
Concursul — precizează metodica 
antrenamentului sportiv — este 
unul dintre principalele mijloace 
ale pregătirii. El îi stimulează pe 
sportivi, îi determină să-și perfec
ționeze măiestria. Este, în cele din 
urmă, scopul final al sportului de 
performanță. Fără un obiectiv (de
pășirea adversarului), antrenamen
tul nu-și găsește sensul în concep
ția sportivului, devine monoton, 
plictisitor, nu mai este efectuat cu 
interes.

Concursul — menționează aceeași 
sursă — este și un puternic mijloc 
de propagandă, de atragere în rîn- 
dul celor ce practică sportul, a 
unui număr mare de tinere talente 
de care sportul românesc 
nevoie.

Concursul, cu condiția 
fie bine organizat, este și 
loc prin care se realizează 
— aspect pe care diriguitorii spor
tului (indiferent la ce nivel) nu au 
dreptul să-l neglijeze.

Să fi uitat oare aceste adevăruri 
incontestabile cei ce dirijează des
tinele boxului românesc, antrenorii 
și conducătorii principalelor secții 
de box din Capitală ? Judecind fap
tele, se pare că da... Ori nu le 
cunosc? Sau poate le consideră pro
bleme mărunte de care trebuie să 
se ocupe altcineva...

Peste cîteva zile se încheie cea de 
a doua lună a anului și amatorii 
de box din București n-au asistat

Mai multe întrebări la

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !
în programul gimnaștilor români

care se așteaptă răspuns
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Federațiile de specialitate din 
România șl Spania au căzut de 
acord ca echipele masculine de 
gimnastică ale celor două țări sâ 
susțină un mecj de verificare și 
calificare pentru J.O. de la Mun- 
chen, la Madrid. Partida urmea
ză a avea loc Ia finele lunii mai 
sau la Începutul lunii iunie.

UN MECI
CU ECHIPA SPANIEI

are atîta

la nici o reuniune pugilisticâ mai 
interesantă, la care să participe bo
xeri cu o oarecare „carte de vizită*.

Cei întrebați ne vor răspunde, 
probabil, că anul 1972 este an olim
pic și principalii pretendenți la un 
loc în echipa pentru Munchen au 
un program special de pregătire, 
care nu le permite apariția pe ring 
în luna februarie ; că tineri născuți 
după anul 1952 vor participa, in 
luna iunie, la campionatele euro
pene de la București și, de aseme 
nea, au un alt program de antre
nament Știm, și aceasta este o si
tuație reală. Dar, oare pretendenții 
la un loc în echipa olimpică și in 
cea pentru campionatele europene 
de tineret epuizează toate resursele 
boxului românesc de performanță ’ 
Dacă exceptăm selecționabilii. see 
țiile bucureștene Steaua, Dinamo.

ca el să
un mij- . . _ ______________ _
beneficii Metalul, Progresul, Rapid (să nu le 

enumerăm decît pe cele mai repre
zentative) și-ar închide porțile 7 
Sîntem convinși că nu !

Zilele trecute, vîzitîndu-i pe pu- 
giliștil de la Steaua la un antre
nament în compania tinerilor sus 
ceptibili să facă parte din echipa 
pentru campionatele europene, am 
recunoscut în rîndul lor O serie 
de boxeri bine cotați în boxul ro-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a)

ZIAR AtLCONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

TREI ÎNOTĂTORI ROMÂNI LA
MARELE CONCURS INTERNAȚIONAL

DE LA BREMEN

I (
IERI LA VOLOS, 3-0 (2-0), CU OLIMPIAKOS

ECHIPA ROMÂNIEI Șl-A ÎNCHEIAT TURNEUL
în cursul zilei de astăzi va ple

ca spre Bremen (R.F. a Germaniei) 
grupul celor trei înotători români, 
alcătuit d;n Anca Groza, Eugen 
Aimer și Marian Slavic. Sportivii 
noștri vor lua startul în cea mai 
mare competiție a sezonului de iar
nă ce se desfășoară in bazin de 25 
m. concurs internațional 
anvergură, aflat la a 
care toți specialiștii 
mică „Olimpiadă” a

Anul acesta și—au 
ciparea sportivi de frunte din 
țări, printre care S.U.A. (în frunte 
cu Mark Spitz și Gary Hall), Aus
tralia, Canada, V.RS5, Franța, 
Suedia și Ungaria. P.ima din cele

trei reuniuni ale competiției va 
avea loc mîine. înotătorii noștri 
vor concura Ia următoarele prote : 
100 m, 200 m liber și 200 m mixt 
(Slavic). 400 m și 1500 m liber (Ai
mer), 100 m și 200 m delfin (Anca 
Groza).

PR1NTR UN J0C-DEM0NSTRAȚ1E
VOLOS (prin telefon de la tri

misul nostru special)
La ora 16 arbitrul Dumusiaris 

Marcuridis a dat semnalul de în-

Înotătorii resiteni au onorat
•} 7

trajul părtinitor, pe de o parte, iari 
ratările atacanților pe de alta, au 
făcut ca pînă în final rezultatul 
să rămînă neschimbat. în general,

• acest ultim test al tricolorilor poate; 
fi considerat ca reușit. Edificatoarei 
în acest sens este și aprecierea 
antrenorului Rudolf Illovszki, sosit 
special pentru a urmări echipa noa
stră, care la sfîrșitul partidei a 
ținut să ne spună: „Mi-a plăcut 
foarte mult cum s-au mișcat toti 
jucătorii români, care au arătat 
multă poftă de joc și o pregătire 
fizică excelentă. Remarc in mod 
deosebit pe Dinu, 
Anca și Iordănescu.
meciurile cu România reprezintă 
pentru noi cel mai dificil examen 
din ultimii trei ani. După cele vă
zute azi pot afirma cu toată sin
ceritatea că atît Ungaria cît și Ro
mânia au șanse egale în ceea ce 
privește calificarea în semifinalele 
Cupei Europei și că dubla noastră 
confruntare rămîne deschisă, după 
părerea mea, oricărui rezultat"-

Au jucat formațiilei 
OLIMPIAKOS VOLOS: Kariskas

— Vulgaris, Tukuridas, Zambos, 
Kaimakîs — Lacos, Kariskas II —■ 
Manakos, Pascalidis, Valahos, Tri- 
has.

ROMANIA! Adamache (min. 46 
Ștefan) — Crețu (min. 46 Anca), 
Lupescu, Sătmăreanu II, Deleanu — 
Anca (min. 46 Dumitru), Dinu 
(min. 46 Nunweiller VI) — Uifă
leanu (min. 46 Dembrovschi), Dumi
trache, Iordănescu (min. 46 Do- 
brin), Lucescu.

