
doi învingători: Ard Schesik (O- 
landa) și Roiul r Groenwold (Nor
vegia) ambii ț ealizînd timpul de 
40,14. Pe locul următor s-a clasat 
japonezul Hida cu 40,18.

în cursa de . 5 000 m victoria a 
revenit lui And Schenk care con
duce net în cîal amentul muttiatlo- 
nului.

realizată tot de un favorit al publi
cului, elev al prof. Ioan Schuster. 
Mergînd ca un metronom, fără ad
versar care să-1 stimuleze Eugen AI- 
mnr nu a mai ratat ocazia de a-și 
întrece propriul record pe distanța 
de 400 m. Sub încurajările puternice 
ale publicului, campionul țării a îno
tat cu vigoare, cu regularitate: 59,5 
(100 m) — 2:03,8 (200 m) — 2:07,2
(300 m). In final, reșițeanul a realizat 
4:10,0 cifră care il situează în rin- 
dul celor mai buni crauliști din Eu
ropa.

întrecerea sprinterilor pe distanța 
de 100 m a avut o desfășurare mai 
puțin așteptată. Slavic a plecat prea 
încet în cursă și a fost condus pină 
la 75 m, de Oprițescu, bucureșteanul 
obținînd victoria cu 54,8 doar pe ul
timii metri. L-a secondat clujeanul 
Oprițescu cu un prețios record per
sonal la 5 zecimi de secundă.

Printre surprizele zilei vom nota 
succesul lui Resler (69,6 la 100 m bras) 
asupra lui Soptereanu ca și înfrîn- 
gerea atletei Sterner în fața iugosla
vei Eva Majnarici la 200 m delfin, 
în continuu progres, D. Wetterneck 
a făcut o cursă splendidă pe distanța 
de 200 m mixt egalînd recordul na
țional în bazin scurt al lui Slavic 
(2:16,6). In proba feminină Anca Gro
za a cîștigat în 2:34,8 — nou record 
național. In sfîrșit, după 5 ani a căzut 
și recordul „sutei" în proba craulis- 
telor. Mergînd hi prima serie 64.1 G. 
llavașovago a corectat cu o zecime 
vechiul record al Cristinei Balaban. 
In seria următoare, Anca Groza a e- 
galat performanța dar reprezentante
le noastre s-au văzut întrecute de po
loneza Anna Doboszvnska notată cu
63.3.

REZULTATE TEHNICE : 100 m li
ke» (bărbați): Slavici 54,8. Oprițescu
55.3, Rudan (lugloslavia) 55,5. Aimer 
55,8 Miclăuș 56,0 ; 100 m liber femei : 
Pilawska (Polonia) 63,3, Groza 64.1, 
Sovago 64.1, Tobosilska 64.1 ; 100 m 
bras bărbați : Resler 69.6, Szabo (Un
garia) 69,6, Soptereanu 70,3. Hempel 
70,6; 100 m bras femei : Georgescu

1:19,7; 100 m spate bărbați: Hohoiu 
61,2 — record, Lupu 62,4, Nuțeanu 
62,2; 100 m spate femei : Szekeres 
(Ungaria) 1:10,2, Doina 1:12,7, Sporec 
1:15,7; 200 m delfin bărbați: Czaplic- 
ki (Polonia) 2:13,7, Szukowski (R.D.G.) 
2:15,9, Petelei 2:18,3; 200 m delfin 
femei : Majnarici (Iugoslavia) 2:33,1, 
Sterner 2:34.6, Korbitz 2:36,7; 400 m 
liber bărbați : Aimer 4:10,0 — record, 
Bartsch (R.D.G.) 4:31.0 ; 400 m liber 
femei : Cristescu 5:07.3, Pupăzan 
5:08,8 : 200 m mixt bărbați : Wetter- 
Tieck 2:16,6 — record egalat, Kiss
(Ungaria) 2:20,7 ; 200 m mixt femei : 
Groza 2:34.8 — record, Szlaitsek (Un
garia) 2:35,7, Wikowska (Polonia) 
2:37,0.

Adrian VASILIU

CICLIȘTII CEHOSLOVACI
SE PREGĂTESC INTENS

Lotul cehoslovac de ciclism a 
plecat în U.R.SS. pentru a-și con
tinua pregătirile în vederea „Cursei 
Păcii" din acest an. Din iot fac 
parte printre alții, Jiri Hava, Ru
dolf Labus. Antonin Bartlonicek, 
Milos Hradzira, Karel Vavra- Pină 
la 11 martie rutierii cehoslovaci 
se vor antrena in localitatea Du- 
șambe. La sfirșitul lunii martie ei 
vor participa la „Turul Algerului". 
O altă parte a lotului va lua star
tup într-o cursă internațională in 
Franța. Planul de pregătire preve
de. de asemenea, în luna aprilie, 
participarea la o serie de curse în 
Italia.

