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Miercuri 23 februarie 1972

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE SCHI FOND

/ ■■■
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ÎN ȘCOLILE SPORTIVE CRESC 
NU NUMAI CAMPIONI, DAR Șl VIITORII 

CETĂȚENI DE NĂDEJDE Al ȚĂRII

Programate inițial la Bușteni, cam
pionatele naționale de schi-fond — 
silite de condițiile atmosferice nefa
vorabile ale acestei ierni — au urcat 
la altitudine. Ele vor începe miine 
și vor avea ca loc de disputare, pla
toul Bucegilor. Locul este binecuno
scut de fondiștii noștri fiindcă aici, 
în jurul cabanei Piatra Arsă, ei în
cep și termină de obicei sezonul alu
necărilor. De altfel, antrenamentele 
la altitudine — în condițiile defici
tului de oxigen — devin tot mai mult 
o metodă de pregătire și nu este 
exclus ca, în viitor, acest platou, pe 
care zăpada rămine șase luni din an, 
să fie tot mai căutat de fondiști, 
chiar dacă vînturile sînt uneori greu 
de înfruntat.

Trebuie să recunoaștem, însă, că 
disputare i actualelor campionate na
ționale >a 2000 m altitudine este o 
soluție in extremis, care va pune 
schiorilor fondiști destul de multe 
probleme. Cum insă condițiile vor fi. 
pentru toți aceleași, tot cei mai buni 
au șansele de a intra în posesia invi
diatelor titluri. Cine vor fi aceștia? 
Mai mult ca oricind

făcut pronosticuri. Pe de o parte, 
fiindcă generația fruntașilor din ul
timii ani este asaltată de o serie de 
tineri, pe de altă parte, datorită pre
zenței la startul probelor a biatloni- 
știlor, hotărîți să demonstreze că pot 
lupta de la egal cu fondiștii „clasici" 
și chiar să învingă. Acest duel va fi 
de altfel principala atracție a cam
pionatelor de la Piatra Arsă. Rea- 
m'ntim campionii de anul trecut care 
își apără de miine titlurile : Gh. 
Cincu (AS.A. Bv.) la 15 km, N. Sfe
tea (A.S.A. Bv.) la 30 km, și A. S. Ar
mata Brașov (la ștafeta 4x10 km).

Campionatele naționale ale schioa- 
relor senioare și cele de tineret, ce 
trebuiau să se țină in paralel cu cele 
ale senioarelor au fost aminate pen
tru a se da posibilitate tuturor fa- 
voriților să fie prezenți la start.

Programul campionatelor naționale 
de seniori esta următorul >

Joi 24 februarie : 30 km ;
Sîmbătă 26 fsurua.ie 15 km ; 
Dumini.ă 27 februarie 4x10 km.

Școlile sportive au apărut ca o 
necesitate obiectivă de a canaliza 
aptitudinile pentru sport a elevilor. 
Un fel de fericită suplimentare nu
merică a cluburilor deja existente 
și, concomitent, o formulă de orga
nizare mai adecvată, un fel de braț 
prelungit al școlii propriu-zise, cu 
legătură organică și mișcare sincro
nă. Ministerul Educației și Invăță- 
mîntuluj și federațiile de speciali
tate au perseverat, numărul școlilor 
sportive a crescut într-o progresie 
mai mult decit mulțumitoare. Școala 
sportivă nr. 4 din București (cu pro
fil de atletism) este una din aceste 
unități din rețeaua sportului școlar 
de performanță, sub culorile ei acti- 
vînd aproape O MIE de elevi.

Aveam în față pe directorul școlii, 
prof. Zoltan Benedek și pe secreta
rul organizației de partid, prof. Ni- 
colae Mitu. Voiam să deslușim îm
preună, într-o discuție sinceră și pe 
îndelete, fenomenul pe care-1 bănu
iam obligatoriu și important: pun
tea de legătură între performanță și 
educație, spațiul obiectiv între truda

cu haltere sau nădușeala alergării și 
gingășia modelării unor caractere în 
plină formare. Sîntem datori de a- 
ceea, să afișăm statistica rezultatelor 
pur sportive și în aceeași măsură să 
investigăm și laboratorul unde se 
oțelește voința, se strunește zburdăl
nicia exagerată și se plăsmuiește 
conștiința puilor de om. Căci la ur
ma urmei, ce reprezintă aceste școli 
sportive ? Dacă am încerca o figură 
de stil, școlile sportive nu înseam
nă, în ultimă instanță, decît o latu
ră a triunghiului familie-școală-acti- 
vitate extrașcolară. în aria căruia 
vechiul „mens sana in corpore sa- 
no“ își sporește mereu valoarea de. 
circulație.

Ei bine, Școala sportivă nr. 4 se 
mindrește astăzi cu 24 de titluri de 
campioni naționali (în 1971), cu 30 de 
victorii în diverse concursuri repu
blicane, cu 138 de medalii obținute 
și 72 de recorduri naționale. Din a- 
ceastă școală, înființată în 1968, au 
promovat în sportul de mare perfor
manță Carmen Ionescu, componenta

lotului olimpic la proba de aruncare 
a discului, Elena Mîrza, maestră a 
sportului, pretendentă la un loc pe 
podium în concursurile interne de 
pentatlon și 100 m garduri, Sandu 
Mitrofan, component al echipei na
ționale de ștafetă 4x100 m. Ion laru, 
al 5-lea performer al țării la arunca
rea ciocanului. Directorul Zoltan Be
nedek ne cita aceste exempt cu 
mină satisfăcută ; ar fj continuat 
poete, dar l-am întrerupt, căci, exem
plele ni s-au părut edificatoare. A 
închis dosarul prețios, mîngîindu-i 
coperta cu mina sa aspră, care pe 
vremuri strîngea minerul vîslei în 
schiful cu care cîștiga campionate 
naționale. Profesorul Nicolae Mitu 
a intuit întrebarea care s-ar li în
lănțuit firesc.

— Vreți să știți realizările noastre

Ion CUPEN

(Continuare tn pag. a 2-a)

este greu de

Sfetea, com-

de tenis de masă ale R.F. a Germaniei și Angliei
Joi, urmează să plece la Hagen 

(R. F. a Germaniei) jucătoarele de 
tenis de masă Maria Alexandru, Eleo
nora Vlaicov și Carmen Crișan, înso
țite de antrenoarea Ella Constantine- 
scu. Sportivele noastre vor concura 
la „internaționalele" R. F. a Germa-

niei, programate vineri, sîmbătă și 
duminică.

Apoi, jucătoarele românce vor evo
lua la Brighton, ântre 2 și 4 martie, 
la campionatele internaționale ale 
Angliei.

4
Nicolae 

ponent de bază al echi
pei A.S.A. Brașov, cam
pionul de anul trecut 
in proba de 30 km fond, 
își t-a apăra titlul pe 
traseele din jurul caba
nei Piatra Arsă-
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ÎNCHEIE TURNEUL LOTULUI DE FOTBAL
• Tricolorii au coborit... din nori! • în sfirșit, tot efectivul complet • Triplul
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dribling al lui Dumitrache
de la Guadalajara este celebru si aici B’

VOLOS, 22 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Azi dimineață, tricolorii au cobo- 
rit... din nori, și expresia nu are 
nimic figurativ în. ea. De la „Xenia 
Portaria“, hotelul renumit în în
treaga Grecie, acolo unde iarna 
sînt căutate deliciile sportului alb, 
iar vara liniștea și deplina curățe
nie a aerului, delegația noastră a

pornit înconjurată de nori pentru a 
se stabili la altitudinea zero, pe 
malul mării. De la ferestrele lui 
„Galaxy Hotel", admirăm intrările 
și ieșirile pline de eleganță ale va
selor de tonaj redus, ale yachturi- 
lor și micilor ambarcațiuni de tu
rism din portul Voios. Viața de 
port ne fncor.joară și am făcut într- 
adevăr în cîteva zeci de minute o

din atmosfera localității al- 
acea de trepidație a orașe-

0 AMPLA ACTIVITATE SPORTIVA;
A. . a *

trecere 
pine în 
lor marine. Dar comoditatea și tih
na internaționalilor noștri sînt asi
gurate, hotelul fiind izolat pe o 
stradă laterală, ferită de zumzetul 
și pulsația cheiului.

Toți jucătorii sînt refăcuți. Pen
tru întîia oară de la duminica aceea 
de pe stadionul Mithat Pașa, a răs
puns prezent la antrenamentul de 
marți dimineața întregul efectiv. 
Pentru ultima partidă a turneului, 
cu Olimpiakos Voios, se preconizea
ză, in această situație, următoarea 
formație: Adamache-Anca, Lupescu, 
Dinu, Deleanu, Dumitru, Radu Nun- 
weiller, Lucescu, Dibrin, Dumitra
che, Iordănescu. Sigur că vă miră 
posibilitatea utilizării lui Anca pe 
postul de fundaș dreapta. Se ur-

Carol Corbu. care sîmbătă la Moscova a ciștigat primul mare duel al anului la triplusalt (l-a învins pe Sa- 
aju torul... halterelor.

Foto : TH. MACARSCHI
neev) pregătește viitoarele mari performante și cu

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA „23 AUGUST1'

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Atleți și atlete din 12 țări vor 
participa, sîmbătă și duminică, la 
cea de a V-a ediție a „CUPEI DE 
CRISTAL", competiție internațio
nală indoor găzduită de sala de la 
„23 August".

Bucurîndu-se de tot mai mult 
prestigiu în lumea atletismului, in- 
trînd în tradiția marilor întreceri

ACEASTA DORINȚA?5

Interviul nostru cu tov. TITUS DEAC, șeful comisiei sport-turism 
a Consiliului

Este cît se poate de firesc ca 
educația fizică și sportul să 
fie considerate activități ex
trem de importante, mijloace efi

ciente în formarea multilaterală și 
educarea generală a tineretului 
nostru universitar. Să adăugăm, de 
asemenea, faptul că în rîndurile ce
lor peste 100 000 de studenți edu
cația fizică și sportul îndeplinesc 
și o funcție specifică, aceea de com
pensare, de stimulare a muncii pro
fesionale, prin excelență statică și 
desfășurată într-un mediu închis. 
In raport cu aceste obiective și pen
tru îndeplinirea lor, U.A.S.R. desfă
șoară o susținută activitate propa
gandistică, de organizare nemijlo
cită a unui complex de manifestări 

- sportive, cît mai accesibile, de spri
jinire a sportului de performanță, 
pentru întărirea bazei materiale. Un 
obiectiv fundamental îl constituie, 
îndeosebi după apariția documente
lor de partid din anul trecut, edu
carea tineretului sportiv universitar, 
în primul rînd a sportivilor de per
formanță.

In dorința de a cunoaște cîteva din 
preocupările actuale, concrete, ale 
U.A.S.R. în domeniul educației fi
zice și sportului, ne-am adresat 
tov. Titus Dcac, șeful comisiei sport- 
turism din cadrul acestei organizații, 
care a răspuns cu 
bărilor noastre.

— Care sînt 
pale prin care 
cuprindeți

ll. A. S. R.
rile sporite manifestate in aproa
pe toate centrele pentru organi
zarea unor întreceri mai atracti
ve, care să răspundă în mai mare 
măsură dragostei pentru sport a 
studenților. _ Cadrul activității de 
educație fizică și sport este. însă mai larg...

— Fără îndoială. Oricît de nume
roase, competițiile nu pot satisface 
Integral multiplele cerințe ale edu
cației fizice și sportului în mediul 
universitar. De aceea, în prezent 
se pune un accent deosebit pe îm
bunătățirea conținutului și formelor 
de practicare a exercițiilor fizice 
în complexele studențești. Se apre
ciază, de altfel, că aceste activități 
— bine coordonate cu bugetul tim
pului liber al studenților și cu ca
pacitatea bazelor existente — repre
zintă soluția cea mai eficientă pen
tru ca, intr-adevăr, educația fizică 
și sportul să-și îndeplinească func-

Don GARLEȘTEANU

amabilitate între-

mijloacele princi- 
vă propuneți să 

_ ,r____ _____  număr sporit de 
studenți în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului ?

— Calendarul competițiilor de 
masă este, după cum se știe, deo
sebit de vast, mai ales dacă avem 
în vedere și acțiunile inițiate la 
nivelul centrelor universitare. Mă 
voi referi, de aceea, doar la cîteva 
din aceste mijloace cu mare efici
ență. Cum ar fi, de exemplu, tra
diționala competiție dotată cu „Cupa 
anilor 1“ (peste 24 000 de pârtiei, 
panți în 1971), campionatele univer
sitare — organizate la 15 ramuri de 
sport — care anul trecut au cuprins 
52 000 de studenți, sau întrecerile 
de mare interes inițiate de I.M.F., 
Institutul Politehnic, I.E.F.S., Insti
tutul de construcții și numeroase 
alte instituții de învățămînt supe
rior din întreaga țară. Este, însă, 
rum spuneam, o prezentare incom
pletă a activității competiționale de 
masă din sportul universitar.

— Reținem precizarea și, Ia rîn- 
dul nostru, subliniem preocupă-

un

CARENJE DE ORDIN FIZIC
LA PRIĂĂA ETAPA

indoor, „CUPA DE CRISTAL" — 
test important înaintea „europene
lor” de la Grenoble — reunește la 
startul celor 12 probe numeroase 
vedete. Drehmel, Stecher, Nordwig, 
Komar, Inkpen, Rechner, Proskova, 
Komka, Rudolf, Rapes, Adam, Pa- 
tronis — sînt numai cîteva dintre 
celebritățile care vor evolua pe co
vorul sintetic de la „23 August". 
Fără îndoială, printre protagoniști 
se vor afla și reprezentanții atletis
mului nostru, în frunte cu Carol 
Corbu, performerul anului la triplu
salt.

Programul celor două zile de în
treceri este următorul :

S I M B A T Ai 60 m (f) se

rii, prăjină, triplusalt — de la 
ora 16, 60 m (b) serii — de la ora 
16,25, 60 m (f) finală — la ora 16,50, 
60 m (b) finală — la ora 17, înălți
me (b), lungime (f), greutate (f) — 
de la ora 17,15.

DUMINICA : 60 mg (f) serii 
de la ora 16, 60 mg (b) serii — 
la ora 16,20, 60 mg (f) finală — 
la ora 16,50, 60 mg (b) finală —
Ia ora 17,20. înălțime (f), lungime 
(b) și greutate (b) — de la ora 17,30.

Pentru majoritatea partieipanților 
la „internaționalele" indoor — și 
îndeosebi pentru sportivii români 
— concursul reprezintă o ultimă 
posibilitate de îndeplinire a stan- 
dardurilor de participare la cam
pionatele europene.

de 
de 
de

CONCURS 

DE VERIFICARE 
A POPICARILOR

PENTRU C M.
A început ultima etapă a pregă

tirilor efectuate de popdcarii ro
mâni în vederea campionatelor 
mondiale de la Split, programate 
la sfîrșitul lunii maL Astfel, azi 
are loc pe pistele automatizate de 
la Mangalia Nord, un nou concurs 
de verificare, la care au fost con- 
vocați următorii sportivi: Corne
lia Petrușcă, Christa Szocs, Elena 
Trandafir, Florica Neguțoiu, E- 
lena Cernat, Ana Petrescu, Mar
gareta Bordei, Ildiko Grozăvescu, 
Erika Szăsz, Rozalia Ștefuț, Jon 
Micoroiu, Ludovic Martina, Ion 
Ștefuț, Petre Purje, Dumitru C. 
Dumitru, Gheorghe Silvestru, Ludo
vic Kiss, Ilie Băiaș, Iosif Tismă- 
naru și Constantin Rădulescu. Se 
joacă la probele clasice de 100 
bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați.

HĂNDBĂLIȘTII ROMÂNI 
S-AU REÎNTORS DIN TURNEU 
Jocurile din Franța — o verificare 

serioasă .>
O convorbire telefonică cu redac

ția cotidianului sportiv parizian 
L’EQUIPE ne-a dat posibilitatea de 
a afla unele amănunte legate de evo
luția handbaliștilor români in cele 
două partide recent cîștigate cu re
prezentativa Franței la Caen și St. 
Maur. Specialistul în handbal al 
acestui ziar, GUY GAUBERT, ne-a 
precizat că selecționata țării gazdă, 
pregătindu-se pentru apropiatul tur
neu de calificare în vederea J.O., a 
etalat întregul său potențial, dorind, 
firește, să realizeze nu o simplă în- 
tîlnire amicală, ci un veritabil test.