Eftimie IONESCU

cepere a meciului. Partida în gene
ral de un bun nivel tehnic, a scos 
în evidență forma deosebită a tri
colorilor noștri care au făcut o ve
ritabilă demonstrație de fotbal. Și 
asta în ciuda terenului nisipos, ne
obișnuit pentru ei, handicap depă
șit datorită unei permanente miș
cări și unei deosebite dispoziții 
de joc. în prima repriză, Angelo 
Niculescu a introdus în teren o 
formulă de echipă oarecum inedită. 
Jucătorii români au evoluat bine, 
au creat faze de mare spectacol și 
au reușit la capătul primelor 45 
de minute de joc să înscrie de două 
ori- Primul gol a fost opera lui 
Dinu, care în minutul 9 a șutat 
năpraznic de la 25 de metri, min
gea intrînd în poartă sub bara 
transversală. Cel de-al doilea, a 
fost realizat în minutul 21 de Ior
dănescu, în urma unei acțiuni co
lective inițiate de Uifăleanu, la 
care și-au r.iai adus contribuția 
Dumitrache și Lucescu.

în cea de a doua parte a jocului, 
tricolorii— cu o formație în cadrul 
căreia au fost operate o serie de mo
dificări — continuă să joace în a- 
celași ritm susținut, să construiască 
faze spectaculoase, aplaudate la 
scenă deschisă, de un stadion ar
hiplin. Tabela de marcaj se mo
difică din nou în minutul 65, cînd 
Dumitrache — ieri într-o formă 
care ne-a amintit de zilele lui bune 
— a înscris splendid, cu capul, la 
o centrare a lui Dembrovschi. Sco
rul ar fi putut lua proporții după 
aceea, în condițiile unei dominări 
nete a echipei noastre, dar arbi-

Adrian VASILIU

(Continuare in a 3-a)

ce mare
16-a ediție, pe 
îl consideră o 
înotătorilor.

anunțat parti-
17

Dumitrache,
Socotesc că

ULTIMA EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELORÎJ J

Eugen Aimer—primul performer european la 400 m și 1500mpînă la această oră
Organizarea tradiționalelor cam

pionate internaționale ale României 
de înot în a doua jumătate a lunii 
februarie a avut — ca și în anul 
trecut — scopul unei prime verifi
cări a sportivilor fruntași la mijlo
cul celei mai dificile (și mai lungi) 
perioade de pregătire. Și prin acest 
lucru înțelegeam, ca și toți tehnicie
nii ai căror sportivi se aflau angre
nați în cadrul acestui important 
test, că recordmanii noștri vor avea 
posibilitatea de a-și măsura forțele

Cu parteneri de valoare cel puțin 
egală, care să-i stimuleze. De altfel, 
în ultimele ediții au existat cu re
gularitate cel puțin 2—3 nume so
nore, care au dat sarea și piperul 
necesare întrecerilor încheiate 
rezultate de bună valoare.

Anu] acesta însă, federația
specialitate nu s-a mai preocupat 
de trimiterea unor invitații nomi
nale oaspeților, singurul procedeu 
ce a avut îndeobște succes, și în 
felul acesta, sportivii români (Anca

cu

de

Georgescu a concurat singură în 
cursele de tras, iar in proba de 
400 m mixt, singura participantă 
pe listele ce înscrieri a fost Gi- 
zella Szlavitsek— din Ungaria!) 
s-au văzu: puși în situația de a a- 
corda cîteva revanșe partenerilor 
de antrenament și, în mai multe 
cazuri, de a lupta cu ei înșiși pen
tru corectarea recordurilor.

în acest context, o serie de per
formanțe remarcabile obținute

Aimer, la capătul cursei-record pe distanța de 4O'j m liber
Foto i loan CARDOȘ — Reșița

DUMINICA IN SALA „23 AUGUST 
SE VA SĂRI 8 METRI LA LUNGIME

// LA STARTUL „TROFEULUI CARPATI"

MEDALIA DL AUR A LUI DAN IUGA

Este de părere Mihai
Apropierea tradiționalei competi

ții internaționale „Cupa de cristal*, • 
care va încorona activitatea atleti
că din sala „23 August* in această 
iarnă, creează o atmosferă febrilă 
în rindunle sportivilor român.. Se 
lucrează intens, pe „laboratoare*, 
deasupra covorului roșu ce cauciuc 
eu 8 culcare, sau pe benzile de 
elan din fața sectoarelor de sări-

^Campionul european a avut pulsul 80 !• • Evoluții bizare la 
fete • Situație pasageră sau carențe de structură a pregătirii ? 
* învățăm, învățăm, dar cizelarea ?...
Ediția ’72 a campionatelor euro

pene de tir cu armele cu aer com
primat s-a caracterizat prin perfor
manțe de mare anvergură. Au fost 
înscrise patru noi recorduri conti
nentale, unul egalat, iar detronarea 
campionilor de anul trecut a fost 
cvasi-totală, doar echipele sovietice 
de pușcă seniori și pistol senioare 
reușind să-și mențină titlurile. în a- 
ceastă companie de elită, medaliile 
de aur (Dan luga) și bronz (două, 
prin Anișoara Matei și echipa femi
nină a României la pistol), locurile 4 
(formația de juniori la pușcă) și 6 
(pușcașul junior Dumitru Barbu) ca
pătă o semnificație deosebită. Pe 
lîngă bilanțul pozitiv al prezenței 
trăgătorilor români la aceste între
ceri continentale, ne gîndim și la 
cifrele obținute mai ales de Dan 
luga (la un punct de recordul Euro
pei) și Anișoara Matei. Este vorba

de rezultate constant bune, la cote 
ridicate. Ne referim atît la cele din 
anul 1971, cît și la concursurile de 
luna trecută. Performanțele înalte 
ale celor doi țintași au la bază o 
valoare autentică și nu provin din- 
tr-o ascensiune de formă momenta
nă. De altfel, campionul european, 
de pildă, nu s-a prezentat numai 
cu o pregătire temeinică, dar și cu 
o stare de sănătate deplină și un 
psihic robust. El ne spunea că în 
timpul cît s-a aflat pe stand a avut 
pulsul 80, ceea ce, după cum sub
linia medicul I. Ștefan, este excep
țional pentru că la alți sportivi 
pulsul ajunge la 120 și chiar 1401 

în asemenea condiții optime, este 
firesc ca Dan luga și Anișoara Ma-

C. COMARNISCHI

l

Pregătirile

VALENTINA cioltan

Zaharia, recordmanul național (in aer liber) — 
de aproape un metru, care în mod 
practic nu mai poate C recuperau

Ana Sălăgean și Valentina Ciol
tan. cele două aruncătoare de peste 
17 metri ale țării, au un prugram 
separa:. Brașcveanca ridică conti
nuu sute de kă.grame și in pauze 
execută ușoare exerciții de suple
țe, in timp ce tinăra cîmpulun- 
gear.că. as.stată de profesorul ei 
Emil Drăgan. execută fără încetare 
aruncare după aruncare. Elevă a-

curbe înalte descrise de bila de 
metal ce aterizează cu regularitate 
dincolo de însemnul celor 17 m. Să 
f ie aceasta o promisiune 7

Pe cei doi atleți feroviari, Valen
tin Jurcă si Mihai Zaharia, specia
liști ai săriturilor în lungime, i-am 
intilnit, ca de fiecare dată, nedes
părțit- Fiecare privește elanul ce
luilalt, lucrul brațelor și picioarelor 
în aer, și pe loc intervine autori
tar pentru orice defecțiune sesizată.