CONSTRUCȚII PENTRU 
SPORTIVir SOVIETICI

înUkmerge. orașul care a găzduit, 
vara trecută, tradiționala fipartachiadă a 
tineretului sătesc din R.S.S. Lituaniană, 
i-a impresionat atunci pe tinerii concu
rent! veniți din toate colțurile republi
cii, cu modernul său complex sportiv, 
constând într-un stadion eu pistă șl 
sectoare de atletism, cu sălj, pentru com
petiții de lupte și haltere, pentru volei, 
baschet și handbal.

Dotarea orașului cu noi baze sportive 
continuă și actualmente sie lucrează la 
construcția unui bazin de ‘ 
și a unui modern poligon 
portantă bază de sporturi 
în curs de realizare într-o 
lituaniană. Ingallna. unde 
un complex turistic. Aceste lucrări fac 
parte din seria celor 20 mari centre 
sportive prevtăzute a fi realizate. în 
cursul actualului plan cincinal. In’ cen
trele rurale Și micile orașe din R.S.S. 
Lituaniană.

O importantă bază sportivă urmează 
să fie inaugurată, anul acesta, în orașul 
georgian Rustawi. Este vorba despre un 
complex pentru sporhiriie mecanice, 
realizat cu sprijinul organizației DOS A AF. 
care va ocupa o suprafață de 5 ha șl 
care va cuprinde : un autodrom cu un 
circuit de 4 km, avtnd tribune pentru 
10 OOo spectatori, o pistă de karting șl 
un bazin pentru competițiile de navo- 
modele.

înot acoperit 
de tir. O im- 
de iarnă este 
altă localitate 
există deja

BALOGH VREA SA URCE 
PE PODIUM

toate că își dă seama că în probele 
de sprint va fi o foarte mare concu
rență de elemente cu posibilități 
excepționale.

Gyărgyi Balogh (dreapta) la un 
antrenament cu o colegă de club

DE TIR IN SALAAzi. la Kiel, in C.C.E.. la handbal feminin

TSV HOLSTEIN KIEL-UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Azi, la Kiel, campioana de hand

bal feminin a României, UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI, susține — 
în compania formației TSV HOL
STEIN ------ ’ ’ '
cadrul 
actualei ediții a Cupei campioni 
lor europeni. Partida se dispută

KIEL — meciul tur din 
sferturilor de finală ale

la ora 12 în Ostseehalle. Handba 
listele noastre au ajuns în locali
tate vineri la amiază.

Partida retur dintre Universita 
tea București și TSV Holstein Kiel 
se va disputa la 27 februarie >n 
noua sală a sporturilor din Plo
iești-

ECHIPA ROMÂNIEI Șl ÂNIȘOÂRÂ MÂȚEI

NĂSTASE ÎN SEMIFINALE
Jucătorul nostru îl va întîlni pe G. Battrick

19 (Agerpres) — 
internaționale de

SALISBURY
Campionatele 
tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
au programat partidele sferturilor 
de finală, llie Năstase, care de
monstrează o accentuată revenire 
de formă, l-a învins în două se
turi, cu 7—6, 6—2, pe americanul

a

SCOR EGAL ÎNAINTEA FINIȘULUI
in meciul feminin de șah Iugoslavia-România

• Fl. Gheorghiu se menține lider, la Reykjavik
SARAJEVO. — înaintea înche

ierii meciului de șah dintre selec
ționatele feminine ale României 
și Iugoslaviei, a mai rămas o sin
gură partidă întreruptă din runda 
a 4-a (cea dintre Pihalici și Teodo- 
rescu) și scorul este acum egal: 
151:—151 - puncte. Cel mai bun 
rezultat din echipa română l-a ob
ținut Gertrude Baumstark. care, la 
masa a 3-a. a învins-o cu 3—1 
pe Belamarid. la masa a 4-a. 
Suzana Makai a întrecut-o cu 
2! î—l1-, pe Gordana Jovanovici. 
La prima masă. Elisabeta Polihro-

niade a pierdut cu 1—3. în fața 
maestrei iugoslave Milunka Laza- 
revici, în timp ce la masa a 2-a 
Alexandra Nicolau a făcut scor 
egal (2—2) cu Katia Jovanovici.