Ceea ce a impresionat, în primul 
rînd, la evoluția handbaliștilor noștri 
a fost buna organizare a jocului în 
apărare, siguranța cu care ei au făcut 
față atacurilor variate ale gazdelor, 
capacitatea fizică generală manife
stată în cele două meciuri, ambele 
cîștigate, după cum se știe, de repre
zentativa României. Dacă în această 
direcție lucrurile s-au prezentat 
bine, în schimb în privința ofensivei, 
echipa română nu a arătat lucruri 
deosebite. Semnificativ în acest sens 
este faptul că în prima partidă, timp 
de 15 minute (din min. 3 pînă în min. 
18), handbaliștii români n-au înscris 
nici un gol, formația franceză! condu
cted cu 3—1 o bună perioadă de timp. 
Deși sînt în cert progres, Kicsid și 
Gunesch nu au atins încă valoarea 
unor foarte buni realizatori. O notă 
bună pentru valoarea jocului prestat 
te atac de unii dintre tinerii jucători 
introduși în lot în toamna anului 
trecut ; Bota, Voinea și Cosma.

★
Aseară, cu avionul TAROM. selec

ționata masculină de handbal a țării 
noastre, s-a reîntors în Capitală. 
După un scurt răgaz, handbaliștii ro
mâni se vor alinia la startul ce'.ei de 
a XIII-a ediții a „Trofeului Carpați", 
care începe săptămîna viitoare la 
Ploiești.

Cum dinamizam acțiunile luptătorilor ?
Prima etapă a campionatului di

viziei A la lupte greco-romane, 
disputată duminică, a reliefat o se
ne de aspecte tehnice, organizato
rice, de comportament și de arbi
traj. Lucrurile nu sînt grave, dar 
dacă federația nu ia măsuri ele 
pot genera unele neajunsuri în dis
putarea întrecerii.

Fiind la început de campionat, 
echipelor, luptătorilor nu li se poa
te pretinde prea mult, adică să 
aibă orientare tactică, pregătire 
tehnică ireproșabilă. In schimb, se 
poate cere ca sportivii să aibă con
diție fizică pentru cele 9 minute 
de luptă, iar antrenorii’ cît și ar
bitrii să se comporte regulamentar.

La București, de pildă, unde au 
avut loc trei reuniuni (deci

(Continuare tn pag. a 3-a)

Reprezentantul echipei C.F.R. Timișoara la categoria muscă (52 kg)
I. Matu s-a lăsat prins intr-un supleu de către dinamovistul I. Gibu și cu 
toată opoziția nu va mai găsi priză pentru evitarea tușului.

Foto î Paul ROMOȘAN

au evoluat jumătate din cele 18 for
mații) s-a constatat că numeroși 
sportivi nu au încă „suflu" pentru 
un meci întreg, mulți dintre com
batanți se aflau în... sete de oxigen 
încă de la sfîrșitul ieprizei secun
de, terminînd cu greu pe a treia. 
In majoritatea confruntărilor, rit
mul de luptă a scăzut mult în re
prizele 2 și 3. Așa se explică, de 
pildă, numărul mare de tușuri (16) 
în triunghiularul Dinamo — 
Timișoara — Olimpia Satu 
sau o parte din descalificările 
dictate de către arbitri la 
Steaua — Rapid — Metalul, 
plurile, din lipsă de condiție fizi
că, parcă s-au înțeles și, spre sfîr
șitul fiecărei runde, se 
împingîndu-se reciproc, ______
lupta. Apoi, Metalul, care în mod 
surprinzător a pierdut întîlnirea cu 
Rapid (este adevărat că s-a pre
zentat cu cîteva indisponibilități), 
a avut la categoriile mici și mari 
sportivi deficitari în domeniul pre
gătirii fizice. In mod pregnant s-a 
văzut aceasta la unul dintre oame
nii de bază ai echipei, C. Penciu 
(cat. semimijlocie — 82 kg), care 
în meciul cu I. Gabor (Steaua) a 
fost descalificat, împreună cu ad
versarul său, pentru lipsă de com
bativitate, și apoi declarat învins 
de către rapidistul T. Ignătescu, cu 
toate că nici acesta n-a avut re
surse fizice excelente, dar s-a putut 
mobiliza pentru un finiș susținut. La 
categoriile mari (semigrea și grea, 
100 kg, respectiv, +100 kg) dintre 
toți cei șase sportivi care au concu
rat în sala Steaua, doar la N. Ne- 
guț, component al lotului olimpic, 
nu s-au observat deficiențe în pre
gătirea fizică. Ceilalți s-au mișcat 
greu, nu au inițiat aproape de loc

C.F.R. 
Mare, 
duble 

gala 
Cu-

odihneau, 
simulînd

Toma RABȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

SCHIMBUL DE MlINE AL HOCHEIULUI ROMÂNESC
SE PREGĂTEȘTE, SPERĂ Șl PROMITE

Sîntem, fără îndoială, intens pre
ocupați de problemele pe care le 
ridică pregătirea echipei noastre na
ționale de hochei, chemată să ia 
parte între 24 martie și 2 aprilie 
la întrecerile grupei B a campio
natului mondial. Ne apasă griji și 
necazuri. Căutăm formule și so
luții. Calculăm, de pe acum, punc
tele pe care selecționata României 
le-ar putea realiza în această con
fruntare devenită tot mai puter
nică, tot mai grea.

Dar, chiar și cu preocupări atît 
de mari, nu avem dreptul să-i ui
tăm pe cadeții pucului și ai cro- 
sei, care — în perioada cînd la 
București va avea loc seria se
cundă a campionatului mondial — 
se vor afla în Elveția, la Lyss, în- 
tr-o competiție de anvergură; gru
pa B a campionatului european de 
juniori-

La ediția trecută, echipa noastră 
triumfa în această întrecere, ocu- 
pînd locul I în turneul final orga
nizat pe patinoarul „23 August" 
din Capitală. După cum se știe, 
formația română a renunțat la 
dreptul pe care-1 avea de a pro
mova în grupa A, din motivul că 
mai mult de jumătate din compo- 
nenții lotului de atunci depășeau 
— anul următor — vîrsta juniora
tului.

★
Misiunea de a construi o nouă 

echipă, a fost încredințată, pentru
Valeria CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

București^ 1970 : reprezentativa de hochei (juniori) a României pe 
prima treaptă a podiumului campionatului european (grupa B).

Fotoi Drago.? NEAQU
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PREDEALUL STUDENȚILOR, STUDENȚII PREDEALULUI
• Șapte sute de studenți învață să schieze • Pe pirtie de la 7,30 la ora 10 seara • Dansul

¥
pentru lecțiile de schiun•

PREDEAL (Prin telefon de la 
trimisul nostru).

La Predeal ninge cu fulgi aproa
pe tot atit de mari ca aceia pe care 
i-ați văzut, probabil, duminică, 
la transmiterea filmului Olimpia
dei de la Sapporo. Nici nu se pu
teau condiții mai bune pentru cei 
aproape 700 de studenți veniți din 
toate centrele, universitare ale țării 
să se inițieze, să se perfecționeze 
sau (ne referim la așii acestui 
sport) să-și uimească, pur și sim
plu. colegii cu coboririle pe pîrtia 
de la Clăbucet.

Cu alte cuvinte ne aflăm într-o 
tabără de schi. Ministerul Educa
ției șl Invățămîntului și Uniunea 
asociațiilor studențești au continuat 
și în această vacanță excelenta ini
țiativă, începută cu cîțiva ani in 
urmă, anume de a-i învăța pe stu
denți să schieze.

— Am considerat util — ne spu
nea tovarășul Cornel Pacoste, prim 
secretar al Comitetului de partid 
ai Centrului universitar București 
— ca din numărul total al tabere
lor actualei vacanțe, cîteva să fie 
profilate în exclusivitate pe schi. 
Răspundem astfel, dorinței majori
tății studenților dornici să practice 
acest frumos și util sport.

Să încercăm, după ce am aflat 
cceste cîteva detalii, să „citim" 
jurnalul unei zile de tabără. După 
cum ne sputgea profesorul Mircea 
Solomon, directorul taberei, este

bun exercițiu
pentru prima 
gram obligatoriu este respectat cu 
minuțiozitate. Și aceasta pentru 
simplul motiv că obligațiile zilnice 
ale celor veniți la Predeal constau 
în a ieși pe pirtie, atit dimineață 
cit și după amiază. Că într-adevăr 
asa stau lucrurile, aveam să ne con
vingem singuri. Duminică, înainte 
de ora 7.30, din mulțimea dc stu- 
denți aflați pe pirtie ne-am oprit 
în dreptul cîtorra mediciniștl de la 
Tg. Mureș- Unul dintre ei, bronzat 
de parcă atunci ar fi venit

dată eînd un pro-

din

JURNAL DE VACANȚĂ

tabăra de la Costinești, se reco
mandă Andrei Vitalyos. Este în a- 
nul VI și ne mărturisește că nu a 
vrut să piardă prilejul de a veni 
și în acest an în tabăra de schi 
și de a participa pentru a patra 
oară consecutiv la „Cupa U.A.S.R.": 
„Fiind în ultimul an. nu voi mai 
putea veni și în 197.3 intr-o tabără 
studențească. Dar sînt sigur că nu 
mă voi despărți nici de schi, 
de colegii 
au vrins 
sport".

La vila 
printre alții, 
I.P-G.G. 
din anul IV nu a învătat pînă

cum să schieze. Dar nu rezistă ten
tației de a face o vizită de... re
cunoaștere pe pirtie, încă înainte 
de a-și fi procurat schiurile. Pri
mul contact cu zăpada înghețată a 
însemnat și prima lecție: o căzătu
ră. Colegii, studenții de la alte fa
cultății rid, dar nici unul nu 
vreo ironie jze seama 
viitoarei inginere. Știu 
păți si ei la fel...

Pînă seara tirziu ar 
rămină studenții pe 
mulți dintre ei chiar rămân. Si ce 
poate fi mai frumos decît o cobo- 
rire la lumina reflectoarelor, o co- 
borire la capătul căreia ești în- 
tîmpinat cu un „bravo" sincer sau 
fdacă ai căzut) cu un „mai încear
că o dată" ?

O tabără studențească fără 
de dans, să recunoaștem, este 
neconceput. Nici de la Predeal 
ceasta anexă... obligatorie nu 
sește. Mai mult, unii sînt de păre
re că mișcările de dans sînt 
bun exercițiu pentru 
schi de a doua zi- Pot 
ziși aceștia cu vreun 
Se înțelege că nu.

ROȚI ȘI PEDALEPRINTRE
iMTINE, CURSĂ PE CIRCUIT 

IN CAPITALĂ
Gonțea (Steaua) ; 

(CSM Cluj) ; 5. 
același

ÎN 11 ȚĂRI

nici 
mei mai mici care abia 
gustul acestui frumos

..Porumbița" locuiesc, 
și studenții de la 

București. Doina Cărăgui 
a-

3 *

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Sîmbătă șî duminică s-au desfă

șurat Partidele primei etape a turu
lui IH. în divȘzia secundă. Iată eî- 
teva dintre rezultatele înregistrate :

MASCULIN: Petrolul Ploieșți-
Varjonul IMoiețțî 3—2, Politehnica 
lași-Constructoruj, Suceava 3—1, 
Aurora Bueiire.ști-Loeomotiva Bucu
rești 0—3, Electr» Bucurcști-Farul 
Constanța 3—1. Medicina Bucu- 
rești-Voința București 3—1, A.S..\. 
Sibîii-C onstruetoruț Caransebeș

3, Electroputere Craiova-Politeh- 
niea II Timișoara 3—2. Explorări 
0. Mare-C.F.R. Cluj 3—0.

FEMININ : Spartac București-I.T. 
București 1—3, Orizontul Bacău- 
Universitatea Iași 2—3, Progresul

o.

București-Confecția București 3—0, 
Flacăra roșie București-Politehnica 
Galați 3—1, Voința Constanța-Uni- 
versitatea București 2—3, Sănătatea 
Tîrgoviște-Drapelul roșu Sibiu. 1—3, 
Voința Brașov-Vniversitatea Craio
va 0—3, Universitatea Cluj-Viitorul 
Bistrița 3—0, Medicina'Tg. Mureș- 
Voința Oradea 3—1.

Cîteva dintre partidele acestei 
etape -iu fost aminate. Formația 
masculina Oțelul Galați s-a retras 
din divizie.

(Corespondenți : V. Ștefănescu.
I. lonescu, I. Tănâsescu. 1, Leize- 
ruc. T. Costin, Gh. Tamaș. S. Albii, 
C. Gruia, M. Avanii. I. Iancu. I. M 
Pocoț și L. Chira).

VEȚI MAI AUZI DE EI

DOREL CRISTU- 
DOR. Născut în a- 
nul 1954. face parte 
din cadrul Liceului 
experimental de at-f 
letism Cimpulung 
Muscel, avîndti-l an
trenor pe prof. M. 
Răuțoiu. Pornind de 
la faptul că actualul 
său record național 
de juniori la 60 m 
(6,6 s, care consti
tuie, totodată, și re
cordul de. seniori) ar 
putea fi considerat 
drept record euro
pean de juniori pe 
aaeastă distanță (da
ră acestea ar fi o- 
maiogate), unii din
tre specialiști îl 
compară cu Valeri 
Borzov — actualul 
•ampiăn și recordman 
curopeian — nu nu
mai pe baza talentu
lui. ci și pe singura 
zecime de secundă 
care le desparte per
formanțele. Calități
le sale de bază : o 
relaxare nativă al- 
ternînd cu accele
rări deosebite, pu
tere. de stăpînire și 
de concentrare ma
xime. fntrucît vîrsta 
îi dă dreptul să par
ticipe, iar valoarea 
să se numere prin
tre favoriții cam
pionatelor europe
ne de juniori de la 
Duisburg ’73, tînă
rul nostru sprinter

are certe perspecti
ve.

MARIANA NE- 
DELCU. Născută ir» 
1954, tînăra alergă
toare de garduri a- 
parține Școlii spor
tive din Cluj, pre- 
gătindu-se sub în
drumarea antreno
rului Peter Nagy. 
Noua recordmană a 
probei de 60 m gar
duri (8,6 s), la o
singură zecime de 
secundă de perfor
manța cu care s-a 
dobîndit titlul în 
proba de senioare, o 
recomandă ea ata
re- Imbunătățindu-și 
viteza și mizînd în 
continuare pe se
riozitatea care o ca
racterizează, atleta 
clujeană este capa
bilă de 13,6—13.7 s 
la 100 m garduri.

actualul 
național 
la tri-

PAUL GHEOR
GHIU. Născut in a- 
nul 1953, 
campion 
de juniori
plusalt, este legiti
mat la clubul Di
namo, fiind antre
nat de Ion Vintilă. 
Statura și alura ac
tuală îl amintește pe 
reputatul Carol Cor
bii... mai tînăr cu 
cinci ani! Rezulta
tele ultime ale ,,can
gurului" dinamovist, 

.care bat in vecină
tatea actualului re-

■s

face 
întimpldrii 

că ar putea

tot vrea să 
pirtie- tar

seri 
de 
a- 

li)y

tul 
lecțiile de. 
fi contra- 
argument ?

Miine are loc în Capitală prima 
cursă ciclistă pe circuit. Alergătorii 
din loturile naționale se vor întrece 
pe circuitul <Iin cartierul Tei—Toboc 
(str. Petricani) — start la ora 16 — 
de-a lungul a 60 km (15 ture). După 
această cursă și după cea de dumi
nică (Ploiești — varianta Buftea, 
70 km, start de la km 7) se va defi
nitiva formația României care va 
participa la „Turul Algeriei".

ANDREI SUCIU — ÎNVINGĂTOR 
LA BRAȘOV

Duminică dimineață s-a deșfllșurat 
pe ruta Brașov — Fundata — Brașov 
(78 km) o întrecere de fond. La star
tul ei s-au aliniat 26 de concurenți, 
printre care și cicliștii susceptibili de 
a fi selecționați în echipa pentru 
„Turul Algeriei". Pe prima parte a 
cursei a bătut vîntul din față, acest 
impediment adăugîndu-se dificultăți
lor urcușurilor. întrecerea a prilejuit 
numeroase detașări. Cea decisivă a 
fost „opera" rutierilor Al. Sofronie, 
A. Suciu, St. Szekel.i, Cr. Tudoran 
și C. Gonțea. De altfel, acești cinci 
alergători și-au disputat și sprintul 
final. Iată clasamentul :

1. ANDREI SUCIU (DEZROBIREA 
BRAȘOV) a parcurs 78 km în 2h 15:12 
(m.o. 34,620 km) ; 2. Cristian TudoranIon GAVRILESCU

Șl

(Steaua) j 3. Const.
4. Ștefan Szekely 
Alex. Sofronie (Dinamo) 
timp; 6. Ștefan Suciu (Dezrobirea 
Brașov) 2h. 19:51; 7. Const. Ciocan
(Dinamo) — același timp ; 8. Mihai 
Hrisoveni (CS Brăila) 2 h. .24:32 ; 9. 
Virgil Mircea (Metalul Plopeni) — 
același timp; 10. Nicolae Andronache 
(Metalul Plopeni) 2 h. 34:35.

Deși s-au bucurat de condiții bune 
de pregătire, alergătorii de Ia Steaua 
(N. Gavrilă, I. Nagy, I. Gavriiă. St. 
Erie) au abandonat nejustificat.