(Continuare în pag. a 4-a)

sfîrșite. O mare atenție se acordă 
starturilor, deoarece într-un concurs 
de sală, cea mai mică neatenție, 
sau o singură clipă de deconec
tare pot duce la ratarea plecării 
în cursă și implicit la un handicap

Clubul atletic
universitar

înCu aproape patru ani în urmă, 
mai 1968, a luat ființă Clubul atletic 
universitar, prima unitate speciali
zată de acest fel din tara noastră. 
Constituind materializarea uneia din
tre principalele idei desprinse la 
Conferința pe țară a mișcării sportive 
(iulie 1967), unde se subliniase impor
tanța dezvoltării atletismului școlar 
și universitar, clubul nou creat avea 
să centralizeze pe toți atleții studenți 
(cu categorii superioare de clasifi
care) din centrul 
rești.

de clasifi- 
universitar Bucu-

DEZVOLTARE 
IN PRIMII ANI

ASCENDENTA 
DE ACTIVITATE

Scopul — declarat — al înființării 
C.A.U. era acela de a se pune o bază 
trainică realizării — în mediul stu
dențesc — a înaltei performanțe în 
această ramură sportivă olimpică. 
Clubul a fost plasat — și nu întîm- 
pțător, ținîndu-se seama de experien
ța pozitivă, foarte valoroasă, a insti
tutelor similare din celelalte țări so
cialiste — pe Ungă I.E.F.S., unde se 
puteau asigura cele mai bune condiții 
de pregătire (bază materială cores
punzătoare, cadre tehnice cu înaltă 
calificare etc.).

Noul club a pornit la drum cu 150 
de atleți, selecționați de la toate ins
titutele de învățămînt superior din 
București, dintre care doi erau mae-

ștri ai sportului, 26 aveau categoria 
I de clasificare și 80 a doua. în
ceputurile au părut, de altfel, a fi de 
bun augur, încurajatoare, confirmînd 
justețea ideii care a condus la înfiin-

7 J
doi ani la rind (1969 și 1970), culegînd 
succese meritate. în același interval 
(1968—1970), atlcții clubului universi
tar și-au înscris în palmares șase ti
tluri de campioni balcanici, iar

pe

de

După un inceput promițător, a urmat o cădere bruscă * Regres 

toate planurile în anul 1971 fi1 A fost pierdut, in bună măsură, caracterul

club reprezentativ pentru intreaga masă a studenților din

Centrul universitar București

țarea acestei unități sportive de per
formanță. în primii săi ani de acti
vitate, clubul — cu sprijinul susținut 
al Ministerului Educației și învăță- 
mîntului — a urmat o linie de dez
voltare ascendentă, exprimată atît 
prin creșterea de efectiv, cît mai ales 
prin nivelul performanțelor înregis
trate. Astfel, dacă în _primul an de 
existență (1968) numărul titlurilor 
naționale cucerite la campionatele 
individuale a fost de 3, în anul ur
mător el s-a urcat Ia 7, iar în 1970 
la 9. O afirmare și mai netă s-a 
produs în campionatul pe echipe, 
competiție în care, după un loc trei 
obținut în 1968, C.A.U. s-a impus apoi

25—30 dintre ei au figurat, aproape 
cu regularitate, în loturile reprezen
tative ale țării.

LA 8 PROBE S-A MERS 
ÎNAINTE, LA 20 (!) S-A DAT 

ÎNAPOI

în mod surprinzător, 
anul cel mai prodigios 
rezultatelor obținute în 
interne și internaționale (adică anul 
1970) a urmat o cădere bruscă, pe 
care unul dintre vicepreședinții clu
bului, prof. Eugen Bran, nu s-a sfiit

însă, după 
sub aspectul 
concursurile

VASILE BOGDAN VALENTIN JURCA

tentă și ascultătoare, recordmana 
țării (in aer liber) tînjește evident 
și după cea mai bună performanță 
de sală, pentru obținerea căreia nu 
precupețește nici un efort Și aceas
ta se materializează deseori In

să o califice drept un fiasco. Această 
cădere a însemnat, printre altele, ce
darea supremației in campionatul 
republican pe echipe (ir. favoarea lui 
Dinamo), precum și reducerea la 
numai două a titlurilor naționale do- 
bindite in probele individuale (după 
cum și cifra recordurilor doborite a 
scăzut la 4 în anul 1971, față de 19 
în 1970). Și dacă nereușita în între
cerea pe echipe nu constituia, în 
fond, un motiv de îngrijorare (cu 
toate că anumiți factori din club că- 
utaseră să situeze această confrun
tare colectivă de forțe pe primul 
plan al interesului și preocupărilor 
lor), pierderea a 7 titluri naționale 
individuale (din 9) și penuria de re
corduri de la un an la altul expri
mau, în fapt, un eșec de proporții, 
aruncau asupra întregii activității a 
clubului o lumină nefavorabilă.

Pentru o mai deplină edificare asu
pra serioasei scăderi de potențial sur
venită in anul trecut, vom menționa 
că atleții de la C.A.U. au înregistrat, 
față de 1970, progrese la numai 8 
probe și regrese la 20! Dacă cu un 
an în urmă ei nu apăreau printre 
primii 10 din țară la 7 probe, în 1971 
numărul acestor probe a sporit la 10,

Zaharia ne vorbea de recentul con
curs de la Sofia, unde a participat 
în afară de concurs, sărind 7,62 m, 
performanță care l-ar fi clasat pe 
locul doi, în timp ce Jurcă execută 
sărituri în bătaia blitz-ului fotore
porterului nostru Vasile Bageac. 
„Cred că duminică seara veți putea 
relata despre primul zbor de 8 me
tri in sala „23 August". Am auzit 
că printre invitați se află Colos 
(R.D. Germană) și iugoslavul Rak, 
actualul campion balcanic, care de
ține un rezultat de 7,99 m, și pre
zența lor ne va stimula. Sper că 
autorul acestei certe performanțe 
va fi un atlet român—

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Pe măsură ce zilele 
se scurg una cîte una 
și data de începere a 
Jocurilor Olimpice de. 
la Munchen se apropie 
tot mai mult, pregătiri
le celor care doresc să 
se înscrie printre ani
matorii acestei mari 
competiții sportive se 
accelerează și ele. Pa
ralel, verificările publi
ce, chiar dacă au un 
caracter amical, capătă 
și ele, cum este firesc, 
accente tot mai decisi
ve, îmbrăcînd formele 
unor întreceri aprige, 
cu rezultate edifica
toare.