REYKJAVIK. — După dispu
tarea a 10 runde, și a unor par
tide întrerupte. în turneul inter
național de șah de la ~ 
marii maeștri Florin 
(România) și Vlastimil 
boslovacia), se mențin 
cite 7* ♦ puncte fiecare, 
urmați de Stein — 7 p, Timman 
(Olanda) — 6 (1) p.

Reykjavik, 
Gheorghiu 
Hort (Ce- 
lideri cu 

Ei sînt

BUN DE PUTĂ!

Tom Gorman, Surpriza zilei 
furnizat-o pakistanezul Haroon Ra
him. Acesta a reușit să-l elimine 
cu 6-—4, 4—6, 6—4 pe unul din 
favoriții turneului, Clark Graeb- 
ner. Campionul american Slan 
Smith l-a întrecut cu 6—4, 7—6 
pe chilianul Jaime Filiol, iar en
glezul Gerald Battrick a cîștigat 
cu 6—1, 6—4 în fața spaniolului 
Manuel Orantes.

In semifinale, Năstase îl va în
tîlni pe Battrick, în timp ce 
Smith va juca cu Haroon Rahim.

5 SABRERI ROMÂMI

Sabrerii români au luat un start 
bun în turneul internațional de la 
Bruxelles dotat cu Trofeul Martini. 
Toți 6 au trecut primul tur remar- 
cîndu-se Vintilă. Culcea. și Nicolac, 
fruntași în grupele respective. în 
turul II a fost eliminat Nilcă dar 
s-au calificat pentru turul urmă
tor (care se disput^ azi dimineață) 
Nicolae (cap de serie), Vintilă și 
Popescu (clasați £e locul II), Cul
cea și Pop.

-MEDALII DE BRONZ
BELGRAD, 19 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
In sala de sport a Academiei mili

tare din capitala Iugoslaviei au înce
put azi întrecerile celei de a Il-a e- 
diții a campionatului european de 
tir la arme cu aer comprimat. Sînț 
prezenți aproape 250 de participanți 
din 23 de țări.

Prima zi a importantei competiții 
a adus reprezentanților României 
două medalii de bronz, ambele la 
proba de pistol femei. Anișoara Ma
tei nu și-a dezmințit reputația, cla- 
sîndu-se pe locul 3 la fel și formația 
feminină a țării noastre alcătuită din 
Anișoara Matei, Ana Ruju și Monica 
Șerban. Cu un plus de concentrare 
în final, trăgătoarele românce puteau 
să se situeze pe locul secund la e- 
chipe, iar Anișoara Matei să obțină 
chiar laurii victoriei. Cu o ultimă de
cadă mai bună (de fapt a fost cea 
mai slabă) Anișoara Matei s-ar fi pu
tut clasa pe locul I și, în consecință, 
formația română putea să salte un 
loc în clasament, să transforme bron
zul în argint.

O dublă victorie au înregistrat re
prezentanții U.R.S.S. și la proba de 
pușcă seniori. Aici, trăgătorii români 
au punctat bine doar in prima serie 
(Ferecatu și Codreanu) în timp ce 
M. Marin și E. Satala, dar mai ales 
ultimul, au înscris rezultate slabe, 
sub plafonul celor înregistrate acasă, 
ceea ce a făcut ca echipa României 
să piardă cîteva locuri prețioase.

REZULTATE : pușcă cu aer com
primat 40 f, distanță 10 m : 1. B. Mel
nik (U.r.s.s.) ::: ... " ~ " 
(Cehoslovacia) 384 p, 3. D. Abonnyi 
(Ungaria) 381 p, 4. P. Errani (Italia) 
379 p, 5. V. ' ' ' '
379 p, 6. G.
379 p... 14. M. Ferecatu 376 p... 29. I. 
Codreanu 371 p... 36. M. Marin 369 
p... 43. E. Satala 366 p. Pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 1 509 p, 2. R.F.G. 1 506 p, 3. 
Suedia 1 494 p, 4. Polonia 1 490 p, 5. 
R.D.G. 1 483 p, 6. Iugoslavia 1 483 p... 
8. România 1 482 p. Pistol senioare 
40 f — 10 m : 1. Nina Stoliarova
(U.R.S.S.) 379 p, (ultima decadă 93 p), 
2. Nina Ivanova (U.R.S.S.) 375 p
(95), 3. ANIȘOARA MATEI 375 p (pe 
decade 96 — 96 ■— 93 — 90), 4. Gali
na Zarikova (U.R.S.S.) 373 p, 5. Ka
terina Posterova (Cehoslovacia) 372

mut bi fisa

ANIȘOARA MATEI

6. Gun Nasmann (Suedia) 371 p... 
Ana Buțu 367 p (Monica Șerban a
, . , ..............Ut.,1 I I D C Q

385 p, 2. P. Kovarik

Parhimovici (U.R.S.S.)
Kustermann (R.F.G.)