CERC DE INIȚIERE ÎN CICLISM

La Școala generală 135 din cartie
rul Ferentari a avut loc un intere
sant experiment. Cu sprijinul condu
cerii 
C.'îrjan 
Școala sportivă nr. 3 au 
probe de selecție pentru copiii dornici 
să practice ciclismul. S-au prezentat 
peste 50 de școlari. Celor prezenți, 
le-a vorbit din experiența sa, le-a 
demonstrat modul cum se rulează 
corect, fostul rutier, maestrul spor
tului Gabriel Moiccanu. Dintre cei 
care au participat la selecție, antre
norii au ales primii membri ai cercu- 
lui care va funcționa în localul Șco
lii generale nr. 139. Sperăm că ini
țiativa se va extinde, că «portul cu 
pedale va cuceri noi adepți în rîndu- 
rile școlarilor.

școlii. antrenorii Constantin 
și Dan Budișteanu de la 

organizat

OLIMPICII FAC CROS

TAIE BUȘTENI CU CÎNDUL LA MUNCHEN

22 de boxeri 
tra în grațiile 
derea selecției 
pică, muncesc în aceste zile cu un 
mare elan. în etapa actuală a acu
mulărilor cantitative, grija lor de 
căpetenie este de a înmagazina cît 
mai multă forță și rezistență. în 
acest scop, „probabilii" participă 
la crosuri cu și fără schiuri și 
sparg lemne, regim la care se su
pun cu marc plăcere. Se poate a- 
precia că, în această etapă, pregă
tirea fizică generală a olimpicilor 
este destul de ridicată.

Bineînțeles că din programul de

cu pretenții de a in- 
antrenorilor, in ve- 
pentru echipa olim-

GONG!

MARCA „OLIMPIA"

antrenament nu lipseso elementele 
specifice boxului, deoarece luna 
viitoare fiecare sportiv va susține

brescu, Zilberman, Cuțov, Pometcu, 
Antoniu Vasile, au și alte griji, 
legate de pregătirea examenelor

Scrisoarea de care ne vom o- 
cupa astăzi ne-a sosit de la Ora
dea, mai precis de la Fabrica 
„Solidaritatea" cunoscută și apre
ciată atit în țară cit și peste ho
tare (produsele ei se exportă în 
•11 țări) pentru calitatea panto
filor Ce poată marca „Olimpia".

Autorul scrisorii — M. PE
TRE, din str. Bărăganului nr. 25, 
ap. 2 Oradea — își propune, și 
reușește, să popularizeze activi
tatea asociației sportive din fa
brica amintită care poartă nu
mele de A..S. „Olimpici". Citim 1 
„Asociația noastră sportivă, are 
9 secții pe ramură de sport (din 
care 8 afiliate) în cadrul cărora 
se desfășoară o vie activitate 
sportivă de masă și de perfor
mantă. La noi, aproape că nu 
există sfîrșit de săptămînă fără 
ca zeci și chiar sute de salariați 
și membrii lor de familie să nu 
efectueze excursii în frumoasele 
locuri ale județului Bihor: Ia 
Băile Felix, Stîna de Vale, peș
tera Meziad, stațiunea Ținea sau 
în orașele din apropiere — Arad, 
Cluj, Timișoara ș.a.“.

Citind în continuare scrisoa
rea, nu se poate să nu fi im
presionat de dragostea ce există 
Ia „Solidaritatea" pentru sport, 
pentru mișcarea în aer liber, 
pentru întreceri, în general. La 
o competiție de mare amploare
— „Cupa Pielarului", de pildă,
— au fost angrenați peste 500 
de salariați. Și cîte „duminici 
cultural sportive" nu s-au orga
nizat aici ? Nu lipseso în ase
menea ocazii nici întrecerile cu 
un puternic caracter de divertis-

campioni 
campioni 

eviden- 
județene, 

din

ment. De pildă trasul frînghiei 
și alergările în sac. Nu numai 
atit însă. La A.S. „Olimpia" e- 
xistă o echipă de polo și una 
de fotbal — ambele în divizia 
B — secție de radioamatoriști — 
în anii trecuți chiar cu 
republicani — șahiști 
interjudețeni, trăgători 
țiați în campionatele
singura echipă de ciclism 
județul Bihor.

Autorul scrisorii ține să mai 
remarce i „toate aceste rezultate 
s-au putut obține datorită unui 
marc număr de activiști obștești 
dintre care este greu să facem 
evidențieri. Totuși vreau să a- 
mintesc de tovarășii: Ioan Ba
ciu, președintele asociației și di
rectorul întreprinderii, Vasile 
Vcrcș, Andrei Sebesi, Grigorc 
Pop, Carol Orban, Ștefan Maior, 
Ioan Nagy, Henrich Muller, Va
sile Szabo, care merită eviden
țieri deosebite".

Ce putem face altceva decît să 
felicităm pe membrii asociației 
„Olimpia" din Oradea pentru 
pasiunea lor față de sport. Adi
că pe cei care și-au confecționat 
insigne, cozoroace, panouri 
emblema asociației, pe cei
formează o adevărată familie cu 
3000 de cotizanți. Și ni se pare 
absolut firesc că acum se lu
crează la proiectele pentru con 
îtruirea unui complex sportiv 
al salariaților fabricii.

Modesto FERRARINI

cu 
ce

Palatului Cuttur: 
găzduit meciul amical dintre 

Minerul (din localitate) 
Moldova Nouă. Gazdele 
cu 12—10. Spectatorii (c
fost satLsfăcuți de calitatea 

și. bineînțeles, de faptul

cord național. în
dreptățesc speran
țele unei comparații 
și pentru anii ur
mători cu prestigio
sul său model. Nu 
știm dacă ta ajun- 
ge im actor cunos- 
cut ca și tatăl său. 
Petre Gheorghiu (de 
la Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra), 
dar campion de at
letism a și devenit...

ADRIANA SUR- 
DU. Născută în a- 
nul 1955, elevă a 
Liceului cu program 
de educație fizică 
din Iași, pregătin- 
du-se sub îndru
marea profesorului 
R. Titiniuc. A apă
rut fulgerător 
atletismul de. 
formanță, debutind 
în anul 1970 cu 1.3,2 
s pe 
in 
suită de. 11 
suri încheiate 
12.0 s, iar în 
sezon 
de 7,5 
încheiat proba de 
60 m la naționalele 
de juniori (între- 
cînd-o pe favorita 
Eleonora Monoranu. 
corecordmană la se
nioare), o plasează 
în grupul fruntaș al 
sprinterelor din ța
ra noastră- Este be
neficiara unui start 
foarte rapid.

în 
per-

100 m, avînd 
anul următor o 

concur
au 

acest 
performanta 
s, care a

• Sala 
peni a 
cchine'e 
Minerul 
cistigat 
400) an
meciurilor 
că au avut posibilitatea să vadă, in 
sfirșit- echipa favorită, care de mult 
timp nu mai evoluase in fața pro
priului public. Iată rezultatele teh
nice : P. Toma (L) b. p. T. Chi«câ, 
C. Laurian (Li egal cu E. Chișcă.
Z. Munteanu (L) h. p. A. Constantin 
(decizie ergnată). D. Szekely (L) b. p. 
I. Pop. S. Cotigă (Li b.p. V. țîratie 
(decizie 
b. 
b. 
b. 
K 
(M.
b.

ab. 
ab.
P ab.

N

eronată). M. Șurubaru 
3 C. Micșan. Gh. Radu (M. 
2 M. Weiss, M. Toma (M.

1. Cercei. I. Dumitru (M. 
2 T. Henteș. J.

) b. p. C. Lu
p. L. Varga.

ca așa se
Horst BUCHFELNER Sa bău;

enerilor
Unii Florin SANDUJXt

al Cu- 
de sec-

ceale sau
ii SpCl 

□le ale

REVENIT SECTORULUI 7

ION POPA 
antrenor emerit

MARELE PREMIU AL CUTEZĂTORILOR'4

de intrare la facultate, 
im că preocupările multi- 
seiecționabililor se vor în- 

leia cu reușite.

(L> 
N )
N.) 
N.) 

Aposlolovici 
B. Mocanu (L)

N. BARBU, antrenor Minerul Lupeni

PREGĂTIRE FIZICA BUNA
LA LOTUL DE TINERET

ea buștenilor, dar Pometcu nu se sperie, știind 
de altădată I

Foto t

Duminică dimineață, bazinul a- 
coperit Floreasca a devenit un vul
can de tinerețe și voie bună. Peste 
200 de pionieri și școlari, finaliști 
ai întrecerilor pe sectoare, și-au 
dat întîlnire aici pentru a-și dispu
ta întâietatea în competiția dotată 
cu „Marele Premiu al Cutezători
lor", concurs organizat de clubul 
sportiv de la Palatul Pionierilor.

Concursul a constat din clouă 
probe — bras și erâul — pe distan
ța de 33 m. participanții fiind îm- 
părțiți pe categorii de vîrstă. Cînd 
profesorul Stelian Negoiță a dat 
semnalul de întrecere, costumele 
multicolore care împînziseră bazi
nul s-au așezat rînd pe rînd în 
fața blocstarturilor, pe fața fiecă
rui concurent citindu-se dorința 
nestrămutată de a cîstiga.

întrecerile celor mai tineri îno

tători au constituit o surpriză plă
cută pentru asistenta din sală, iar 
dîrzenia cu care fiecare concurent 
a luptat a dat naștere unor dispu
te pasionante. După patru ore de 
întreceri, copiii și-au desemnat 
cîstigătorii, iată-i: 8—10 ANI,

BRAS: (b): Andrei Tătaru; (f): Ru- 
xandra Constantinescu; craul (b): 
Stefan Rruteanu; (f): Luana Minti- 
lie. 11—12 ANI, BRAS (b) Cristian 
lonescu; (f): Gabriela Cristea;
CRAUL (b): Dan Gheorghe; (f): Ca
melia Daner. 13—14 ANI, BRAS 
(bl: Constantin Vec.erlea', (f): Anca 
Sofron; CRAUL (b): Liviu 

z(f) : Carmen Pobîrnac
Trofeul „Marele Premiu 

tezătorilor", a fost cîștigat 
torul 7-

dificil

CONCURSURI
Iliescu au dovedit o supărătoare 
imprecizie în lovituri.

în schimb, pugilițtii lotului au 
manifestat o excelentă pregătire 
fizică și o combativitate lăudabilă. 
Acestea au fost, de altfel, singurele 
elemente pozitive notabile.

Selecționata locală (majoritatea 
juniori) a opus o dîrză rezistență 
partenerilor de întrecere, soiicitîn- 
du-i intens. Numai lipsa de expe
riență și o pregătire fizică insufi
cientă. au făcut ca numărul victo
riilor lor să nu fie mai mare.

Din cele 11 partide, au plăcut în 
mod deosebit următoarele; I. Adam 
— N. Movilă, C. Dumitrescu — Gh 
Tîrilă, Iliescu — Bogdan.

în concluzie, gala de verificare 
a potențialului lotului nostru de 
tineret a fost utilă.

Telemac SIRIOPOL — 
coresp. județean

GALAȚI (prin 
zența la Galați 
tineret a suscitat un deosebit in
teres în rîndul iubitorilor de box 
din localitate, dovadă elocventă 
fiind tribunele arhipline.

Din păcate, gaia nu o corespuns 
așteptărilor. Nivelul tehnic și spec
tacular al majorității celor 11 par
tide a fost surprinzător de slab, 
evoluția selecționabililor decepțio- 
nînclri-ne.

Cu mici excepții (S. Cuțov. 
Adam, V. Croitorii), elevii lui Tedy 
Nieulescu au manifestat serioase 
lacune de ordin tehnic și tactic 
Dar, ceea ce ne-a impresionat mai 
neplăcut a fost penetrabilitatea a- 
părării, ușurința cu care selecțio- 
nabilii au primit extrem de multe 
lovituri. De asemenea, R. Cosma, 
Dinu Condurat, C. Dumitrescu, I.

Sandu Mihalcea a pornit pe un drum greșit
Acum vreo 7—8 ani, in sala de antre

nament a clubului Dinamo din șoș. Ște
fan cel Mare s-a prezentat la maestrul 
Geza Fiiresz un tînăr oacheș, firav și 
destul de țlmta. Antrenorul dinamovist 
l-a măsurat din priviri, a primit încu
viințarea tacită a fratelui mai mare, Du
mitru, ș, astfel și-a început ucenicia ca 
boxer Sanclu Mihalcea.

Seriozitatea in pregătire, dragostea 
pentru sportul cu mănuși. încrederea 
maestrului Fiiresz au făcut ca in scurt 
timp tînărul boxer să poală cocheta cu

telefon). — Pre- 
a selecționatei de JUDEȚENE

MUREȘ : „Cupa Pionierului"

T.

Sîmbătă și duminică, la Lăpușna, 
în organizarea excelentă a Consi
liului județean al Organizației Pio
nierilor Mureș, au avut loc etapele 
județene ale concursului de schi 
dotat cu „Cupa pionierului" și ale 
celui republican dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint".

Iată cistigătorii : schi, fond, fete : 
Cristina Haltrich (Reghin) ; băieți: 
Vasile Pavel (Mureș); echipe mixte 
(3 băieți și 2 fete): Școala generală 
nr. 14 Tg. Mureș : săniuțe, fete : 
Cristina Haltrich (Reghin); băieți: 
Dumitru Adrian (Sighișoara); echi
pe : Școala generală Sînmărtin.

La săniuțe, primii clasați vor 
narticipa la finala pe țară de la 
Poiana Brașov.

Ioan PAU’Ș-eoresp. județean

au reușit să treacă 
examen.

REZULTATE TEHNICE l juniori 
I : 1. G. Petre (Brașovia) 87,0, 2. A. 
Manta (Viitorul Brașov) 87,9, 3. C. 
Nărea (S. S. Predeal) 88,9 ; junioa
re I: 1. Nela Simion (S. S. Predeal)
78.4, 2. Maria Roșculeț (S.S. Pre
deal) 82,9, 3. Claudia Mihăilescu
(S. S. Brașov) 88,4 ; juniori II : 1. 
N. Szabo (Dinamo) 91,4, 2. D. Fră- 
țilă (S. S. Predeal) 97,4, 3. V. Olaru 
(S. S. Predeal) 100,7 ; junioare II : 
1. Gabrilea Leic (S. S. Petroșani)
84.5, 2. Elena Degerata (S. S. Pre
deal) 84,8, 3. Angela Manole (S. S. 
Predeal) 86,0. PE ECHIPE : 1. Liceul 
Predeal 50 p, 2. Dinamo Brașov 102 
p, 3. S. 
Brașovia 
165 p, 6.

S. Brașov 116 p, 4. S. S. 
155 p, 5. Viitorul Brașov 

S. S. Petroșani 215 p.
Toma TITUS-coresp.

ÎN ȘCOLILE SPORTIVE CRESC Nil NUMAI CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

și pe planul mai complex și maț de
licat al educației ?

— Vrem să știm, să le analizăm 
și să le popularizăm.

Profesorul Mitu este foarte tînăr, 
sau pare foarte tînăr. Tinerețea fi
zică și de spirit șf-o hrănește, desi
gur, din pasiunea pentru activitatea 
pe care o depune, pentru munca 
nobilă și de mare răspundere de a 
modela coca moale care este sufle
tul copiilor.

— N-am zice, declară dînsul, că 
este o inițiativă pe plan strict local, 
«iar scopul principal al școlii sportive 
este de a crește în primul rînd oa
meni ancorați puternic la pretențiile 
sociale. Pe elevii noștri îi vrem edu
cați în cultul pentru muncă, adevăr 
ți cinste. Se înțelege câ menirea 
școlarilor care fac sport sub îndru
marea noastră, este să învețe bine. 
De aceea, facem din dragostea lor 
pentru atletism o pîrghie pedago
gică menită să nu dea niciodată greș- 
Condiționăm participarea ia antrena
mente. concursuri, tabere de pregă
tire in perioada vacanțelor, de rezul
tatele de învățătură. Corigenții, de 
pildă, sînt suspendați automat din 
școala sportivă pînă la îndreptarea 
notelor si așa se face câ practic 
„cej 1 000" de care ne ocupăm, au o 
situație școlară mai mult decît satis
făcătoare. în acest sens, exemplul 
cel mai clar, victoria noastră cea 
mai demonstrativă, a fost cazul ele
vului Adrian Ștefănescu, la vremea 
respectivă. component al echipei 
campioane naționale Ia ștafeta de 
4 x 100 m. Adrian nu era un elev 
rău, dar brusc situația lui la învă
țătura devenise catastrofală : corigent 
la șapte materii ! Școala, familia lui, 
Intraseră intr-o alertă justificată. De

fapt, băiatul trecea printr-o criză 
morală in care adolescența te poate 
arunca uneori. Ne-am apropiat de el 
cu înțelegere, dar fără concesii dău
nătoare. îndepărtat de pe pista de 
atletism, el a fost pus într-o alterna
tivă dureroasă. Chemarea stadionu
lui, frumusețea întrecerii sportive, 
sudoarea antrenamentelor, satisfacția 
victoriilor, bogăția sufletească a vie
ții în colectiv, l-au adus inapoi. dar 
cu notele în catalog îmbunătățite 
spectaculos. Ulterior a promovat ba
calaureatul cu media 9,50 și azi esie 
un merituos student la I.E.F.S. Am 
avut atunci bucuria de a fi smuls 
un tînăr de pe drumul ademenitor 
și periculos al chiulului de la școa
lă, din norul de fum 
poale chiar din zona 
depășește hotarul legii.