O astfel de competi
ție, așteptată cu un in
teres neobișnuit, este și 
cea de a Xni-a ediție 
a „Trofeului Carpați“ 
la handbal 
care se va 
între 1 și 6 martie în 
noua sală de sport din 
Ploiești (am fi vrut să-i 
dăm 
nele 
s-au 
râm 
avea loc pînă la începe
rea întrecerii...). Parti
ciparea primelor trei 
clasate la ultima ediție 
a C.M., în ordine : RO
MANIA, R.D. GERMA
NA și IUGOSLAVIA (rltima domi- 
nînd anul competițional 1971) con
stituie un argument de prim rang, 
ce pledează pentru plasarea acestei 
tradiționale dispute internaționale 
printre evenimentele preolimpice 
de frunte.

Din informațiile pe care le avem, 
la Ploiești organizatorii își încheie

masculin, 
desfășura

numele, dar orga- 
sportive locale nu 
hotărît încă ; spe- 
că „botezul-* va

Bota, unul dintre tinerii jucători ai echipei noas
tre, purtător al speranțelor pentru J.O.

în ritm grăbit ultimele acțiuni, 
fiind asaltați de pe acum de cere
rile de bilete- Sala este gata și re
tușurile finale îi conferă 1 dreptul 
de a găzdui în condiții foarte bunei 
meciurile de handbal, iar pentru 
cazarea oaspeților s-au luat din 
timp măsuri. într-un cuvînt, totul' 
este pus la punct I

PROGRAMUL EDIȚIEI A XIII-A A „TROFEULUI CARPAȚI" :
1 MARTIE : Bomânia — România tineret, R.D.G. — Suedia, Iugoslavia — 

Cehoslovacia ; l MARTIE ; R.D.G. — România tineret, Iugoslavia — Suedia, 
ROMANIA — CEHOSLOVACIA ; 3 MARTIE : Suedia — România tineret, 
R.D.G. — Cehoslovacia, ROMANIA — IUGOSLAVIA ; 4 MARTIE — zi de 
pauzâ ; 5 MARTIE : Cehoslovacia — România tineret, R.D.G, — Iugoslavia, 
ROMANIA — SUEDIA; 6 MARTIE : Iugoslavia — România tineret, Suedia — 
Cehoslovacia, ROMANIA — B.D.G. în flecare zi. meciurile încep la ora 17, 
cu excepția ultimei etape, rind se va juca de la 16,45. Reprizele secunde ale 
meciurilor scrise cu majuscule vor ft transmise In direct de Studioul nostru 
de televiziune.

U“ BUCUREȘTI ARE MARI ȘANSE SĂ SE CALIFICE
IN SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

Ieri dimineață a sosit — cu trenul 
— in Capitală, venind de la Kiel 
(R F. a Germaniei), campioana de 
handbal feminin a României, UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI. După 
cum se știe, studentele au jucat du
minică la Kiel cu TSV Holstein, în 
cadrul sferturilor de finală ale C.CE, 
reușind să termine învingătoare: 
9—8. L-am rugat pe prof. Constantin 
Popescu, antrenorul echipei, să ne 
dea cîteva amănunte In Plus.

„Partida a fost, așa cum mi-am 
închipuit, de mare luptă — ne-a spus 
prof. C. Popescu. Handbalistele vest- 
germane joacă foarte bine pe semi
cerc, folosesc cu pricepere oei doi 
pivoți. La început ne-a surprins iure
șul, Precum și abilitatea jucătoarelor 
pe semicerc. Fetele noastre au greșit 
în apărare și-.. TSV Holstein con
ducea cu 4—1. Apoi, am luat măsuri 
în consecință. Sistemul defensiv a 
acționat mai strins, mai atent, iar

Simona Arghir (în repriza a doua) a 
concretizat superioritatea noastră în 
atac. Meciul a fost arbitrat de olan
dezii Kielhorn și van Loon- Acum 
ne pregătim pentru returul întilnirii, 
care va avea loc duminică, la Plo
iești. la ora 18. Pentru aceasta vom 
juca mîine (n.r. astăzi) un meci de 
antrenament, la Ploiești, cu Spartac 
din localitate. Simbătâ ne vom an
trena in sala în care vom juca cu 
TSV Holstein, iar duminică ne vom 
prezenta la meci cu dorința de a ne 
Impune mai categoric decît la Kiel. 
Meciul va fi arbitrat de cehoslovacii 
L Voreth Și dr. E- Pardubsky. Echi
pa campioană a R.F, a Germaniei 
sosește in Capitală vineri seara cu 
avionul. în cazul că ne vom califica 
în semifinale, vom aștepta cu nerăb
dare noua tragere la sorți care va 
avea loc la 7 martie, la Bratislava”.

Simona Arghlr a fost, în meciul de la 
Kiel, cea mai eficace jucătoare Ea a 
marcat 6 din cele 9 goluri ale lui „U“ 
București.



Pe marginea unei initiative a CJEFS Buzău

PREGĂTIREA FIZICĂ TREBUIE ACCEPTATĂIN LOC DE RECENZIE ViNATORI colectiveNU NUMAI IN VORBE, CI Șl iN FAPTE IN ATENȚIA 
PESCARILOR SPORTIVI

PREGĂTIREA FIZICĂ TREBUIE ACCEPTATĂ

m subliniat, de mal mul
te ori, 1a această rubrică, 
necesitatea ca fiecare acti

vist care lucrează nemijlocit în 
domeniul educației fizice și spor
tului să cunoască profund, cu 
exactitate, atît orientarea genera
lă cît și direcțiile și prevederile 
principale ale planului de dezvol
tare a mișcării sportive pe pe
rioada 1971—1975. Este, însă, ne
îndoielnic că — pe baza acestor 
directive și pentru îndeplinirea lor 
— organele și organizațiile spor
tive au, la rîndul lor, sarcina 
să-și stabilească propriii» obiec
tive, alegînd mijloacele și for
mele cele mai potrivit» tn vederea 
realizării acestora.