P>10...............- r .realizat 351 p). Pe echipe : 1. U.R.S.S. 
1127 p, 2. Polonia 1 094 p, 3. ROMA
NIA 1 093 p (ultima decadă 270), 4. 
R.F.G. 1 093 p (269), 5. Marea Britanie 
1 085 p, 6. Cehoslovacia 1 082 p.

Constantin COMARNISCHI

PARTIZAN BJELOVAfc
A CÎȘTIGAT

Dortmund s-a disputat, sun- 
seara, finala Cupei campio- 
europeni la handbal mascu- 

între formația vest-germană 
Gummersbach și echipa

La 
bată 
nilor 
lin, 
Vf.L. . 
iugoslavă Partizan Bjelovar. După 
c repriză extrem de echilibrată, 
încheiată cu scorul de 9—9. hand- 
baliștii iugoslavi au reușit să se 
detașeze în învingători- Scor finali 
19—14.

Atleta Gyorgyi Balogh este, fără 
îndoială, una dintre figurile proemi
nente ale lotuluj olimpic maghiar 
pentru J. O. de la Miinchen. De 
altfel, numele său este binecunoscut 
în lumea atletismului ,deoarece în 
1970 ea a cucerit o medalie de ar
gint și două de bronz cu prilejul 
Universiadei de la Torino, iar la 
Campionatele europene din 1971, ea 
a reușit să se claseze în cursa de 
200 m pe locul II. Să-i precizăm 
performanțele : în 1970, locul II pe 
200 m (23,2), locul III pe 100 m 
(11,6) și în ștafetă. In 1971, Jocul 
II pe 200 m (23,2) și rezultate ono
rabile în finalele probelor de 100 
m și ștafetă 4X100 m. Tot anul tre
cut, Balogh a ameliorat recordul 
Ungariei pe 200 metri, realizînd 
timpul remarcabil de 22,8, cu pri
lejui meciului triunghiular Polonia 
— Cehoslovacia — Ungaria.

Extrem de sîrguincioasă, ea își 
împarte timpul cu multă grijă între 
îndatoririle profesionale (este func
ționară a unei întreprinderi de co
merț exterior) și pregătirea spor
tivă. Ea își dorește foarte mult 
să urce pe podium la Munchen, cu

„ICARII"

In zilele 
fășura pe

ZĂPEZII SINT AȘTEPTAT! 
LA PLANICA

de 24—26 martie se vor des- 
celebra trambulină de la 

Plănica ’ (R.S.F. Iugoslavia) întrecerile 
primului campionat mondial de sărituri 
cu schiunle. în vederea acestui eveni
ment, valea Tamarului. una din cele 
mai pitorești puncte turistice ale Slo
veniei, cunoaște o mare animație. Un 
mare număr de oameni lucrează aici 
pentru pregătirea locului de concurs că 
și a căilor de acces la pirtie. Este inte
resant de știut, printre altele, că la pi
cioarele giganticei trambuline se fini
sează acum un vast teren de parcare 
pentru 6 000 de turisme Și autocare. În
trunit se așteaptă ca la întrecerea -.rari
lor” zăpezii să asiste clteva zeci de nul 
de spectatori.

Trambulina cunoaște și ea îmbunătă
țiri importante mai cu seamă Ia pirtla 
de aterizare care a fost lărgită și căreia 
i se asigură un strat mult mal mare de 
zăpadă pentru ca săritorii să fie feriți 
de orice risc.

Organizatorii au primit pină acum în
scrieri din R.D. Germană Polonia, Nor
vegia. Austria, Elveția. Ungaria ș.a. 
Printre oaspeții de onoare ai concursului 
se vor afla recordmenu trambuline: : 
norvegianul Birger Ruud, polonezul Pa- 
vel Matusarz, cehoslovacul Jiri Raska și 
cunoscutul săritor din R.D. Germană. 
Helmtah Recknagel.