Am mai aflat de la 
noștri și consemnăm cu satisfacție, 
preocuparea permanentă pentru ridi
carea nivelului ideologic al elevilor, 
prin dezbateri spontane sau organi
zate periodic, prin studiul presei po
litice și al documentelor de partid, 
prin vizitarea cu ocaz.ia taberelor de 
vacanță Si a deplasărilor de concurs 
in alte orașe, a muzeelor de artă și 
n locurilor cu rezonanță în istoria 
patriei noastre. Am mai aflat că le
gătura profesorilor de aici cu școala 
si familia au devenit o obișnuință. 
.Și am mai aflat că Școala sportivă 
nr. 4. pe linia menirii ei, a devenit 
o trambulină valabilă pentru canali
zarea aptitudinilor firești ale tineri
lor pentru o ramură sau alta de ac
tivitate socială. Fenomenul este Inte
resant și are resorturi delicate ce 
țin de psihologie. Tntr-un contact 
permanent ȘÎ nemijlocit cu copiii, 
aceștia dezvolta uneori o afectivitate 
și o receptivitate mai netă în mediul 
sălii de sport, lîngă tovarășii de an-

al cafenelei, 
nocivă care

Interlocutorii

trenament și profesorii care îi îndru
mă, în raport cu relația — familie și 
clasa de curs. Este aceasta o lege 
naturală care ține de psihicul labil 
al copiilor care descoperă viața cu 
ochii altora și cu personalitatea lor 
încă fragedă. Și astfel, de multe ori, 
profesorii școlii sportive au avut ca
pa. itatea și calitatea de a îndruma 
elevij spre o școală profesională, de 
pildă, sau spre un liceu industrial 
cu un anumit profil. Acolo unde pre
judecata părinților a putut fi înfrîn- 
tă, rezultatele s-au dovedit, fără ex
cepție, excelente. Școala sportivă s-a 
mai dovedit și un suport eficace pentru 
copiii slab dezvoltați fizic sau cu un 
moral capricios. Nu este o anecdotă 
ce vă vom povesti mai jos ;

Semifondistul Nicolae Mihal și-a 
adus de mină fratele mal mio la sala 
de antrenament. Pctrișor avea 15 
ani. nu atingea 60 kg, lipsa de pre
ocupare în timpul liber îi conferea 
un aer mai mult bosumflat. A fost 
pus la încercare pe pista de alerga
re. dar el s-a plictisit repede, dezer- 
tînd. Adus inapoi, profesorii au ob
servat că băiatul se învîrtește mai 
mult jn jurul cercului de aruncări... 
Astăzi Petre Mihai, după un an de 
zile, a ctștigat 15 kg în greutate, are 
și robustețe morală, iar sulița pleca
tă din mîna sa aterizează dincolo de 
linia are marchează 60 de metri.

Exemple sînt numeroase, toate au 
particularități și limite care le indi
vidualizează. Numitorul lor comun 
este rezultanta fericită a îmbinării 
învățăturii cu sportul organizat, îm
binare capabilă să confere frumusețe 
morală și fizică, să clădească o ge
nerație de oameni în stare să plă
tească societății noastre socialiste, 
datorii măsurate în grija deosebită a 
partidului și statului nostru pentru 
tineretul patriei. —

rezultatele de valoare, chiar cu perfor
manta. După 3 ani de antrenamente. 
Sandu Mihalcea, a cucerit tiîlul de 
campion național la juniori, titlu ce 
i-a mai revenit încă doi ani î> rînd.

Toți specialiștii pugilismului din tara 
noastră vedeau în acest tînăr (acum 
bine clădit) un viitor mare campion 
național și nu numai atit. O dată eu tre
cerea anilor, Nandu a fo-it inelaș in 
echipa națională de juniori, apoi in re
prezentativa de tineret, avind mari pers
pective de a intra in prima echipă a 
țării.

Succesele înregistrate, unele de 
loare internațională, au făcut in«ă din 
tînărul modest, ascultător și supu?. o 
„vedetă44 în sensul rău al cnvinmhii. 
Campionatele europene de tineret se 
vor desfășura in această vară în Ro
mânia. Sandu Mihalcea a fost inclus în 
rîndul boxerilor ce se pregătesc în ve
derea importantului eveniment. Pregă
tirea a început-o o dată cu ceilalți spor
tivi. In iarna, Mihalcea s-a căsătorit, 
iar a. doua 7\ a răspuns prezent la an
trenament. fapt ce a încintat pe antre
nori și colegi. Dar, de Ja începutnl lunii 
februarie comportarea lui S. Mihalcea 
s-a schimbat brusc. De atunci și oină 
la 15 februarie, nimeni nu a știut nimic 
de el. Părinții erau îngrijorați, soția la 
fel, iar cei de la club nu pridideau cu 
investigațiile privind soarta lui S. Mi
halcea. Un antrenor l-a zărit * 
restaurant cu băutura în față și 
țigara în gură. Unii l-au văzut 
mașină cu turiști străini etc. Iată deci 
că tînărul cuminte de altădată a apucat 
pe o pantă greșită, pe un drum peri
culos, întoarcerea în societatea rare l-a 
crescut și format va fi destul de ane
voioasă.

La clubul Dinamo, am vorbit cu tov. 
Cosma Liță, vicepreședinte al clubului: 
„Am auzit că S. Mihalcea a dispărut de 
la sală. Am pus antrenorii să-I caut'’, 
dar strădaniile lor de zile în șir au ră
mas o vreme fără rezultat. De la fede
rația de specialitate ni s-a comunicat 
că Mihalcea ar fi telefonat că se lasă 
de box. Pe data de 15 februarie a venit 
la mine si am discutat. A spus că a 
fost la Brăila, la soția lui, dar nu cred 
ca acesta să fie adevăratul motiv. A 
afirmat și în fața mea că nu a fost 
apreciat cum se cuvine. Iată, deci, pre
tenții nejustificate de Ja un tînăr, în
tr-adevăr talentat, dar cu serioase ca
rențe de comportament. Biroul clubului 
se va întruni șj va hotărî masurile de 
rigoare. Nu vom avea nici un fel de 
îngăduință față de comportarea necores
punzătoare a oricărui sportiv de la 
Dinamo și nu vom face excepție nici 
cu Sandii Mihalcea44.

Pugilistii susceptibili de a fi selecțio
nați în echipa de tineret l-am găsit în 
plin antrenament. Munceau toți, fără 
menajamente, conștiențl de răspunderile 
ce-1 așteaptă la C.E. de tineret. Antreno
rul Tedv Nlculescu ne-a spus : „Păcat. 
S. Mihalcea are talent cu carul, dar în 
box este nevoie șl de seriozitate. Am 
avut o discuție cu elevii mei și ei sînt 
disnuși să-1 ierte pentru această esca
padă. Sper că el va reflecta serios*.

Pau! IOVAN -

BRAȘOV : „Cupa Clăbucet"
MARAMUREȘ : 

„Schiorul zburător"

v»-

Intr-un 
cu 

intr-o

Duminică, sub auspiciile Școlii 
sportive Predeal a avut loc pe pîr
tia Clăbucetul Taurului un concurs 
de sialcm special, rezervat juniori
lor și dotat cu „Cupa Clăbucet1. 
Traseul, cu zăpadă înghețată pe 
alocuri, lung de 350 m și prezen
tând o diferență de nivel de 120 m. 
a pus multe probleme concurenți- 
i^r si doar cei mai buni dintre ei

la competiția tradițională „Schiorul 
zburător", (ediția a III-a) organiza
tă de Consiliul Județean Mara
mureș al Organizației Pionierilor, 
în fața unei numeroase 
— competiția a purtat 
unei lupte dîrze pentru 
trofeului.

Concursul a scos în 
serie de reale talente care ar tre
bui să fie canalizate spre un centru 
de schi organizat în localitate și 
unde să-și desăvîrșească pregătirea 
în mod corespunzător.

Iată acum rezultatele tehnice î 
fond, fete : 1. Maria Danci 
2. Maria Cseh 
Csepregi (Baia 
Nicolae Polgar 
prian Săurășan
Petric (Baia Sprie); slalom, băieți :
1. Francisc Kazai (Baia Sprie), 2. 
Gavrilă Hodja (Borșa), 3. Mihai Ti
miș (Borșa) ; fete: 1. Iolanda Gri- 
ga (Baia Mare), 2. Erica Hamausz 
(Cluj), 3. Ileana Gherman (Cluj). 
Clasament pe echipe : 1, Baia Marc,
2. Borșa, 3. Baia Sprie.

Matei DAN-corespondent

asistențe 
amprenta 

ajudecarea

evidență o

(Baia Sprie), 3. Zit
Sprie); băieți: 1
(Baia Mare), 2. Ci- 
(Baia Sprie), 3. Emil

Borșa a fost timp de două zile — 
12 și 13 februarie — gazdă a pio
nierilor care au venit să participe

CARENȚE DE ORDIN FIZIC
(Vrmare din pag. I)„Cupa Dinamo“ la slalom

special și uriaș

Ea acest sfîișit de săptâmîna, 
vom avea din nou ocazia să ne în- 
tilnim cu schiorii noștri alpini 
fruntași. Re pîrtia Lupului din Po
iana Brașov se va desfășura, sîm- 
bătă și duminică, un concurs de 
schi dotat cu „Cupa Dinamo" la 
probele de slalom special și uriaș. 
Din cauza lipsei de zăpadă de pe 
partea a doua a pîrtiei, proba de 
coborîrt nu se va putea desfășura. 
Totuși, întrecerile vor avea un plus 
de atractivitate prin prezența la 
cele 
rînd 
Dan 
poi.
pețl al clubului brașovean Dinamo.

douâ starturi — în primul 
— a celor doi schiori olimpici, 
CriMea și Virgil Brenci șl a- 
a trei invitați austrieci, oas-

procedee tehnice. In această pos
tură se aflau metalurgiștii I. Făr- 
cău și A. Brînzaru, precum și rapi- 
diștii V. Rădulescu și V. Moisin și 

• greul de la Steaua, N. Pavel. Tot 
din lipsă de condiție fizică a pier
dut fără drept de apel fostul cam
pion R. Pătrașcu, de la Rapid, în 
meciul cu E. Hupcă (Metalul).

O altă carență a primei etape a 
fost și felul cum, la unele meciuri, 
arbitrii aplicau regulamentul de di
namizare a luptei. După cum se 
știe, de cîtva timp sportivii care 
ntj inițiază acțiuni sînt avertizați 
și — după trei avertismente — 
descalificați. E o modificare salu
tară a regulamentului, dar aplica
rea ei cere mult discernămînt din 
partea arbitrilor. Tot la reuniunea 
de ja Steaua, cvartetul G. Conciu

BUCUREȘTI A CIȘTIGATRAPID

TURNEUL INTERNATIONAL
Echipa de polo Rapid București, evolu- 
Ind fără Jucătorii din lotul național, a 
cișrigat turneul Internațional de la Cluj, 
la care au mai participat Spartacus Bu
dapesta (cu internaționalii Steinmetz șl 
leikay) T.6K.A, Sofia, ylcecampioana

DE POLO DE LA CLUJ
Bulgarid șt Voința Cluj. Rezultatele 
tehnice: Spartacus—T.9.K.A. 5—3; Rapid— 
Voința 7—5; Rapid—Spartacus 5—4; Vo
ința—T.S.K. A. 10—4; Voința—Spartacus 
6—5; Rapid—T.S.K.A. 11—5.
Clasament: 1. RAPID 6 p, 2 Voința 4 
P, 3. Spartacus 2 p, 4. T.S.K.Ă, 0 p,'

(Galați) — arbitru principal, I. Ba
ciu (Brașov), D. Pîrvulescu și A. 
Ruzsi (București) a condus bine 
reuniunea, în schimb unii dintre 
arbitri s-au grăbit la cîteva meciuri 
cu acordarea avertismentelor, cu 
descalificare. De obicei, lâ meciu
rile în care se întrec doi sportivi 
de forțe sensibil egale, acțiunile 
tehnice sînt mai puțin numeroase 
și se produc, de regulă, după zeci 
de secunde de studiu, timp fn care 
dacă arbitrii intervin cu un aver
tisment, îi enervează pe sportivi 
și astfel se comit alte greșeli. Este 
de dorit ca arbitrii să dea numai 
atunci avertismentul care decide 
descalificarea cînd intenția sporti
vilor de a evita lupta este vădită. 
Căci altfel vom fi în situația de a 
nu mai vedea într-un meci întreg 
doi sportivi buni, cu pregătire teh
nică similară.

La etapa inaugurală s-a obser
vat că unii arbitri nu dau res
pectul cuvenit competiției la care 
oficiază. prezentîndu-Se în costum 
de stradă, sau echipați doar pe ju
mătate în „uniforma" de arbitru. 
La fel. se impune ca antrenorii să 
aibă o comportare cu adevărat 
sportivă în timpul meciurilor, să 
nu vocifereze în mod nepermis la 
deciziile de pe saltea, să protes
teze, cum au făcut, de pildă, con
ducătorii tehnici ai formațiilor Ra
pid, Metalul, Progresul (toate din 
București), Olimpia Satu Mare și 
C. S. Pitești.

Cele de mai sus sînt cîteva con
siderații pe care sperăm că F.R.L. 
le va lua în discuție și va proceda 
în conseciață.
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ORADEA NU MAI ESTE ÎNDRĂGOSTITĂ DE FOTBAL

ILIE OANA Șl NOUA „ACȚIUNE
DE RECONSTRUCȚIE PETROLUL

Tn Oradea a năvălit parcă pri
măvara. E cald, e soare, pămîntul 
se zbicește. în orașul acesta mare 
și frumos, o echipă de fotbal mică, 
dată cu capul de toți pereții Divi
ziei A, își pregătește reintrarea în 
arenă. Ne-am dus la Oradea 
vedem cu cîteva minute înainte 
a scoate armele din panoplie, ac- 
ceptînd lupta grea a returului.

E dimineață și echipa îi așteaptă 
primul 
sînt a- 
ziarele 
printre 
la us-

s-o 
de

puri, dar are și iarbă. Echipa Cri- 
șul se răsfiră, cu mingea la picior, 
adulmecînd gazonul, mîngîiată de 
soare, lucrează cu elan și cu chef. 
Dar, deodată, o șaretă trasă de un 
cal tînăr, alb, frumos, face o voltă 
rapidă și stopează la marginea te
renului. Din ea se dă jos un omrenului. Din ea se dă jos un om cu 
cizme înalte. își înfige biciușca în 

.........................I c>i
pe Vlad și pe Tomeș pentru 
antrenament. Zilnic. Băieții 
șezați pe bănci, răsfoieso 
sau vorbesc, privindu-se 
prosoape și treninguri puse 
cat (de unde se vede că în Oradea, 
la întrebarea „care este deosebirea 
între un vestiar și o uscătorie ?" 
se poate răspunde fără ezitare • nici 
una !). Peste zece minute, toată lu
mea, întrunită la poarta stadionu
lui, așteaptă un autobuz care nu 
mai vine. Ladislau Vlad are 
zimbet puțin încurcat, puțin mîniosi 
„Știți — spune el — noi vrem să 
facem antrenamentul de dimineață 
pe un teren cu gazon la 4 km de 
Oradea, în comuna Sîntioan. N-am 
vrea să mai pisăm terenul nostru 
de zgură pe care se pregătesc și 
tineretul, și centrul de copii și ju
niori. Dar nu avem un autobuz 
propriu, sîntem ia mîna întreprin
derii comunale care, în limita po
sibilităților, ne împrumută un auto
buz. Noroc cu Pișta baci, șoferul, 
care este un microbist fără pe
reche". ..

Probabil că Pișta baci, „microbis
tul", nu mai poate veni și se co
mandă schimbarea bocancilor și a 
.................................. Tot 

dar

carîmbul cizmei și înaintează 
pas ferm.

— No, mă rog frumos, duceți-vă 
de aici! — spune el.

Toată echipa a culcat t.J 
sub talpă, așteptînd încurcată, 
trenorul Vlad înaintează din

mingile
An- 
par-

unui fotbalist. Intrăm în vorbă, îmi 
spune că-1 cheamă Cojocaru, fost 
la Metalul București, legitimat azi 
la Crișul. Și-mi mai spune o po
veste tristă, și, deodată, bărbatul 
acela în toată puterea cuvîntului. 
duce arătătorul la ochi, ștergîn- 
du-i de lacrimile pe care nu și le 
mai poate reține. îmi notez în car
net „vezi cazul Cojocaru"... După 
antrenament stau de vorbă cu an
trenorul Vlad.