Sînt destul de mult» exemplele 
care arată, că si în aceastâ di
recție consiliile locale pentru edu
cație fizică și sport au cîștigat o 
prețioasă experiență, acționînd 
competent și responsabil, astfel 
îneît în fiecare sector de activi
tate lucrurile să fie bine preci
zate. Poate că ici-colo se mai 
întîmplo și altfel, poate că n-a 
dispărut încă părerea că planifi
carea atentă, chiar pînă la deta
liu, ori stabilirea exactă a „in
ventarului* de cadre, bază mate
rială ș.a. rămîn probleme se
cundare, mai mult de ordin... 
funcționăresc. Important este, însă, 
Că — așa cum spuneam — în ge
neral se gîndește cu 
adică așa cum f 
ceasta. ne-a 
plus, și o recentă inițiativă 
CJEFS Buzău,

Avem tn față o mică lucrare, 
un model de calendar competițio- 
naf pe anul 1972. Surprinde ex
trem de plăcut — chiar de la în
ceput — explicarea evident com
petentă și convingătoare a ro
lului deosebit pe care activitatea 
competițională este chemată să-l 
îndeplinească pentru rezolvarea 
obiectivelor actuale și de per
spectivă (autor • prof. Nicolae 
Drago, vicepreședinte al CJEFS 
Buzău).

■n — în ge- 
. I totul altfel, 
trebuie ți de a- 

convins, o dots in
a

. Calendarul, întocmit cu o minu- 
Iiozitate remarcabila, ne arată o 
ăudabilă preocupare pentru a 

asigura o activitate corespunză
toare, desigur in creștere față de 
anii trecufi, Ia peste 20 de ra
muri sportive, — atletism, avia
ție sportivă, baschet, box, călărie, 
ciclism, fotbal, gimnastică, hand
bal, judo, lupte, moto, oină, po
pice, rad.io-amatorism, șah, să
niuțe, tenis de masă, turism, volei

entru toti-p
ntrutoti

p 
n

ele. După cum se vede, sporturi 
cu largă popularitate, altele cu 
caracter aplicativ, altele cu tra
diții în acest județ.

Reținem, de asemenea, ca un 
lucru foarte bun — exprimind 
strădanii și reușite pentru îmbo
gățirea activității competiționale 
— faptul că se acordă o deose
bită atenție întrecerilor cu carac
ter local, îndeosebi celor rezer
vate copiilor și juniorilor. Am pu
tea exemplifica această orientare 
la oricare din cele peste 20 de 
sporturi cuprinse în calendarul ju
dețean al anului 1972, care în 
afara etapelor de masă ale cam
pionatelor naționale a inclus un 
mare număr de competiții inițiate 
pe plan local. Lărgirea cadrului 
compefițional înseamnă, desigur, 
o eficientă cale de atragere a ti
neretului în practicarea diferitelor 
sporturi, dar — în același timp

— și pentru dezvoltarea GENE
RALA a educației fizice și spor
tului in toate localitățile jude
țului. Pentru că, de exemplu( im
portante întreceri din campiona
tul școlilor generale, la fotbal, vo
lei, handbal sau atletism fte- 
tratlon) sînt programate nu nu
mai în toate orașele ci și în toate 
centrele de comune, la Pogoa
nele, Mihăilești, Smeani, Receni, 
Mărgăritești, Cislău, Cozieni, Zi
duri, Săhăteni și multe altele.

Fără îndoială că — larg difuzat
— programul complet al activită
ții competiționale pe întreg anul 
1972 este de un real ajutor pen
tru toate asociațiile sportive din 
județ. Cu atif mai mult cu cît, asa 
cum rezultă, el face — totodată 
—• cunoscute, în mod nemijlocit, 
și direcțiile unei orientări gene
rale a mișcării sportive din jude
țul Buzău.

Poate că numai aceste consi
derente or fi justificat găzduirea 
inițiativei buzoiene la această ru
brică. Am făcut-o, însă, și pentru 
un alt motiv. In paginile lucrării 
la care ne-am referit (lucrare 
simplă, fără „zorzoane* și, desi
gur, fără prea multe cheltuieli) 
arn găsit nu numai un calendar 
compefițional bine pus la punct 
ci și un excelent documentar pri
vind stadiul actual de dezvoltare 
a sportului din județul Buzău — 
inclusiv tabelul recordurilor, al ce
lor mai buni sportivi din 1972, re
zultatele și clasamentele competi
țiilor de anul trecut, situația sec
țiilor afiliate, a antrenorilor și ar
bitrilor etc. Toate acestea ne în
dreptățesc să credem că activiștii 
sportivi din județul Buzău cunosc 
foarte bine realitățile existente 
în fiecare sector al muncii lor și 
că pe baza acestei cunoașteri știu 
și pot să stabilească, la nivelul 
cerințelor, cotele viitoarei dezvol
tări a educației fizice și sportu
lui. N-ar fi, oare, bine ca această 
inițiativă să fie aplicată și acolo 
unde.. . ?

Dan GÂRLEȘTEANU

Zilele trecute a avut loc ședința ple
nară a Comitetului Federației române 
de haltera șl culturism. L* dezbateri au 
participat membrii acestui for, antre
nori, arbitri șt cadre de specialitate din 
Capitală și provincie, care au analizat 
problemele ce frământă sportul cu hal
terele și culturismul din țara noastră.

Din discuțiile purtate au reieșit o serie 
de lipsuri care frînează mersul înainte 
al acestei discipline, ce azi cunoaște o 
răspîndire și o popularitate crescîndă 
pe toate meridianele globului.

Pentru început ne vom limita la tre
cerea în revistă a lipsurilor semnalate 
cu acest prilej, urrr.ind să analizăm, în 
continuare, cîteva dintre cauzele care 
explică performanțele mai slabe ale hal
terofililor noștri. Cel prezenți au sem
nalat lipsa de preocupare și de sprijin 
acordată, cu foarte mici excepții (Steaua, 
Rapid), de către cluburi șl asociații sec
țiilor de haltere : săli neeorespunzătoare, 
aparataj impropriu etc. La Craiova, sec
ția de la Electroputere a fost desființată, 
la Progresul București — halterele sint 
pe cale de dispariție, la Arad șl lași 
înșiși antrenorii (I. Curelea și respectiv 
E. Goldhagen) întîmpină obstacole în 
pregătirea șl atragerea tinerilor la acest 
aport.

S-a mai arătat — de către toți parti
cipanta — că numărul concursurilor 
oficiale este extrem de mic, atît pentru 
juniori cît și pentru seniori, și că din 
această cauză lipsește stimulentul In 
pregătirea tinerilor. Intr-adevăr, ce poate 
ti mal stimulativ pentru un tânăr decit 
afirmarea sa în concursuri 7 tn caz con
trar. apatia și lipsa de entuziasm in 
pregătire devine caracteristică haltero
fililor f Și nu e bine așa — cum spune» 
antrenorul timișorean Ion Birău, care 
reproducea cele spuse de un elev al 
său : „După campionatele naționale, 
stăm... aproape un an pe tușă 1”. Pentru 
remedierea acestei lacune grave antre
norul L. Ionescu (S.N. Constanța) propu
nea pe bună dreptate reintroducerea 
campionatelor naționale pe echipe, 
limitarea vîrstei participanților (39 
ani).