Câștigătoarea „Cupei Belgiei* de 
anul trecut este echipa Berscboot. 
A doua zi după victoria din finală, 
prețiosul trofeu — transmistbti — 
cu care este dotată competiția a 
fost așezat la loc de cinste, in vi
trina clubului. Dar n-a trecut 
mult timp și intr-una din zile, cupa 
a dispărut 1 S-a crezut mai iutii -'ă 
este vorba de o glumă de prost 
gust, dar toate cercetările și aoelu- 
rile — printre care și cel al co
tidianului de specialitate „I,es 
Sports", donatorul trofeului — au ră
mas fără nici un rezultat

La actuala ediție. Berschoot a fost 
eliminată încă din primele tururi 
astfel că. in mod cert, o altă ecnipâ 
se va vedea la 
în posesia cupei, 
ceasta ?

Nefiind găsită 
actuală, federația 
biigată să pună 
lui ghinionist că. 
șitul lunii nu 
rație trofeul cu pricina.

d«r rei 
Mingea 
ușor tx ts ie 

Bers. LOOt.

e^'.e

la ora 
fost o- 
ciubu- 

la sfîr- 
1 fede

rație trofeul cu pricina, i se *a im
puta costul lut $i cum pină la ora 
actuală nu s-a putut da de -îrma 
cupei, înseamnă că clubul este— 
bun de plată!

nici pică 
belgiană a 
in vedere 
dacă pină 

va depune 1

TAKAC CERE... DESFIINȚAREA
BARELOR!

splendide 4 
tari ia ben

: Takac : el alu- 
I lot rii balonului, 

.’eased pe portar 
îsd dar... a lovit 
-â. In etapa ur- 

fostul extrem 
acut iarăși trei 

încheiate cu ;u- 
l Liege s-a mul- 
.1 care a scos-o, 
■ titlu.

AU MAI RĂMAS DOAR ȘASE!...
Din cei 16 antrenori care au con

dus finalistele campionatului mon
dial din 1976. au mai rămas în 
funcție doar sase : \alcareggi (Ita
lia), Baossey (Anglia). Schbn 
(R. F. a Germaniei). Niculescu (Ro
mânia). Gocthals (Belgia) și Zagalo 
(Brazilia). Ceilalți 10 au fost schim
bați sau și-au dat demisia.

Soarta antrenorilor—

SESTA ÎN PERICOL
Sesta. de 44 de ori internațional, 

n faimoșii jucători ai „Wun- 
*-ului. cum era poreclită e- 
\ustriei de acum 30—35 de 
e grav bolnav, suferind de 
i circulatorii. I se face zil- 
ransfuzie de singe. Răspun- 
apelul de solidaritate lansat 

salvarea lui. numeroși foști 
din Austria și suporteri ai 

ta s-au prezentat la spital 
a dona singe.

SURPRIZA CONCU.'.SUL REPUBLICAN DE

IH lllllllll Pilii»
LA SPRINT!

(Urmare din pag. 1)

tît în serii, cît și în semifinale. 
Eleonora Monoranu a parcurs 
tanța în 7,6 s, iar pe locul 3 
clasat Greta Măgirescu (S.S. 
cău) cu 7,7 s.

întrecerea „cangurilor" a 
lejuit o frumoasă dispută sportivă 
între reprezentantul clubului Di
namo, Paul Gheorghiu și atletul 
Martin Mathe de la Mureșul Tg. 
Mureș. Puțin a lipsit ca învingă
torul, Paul Gheorghiu, să doboare 
actualul record national, el în- 
registrînd 14,97 m. Atletul mure- 
șan a sărit 14,83 m. fiind urmat 
de C, Bădoi (S.S.A. Buc.) cu 14,49 
m

Proba de lungime fete a ținut trea
ză atenția spectatorilor pînă la ulti
mele încercări, duelul dintre Dorina 
Cătineanu (Metalul Buc) ți Anca 
Hoinărescu (Liceul N. Bălcescu Cluj) 
fiind pasionant. Faptul că aceste două 
talentate atlete au luat, pe rlnd, con
ducerea celor 29 de concurente șl că 
reprezentanta Capitalei a sărit în pe
nultima încercare 5,93 m a prelungit 
duelul pînă la ultima săritură. Și 
iată că replica elevei clujene a fost 
promptă, ea reușind în ultima încer
care același rezultat, dar a obținut 
titlul de campioană națională, întru- 
cît a avut cea mai apropiată săritură 
mai bună decît a adversarei ei. Ast
fel, campioana balcanică de juniori, 
Dorina Cătineanu a trebuit să încline 
steagul în campionatul național. Me
dalia de bronz a revenit unei foarte 
tinere atlete, Vasilica Cotorobaie 
(S.S.A. Buc.), care — cu 5,66 m — a 
realizat un nou record de junioare II.