— Tovarășe Vlad, am venit la 
dv. fără prejudecăți, dar ceva par
că nu merge la Crișul și vă rog să 
spuneți lucrurilor pe nume.

un

© Un antrenament care depinde de... „microbismul" lui Pișta 
baci • în căutarea unui teren • Vlad explică ceva din „cazul 
Coidum" și... regretă pe fostul președinte al secției ! © Un lot re
dus la 14 jucători • Trista aventură orădeană a lui Cojocaru

direcției i terenul de zgură I 
plutonul face stînga-mprejur, 
Pișta Ițbaci, șoferul microbist, face 
ce fdCfc' și iată-l, tîrziu, dar la vo
lan, în poarta stadionului claxo- 
nînd fericit.

Terenul de ia Sîntioan are ho-

tea opusă și între președintele 
C.A.P.-ului din localitate și antre
norul Crișului începe un tîrg ver
bal în care o parte își apăra or
goliul („Trebuie să veniți să cereți 
voie, e terenul cooperativei!"), iar 
cealaltă își apăra, în ultimă instan
ță, dreptul la viată în Divizia 
Elocința patetică a lui Vlad a 
vins, președintele dă înapoi, 
scarpină prin căciulă, bătoșenia 
se topește.

— No, mă rog frumos, acum 
mineți, dar altă dată veniti să 
reti voie! Urcă în șaretă și ___
alb îl ia de acolo, iar mingile bu
buie din nou spre poarta în care 
se afla Catona I.

Pe „tușa" terenului, lingă mine, 
stă un băiat înalt și solid, îmbră
cat în haine de stradă. Mingile 
care ies afară, el le respinge îna
poi. Șutul său are dexteritatea

A. 
In
se 

lui

ră- 
ce- 

caiul

PARTIDA DE AZI
ÎNCHEIE TURNEUL LOTULUI

(Urmare din pag. 1)

mărește, însă, prin ea, mărirea 
combativității și a forței ofensive 
a apărării, dată fiind deosebita ac
tivitate a clujeanului și binecunos
cuta lui forță de acomodare în orice 
post al liniilor defensive și de mij
loc. Schimbarea e determinată și 
de împrejurarea că fundașul Creții, 
care a început bine turneul, a mar
cat o scădere în intîlnirea cu 
P A.O.K. Vă punem însă în gardă 
că „ll“-le mai sus notat este în vi- 

' goare la ora cînd vorbim cu Bucu- 
reștiul. Formația definitivă se va 
cunoaște în ziua meciului, cînd vom 
ști dacă antrenamentele din aceste 
ultime zile n-au avut vreun efect 
nefast asupra foștilor accidentați.

Voiosul trăiește Intens partida 
de miercuri cu selecționata Româ
niei. Jucătorii noștri sînt însoțiți 
pretutindeni de o veritabilă escor
tă. Autografele au trecut pe primul 
plan. Chiar și într-un oraș mai mic, 
ca acesta în. care ne aflăm și care 
nu intră in circuitul marilor tur
nee fotbalistice, el fiind deplin 
mulțumit că echipa sa face o figură 
mai mult decît onorabilă în prima 
divizie, cei mai multi dintre inter
naționalii noștri sînt foarte cunos- 
cuți.

O probă | seara, la hotelul „Xenia 
Portaria", un puști de vreo opt ani 
a‘apărut ia holul cel mare, după 
ce urease voinicește cei 12 kilome
tri jjj^serpentină. Și totul numai 
și nWnai spre a-1 vedea, a-1 atinge 
cu mîna pe Dumitrache. Și ce cre-

Vlad mă privește și tace o clipă, 
își adună gîndurile. Are fața brăz
dată, obosită, doar ochii au rămas 
tineri și limpezi.

— Vedeți dumneavoastră, s-ar 
putea să se considere că a existat 
aici un conflict Coidum-Vlad. Fals. 
Atîta timp cit și Fane Coidum și 
eu am fost animați de intenții bune 
și constrînși de aceleași greutăți. 
I-aș reproșa lui Fane doar asprimea 
sa exagerată față de niște jucători 
și așa destul de necăjiți. El nn cu
noștea jucătorii și nici nu a avut 
vretne pentru așa ceva. Vechea 
„grădiniță de copii" a Crișului s-a 
dezbinat, au venit certurile, înjură
turile, unii dintre băieți începuseră 
să bea urît. După cinci etape, el a 
cerut un răgaz de doi-trei ani pen
tru a face o echipă adevărată la 
Oradea. Nu i s-a admis această 
condiție și înaintea etapei a 15-a 
eu. antrenorul echipei de tineret, 
căruia îi expira contractul și care 
intrasem în tratative concrete cu 
Olimpia Oradea, am fost chemat la 
club și mi

— Aveți 
retur 7

— Eu nu 
sibil să ne 
redus echipa la 14 jucători. Dintre 
cei aduși la începutul campionatu
lui, l-am păstrat doar pe Petre 
Nicolac, singurul destoinic și de
votat. Facem ceea ce se cheamă o

s-a propus echipa întii. 
speranțe certe pentru

sînt un visător. Este po- 
reîntoarcem în „B“. Am

echipă de perspectivă, indiferent 
de eventualitatea pe care ne-o va 
rezerva ultima etapă. Am nevoie 
de un nucleu solid, curățat de re- 
ziduri, pe care să mă 
presupunem că vom 
„A", sau că peste un 
veni in prima divizie.
n-am rezolvat problema. Problema 
se va rezolva cînd vom avea o 
conducere, nu numai bine intențio
nată, ci și cunoscătoare a proble
melor fotbalului ți absolut unită. 
Eu am curajul să afirm că nici ac
tuala conducere nu este cea mai 
potrivită. Președintele secției, tov. 
Vladimir Oros, așezat pe un scaun 
pe care nu și-l dorea, nici mă
car nu poate veni la ședințele săp- 
tăminale ale secției. Clubul s-a dis
pensat ușor de fostul președinte al 
secției, Horia Cosma, și trebuie să 
se știe că noi antrenorii și echipa 
îl dorim, îl cerem înapoi. Aici, la 
Oradea, ar trebui O CONDUCERE 
CARE SA SE ÎNTREBE DE CE IN 
PATRU ANI DE ZILE PLEACA 
ZECE JUCĂTORI CARE ULTE
RIOR BAT LA PORȚILE ECHIPEI 
NAȚIONALE ȘI NU VINE NICI 
UNUL SINGUR DE VALOARE 
CERTA ?

— Ce se întimplă cu Cojocaru ? 
Băiatul mi-a spus că, la solicita
rea Crișului, a primit dezlegare de 
la Metalul București după ce a 
eliberat locuința din Capitală în 
beneficiul fostului club. I s-a pro
mis la Oradea locuință și serviciu. 
Astăzi, mi se pare din cale afară 
de sceptic. întors de la pregătirea 
efectuată la Băile Felix, el a dor
mit pe jos în garsoniera 
leg și după două meciuri 
ficare a fost refuzat.

— Știu, băiatul a fost 
s-a pregătit bine, dar nu ; 
loare superioară actualei 
nențe a liniei noastre de 
Ne-am bazat pe palmaresul lui, de 
13 ori internațional junior și de 
trei ori in echipa de tineret. Ne-am 
bazat și pe rccomandații. Greșeala 
noastră este că nu l-am verificat 
inițial. Așteptăm zilele acestea șe
dința secției care va lua o hotărirc 
definitivă.

Dar, deocamdată, Dumitru Cojo
caru a pierdut o locuință, un ser
viciu și o echipă. A pierdut poate, 
și încrederea în oameni.

pot baza. Să 
rămine in 
an vom re- 
Dar cu asta

unui co
de veri-

cuminte, 
are o va- 

compo- 
fundașt.

i

La capătul primei părți a acestui 
campionat. Petrolul — echipa care 
numai cu un an în urmă privea 
plutonul divizionar de la înălți
mea locului II In clasament — a 
realizat, după cum se știe, o per
formantă modestă, situîndu-se pe 
o poziție din imediata vecinătate 
a retrogradării. în urma unei evo
luții caracterizate în ansamblul ei 
prin contradicții, inconstantă și me
diocritate.

Și s-au auzit atunci voci, al că
ror ecou s-a transformat, din nou, 
astăzi într-o chinuitoare întrebare : 
„Ce se întimplă, oare, cu formația 
ploieșteană, pînă nu de mult timp 
una dintre protagonistele de tradi
ție ale campionatului ?“ „Este în 
plină reconstrucție", răspund acei 
care se ocupă mai îndeaproape de 
rosturile echipei.

„Iar reconstrucție ? 
terminat 1“ 
să nedumerire spectatorul, 
puțin obișnuit să pătrundă în 
ta lucrurilor, dar. în schimb, 
mai grăbit in rezolvarea lor.

— Da — răspunde de astă 
Ilie Oană, conducătorul noii 
tiuni. în curs de desfășurare, 
traiul" — invitat la o discuție pe 
această temă de actualitate. Pentru 
că a reconstrui o echipă nu în
seamnă simpla acțiune de împros
pătare a efectivului de jucători. A 
reconstrui o echipă presupune un 
proces complex, uneori de durată, 
in cadrul căruia schimbările de 
calitate, survenite în structura de 
bază a formației, operează progre
siv si de obicei lent, în folosul uni
tății ei de ansamblu și al ideii dc 
joc.

— îndelungata dv. experiență 
profesională nu ne-ar putea oferi 
și unele exemplificări care să sus
țină o asemenea teorie, succint e- 
nuntată acum

— Fără îndoială că da. Ca an
trenor la Petrolul, timp de aproape 
două decenii, am condus direct cî
teva astfel de operațiuni. Prima 
dintre ele a început în 1954 și a 
durat aproximativ patru ani. A- 
tunci, în perioada de cumpănă a 
schimbului de ștafetă dintre două 
generații, am avut și marea șansă 
de a fi putut găsi în locul celor ce 
inevitabil trebuiau să plece (Ma- 
rosi, Petrescu, Fătu, Iordache) în
locuitori de valoare si perspectivă 
(Sfetcu, Fronea, Florea. Dridea, Ta- 
barcea, Gh. Dumitrescu, Marin Mar
cel) care, alături de cei rămași, din 
„vechea gardă" (Pahonțu, Neacșu, 
Marinescu, Topșa, Drăgan sau Bă- 
dulescu), au reușit nu numai să 
restabilească echilibrul echipei, ci 
chiar să ridice valoarea colectivă 
a acesteia.

— Așa ati realizat „echipa

aur" a Petrolului, dublă campioa
nă în anii 1957—J958 și 1958—1959. 
Care a fost după aceea, in linii 
mari, orientarea și esența recon
strucției ?

— „Schimbul din mers" cu 
tarea înlocuirilor la nivelul 
singur post, sau cel mult a
jumătăți de compartiment. Așa au 
apărut și s-au afirmat în cadrul 
formației noastre jucători ca fra
ții Munteanu, Badea, Voinea. Hăl- 
măgeanu, D. Nicolae, Dridea II, Iu- 
hasz, M. Ionescu, Dragomir, Moldo
veanu, Boc, Mocanu. In asemenea 
condiții, Petrolul s-a menținut mult 
timp in rîndurile formațiilor noas
tre de elită. Pînă în 1967.
care 
rele 
ani.

După 
a început „furtuna", apoi ma- 
declin si chinurile ultimilor

predat... s-a

se pregăteș- 
nostru pen- 
turneujui în

spirit, exce- 
de aplomb, 
ne dorim o 
în stare să

deți că declanșase temerara expe
diție a băiețelului din Voios spre 
idolul său român ? Acel triplu dri
bling al acestuia în jocul cu An
glia, în El Mundial. Puștiul ne-a 
repetat cuvînt cu cuvînt comenta
riul crainicului televiziunii din A- 
tena care a însoțit acea fază cele
bră și pe aceste meleaguri i „Dumi- 
trache — o dată. Dumitrache — a 
doua oară, Dumitrache — a treia 
oară. Bobby Moore s-a 
predat... s-a predat".

Un asemenea public 
te să primească lotul 
tru ultimul său joc al
Turcia și Grecia. Atmosfera încon
jurătoare și starea de 
lente, promit un meci 
demn de un final. Să 
asemenea încheiere,
transmită următoarei reuniri a se- 
lecționabililor o importantă doză 
de optimism și bună dispoziție.

Partida, 
alinia cea 
începe la 
nostru a 
în sensul 
va avea loc după meci și nu joi di
mineața, cum era fixat inițial. Deci, 
se Va ajunge miercuri seara, cu au
tocarul, în capitala Greciei, unde 
vom rămine pînă vineri la amiază, 
la ora decolării avionului Tarom 
spre București. Așa cum v-am mai 
anunțat, Lupescu și Dumitru pleacă 
și ei tot miercuri seara din Voios, 
însă spre Salonic, unde se vor ală
tura coechipierilor de la Rapid.

în care Olimpiakos va 
mai bupă garnitură a sa, 
ora 15,30. Tn programul 
intervenit o modificare, 
că plecarea spre Atena

Nu s-a mai
— se întreabă fără fal- 

mai 
esen- 
mult

dată 
ac-

„Pe-
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1972 al fotbalului nostru cuprinde 
și una din cele mai 
competiții de juniorii 
PRIETENIA, rezervat 
tivelor țărilor socialiste 
selecționata noastră a

interesante 
TURNEUL 
reprezenta- 
și în care 

___ ______ ...___  . avut pînă 
acum comportări bune. In 1970. de 
pildă, cinci a avut loc în Polonia, 
juniorii români au cucerit trofeul 
pus în joc, iar anul trecut. In

R.D. Germană, ei au ocupat locul 
3.

Anul acesta, organizarea tradi
ționalei întreceri a celor mai ti
neri fotbaliști a revenit federației 
noastre de specialitate. Primele 
măsuri organizatorice au fost lua
te. Federația a stabilit ca echipele 
să fie cantonate la Timișoara. în- 
cepînd de la 25 iulie, iar meciuri
le să se dispute în orașele Ti-

mișoara. Arad, Reșița și Lugoj, 
după un program care va fi alcă
tuit ulterior- Echipele vor fi îm
părțite în două grupe și se vor în- 
tîlni între ele la 28, 30 și 31 iulie 
și 2 august, în meciuri
Jocurile
7-8 și
august, 
august.

simple, 
pentru locurile 3—4, 5—6, 
9—10 vor avea loc la 5 

iar finala Turneului la 6

TINERETUL UNIVERSITAR SOLICITĂ 0 AMPLĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ
(Urmare din pag. I)

țiile la nivelul cerințelor actuale. In 
afara acestor activități, ne preocupă 
inițierea a cît mai multe acțiuni tu
ristice cu caracter sportiv, organi
zate îndeosebi în perioada vacanțe
lor — drumeții, tabere de schi, înot, 
orientare turistică, alpinism, excursii 
speciale pentru practicarea unor 
sporturi de iarnă. Multe dintre a- 
cestea sînt cuprinse în tradiționalul 

■ șportiv-turistice 
„Studenți pe me- 

___  .____ care angrenează 
— 'numai pe plan central — peste 
6000 de studenți și studente.

ciclu de acțiuni 
purtind denumirea 
leagurile patriei"

— înțelegem că tjnerctuluî uni
versitar ii sînt oferite variate 
posibilități de practicare a exer- 
cițiilor fizice și sportului, Cum 
se răspunde, însă, ia solicitările 
directe ale studenților?

— O formă, care a dat rezultate 
excelente este cea a organizării 
cercurilor de inițiere la mai multe 
sporturi — judo, înot schi, orien
tare turistică - lecțiile teoretice și 
practice desfășurîndu-se, <ie regula, 
tot timpul anului, iar ...colocviile în 
taberele de vacanță. Cu mare inte
res a fost primită de studenți și ac
țiunea de stabilire a unor „poziții 
libere" în programul bazelor spor, 
tive universitare, pentru activități 
recreative, de practicare a disci 
plinelor preferate, la dispoziția nu 
meroșilor amatori fiind puse toate 
materialele necesare.