Dar, cu acest prilej s-a discutat _ 
problemă extrem de actuală, care de
termină direct progresul sau 
halterofililor. Este vorba do __
fizică multilaterală a halterofililor, capi
tol la care și sportivii fruntași sint defi
citari. Forța, detenta, mobilitatea — ca
lități esențiale la halterofilii care vi
zează marile performante — sint Insufi
cient cultivate In exercițiile ajutătoare. 
Nici unul dintre antrenor! nu contestă 
importanța probelor ajutătoare, dar. pa
radoxal. nici unul nu-i acordă impor
tanța cuvenită ! Antrenorul echipei 
Steaua. St. Achim. a dat în această di
recție un exemplu edificator. Stan Dinieâ 
și-a îmbunătățit cu cîteva zecimi de se
cundă rezultatul ia alergarea pe 69 m 
și cu 
time, 
dicat 
și cu 
peste „
tor, nu-i așa 7

cu 
de

»i o

regresul 
pregătirea

câțiva centimetri săritura In înăl- 
Apoi. la primul concurs el a ri- 
cu 7,5 kg mai mult la „aruncat." 

■> kg la „smuls". Vn progres de 
12 It-r grație atletismului ! Edlfiea-

CLUBUL ATLETIC UNIVERSITAR IN
(Urmare din pag. 1)

Intre ele figurină probele de lungime, 
greutate și disc (feminin), 5 000 m, 
10 000 m și decatlon (masculin). Cul
mea este că unul dintre tehnicienii 
de la C.A.U., Gh. Rugină, a activat 
ca antrenor federal pentru probele 
de demifond ți fond, iar elevii săi 
actuali în loc să progreseze dau 
inapoi. Deosebit de tristă ni se în
fățișează și realitatea relevată chiar 
de factorii responsabili ai C.A.U. că 
din efectivul actual al clubului, doar 
7—8 atlcți au o valoare reală, destul 
de mulți fiind însă cei lipsiți de 
perspectivă, pentru pregătirea cărora 
se cheltuiesc, totuși, sume însemnate.

REZULTATE MAI SLABE DECTT 
ÎN ALTE UNITĂTI CU CONDIȚII 

INFERIOARE
i

Cum a fost posibilă o asemenea 
netă dare înapoi ? Șl cum, în general, 
este posibil ca un club specializat, 
cu o bază materială satisfăcătoare, 
eu specialiști de înaltă calificare ți 
cu un buget substanțial (aproape du
blu față de cele ale secțiilor de atle
tism de la Steaua și Dinamo luate 
împreună) să obțină rezultate 
slabe decit aceste secții, sau 
decit Clubul Atletic Roman,

mai 
chiar 

___  ____ ___ . unde 
pină nu dc mult a existat un singur 
antrenor, iar condițiile materiale 
erau net inferioare? La această în
trebare a căutat să găsească răspun
surile eele mai corecte și colectivul 
(alcătuit din reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învățămîntului și 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport) care a efectuat recent 
un control 'a C.A.U. și pe ale cărui 
constatări și concluzii se bazează. în 
bună măsură, și materialul de față. 

N-a fost deloc greu, cu prilejul 
acestei investigații, să fie scoase la 
suprafață o serie de neajunsuri .și 
deficiențe în activitatea clubului, din
tre care unele se mențin încă din pe
rioada de 
au apărut

debut a C.A.U., iar altele 
pe parcurs.

DRUM LUNG DE LA TEORIE 
LA PRACTICĂ

S-a relevat. în principal, faptul că 
partea cea mai mare de vină pentru

situația total nesatisfăcătoare în care 
a ajuns Clubul atletic universitar re
vine antrenorilor săi (în anul 1971
au activat — sub conducerea și în
drumarea prof. Eugen Bran, care
este și antrenor coordonator al clu
bului — 8 antrenori, dintre care doi 
cu normă întreagă — Silviu Cristescu 
și Andrei Naghi — și șase plătiți cu 
ora — D. Alexandrescu, D. Roman, 
I. Sabău, Gh. Rugină, M. Ursac și 
G. Stănescu). Cum majoritatea aces
tor antrenori sînt și cadre didactice 
la I.E.F.S. — în cadrul catedrei de 
atletism, al cărei șef este prof. Eugen 

• Bran — era dc așteptat ca aoortu! 
lor, purtind girul unei certe compe
tențe, să fie decisiv in bunul mers 
al activității clubului. Dar deși ei 
posedă — nu ne îndoim — serioase 
cunoștințe tcoretiee și practice (unii 
sînt și autori de apreciate lucrări pu
blicate), se vede treaba că nu s-au 
ostenit prea mult pentru a le aplica 
și în munca lor dc antrenori la C.A.U. 
Pentru că altfel nu pot fi explicate 
greșelile și deficientele care persistă 
în acțiunea de selecție și în procesul 
de pregătire a atleților acestui club.

Tn ședința de concluzii a controlu
lui efectuat, antrenorul Mircea Ursac 
se pllngea de faptul că unii dintre 
tinerii atleți aduși la C.A.U. regre- 
sează pe planul performanței, deoa
rece au dat tot ceea ce au putut in 
perioada junioratului. Dar cum »e 
explică oare că foștii juniori cu re
zultate bune cad numai Ia C.A.U. în 
anonimat, in timp ce, de pildă, la 
Dinamo sau Steaua continuă să pro- 

, greseze? Adevărul este că antrenorii 
de la C.A.U. manifestă mai puțină 
preocupare pentru depistarea și se
lecționarea elementelor cu adevărat 
talentate, de perspectivă, mulțumin- 
du-se de obicei cu ceea ce întimpla- 
rea le scoate în cale. De altfel, tre
buie spus că C.A.U. a cam pierdut 
caracterul său de club reprezentativ 
pentru întreg centrul universitar 
București, neglijînd — așa cum sub
linia și prof. Alex. Bizim — masa 
studenților de la celelalte institute 
din Capitală (pentru care se or
ganizează foarte puține concursuri), 
bazîndu-se doar pe forțele existente în 
I.E.F.S. Ceea ce constituie o îndepăr
tare flagrantă de Ia menirea sa ini
țială.

Pe de altă parte, se pare că antre
norii au opus oarecare rezistență 
atunci cind conducerea clubului a 
încercat să modernizeze linia orien-

tativă a procesului de pregătire. Ast
fel, la C.A.U. continuă a nu se prac
tica în măsură suficientă specializa
rea ți repartizarea antrenorilor pe 
probe sau grupe de probe apropiate. 
Din acest motiv s-a ajuns și Ia si
tuații de neio’erat ca "atîeții să lu
creze cu un antrenor sau altul după 
bunul lor plac sau după cum se în
țeleg.