Și proba de greutate fete a prile
juit egalarea actualului record na
țional, noua campioană Mariana Con. 
stantin (S. S. Buc.) reușind să arun
ce 14,15 m.

dis
s’a 
Ba-

pri-

HUNEDOARA. 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Simbătă a luat 
sfîrșit cea de a treia ediție a con
cursului republican de tenis rezervat 
juniorilor și seniorilor. întrecerile au 
fost dominate de juniorul Traian 
Marcu (Dinamo Brașov, antrenor: G. 
Bosch) care a cucerit toate titlurile 
posibile. El a luat parte la probele 
de simplu seniori, simplu juniori și 
dublu. Titlul la simplu l-a cucerit 
în ciuda faptului că in ultima par
tidă. disputată în compania colegului 
său de club Iosif Kerekes, a pierdut 
cu 6—3. 3—6, 3—6*

Tot în grupa I seniori, Boaghe l-a 
întrecut pe Popovici cu 6—4. 6—1, 
clasamentul final arătind astfel: 1. 
Tr. Marcu 2 v; 2. Gh. Boaghe 2 v; 
3. C. Popovici 1 v ; 4. I. Kerekeș 1 v.

Șt are tot dreptul e-o fa 
iugoslav. care foccd cctus 
culante lui standard Lieg< 
afla ce i-au făcut barele in 
trem de importante. In partida eu Ce- 
Bruges. două voieuri magnifice au 
tilmt barele. In minuiuX 67. al acelui)

UN MECI DE FOTBAL
PENTRU INAUGURAREA
STADIONULUI OLIMPIC

DIN MUNCHEN CIND Al DETENTA...

4. 6—2.
6—0 pe

cu 6—1
7—6.

Boxerul american Mando Ramos este 
noul campion mondial la categoria ușoa
ră (versiunea Consiliului mondial al bo
xului — WBC). In urma victoriei la 
puncte repurtată in 15 reprize asupra 
spaniolului Pedro Carrasco. Meciul s-a 
disputat la Los Angeles.

Ieri, și astăzi, urmau să se desfășoare 
la Villars-de-lans întreceri pentru „Cu
pa Europei'* la schi. Probele nu au mai 
avut loc, deoarece pirtiile de concu-s 
n-au întrunit normele impuse de forul 
internațional.

s-a 
olandez

Tenismenii Kort Laver și Tom Okkrr 
s-au calificat în finala turneului inter
national de la Toronto. Tn semifinale, 
Laver l-a învins ne Taylor 
iar Okker l-a eliminat cu 
Roy Emerson■
Turul ciclist al Andaluziei 
cu victoria rutierului
Vianen. care a realizat în 5 etape <sio 
km) timpul total de 22h 42:09. Coechi
pierul său Juni Kreke’s înregistrase un 
timD mai bun (22h 42:01) și initial fusese 
declarat învingător al cursei, dar. înain
tea festivității de premiere, s-a aflat că 
testul anti-doping la care fusese supus 
Krekels, după etapa a 4-a, a fost pozitiv.

In cadrul competițiilor europene de bas
chet s-au desfășurat noi intllniri. Iată 
rezultatele înregistrate : C.C.E. feminin: 
TTT Riga — Egiaterech (Budapesta) 
101—50 (baschetbalistele sovietice au ob
ținut calificarea) : C.C.E — masculin: 
Bus Lierre (Belgia) — Jugoplastika (Iu
goslavia) 91—79 (44—34). Echipa iugosla
vă a cîștigat primul joc cu 92—67, call- 
ficîndu-se în continuare ; Real Madrid 
— Koch (Austria) 98—74 (50—36). Real
a obținut calificarea ; Slavia Praga — 
Panathinaikos Atena 74—74 (38—45). în
vingători în primul joc cu 99—73. has- 
chetbaliștii greci au obținut calificarea.

TENIS DE LA HUNEDOARA Federația vest-germană de fotbal a co
municat oficial că noul stadion olimpic 
din Miinchen va fi inaugurat o dală cu 
desfășurarea meciului R.F. a Germaniei 
— U.R.S.S. întâlnirea se va desfășura la 
26 mai.