- Ce 
specifice, 
anul in curs?

direcții principale, poate 
au fost stabilite pentru

xz

— Desigur, unele obiective se re
feră la probleme de multă vreme 
existente în preocupările noastre. 
Specific — deși de ordin general — 
este, pentru 1972, extinderea forme
lor simple de practicare a exerciți- 
ilor fizice, care nu cer amenajări 
speciale. Ne propunem, de asemenea, 
dezvoltarea cu predilecție a trei ca
tegorii de activități i la schi, înot 
și ansamblul î de gimnastică, în spe
cial pentru fete. Va urma, in curînd, 
„luna sportului de masă studențesc* 
(15 aprilie — 15 mai) o acțiune care 
ar trebui să valorifice mai bine 
condițiile existente. Aceasta pentru 
a nu mai repeta competițiile de tra
diție, cele cuprinse în calendarul 
central și organizate împreună cu 
C.N.E.F.S. și M.E.I., cele inițiate la 
nivelul centrelor universitare.

tineretul 
învățămîntui superi- 

Semîccntena- 
eveniment de o im- 
semnificație care, 

mai trebuie sublini-

— Cum va participa 
sportiv din ' ’
or la înlimpinarea 
rului U.T.C., 
portantă și 
desigur, nu 
ate ?

institut, chiar la nî- 
vor fi inițiate

Pierdut pentru campionat (de prepria-i nesăbuință) o mare parte 
a turului, atacantul stelist TATARU și-a făcut duminică o promițătoare 
reintrare in fața publicului bucureștcan. Iată-l în faza de gol în focul- 

test cu Sportul studențesc. Foto: Paul ROMOȘAN

UN TRANSFER RATAT

Cum explicați acest lucru ?
Prin plecarea, la un moment 
a cîtorva dintre jucătorii de 
(Pahontu, Badea, Moldoveanu, 
Pal), în locul cărora nu am

dat, 
bază 
Boc, ___  ... „r ....
găsit, ca în alte situații asemănă
toare din trecut, valori capabile să 
asigure plutirea echipei fără pe
ricolul permanent al naufragiului.

— De fapt, ce-i lipsește mai mult 
acum echipei dv. ca să se poată 
împlini cu adevărat ?

— In primul rînd un COORDO
NATOR DE JOC, o minte limpede, 
și iscusită, care să poată să trans
forme energia și elanul colectiv în- 
tr-un mecanism organizat și efica
ce. în al doilea rînd, o mai mare 
încredere a jucătorilor în forțele 
lor si a publicului în acțiunea și 
posibilitățile noastre. în al treilea 
rînd, timpul necesar unui rodaj de 
calitate, care să asigure integrarea 
deplină a noului val în unitatea 
morală si de joc a echipei.
— Pe alocuri, valoarea acestui nou 
val este contestată...

— Poate. Dar este cazul să rea
mintesc aici că în afara unor si
tuații de excepție, Petrolul nu a 
„importat" jucători și nu a luat 
fotbaliști gata formați. în schimb, 
a dat mereu altora, fiind nevoită 
să-si completeze de fiecare dată 
efectivele nu cu ceea ce i-ar fi 
fost necesar și i-ar fi convenit, ci 
cu ceea ce i s-a oferit, cu ceea ce 
a găsit. La vremea lor, un Fronea, 
Zaharia, Florea, Moldoveanu, D. 
Nicolae sau Boc, veniți din categorii 
inferioare sau crescuți în propria 
grădină, erau priviți cu aceeași ne
încredere cu care sînt „onorați" as
tăzi' N. Doru, Mînăstire, Cosarec 
sau Do bre.

— Este adevărat acest lucru. 
Dincolo însă de valoarea schimbu
lui de jucători, problema recon
strucției presupune și o adaptare 
corespunzătoare la ideea de joc.

Pag. a 3-a

limi- 
unui 
unei

Aveți ceva în vedere în această 
privință ?

— Da. Și chiar cu meciurile din 
viitorul sezon, in care Petrolul își 
propune, printre altele, să recon
sidere jocul său tradițional pe ex
treme, cu extreme de meserie. Tin
dem, în acest fel, spre un mod ele 
acțiune mai simplu, dar mai agre
siv, în contextul căruia poziția de 
'înaintaș — retras, cu rol de co
ordonator, a lui Grozea. va însem
na pentru atacul nostru nu o sim
plă schimbare la față, ci una 
continui, de concepție tactică.

— -Și ce sperați să 
condițiile actuale ?

— Deocamdată, ne 
jucăm mai bine. Și 
motivele să credem realizabil acest 
lucru. Apoi, să încheiem actualul 
campionat undeva pe -la mijlocul 
clasamentului, după care, la anul, 
să încercăm un salt ceva mai sus—

realizați

propunem 
avem

de

în

să 
toate

Mihai IONESCU

MECIURI AMICALE
C.S.M. SIBIU-SPARTAK
SUBOTITA 1—0 (1—0)

— Tn fiecare 
velul facultăților, 
nenumărate acțiuni sportive la care 
se prevede o largă participare a 
studenților. De asemenea, pe plan 
central se va organiza - de către 
IJ.Ă.S.R. MEI. și C.NE.F.S. -
Cupa Semicentenarului U.T.C.* la 
■tletism.

— Chiar numai sumar prezen 
tată, bogata activitate preconi
zată pe linia educației fizice și 
sportului reclamă — după pă
rerea noa-liă — angrenarea mai 
multor tartori în realizarea o- 
biectivelor propuse. Cum se re-

zolvă acest deziderat ?
— Pentru reușita acțiunilor cen

trale, hotărîtoare este — firește — 
colaborarea cu diferite organe și or
ganizații de stat și obștești cu atri
buții în domeniul educației fizice 
și sportului. In cadrul general al 
activității sportive studențești un rol 
extrem de important revine comisi
ilor sportive ale asociațiilor consti
tuite la nivelul facultăților, institu
telor, universităților și al centrelor 
universitare. De asemenea, o mare 
contribuție sînt chemați să aducă 
responsabilii sportivi la nivelul a- 
nilor de studii, ca si cei care fao 
parte din comitetele de cămin. 

Considerăm, însă, că acest cadru nu 
poate fi socotit ca avînd eficienta 
dorită decît în măsura în care se 
realizează o colaborare funcțională 
între aceste comisii ale asociațiilor 
și catedrele de specialitate. Mențio
nez că, de cițiva ani, în baza unui 
acord cu Direcția educației fizice și 
sportului din Ministerul Educației și 
Invățămîntului, în cadrul catedrelor 
și facultăților există cite un respon
sabil desemnat special pentru acti
vitatea sportivă de masă, iar la ta
berele de instruire din timpul verii 
participă întotdeauna fie acești res
ponsabili, fie șefii catedrelor. Dar, 
și la acest capitol referirile au avut 
în vedere doar cîteva din formele 
de colaborare prin care încercăm 
să cuprindem un număr din ce în 
ce mai mare de studenți și studente 
în practicarea exercițiilor fizice și 
sportului. Ceea ce constituie — de
sigur 
în a.

Secția de fotbal a asociației spor
tive Electronica București, cu echi
pă în Divizia C ne face cunoscut 
printr-o adresă (cu nr. 24 din 
31.1.1972) că biroul secției, cu avizul 
consiliului asociației, a hotărit sus
pendarea pe doi ani a jucătorului 
Ion Moraru.

Care să fie motivele care au dus 
la aspra sancțiune ? Ele sînt expuse 
în adresa respectivă și noi nu fa
cem decît să le reproducem : 1. 
„Părăsirea echipei la data de 15 ia
nuarie 1972, fără încunoștințarea 
antrenorului, după începerea pregă
tirilor pentru viitorul sezon"; 2. 
„Neprezentarea la serviciu de la 
aceeași dată" ; 3. „Fuga după căpă
tuială Ia clubul Farul, unde a și 
efectuat pregătirea în comun, fără 
a avea aprobarea conducerii asocia
ției sau secției de fotbal".

Și fiindcă adresa către ziar este 
de fapt o copie a celei trimise fe
derației, în ea se cere, în încheiere, 
ca hotărîrea să fie ratificată.

Desigur, cei ce sînt în temă cn

activitatea fotbalistică își pot da 
imediat seama că nu ne aflăm :n 
fața unui caz de excepție, unic în 
analele federației. Avem atîtea 
exemple cînd jucătorii au plecat 
pestă noapte' la alte echipe, fără să 
spună cuiva o vorbă. Și atunci, în 
urma plecării lor, s-a și făcut o 
ședință și s-a luat hotărîrea de 
suspendare.

Sînt jucători în Divizia B sau în 
Divizia C care prin calitățile lor 
s-au impus atenției, au dovedit ca
pacitatea de a face față unei for
mații de Divizia A. De fapt, acesta 
e și drumul firesc pe care un ju
cător tînăr trebuie să meargă spre 
formarea și consacrarea lui deplină. 
Și aici 
ceastă 
nimeni 
proces 
aripile 
și virtuțile de jucător îl recomandă 
apt pentru prima noastră competi
ție. A cere unui fotbalist cu certe 
calități să rămînă toată viața la o 
echipă de „C“, ar fi o nedreptate.

avem atîtea cazuri. în a- 
situație, omenește vorbind, 
nu se poate opune acestui 
și nimeni nu poate fringe 
unui tînăr pe care talentul

jr — principalul 
acest domeniu.

Dar, discutînd 
studențesc, să nu 
început 
vacantă,,

nostru obiectiv

despre sportul 
uităm că și-au 

activitatea taberele d»

Club Bacău va susține, în această 
săptămînă, două jocuri de verifi
care. Băcăuanii se ver deplasa as
tăzi Ia Pașcani, unde vor juca cu 
divizionara B — CF.R.

Duminică, Sport Club Bacău va 
evolua tot în deplasare, la Iași, 
unde va disputa meciul revanșă cu 
Politehnica.

deTn cel 
turneului 

noastră, 
echipa Spartak Subotița a jucat, azi 
la Sibiu cu divizionara B C.S.M. 
Gazdele au dominat în prima repriză 
cînd au și înscris, de altfel, unicul 
gol prin Fiichiș (min. 34) și au ratat 
alte 3 mari ocazii (Turlea — 
min. 3 și 18 ; Drăgoi — min. 11), iar 
oaspeții în repriza secundă cînd au 
trecut de puțin pe lîngâ egalare, mai 
ales în min. 53.

A arbitrat bine Ion Munteanu (Si-

SIBIU, 22 (prin telefon), 
al doilea joc din 
ce-1 întreprinde _

cadrul 
în țara

STEAUA — FARUL 
pe terenul Ghencea

Pe terenul Ghencea, are loc 
atractivă partidă între divizio- 

va

Ilie IONESCU — coresp. județean

o
narele A Steaua și Farul. Jocul 
începe la era 15,30.

AZI, DINAMO — 
ELECTRONICA OBOR

LA PITEȘTI Șl CRAIOVA

Azi, în parcul sportiv Dinamo, 
pe terenul III, va avea loc un a- 
tractiv joc amical. Cu începere de 
la ora 15,30 se întîlnesc echipele 
Dinamo și Electronica Obor, frun
tașa seriei a IV-a a Diviziei C.

Mîine, Spartak Subotica, care 
află în turneu în tara noastră, 
juca Ia Pitești în compania forma
ției F.C. Argeș.

Tot mîine. Ia Craiova, o partidă 
între două divizionare Ai Universi
tatea și Steagul roșu.

se
va

SPORT CLUB BACĂU 
JOACĂ LA PAȘCANI Șl IAȘI

în cadrul pregătirilor în vederea 
noului sezon cornpetițional. Sport

DIN START
Ceea ce a deranjat și în cazul lui 

Moraru este metoda folosită în 
.promovarea" lui la Farul. Clubul 
constăntean avea datoria să discute 
cu cej de la Electronica, pentru a 
obține dezlegarea necesară.

Pînă la ora actuală. Ton Moraru 
nu e un nume în fotbalul românesc. 
Am făcut cunoscut, totuși, acest 
caz pentru a atrage atenția și 
altora că procedeul nu are nimic 
comun cu relațiile din fotbalul nos
tru, că jucătorul în cauză va ră- 
mîne pe tușă, fără ca vreuna din 
echipe să-l folosească. Ceea ce n-ar 
fi bine.

Am discutat cu cei de la Farul 
și chiar cu Ion Moraru. Regretă a- 
titudinea sa. Am fost încredințați 
că lucrurile vor lua nn alt făgaș, 
cel normal, și că asociația Electro
nica va fi solicitată să rezolve a- 
cest transfer, așa cum o 
mele în vigoare. Mai bine 
ziu decît niciodată.

Constantin

cer nor
mai tîr-

ALEXE

TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES A MĂRȚIȘORULUI
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează la 1 martie 
1972 tradiționala tragere specială 
a Mărțișorului la Pronoexpres.

Această tragere specială oferă 
participanților o listă de cîștiguri 
deosebit de atractivă.

In primul rînd, vom menticna 
cîștigurile în bani de valoare va
riabilă și fixă. In ordine, vin apoi 
autoturismele DACIA 1300, DACIA 
1100 și SKODA S 100 precum și 
excursiile TURUL CEHOSLOVA 
CIEI pe ruta PRAGA — BRATIS
LAVA — BRNO — KARLOVY 
VARY durata cca 12 zile și TU
RUL AUSTRIEI durata cca. 8 zile.

Toate aceste premii se acordă în 
număr NELIMITAT.

Participarea se face cu următoa
rele taxei 3 lei. 6 lei și 15 lei va
rianta. Biletele de 15 lei dau drep
tul de participare la toate cele 5 
extrageri.

Se mai poate participa și pe va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", jucate cu taxa de 
participare de 6 lei și respectiv 15 
lei varianta simplă componentă.

Precizăm că în cadrul valorii u- 
nitare a 
rile I și 
dreptul 
alegere.

Oferiți mărțișoare celor dragi, 
bilete la tradiționala tragere a

cîștigurilor — la extrage- 
a Il-a — toate biletele au 
să obțină autoturisme la

1 MARTIE 1972
MĂRȚIȘORULUI la Pronoexpres 
din 1 martie 1972.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 19,10.
C1ȘTIGUBILE
SPORT NR. 8

CONCURSULUI PRONO- 
DIN 20 FEBRUARIE 1972

CATEGORIA 
riante a 18.082 T : (12 rezultate) 3,85 va- lei.

CATEGORIA a rr-a : (11 rezultate) 95,10 variante a 878 lei.
CATEGORIA a HT-a î (10 rezultate) 1.049,05 variante a 119 lei.

- Rubrică redactată de 
LOTOPRONOSPORT

C.S.M. REȘIȚA 
A CÎSTIGAT 

PRIMA EDIȚIE A 
„CUPEI N. ROSCULET"

Prima ediție a „Cupei N- Roșcu- 
let“ a luat sfîrșit cu victoria echi
pei C.S.M. Reșița, care. în finala 
disputată zilele trecute, a întrecut 
pe Minerul Anina cu scorul de 
2—0 (0—0). Golurile au fost reali
zate de Varga (min. 60) și Florea 
(min. 87)

Dorit GLAVAN, coresp. județean

Azi a apărut numărul 300 al
revistei

din sumarul căruia vă reco
mandăm :

• La rubrica „INTERVIUL 
SAPTĂMÎNII", un oaspete de 
peste hotare, RUDOLF ILLOV- 
SZKI, selecționerul unic al re
prezentativei Ungariei

• Ultimele noutăți de la cele 
16 echipe de Divizia Ă

• „Invadatorii" în versiune 
fotbalistică

• Cinci aspiranți la prima 
scenă (Ion Motroc, Vasile Co
pil, Drago; Cojocaru, Petre 
Moldoveanu și Nicolae Tătaru) 
fac pronosticuri

• Cum joacă Bayern Miin- 
chen

• Tristețea lui Mihai Mocanu
• Frămîntări în soccerul bri

tanic
• La ancheta internațională 

asupra „sferturilor" C.E.: an
trenorul sovietic Ponomarev

• Pels îi răspunde lui Rădu- 
canu

• Numeroase comentarii 
reportaje, știri, clasamente di< 
activitatea internațională

• Rubricile permanente CAR 
NET, TN 7 ZILE, PRIM PLAN, 
CARNET EXTERN, precum și... 
ultimul episod al serialului 
„PANORAMIC"



A TENISMENILOR ROMÂNI
IN „CUPA GALEA

PRIMA ADVERSARA
ECHIPA AUSTRIEI

i lume
Probleme actuale In patinajul viteză

„CONCURSUL PRIETENIA"
TREBUIE DUBLAT

24 de reprezentative naționale 
sînt angrenate, în acest an, în în
trecerile tradiționalei competiții 
internaționale de tenis pentru tine
ret (sub 21 de ani), dotată cu „Cu
pa Calea". Conform tragerii la 
sorți, desfășurată la Paris, echipa 
României intră direct în faza gru
pelor semifinale. Tinșrii tenismeni 
români vor evolua în grupa de la 
Tarragona (Spania), în compania 
Austriei. Spaniei și a încă unei 
echipe, ce va fi desemnată în în
trecerile grupei C preliminare. E- 
chipa română are ca primă adver
sară formația Austriei.

Competiția începe cu faza zo
nală, programată între 20 și 23 iu
lie, în patru grupe. Iată alcătuirea

acestora: A (Copenhaga): Finlanda, 
Turcia, Luxemburg, Danemarca; 
B (Salonic): Iugoslavia, Monaco, 
Canada, Grecia; C (loc nedesemnat 
încă): Bulgaria, Mexic, Elveția.

Grupele semifinale (27—30 iu
lie) programează următoarele întîl- 
niri, în ordine: Saarbriicken: R. F. 
a Germaniei — Anglia, Polonia — 
Suedia; Tarragona: România —
Austria, Spania — „C“ ; Palermo 1 
Italia — R.D. Germană. Franța — 
,.B“; Marianske Lazne: Belgia — 
Ungaria, Cehoslovacia — „A".