OBIECTIVE NESTIMULATIVE, 
STABILITE FĂRĂ 
DISCERNÂMÎNT

unii dintre antrenori manifestă un 
spirit dc tădită suficiență, că nu de
pun o muncă de calitate in procesul 
de pregătire a elevilor lor. Obiective
le pentru un atlet ^au altul sînt sta
bilite ade-eori fără discemămîntul 
necesar, le lipsește caracterul stimu
lativ. Ni se pare de-a dreptul hilar 
ca unui săritor în lungime șă i se 
pretindă pentru un sezon întreg un 
progres de numai 1 cm, iar unor a- 
runcători numai cițiva cm. Și totuși, 
aceasta-i trista realitate la C.A.U. ! 
La fel, ne surprinde și constatarea 
că nu s-a asigurat participarea fiecă
rui atlet al clubului la un număr op
tim de concursuri. Mai mult chiar, 
în plină vară (luna august 1971). cind 
concursurile atletice se succed la in
tervale scurte, sportivilor de la 
C.A.U. li s-a permis o inactivitate 
competițională cvasi-totală. fiind scu
tiți pînă și de a face pregătirea obiș
nuită din alte perioade a'.e anului. 
Nu ne mai miră. în aceste condiții, 
recunoașterea antrenorului Andrei 
Naghi că a greșit metodic în pregă
tirea unora dintre elevii săi. Deși ne 
este greti să o înțelegem de vreme ce 
același reputat tehnician are chiar o 
lucrate apărută referitoare la meto
dica antrenamentului...

In condițiile în care antrenorii de 
la C.A.U. dovedesc o slabă preocupare 
pentru materializarea ideilor teoreti
ce, nu co'aborează nici măcar între 
ei (ca să nu mai vorbim de colabo
rarea cu catedrele de educație fizi
că ale celorlalte institute din Bucu
rești), lăsind cîmp liber disensiunilor 
și favorizînd crearea unei atmosfere 
de tensiune în club, în condițiile în

PERMANENTA ATLETISMULUI
Cine ar contesta astăzi că nu 

sîntem în secolul vitezei, al ener
giei atomice și al zborurilor cos
mice ? Sau in lumea 
in Jocurile Olimpice ?

Și totuși, orice am 
am strînge sute de 
meni pe stadioanele 
Angliei, atletismul rămîne 
pinul Jocurilor Olimpice.

— Bine, veți spune dv. Dar 
ceasta se întimplă din patru 
patru ani- Și între timp...

— Intre timp sînt campionatele 
europene, Jocurile pan-americane. 
africane și ale Commenwealthu- 
lui. campionatele europene de 
sală, intilnirile țărilor europene 

cu S.U.A.
— Deci, numai competiții, e 

drept unele foarte importante. 
Nu e mult prea puțin ?

— Nu, nu 
Pentru că in 
sînt „Cupa 
interțări ?i...

— Și?
— Și ceea

performanței

face, oricit 
mii de 

Braziliei
oa-

Și 
stă-

a-
1n

e mult prea puțin, 
afara acestora, mat 
Europei", meciurile

ce este mai presus 
de toate, continua luptă, întrece
re. aspirație spre recordurile 
mondiale.

— Dar poate, intr-adevăr, un 
record, o suită de recorduri să 
stirnească pasiunea fremătătoare a 
spectacolului modern f

— Poate și nu poate. Totul de
pinde de țară, de climat, de men
talitatea sportivă. In Grecia lui 
Pindar fi a lui Spiridon Luis, în- 
ttiul campion olimpic la maraton 
sau tn țara lui Urho Kekonnen, 
campion de schi și recordman 
național la înălțime — astăzi pre-

Finlandei — atletismul 
altceva decit în țările 
alergătorii par nebuni, 
săriți și aruncătorii na- 
peste o sută kilograme, 

totuși, jocurile sportive! 
Pele, Gruia, Dobrin... Parcă e alt
ceva. Stadioanele sint mai vaste, 
mai agitate, mai frenetice. Un 
campionat mondial de fotbal este 
urmărit la televiziune de mai 
mulți oameni decit o aseleniza
re.

— Sigur, așa este. Șt este bine 
pentru lumea noastră a sportului 
că se întimplă astfel. Dar eu mai 
cred încă in această simplă și e- 
temă confruntare a omului 
timpul șl spațiul. El, picioarele 
brațele lui. El și gravitația- El 
granițele fără granițe ale 
formanței. 
is — Dar 
încă mai 
zut, este mai prezent la jocuri. A- 
mintește-ți meciurile Anglia-R.F.G., 
Italia-Brazilia la fotbal, România- 
R. D. Germană la handbal, Iu- 
goslavia-S.V.A. la baschet și așa 
mai departe.

— Dar, de ce nu recordurile 
lui Beamon și Viscopoleanu, 
toriile lui Eddy Merckx, 
formanțele lui Debbie Meyer, 
cordul de zece ani al Iolandel 
Balaș, cursele lui Killy ?

— In lumea jocurilor sportive 
multe celebrități ar fi putut ob
ține și unele chiar au obținut mat 
tirziu premii Nobel. Niels Bohr. 
Joliot Curie, Albert Camus, toți au 
fost mari fotbaliști-

— Iar Philip Noel Backer, Chat
taw ay, Giraudoux, Erich Segal —

ședințele 
înseamnă 
în care 
săritorii... 
mile de

— Și.

cu
fi 
Și 

per-

toate aceste lucruri șt 
mult, marele neprevă-

vic- 
per- 

re-

toți au fost atlcți și sînt astăzi 
laureați Nobel, miniștri și autori 
de best-seller, așa ca Segal, pro- 
fesor.ul de limbi clasice care a- 
leargă maratonul și este tipărit 
în 100 milioane exemplare.

— I.a jocurile sportive partici
pă foarte mulți ingineri, medici 
biologi.

— Iar în sporturile individua
le si. in ultima vreme la atletism, 
foarte mulți matematicieni: La- 
rabee, campion olimpic, Matzdorf, 
record mondial la înălțime 2,29 
Caro! Corbu 17.12, Nordtvig — 
prăjină, de mai multe ori record
man al lumii.

— Da, e ciudat-
— Nu. nu-i de loc ciudat. Sînt 

încă multe prejudecăți în privin
ța atletismului. Cind atletismul 
se va practica cu adevărat încă din 
școală și cind se va înțelege că 
și jocurile sportive datorează to
tul calităților și pregătirii atleti
ce, atunci totul va fi altfel.

— Si pînă atunci ?
— Pînă 

că atleții 
prețuiri,

— Cum
— Da 

Blankers 
Papanicolau.