...cîștigi întotdeauna duelurile la 
mingile pasate pe sus, chiar 
adversarul tău este un faimos 
cialist al jocului de cap, ca 
Seeler (în stingă fotografiei).

dacă 
spe
li we

în Cupa mondială la schi

Probele rezervate juniorilor au dat 
cistie de cauză tot dinamovistului Tr. 
Marcu care in ultimul său meci l-a 
învins foarte comod pe Vilcioiu (6—3, 
6—2). clasamentul fiind: 1- Tr. Marcu 
3 v; 2. Curcă 2 v; 1 Vilcioiu 1 v; 4. 
Breazu 0 v.

La dublu: Aîmăjan. Vilcioiu — 
Navoschi, Rusu 6—2. 4—6. 6—4. Ne
meth, Popovici — Suto. Hărădău 6—1,
6— 3, Marcu, Neacșu — Curcă, Viziru
7— 6. 6—0. In finală : Marcu. Neacșu 
— Kerekeș, Boaghe 6—3, 6—2.
• Luni dimineața sosește la Hu

nedoara, pentru o partidă amicală, 
echipa de tineret a Cehoslovaciei care 
va intilni reprezentativa similară a 
țării noastre.

Theo MĂCARSCHI

MARIANA SIMIONESCU-ÎNVINGATOAREA 
CONCURSULUI

Ieri, în sala Steaua, s-a disputat 
prima finală a concursului repu
blican. Mariana Simionescu a în
vins în finala de junioare, relativ 
ușor, pe Virginia Ruzlci cu 6—4, 
6—1. Invingătoarea a practicat un 
joc curajos, cu lovituri foarte pu 
ternice. Virginia Ruzicl, timorată, 
nu a arătat valoarea cu care ne o- 
bișnuise în partidele precedente, 
în prima semifinală de dublu, re 
prezentantele clubului Steaua. Au
relia Trifu și Valeria Balaj, au 
învins foarte greu, după o partidă 
spectaculoasă, cuplul Mariana 
Nunweiller — Ecaterina Roșianu 
cu 6—4, 5—7, 6—4. In cealaltă se
mifinală, Agneta Kun — Florica 
Butoi, ambele de la C.S.U. Con
strucții, au învins ușor perechea 
dinamovistă Virginia Ruzlci — Ma-

DE JUNIOARE
riana Simionescu cu 6—2, 6—2. Ju
nioarele de la Dinamo au jucat 
slab, fiind marcate vădit de efor
tul depus in partida finală de ju
nioare, disputată cu o 
tete.

In turneul final de 
Virginia Ruzici a învins 
luptă pe Aurelia Trifu, 
3—6, 7—5. Fiind singura 
neînvinsă, are mari șanse - -- 
ceri trofeul pus te joc. în cealaltă 
partidă, Valeria Balaj a învins cu 
destulă siguranță pe Mariana Si
mionescu, cu 6—4. 6—1'

Azi de Ia orele 14,30 se vor dispu
ta următoarele întîlniri: Aurelia 
Trifu — Valeria Balaj, Mariana 
Simionescu — Virginia Ruzici și 
finala de dublu.

oră tea-

senioare, 
la mare 
CU 7—0, 
lucitoare 
de a cu

S. IONESCU

nrronoiit si mihtu MviNtlTom

Aceasta grațioasa adepta a fotbalului 
nu se tmpaca totuși cu riscurile jocului. 
Și-a luat locul in poarta, dar Șl o... um
brela. Ploua In timpul meciului și n-ar 
fi vrut să-și strice coafura proaspătă.

• Lotul olimpie al Poloniei (de 
fapt, prima reprezentativă) se pre
gătește în Iugoslavia, la Castel Stări, 
lingă Split. El a și susținut doua

DE COLO...
jocuri de verificare : 2—2 cu Velej 
Titograd și 3—2 eu Sibenik (din liga 
a doua). Fotbaliștii polonezi se pre
gătesc în vederea dublei întîlniri cu 
Bulgaria, din preliminariile turneu
lui olimpic, și a jocurilor din pre
liminariile C.M.

• Un adevărat ocol al pămîntului 
au făcut fotbaliștii clubului Slovan 
Bratislava, liderul campionatului i 
In cursul turneului întreprins la în
ceputul anului, ei au acoperit ruta 
Praga — ~ 
Honolulu 
Kong — 
organizat 
obținerea | 
pionatului.