Echipa cîștigătoare din fiecare 
grupă semifinală se califică pentru 
turneul final, programat — con
form tradiției — la Vichy, între 3 
și 8 august.

• Rod Laver își continuă

NEW YORK, 22 (Agerpfes). — A 
început turneul internațional de 
tenis de la New York, al treilea din 
suita Marelui Premiu — FILT.

în primul tur, jucătorul francez 
Pierre Barthes l-a învins Cu 6—3. 
6—3 pe americanul F. Doerner, ce
hoslovacul Vladimir Zednik a dispus 
cu 6—3, 6—2 de englezul David 
Lloyd, iar australianul Ross Case 
l-a întrecut cu 3—6, 6—3, 6—1 pe

SCRISOARE DIN BUDAPESTA SPORTIVII MAGHIARI
SE PREGĂTESC INTENS PENTRU J.O. DE VARĂ

La sfîrșitul anului 1971, dirigui
torii "portului maghiar, împreună 
cu cei mai buni tehnicieni au ana
lizat, în mod temeinic, progresele 
realizate în ultima vreme de spor 
tivii Ungariei și perspectivele pe 
care aceștia le au în marea con
fruntare a Jocurilor Olimpice de 
vară.

Luîndu-se ca bază rezultatele din 
trecuta ediție a J.O. s-a ajuns la 
concluzia că, în cursul anului preo- 
limpic (1971), sportivii maghiari au 
înregistrat progrese în următoarele 
ramuri de sport : lupte, caiac-canoe, 
handbal, box, pentatlon, volei fe
minin, gimnastică — bărbați, na- 
tație și polo pe apă. De asemenea 
se consideră că există posibilități 
p ntru a ajunge Ia locuri fruntașe 
în judo, tir cu arcul, ciclism si 
yachting.

Cele mai bune perspective există 
la caiac-canoe, unde remanierea 
lotului olimpic, cu elemente tinere 
de mare talent, a dat deplină satis
facție la ultima ediție a campiona
telor mondiale. Este de așteptat 
ca noii componenți ai lotului ma
ghiar să facă progrese mai evidente 
pînă la începerea întrecerilor olim
pice. Perspective promițătoare au 
ș» pugiliștii maghiari care desfă
șoară o pregătire foarte serioasă și 
care au arătat, în ultimele turnee, 
că se află pe drumul cel bun.

îmbucurătoare este și situația 
de la pentatlon modern, sport în 
care reprezentanții acestei țări au 
cules, în dese rînduri, mari succese. 
Aici se face remarcată perseveren
ța cu care se pregătesc atît așii lo
tului reprezentativ, cit și noii ve- 
niți. Noua echipă de polo pe apă 
a demonstrat calități promițătoare, 
totuși componenții ei trebuie să de
pună încă serioase eforturi pentru 
a emite pretenții la locurile de 
frunte ale competiției olimpice.

Cei care cunosc valoarea fotbalu
lui maghiar așteată, desigur, cu 
curiozitate un pronostic privind 
turneul olimpic. Trebuie să le spu
nem că pregătirile lotului olimpic 
de fotbal al Ungariei au început cam 
tîrziu. Rămîne de văzut dacă în 
scurta perioadă care a mai rămas 
pînă la desfășurarea turneului 
nai, componenții lotului se 
pune la punct cu pregătirea 
toate aspectele ei.

fi 
vor 
sub

Convenindu-se că lupta pentru 
medaliile olimpice va fi mai grea 
ca niciodată, că în dobîndirea lor 
va decide nu numai valoarea dar 
și diferite circumstanțe precum și, 
bineînțeles, voința sportivilor, s-a 
decis ca ultima fază a antrenamen
telor să se facă mult mai organizat, 
sub un control riguros al forurilor 
sportive centrale pentru a nu se 
neglija nici o latură a pregătirii. 
„Trebuie să ajungem în situația 
de a participa la Jocurile Olimpice
— a declarat secretarul Comitetu
lui olimpic maghiar. Janos Fader
— însuflețiți dc încrederea că vom 
fi capabili să dăm totul pentru a 
obține un rezultat satisfăcător".

Pe aceste coordonate se situează 
ultima etapă a pregătirilor, în ve
derea participării sportivilor Unga
riei la marile întreceri ale Olim
piadei de vară.

S. MAROSI

PROFIL

ANDRZEJ BACHLEDA

ele.

ciclistă 
primul 

Motta

Losert, care l-a învins în ba- 
maghiarul Fenlvessy. Iată clasa-

In cadrul unei gale de box desfășurată 
în ..Palatul Sporturilor" din Parts, pu- 
gitistul american Emilie Griffith (cate
goria mijlocie) l-a învins la puncte în 
10 reprize pe francezul Jaques Kechl- 
clifan. Victoria fostului campion mondi
al a fost netă, fiindu'-i atribuită de ju
riu în unanimitate.

v. d.b.; 2. Fenlvessy (Ungaria)

La Paris a luat sfirștt tradiționalul con
curs de spadă, dotat cu trofeul „Rene 
Monal". Victoria a revenit austriacului 
Roland 
raj pe 
mentul final a’ probei: 1. Losert (Aus. 
tria) 3 . 2 _ ___ _ "1
3 v. d.b. 3. Joenson (Suedia) 1 v.; 4. van 
Essen (Suedia) 0 v.

de șase zile de Ia Ml- 
loc a trecut cuplul 
(Italia) — Patrick

Cu prilejul unui concurs de haltere 
desfășurat In localitatea suedeză Oeje- 
bvn. „semigreul” Hans Bettenbourg 
(Suedia) a corectat recordul mondial la 
stilul „împins" cu un rezultat de 195.500 
kg. Vechiul record era de 193.500 kg și a- 
parținea compatriotului său Bo Johans
son.

I
• Născut la 

kapone.
• 1.T6 m ; 75
• Student la 

hitectură
• în 1968 

cipă la J.O. 
Grenoble, 
să se clasere 
locurile 
rire. 13 
uriaș și 
special.

Za

kg.
ar-

parti
de la 

reușind 
______ pe 
26 la cobo- 
la slalom 
6 la slalom 
Tn aceeași 

iarnă participă la 
concursurile -Cu
pe* Mondiale* și cu 
punctele acumulate 
numai în probele 
de slalom termină 
rezonul pe Jocul 
26.
• în sezonul 19C9 

nu reușește să-și 
îmbunătățească cla
samentul în „Cupa 
Mondială*, dar acu
mulările își vor 
arăta rodul în 1970 
cînd ocupă un loc 
2 la slalomul uriaș 
de la KitzbuheL

acesta re
facă 
sus 

pretențio- 
schi

NOI JOCURI CU ÎNTILNIRI BILATERALE
„seria" in circuitul W.C.T.

suedezul Tenny Sevensson. Alte re
zultate : Gisbert (Spania) — Szoke 
(Ungaria) 6—0, 6—7,6—4; Bengtsson 
(Suedia) — Solomon (S.U.A.) 6—3, 
0—6, 6—4 ; Pietrangelli (Italia) — 
McKinley (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Di- 
bley (Australia)—Seewagen (S.U.A.) 
6—4, 4—6, 6—4.

Capii de serie ai acestui concurs, 
românul Ilie Năstase și americanul 
Clark Graebner. vor juca direct în 
turul dot

★
A luat sfîrșit turneul de tenis de 

la Toronto, rezervat profesioniștilor 
din grupul W.C.T. Victoria a reve
nit celebrului campion australian 
Rod Laver care. în finală, a dispus 
cu 6—1, 6—4 de compatriotul său 
Ken Rosewall. Surpriză în finala 
probei de dublu: Ruffels și Car
michael au cîștigat cu 6—4, 4—6. 
6—4 în fata cuplului Laver-Emer 
son.

INTERNAȚIONALE
DE HOCHEI

LA BUCUREȘTI
în perioada imediat urmă

toare, la București se vor dis
puta cîteva partide internațio
nale de hochei, toate consti
tuind noi ocazii de verificare 
a potențialului reprezentativei 
țării noastre înaintea grupei B 
a campionatului mondial. Ast
fel, Ia 29 februarie, selecțio
nata Austriei va evolua în 
compania unei selecționate di
vizionare (de fapt echipa na
țională), iar în zilele de 3 și 4 
martie este programată dubla 
întîlnire dintre formațiile Ro
mâniei și Elveției. De notat că 
hocheiștii austrieci vor juca 
încă un meci în compania di
vizionarei A, I.P.G.G., proba
bil la 1 martie.

Cea de a IV-a ediție a „Con
cursului Prietenia" la patinaj vi
teză, rezervat speranțelor olimpice 
din țările socialiste, s-a desfășurat 
într-un climat de febrilă căutare 
a căilor de dezvoltare a competi
ției, Zakopane constituind locul u- 
nui schimb de i'dei între specialiștii 
în materie. în acest context, am 
invitat cîteva persoane autorizate 
să ne împărtășească gîndurile lor 
asupra prezentului Și viitorului 
competiției, adresînd fiecăreia cîte 
o întrebare aparte.
ÎN CE MĂSURA A RĂSPUNS ACEST 

CONCURS AȘTEPTĂRILOR DV?

D.
„Faptul că în primele 

zile își dispută întiietatea 
și în următoarele două bă- 
creează și unora și altora 
perioade de... simplă ședere

BORZOV l-A ÎNTRECUT PE SPRINTERII 
NORDAMERICANI LA SAN DIEGO

NEW YORK. 22 (Agerpres). — în 
prima zi a concursului internațional 
at’etic de sală de la San Diego (Cali
fornia), sprinterul sovietic Valeri 
Borzov a terminat învingător în cursa 
de 60 yarzi plat. El i-a învins Ia 
sprint pe Jean Louis Ravelomanantsoa 
(Republica Malgașă), Willie Deckard 
și Mel Pender (ambii S.U.A.), toti 
patru fiind cronometrați cu același 
timp : 6,0.

Cursa de două mile a fost cîștigată 
de fondistul belgian Emile Puttemans 
cu performanța de 8:30,4, secundat 
de americanul Don Kardong — 8:32,8. 
în proba de săritură în lungime, care 
a fost dominată de atleții americani, 
victoria a revenit lui Arnie Robin
son cu 8.01 m. Primul clasat dintre 
concurenții străini a fost vest-germa- 
nul Hans Baumgartner situat pe lo
cul patru cu 7,72 m. Cunoscutul re
cordman american Lee Evans și-a 
adjudecat victoria în proba de 500

yarzi cu timpul de 55,9, iar 
triotul său Steve Smith a 
proba de săritură cu prăjina 
zultatul de 5,22 m.

Proba feminină de 880 yarzi a re
venit sportivei sovietice Galina Kuz
mina cronometrată în 2.11,4, urmată 
de Jarvis Scott (S.U.A.) — 2:12,8. 
Cursa feminină de 60 yarzi plat s-a 
încheiat cu victoria Barbarei Ferrel 
(S.U.A.), care a realizat timpul de 
6,8

La Reykjavik

„REPETIȚIE GENERALĂ”

LA C. M. DE CICLOCROS

Concursul international de ciclo- 
cros „Marele premiu Kovo", desfă
șurat la Praga, a fost cîștigat de aler
gătorul cehoslovac Milos Fișera, care 
a acoperit un traseu de 21.829 km în 
Ih 0959,0. Pe locurile următoare s-au 
clasat Cervinek (Cehoslovacia) — 
lh 10:00.3 și Mosch (Dynamo Dresda) 
— lh 11.-00. Ciclistul român Stanca 
Dumitru a ocupat locul 34. De re
marcat că la această probă au luat 
parte și cîțiva alergători profesio
niști (Longo, Conti, Guimard), care 
au abandonat. Acest ciclocros a con
stituit o „repetiție generală" în ve
derea campionatelor mondiale (pro
fesioniști și amatori), care vor avea 
loc, duminică, la Praga, pe același 
traseu.

îxar

compa- 
cîștigat 
cu re-

HORT-NOUL LIDER

REYKJAVIK. 22 (Agerpres). —Cu 
trei runde înainte de încheiere, în 
turneul internațional de șah de la 
Reykjavik, marele maestru cehoslo
vac Vlastimil Hort se află pe pri
mul loc, cu un avans de un punct. 
După 12 runde, el totalizează 9l/2 p, 
fiind urmat de Florin Gheorghiu 
(România) — 8*/2 p, Olafsson (Is
landa) — 8 p (1), Stein (URSS), 
Timman (Olanda) — 8 p, Tukma- 
kov (URSS) — 7 p, 
dia) — 6Vi p (2), 
— 6 p. (1) etc.

în runda a 12-a 
pe Kristinsson,
jansson, iar Olafsson a cîștigat la 
Georgsson. Partidele Gheorghiu — 
Sigurjonsson, Stein—Timman, Tuk- 
makov — Solmundarsson s-au înche
iat remiză.

Anderson (Sue- 
Keene (Anglia)

Hort l-a învins
Keene pe Christ-

La Berlin s-a disputat un mare concurs 
Internațional de patinaj viteză, la care 
an participat unii dintre cei mal buni 
sportivi din mai multe orașe europene. 
Victoria finală a revenit patinatorilor 
orașului Amsterdam, care au totalizat 
126.757 p. Echipa Berlinului s-a clasat pe 
locul doi cu 126,825 p. Au urmat în or
dine echipele orașelor Varșovia, Denver. 
Berlin II
R 
In cursa 
lan o, pe 
Gianni . .. .. ___
Sercu (Belgia) cu 241 p. Foștii lideri al 
cursei, italianul Felice Gimondi șl vest- 
germanul Sigi Renz, se află pe locul doi 
cu 223 p., urmați de perechile Bugdahl— 
Kemper (R.F.G.), Rancatl (Italia) — Van 
Lancker (Franța) și Ritter (Danemarca)— 
Stevens (Belgia).
•
A început sezonul internațional de ci
clism in Italia. Prima cursă desfășurată 
în regiunea Savona s-a încheiat cu vic
toria rutierului italian Wilmo Francioni, 
care a parcurs 135 km tn 3h20:03 (medie 
orară 40.496 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat in ordine Janssen (Olanda). 
Merckx (Belgia). Roger de Vlaemlnck 
(Belgia), precum și alți 6 alergători 
cronometrați in același timp.■
La Archavaleta s-au desfășurat întrece
rile celei de-a 35-a ediții a campiona
tului spaniol de ciclocros. Cursa rezer
vată cicliștilor profesioniști a fost câș
tigată de Jose Maria Basulado, crono
metrat pe 18.250 km cu timpul 
lh 07:52. Pe locurile următoare s-au 
sat Alfredo Irusta — lh 10:18. și 
Jose Maria Gonzalez — lh 12:34.

de 
cla- 
Joe 

____ _____  ________ . . La 
amatori, pe primul loc s-a situat Pedro 
Moreno, secundat de Jose Antonio Al- 
benlz.

Acest viitor arhitect, pe 
părinții — ei înșiși cindva schi
ori de performanță — îl doreau 
muzician, este de cîțiva ani pre
zent tn permanență în întreceri
le elitei schiului mondial. Surâ
zător, calm și înțelept, Andrzej 
Bachleda — liderul schiorilor po
lonezi — și-a croit cu multă și 
migăloasă muncă drumul spre 
virful piramidei. Contactul per
manent cu cei mai buni schiori 
l-a ajutat însă să urce- Nu spec
taculos 
sintem 
fi fost singur — ci în cadrul 
unei echipe omogene — el ar fi 
putut să riște mai mult și să nu 
aștepte pînă săptămîna trecută 
prima sa mare vetorie în aprigele 
întreceri ale „Cupei Mondiale". 
Singur, a dovedit insă în concur
surile preolimpice o regularitate

dar cu regularitate îi 
convinși că dacă nu ar

(Urmare din pag. 1)
a doua oară, talentatului antrenor 
buciireștcan Ștefan-Ioan Ionescu, 
ajutat de clujeanul Ștefan Peter și 
doctorul Anton Biro, fostul inter
național, desemnat ca medic al 
echipei.

Remarcabil este, înainte de toate, 
faptul că la alcătuirea lotului au 
contribuit multe echipe, ceea ce 
demonstrează grija care există 
pentru creșterea și promovarea ti
nerelor talente în secțiile ele ho
chei ale cluburilor și asociațiilor. 
Cei ÎS titulari ai selecționatei de 
juniori provin de la I.P.G.G., Di
namo, Dunărea Galați, Avîntul 
Miercurea Ciuc, Școala sportivă din 
Miercurea Ciuc și Constructorul 
București, ultimii fiind recenții Cîș- 
tigători ai campionatului Capitalei 
în grupa juniorilor I.

Antrenorii Ionescu și Peter dis
pun de două cvintete puternice, 
apropiate ca valoare (Florian, Chi- 
țu — Malihin, Pisaru, Miklos și Le- 
onte, Justinian — V. Huțanu, Moro- 
șan, Csedo) și de trei portari (titu
lar Netedu. rezerve Kelemen șl 
Gh Huțanu)' de mare perspectivă.

★
Pregătirea a început din toam-

na trecută, la echipe de club și în 
scurte stagii centralizate. S-a reu- 
șit, în bună măsură, omogenizarea 
liniilor, tinerii hocheiști fiind înar
mați cu cunoștințele tehnice și tac
tice de bază- Ei au trecut printr-o 
sită deasă de verificări, susținînd 
pînă acum nu mai puțin de 12 
jocuri-test.

Tată rezultatele :
• cu Iugoslavia: 3—2 și 2-2 (în 

deplasare) :
12—2 și 4—3 (acasă);
• cu Bulgaria : 4—3 și 2—2
7—4 și 4—3 (a) ;

(d);

• cu Ungaria : 3—6 (a);
• cu Polonia: 4—1 (a);
• cu R.P. Chineză: 3—1 (a) —

joc de antrenament;
• cu Selecționata B a României

6—1 — joc de antrenament. 
Așadar,

tor i
12 9 2 1

un palmares promiță-

54—301
★

se va juca la Lyss? cele 10 
participante au fost împăr-

Cum 
echipe . 
ți te în două serii astfel: I- Austria 
Italia, ~ _
și II Danemarca, Franța, Ungaria, 
România, Elveția.

între 25—29 martie vor avea loc

Olanda, Polonia, Iugoslavia

• Anul 
ușește sâ 
pas mai 
ierarhia 
sul ui schi al
pin : dșt?gâ o r>ro- 
bă în „Cupa Euro- 
nei*, două locuri 
3 la slalome’e de Ia 
Berchtesgaden și 
IGtzbuhei. iar acum 
— sîmbăta trecutâ — 
ciștiaă slalomul de 
la Banff (Canada).

I

un 
în

impresionantă, fiind unicul slalo
mist care a reușit să se claseze 
în primii 10 la toate cele 7 pro
be de slalom și slalom uriaș dis
putate înainte de Sapporo, ocu- 
pind locul 5 în clasamentul ge
neral după nume prestigioase ca 
Duvillard, Augert, Schranz și 
Thoeni.

Marea victorie a intirziat. Ea nu 
a venit nici în întrecerile pline 
de surprize ale Jocurilor Olim
pice, căci aici zeița Fortuna a 
zimbit mai mult îndrăzneților de- 
cit campionilor de regularitate. E- 
liberat de obsesia olimpică, la 
primul slalom din cadrul iti
nerarului american al „Cupei 
Mondiale", Bachleda a reușit 
insă să facă ultimul pas spre 
virful piramidei ți să cîștige. O 
victorie așteptată, meritată, care 
răsplătește un mare campion.

meciurile preliminare, România 
urmînd să întîlnească în ordine pe: 
26. III — Ungaria, 27. III — Dane
marca, 28. III — Elveția, 29. 
III — Franța.

La 30 martie, se vor juca par
tidele decisive pentru alcătuirea 
clasamentului final, pe perechi. în 
ordinea din serii: primul cu primul, 
al doilea cu al doilea etc.

★
ră- 
ju-

în săptămînile care au mai 
mas pînă la start, echipa de 
niori va continua cu intensitate 
pregătirile. între 8—12 martie se 
prevede participarea la „Cupa Du
nării" (Bratislava), iar înaintea în
ceperii campionatului european sînt 
in perspectivă două meciuri de a- 
comodare in Elveția, cu parteneri 
puternici.

L-am întrebat pe antrenorul Șt. 
Ionescu care este obiectivul ce 
și-l propune echipa. Ne-a răspuns 
cu modestie : „Sperăm să luptăm 
pentru locurile III—IV".

Dar, a zîmbit, lăsîndu-ne să în
țelegem că aceasta este o țintă 
minimală și că reprezentativa noa
stră este capabilă să aspire la mai 
mult.

J •«

V. GRIȘIN, conducătorul dele
gației Uniunii Sovietice, membru 
al federației de specialitate din 
U.R.S.S. : „Semnele arată că aceas
tă competiție a intrat în tradiția, 
marilor concursuri internaționale. 
Se poate afirma, in deplină concor
danță cu realitatea, că întrecerile 
au pătruns în conștiința profesio
nală a tehnicienilor, fiecare țară 
prezentind de la un an la, altul 
patinatori din ce în ce mai temei
nic pregătiți. Ca atare, expresia 
„laureat al Concursului Prietenia" 
reprezintă azi o recomandare pre
țioasă în arena internațională. A- 
ici, la Zakopane, distincțiile învin
gătorilor au căpătat noi valențe. 
Principalul scop pe care și l-a 
propus concursul — crearea unei 
emulații în producția de viitori 
performeri ai olimpiadelor — a 
fost realizat, după părerea mea, 
sută la sută. Mărturie stau cifrele 
înregistrate de cronoraetrele elec
tronice în diferite probe".

noarea echipei feminine a R- 
Germane : 
două 
fetele 
ieții, 
lungi
în tribună. Dacă nu vom schimba 
programul, în așa fel incit cursele 
feminine și cele masculine să se 
consume în paralel, la o singură 
probă pc zi — concursul nostru 
riscă să fie ținut departe de con
dițiile specifice ale J.O. de iarnă".
CUM APRECIAȚI COMPORTAREA 

PATINATORILOR ROMÂNI?

WALDEMAR KRASZEWSKI 
(Polonia), arbitru internațional, di
rectorul concursului de la Zako
pane : „Am urmărit toate edițiile 
și pot spune, fără teama de a greși, 
că fiecare țară s-a străduit să or
ganizeze cit mai bine întrecerile. 
Sini convins că atît Ungaria cit și 
România vor amplifica experiența 
pozitivă, atunci cînd le va veni rîn- 
dul să găzduiască „Concursul Prie
tenia". Cit privește evoluția patina
torilor români, ea a fost de la un 
an la altul în progres, pentru că 
la fiecare ediție au fost corectate 
recorduri ale țării dv, la juniori. 
Și de data aceasta am observat că 
fetele și băieții din România sînț 
bine pregătiți fizic. însă au scăderi 
în tehnica patinajului".

CUM POATE INTRA PATINAJUL 
ROMÂNESC 

LOR
ÎN CIRCUITUL MARI- 
CONCURSURI ?

CREDEȚI CA ÎN MOMENTUL DE 
FATA SE FACE DESTUL PE PLAN 

’ COMPETIȚIONAL PENTRU 
FORMAREA UNOR PATINATORI 

DE NĂDEJDE? DACA NU, CE E DE 
FĂCUT ?

WILHELM SAROȘI, antrenorul 
lotului de juniori al R. P. Ungare: 
„Concursul Prletenia“ este un mi
nunat prilej de a trece în revistă 
tot ce s-a făcut mai bun în ac
țiunea de depistare și formare a 
elementelor de perspectivă. După 
părerea mea însă, acest concurs nu 
poate oferi singur o imagine cu
prinzătoare și realistă asupra evo
luției speranțelor olimpice. Anual 
ar trebui cel puțin două-trei con
cursuri asemănătoare sau întilniri 
bilaterale. De asemenea, diferența 
de valoare dintre concurenți este 
evidentă Șj în consecință o formulă 
inedită de desfășurare a întreceri
lor, de exemplu pe grupe, ni se 
pare mai stimulatorîe. Oricum, e 
nevoie de mai multe reuniuni pen
tru a-i obișnui pe tinerii viteziști 
cu atmosfera întrecerilor de 
vergură". ‘

an-

CUM VA IMAGINAȚI 
DESFĂȘURAREA VIITOARELOR 

CONCURSURI ?

HELGA HAASE, fostă campioa
nă olimpică în. anul 1960, antre-

A 8-a EDIȚIE A „CUPEI AFRICII
A

SZEKELY, antrenorul 
reprezentativei Româ-

ZOLTAN 
principal al 
niei : „Recordurile naționale, dobo- 
rîte Ia Zakopane și talențjle de 
care dispune patinajul viteză tre
buie să determine federația șj pe 
ceilalți factori interesați să în
treprindă măsuri de natură să 
schimbe concepția tehnicienilor și 
chiar a patinatorilor în procesul 
de instruire, tn, condițiile atmosfe
rice ale țării noastre, nu mai tre
buie neglijat antrenamentul pe us
cat De tinerii selecționabili trebu
ie să se ocupe un singur antrenor, 
pentru că la noi pregătirea viito
rilor performeri se face ca în po
vestea cu mai multe moașe. Dacă 
patinajului i se va acorda atenția 
cuvenită. în doi-trei ani tinerii noș
tri viteziști 
animatorii 
olimpice".

se vor număra printre 
concursului speranțelor

ȘTEFAN 
cund : „Și 
dotați pentru marea performanță, 
dar nu are 
mulți dintre ei pierzîndu-se pe 
drum. Cred că seniorilqr noștri, 
creditați cu rezultate slabe în dis
putele interne și foarte slabe pe 
plan internațional, le-ar sta foarte 
bine în postură de antrenori".

DEMENI. antrenor se- 
încă ceva: avem copii

cine să-i îndrume,

Traian IOANIȚESCU

6 eșecuri consecutive — de pe 
locul 1 pe 7 ! 

CE SE INTÎMPLĂ
CU MANCHESTER UNITED ?

ÎNCEPE IN CAMERUN
Cea mai populară competiție in

ternațională a fotbalului african, 
cupa interțări a continentului, își 
dispută — între 23 februarie și 5 
martie — etapa finală, programată 
în Republica Federală a Cameru
nului, la Yaounde și Douala, pe 
două stadioane amenajate în 1971 
(între care „Omnisport" din Yao
unde are o capacitate de 50 000 de 
spectatori), adunînd la start 8 
pretendente și strălucind prin... 
absența animatoarelor ediției an
terioare : Coasta de Fildeș, Guineea 
și Republica Arabă Egipt, dispă
rute în cursul preliminariilor.

Dintre cele 8 competitoare — Ca
merun, Mali, Republica Zair, Ke- 
nia. Sudan, Togo, Maroc și Congo 
Brazzaville — șansele hîrtiei par 
să aparțină gazdelor, aureolate de 
recenta izbîndă a lui Canon Yao
unde în „Cupa campionilor Africii", 
de cîteva nume cu reverberație în 
fotbalul „negru" (Ndoga, Lea, O- 
kono) și, în sfîrșit, de... tradiție, 
căci toate cele șapte ediții ante
rioare au consfințit victoria țării 
organizatoare ! Intr-un vast docu
mentar, publicat recent în revista 
franceză „Miroir du football", cu
noscutul comentator african Mah- 
zoub Faouzi scria că „victoria fi
nală a unsprezecelui din Camerun 
— orientat spre ofensivă și pose- 
dînd cîțiva atacanți percutanți, ca
Lea, noua stea a continentului,
Ndoga, Montassie, Eterne, Mauga 
sau Owona — pare foarte proba
bilă", aprecierile citate punînd în 
balanță deopotrivă avantajul tere
nului propriu, cît și eclipsa de for
mă a celorlalte participante.

Astfel, Sudanul, campioana afri
cană „en titre", revendică foarte 
puține speranțe în a-și păstra tro
feul. vechile neînțelegeri dintre 
conducătorii clubului Hillal din 
Khartum (scheletul echipei națio
nale) și responsabilii reprezentati
vei (Abbel Fatah și ,A1 Zoubiri) 
subminînd posibilitățile sudanezilor 
de a cîștiga seria de la Douala.

Tot la Douala, își vor apăra 
prestigiul echipele Marocului, Re
publicii Zair și Congoului (Brazza
ville), formația marocană, repre
zentanta continentului la „El Mun
dial", întrunind — se pare — cele 
mai multe sufragii de a aborda fi
nala, deși se bănuiește că „leopar- 
zii“ din Zair, cu „veteranii" Kalala 
și Mhkombo între titulari, pregă
tesc o surpriză, îndeobște marocani
lor, pe care noul tehnician angajat 
la Kinshasa, iugoslavul Blagoje Vi- 
dinic, îi cunoaște pînă și în... in-

In seria de la Yaounde, reprezentativei Togo-ului i se acordă puține 
șanse... Cine știe, însă, de unde sare iepurele ?!
tenții, Intrucît i-a antrenat înainte 
și în timpul campionatului mondial 
din Mexic !

Deși la Yaounde lucrurile se re
comandă mai puțin complicate (cel 
puțin în aparență...), prezența Ca
merunului fiind — confirmă tradiția 
— o jumătate de certitudine pentru 
finală, iată că vești de ultimă oră par 
să încurce socotelile, căci din Bamako 
se anunță că echipa maliană — 
căreia altfel i s-ar fi acordat doar 
șanse de consolare — va sosi la 
competiție cu cele două mari ve
dete care joacă în Franța, Salif 
Keita de la Saint-Etienne și Bako 
Toure, actualmente la Blois, jucă
tori al căror aport poate fi decisiv 
în desemnarea liderului seriei, în- 
trucît Togo și Kenia — se bănu
iește — vor face la Yaounde doar 
act de prezență...

Lăsînd de-o parte prezumpțiile 
pe marginea unei eventuale ierar
hii (care poate fi... alta I) să re
amintim că — cu excepția dețină
toarei trofeului și a țării organi
zatoare — celelalte 6 participante 
și-au cîștigat un loc sub soarele 
turneului final ai celei de a 8-a 
ediții a „Cupei Africii" utilizînd

tactici de joc pe care comentatorul 
citat le numește, cu blîndețe, „rea
liste", explicîndu-le prin „prudență 
defensivă și contraatac", semnalînd 
că — după mulți ani de încăpățî
nat refuz — fotbalul african, fra
tele mai mic al celui din fierbin
tele continent al Sud-Americii, ara
tă disponibilități superioare de acli
matizare la stilul european, mai 
puțin colorat și mai puțin inventiv, 
mai sobru și mai pragmatic.

Cei ce urmăresc desfășurarea 
campionatului Angliei — devenit și 
mai pasionant, pe măsură ce se a- 
propie de final — au rămas, fără 
îndoială, surprinși de neașteptata e- 
voluție a faimoasei Manchester Uni
ted, echipa lui Bobby Charlton. Și, 
de fapt, tocmai această „prăbKșire 
spectaculoasă" a „ll“-Iui r>renat 
de Frank O’Farrell, succesWțjîi țui 
sir Matt Busby (devenit director 
tehnic) a făcut ca lupta pentru 
titlul de campioană să ia o întor
sătură senzațională. Manchester 
United a pierdut „zestrea" de puncte 
acumulată la un moment dat și cu 
care ocupa cu autoritate fotoliul 
de lider, dînd cale liberă celeilalte 
echipe 
mației 
titlu.

Fișa 
grăitoare, 
nut-o la 4 decembrie (3—2 cu Not
tingham), iar ultimul punct cîști- 
gat s-a produs tot în decembrie, în 
etapa a 23-a (2—2 cu Coventry). De 
atunci, trupa lui Bobby Charlton 
n-a mai cunoscut nici bucuria suc
cesului și nici măcar aceea a 
„punctului ciupit", cu toate că a 
jucat și acasă : 0—3 (d) cu West 
Ham, 1—3 (a) cu Wolverhampton, 
0—1 (a) cu Chelsea, 1—2 (d) cu
West Bromwich, 0—2 (a) cu New
castle și 1—5 (d) cu Leeds, în ulti
mele șase etape. Iar de pe locul 1, 
cedat după etapa a 25-a, a alune
cat încet dar sigur pe 3, 4, 5 și a- 
cum pe locul 7 1

Un adevărat drum ai calvarului, 
căruia comentatorii britanici îi gă
sesc explicația în slăbirea discipli
nei de joc, în slăbiciunile apărării 
și în scăderea forței de atac a unui 
compartiment în care Best se află 
în declin, după sancțiunea pentru 
micile lui aventuri galante. Bobby 
Charlton este singurul jucător care 
nu și-a pierdut calmul și entuzias
mul.

Va fi, însă, suficient pentru a 
opri această alunecare pe tobogan ?

din același oraș, City, și for- 
Leeds United să aspire la

„realizărilor" lui M. U. este 
Ultima victorie a obți-

ȘTIRI, REZULTATE
• La Birmingham s-a disputat 

meciul amical dintre cunoscuta 
formație braziliană F.C, Santos și 
echipa Aston Villa, care activea
ză în liga a treia a campionatului 
englez. Fotbaliștii brazilieni cu 
Pele în formație au fost învinși cu 
scorul de 2—1 (1—0). Golurile gaz
delor au fost înscrise de McMahon 
și Graydcn (din 11 m), iar pentru 
oaspeți a marcat Edu.

vează în divizia secundă a campio
natului. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 3—3 (3—2).

• Continuîndu-și turneul în 
Iugoslavia, echipa Slavia Praga a 
evoluat la Skoplie în compania 
formației locale Vardar de care 
a fost învinsă cu 3—1.

• Echipa M.T.K. Budapesta a 
evoluat la Subotița în compania 
formației locale Backa, care acti-

Echipa Zeleznicear Sarajevo, 
care se află tn turneu în țările A- 
mericii latine, a dispus de Olimpia 
din Honduras cu 2—0 (0—0),
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