Paris — Los Angeles — 
— Australia — Hong

Praga !... Turneul a fost 
ca o recompensă pentru 

primului loc în turul cam-

• Șapte meciuri pentru echipa 
U.R.S.S. în sezonul de primăvară 1 
cu Bulgaria (29.III, și 7.VI), cu 
Peru (19.IV), Iugoslavia (29.lV și 
13.V), R. F. a Germaniei (25 V) și 
Finlanda (Ia iulie, dată nefixată).

• Grijuliu în pregătirea echipei 
sale pentru flecare meci, fie el și 
amical, selecționerul italian Valca- 
reggi a asistat miercuri la partida 
Grecia — Olanda. La 5 martie, Ita
lia va tntîlni Grecia la Atena.

MONTREAL, 19 (Agerpres). — 
Tînărul schior norvegian Erik 
aker, și-a confirmat valoarea, 
tigînd proba de slalom uriaș 
Cupa mondială desfășurată 
Banff (Canada). învingător în 
ma manșă, el s-a clasat pe locul 
2 în cea de-a doua, cîștigată de 
vest-germanul Sepp Heckelmiller.

lată clasamentul: 1. Haaker (Nor
vegia) 2 : 40,95 (ambele manșe) ; 2. 
Sepp Heckellmiller (RFG) 2:42,28,
3. Helmuth Schmalzl (Italia) 2:42,29;
4. Eberhardo Schmalzl (Italia) 
2:42,74; 5. Roger Rossat-Mignod 
(Franța) 2 : 42,95 ; 6. Edmund Brug- 
gmann (Elveția) 2:43,40.

După această probă, în clasa
mentul Cupei mondiale, conduce 
Henri Duvillard (Franța) cu 97 p, 
secundat de compatriotul său J. N. 
Augert — 94 p.

Cursa de slalom special, femi
nin, a revenit schioarei franceze 
Britt Lafforgue, care și-a luat

Ha- 
cîș- 
din 

la 
pri-

astfel revanșa asupra americancei 
Barbara Coctiran, campioană olim
pică la Sapporo- In prima manșă, 
disputată pe o pirtie în lungime 
de 450 m cu 56 de porți, au aban
donat sau au fost descalificate 
pentru ratarea unor porți, 26 de 
concurente, între ele numărîndu-se 
și austriaca Proell.

Clasament : 1. Britt Laforgue
(Franța) 87,83 (ambele manșe); 2. 
Barbara Cohran (S.U.A) — 88,09 : 
3. Florence Steurer (Franța) 88,17;

Roși Mittermaier (RFG) — 89,15; 
Gertrude Gabl (Austria) — 91.78: 
Isabelle Mir (Franța) — 92,16 
în clasamentul Cupei mondiale, 

se menține pe primul loc Anne 
Marie Proell '' ' \

Clasamentul pe echipe al Cu
pei mondialei 1. Franța — 803 p.; 
2. Austria — 561 p: 3. Elveția — 
326 p; 4. SUA — 183 p; 5. RF a 
Germaniei — 170 p; 6. Italia — 
136 p.

4.
5.
6.

Patru întîlniri

(Austria) cu 203 ț> ◄

• Tragerea la sorți a jocurilor 
semifinale ale cupelor europene va 
avea loc la 24 martie, la ZLlrlch.

• Federația japoneză de fotbal va 
organiza prima școală de antrenori 
de fotbal la care au fost invitați să 
participe 44 de antrenori reprezen- 
tînd 14 țărL printre care Australia, 
Indonezia, Singapore, Filipine, Cey
lon etc. Elevii care vor termina cu 
note bune aceste cursuri vor primi 
o licență internațională.

• Chile și Peru au căzut de acord 
asupra datelor partidelor dintre ele, 
din preliminariile C.M. i 3 mai 1973 
în Chile și 17 mai 1973 în Peru.

EUROPA $.11. A. LA BASCHET
cu ocazia jubileului federației internaționale

GENEVA, 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Federației internaționale de 
baschet (FIBA) se vor desfășura 
4 fntîlniri între o selecționată a 
Europei și reprezentativa S-U.A. 
Meciurile vor avea loc la 17 iu
nie la Zagreb, 19 iunie la Geneva, 
21 iunie Ia Madrid și 23 iunie la 
Touquet (Pas de Calais).

în vederea acestor întîlniri, se
lecționerul echipei europene, fran
cezul Alain Gilles, a selecționat 
17 jucători, printre care figurează: 
Luyk (Spania), Meneghin (Italia), 
Surkiewicz (Polonia), 
(Cehoslovacia), Belov
Starkovici (Iugoslavia) etc.

Zednicek
(UR.S.S.),

*
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