— Și ce ar dovedi aceasta?
— Poate chiar permanența atle

tismului. Dovada că oamenii, pes
te timp, rămîn credincioși ființei 
lor, deprinderilor atavice, fru
museții și purității mișcării de
venite, firesc și deplin, vers și 
marmtră.

atunci să fim mîndri 
inspiră entuziasme și 

opere literare și statui, 
statui ?
statui- Paavo Nurmi, 
Koen, Roger ^Bannister,

Virgil LUDU

care aceiași antrenori manifestă lip
să de exigență față de sportivi, fă- 
cîndu-Ie tot " ' ’ ' 
gătire și în 
tor Mihai 
dreptate, că 
comportare
un slab nivel politic) apar ca firești 
asemenea nemulțumitoare bilanțuri 
pe anul 1971 cum sint cele ale Iui
Ion Sabău (3 atleti în progres ți 4 in 
regres 1), Gh. Rugină și Andrei Na
ghi (5 în progres ți 4 in regres).

felul de concesii în pre- 
comportare (tov. prorec- 

Epuran arăta, pe bună 
sint încă destui sportivi cu 
necorespunzătoare ți cu

RĂSPUNDEREA FACTORILOR 
DE CONDUCERE

Responsabilă pentru actuala stare 
rte lueruri este, desigur, și conduce
rea clubului, care nu a acționat ca 
nn organism unitar și eficient, 
analizat in mod ritmic stadiul 
tirilor și rezultatele obținute, 
controlat pe antrenori și nu 
nici o măsură împotriva lor 
cind se impunea. Cu titlu informativ 
putem aminti cazul antrenorului Gh. 
Stânescu. care este plătit cu ora pen
tru a se ocupa de o grupă de juniori, 
dar care nu are nici o evidență a 
acestor juniori și nici conducerea clu
bului nu l-a controlat vreodată pen
tru a se convinge măcar că grupa 
respectivă există sau nu in realitate. 
De asemenea, conducerea clubului nu 
s-a preocupat îndeajuns pentru îm
bunătățirea muncii educative, ca și 
pentru rezolvarea promptă a unor 
probleme organizatorice, printre care 
asigurarea unei asistente medico- 
sportive.

Fără a ignora sprijinul pe care, sub 
diferite forme, l-a acordat totuși Clu
bului atletic universitar, trebuie sub
liniat că nici conducerea Institutului 
pentru educație fizică și sport n-a 
făcut chiar tot ceea ce era necesar 
și putea să facă în vederea ridicării 
la un nivel superior a activității a- 
cestui club. Surprinde îndeosebi fap
tul că n-a 
activitatea clubului și 
discutată găsirea soluțiilor optime pen
tru mai buna îmbinare a activității 
de pregătire cu obligațiile impuse de 
procesul de invățămînt.

Critici îndreptățite se pot aduce 
și federației, care, așa cum recunoș
tea însuși secretarul general al ei, 
prof. Victor Firea, nu a sprijinit, în
drumat ți controlat suficient — prin 
antrenorii săi federali — activitatea 
acestui club. (Deși vicepreședintele 
clubului, prof. Eugen Bran, este și 
vicepreședinte al federației !). Repro
șuri asemănătoare se pot aduce și 
Consiliului municipal pentru educa
ție fizică și sport (in speță comisiei 
sale de atletism).

Este, desigur, de dorit si de aștep
tat ca în urma controlului amintit, a 
analizelor efectuate în ultima vreme 
si a concluziilor și măsurilor stabilite 
cu aceste prilejuri, în activitatea Clu
bului atletic universitar să se pro
ducă un reviriment. Pentru aceasta 
este necesar ca toți factorii răspun
zători — în primul rînd cei dinăun
trul clubului, dar și cei dinafara lui — 
să-și aducă partea de contribuție care 
le revine, să colaboreze susținut și 
eficient, sub 
C.A.U. — așa ----  - - r-------- —,
țial și cum o cer interesele sportului 
românesc — 
specializat în

n-a 
pregă- 
nu i-a 
a luat 
atunci

fost analizata niciodată 
nici n-a fost

deviza de a face din 
cum s-a prevăzut ini-

cel mai puternic club 
atletism din țară.

Tovarășul Emil Ghîbu — vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., care a prezidat ședința — 
referindu-se la acest aspect, a spus : 
„Dacă rezultatele halterofililor noștri 
sint așa cum slut, vă puteți da seama 
ce performanțe bune se vor putea rea
liza atunci cind pregătirea fizică multi
laterală iși vă ocupa locul cuvenit. Avem 
deci această rezervă neexploatatâ. Deci 
să aplicăm cu tot curajul pregătirea fi
zică și rezultatele nu vor întîrzia să 
apară".

fn finalul ședinței s-au luat cîteva ho
tărâri care, de acum înainte, vor trebui 
să devină literă de lege 
trenorii și sportivii.

1. Pregătirea fizică 
va deveni obligatorie, ___
fiilor date de federație, 
indicații rămîn valabile,

pentru toți an-

a halterofililor 
conform indica- 

Actualele 
_____  _______, ele unnînd 

a fi redactate într-o formă mai acce
sibilă pînă la 31 martie.

2. Se va edita o broșură care să 
cuprindă exercițiile ajutătoare pen
tru împins, smuls, aruncat, pentru 
dezvoltarea forței (picioare, lombară, 
centura scapulară, centura pel vi ană 
etc.).

3. înaintea concursurilor importante 
interne (campionate naționale), toți 
participanții vor fi supuși unor con
cursuri „test** de rezistență, viteză, 
cu haremuri obligatorii. Cei care nu 
vor îndeplini aceste standarduri, nu 
vor fi primiți în concurs.

Iată, așadar, măsuri deosebit de bine* 
venite, care, sperăm, vor contribui la 
ridicarea performantelor.

Ne așteptam desigur, cu acest prilej, 
ca antrenorii să fi pus în discuție pre
gătirea halterofililor pentru apropiatele 
campionate europene de M Constanța» 
cît și pentru Jocurile Olimpice. Dar, din 
păcate ei nu au făcut-o. crezînd, poate» 
că această problemă privește doar pe 
antrenorii însărcinați să se ocupe de 
pregătirea ioturilor respective. Un ase
menea procedeu nu este indicat, deoa
rece, în fond, buna pregătire a sportivi
lor care ne vor reprezenta la marile 
confruntări ale anului, constituie o 
chestiune care privește pe toti antreno
rii și toate cadrele de specialitate.

Ion OCHSENFELD

Asociațiile vînătorilor șl pescari
lor sportivi din Capitală organizea
ză, duminică, vînători colective la 
răpitoare și mistreți după cum ur
mează :

Sectorul I (cu sediul în str. Bi
serica Enei 2. telefon 15.74.57) — 
sîmbătă și duminică — vînători co
lective la mistreți și răpitoare pe 
terenurile Vlad Țepeș și Ciolănești.

Sectorul III (Calea Moșilor 258, 
tel. 12.34.04) : vînători colective la 
răpitoare pe terenurile Brănești 
(pădurea Zoicaru) și Tămădău.

Sectorul V (Piața Splai 3—5, 
13.15.73)! vînătoare de mistreți 
pădurea Nebuna ; de asemenea, 
nători colective la răpitoare pe 
renurile Tîrnava, Ivănești și Căbăl.

Sectorul VIII (Bd. I. Gh. Duca 24, 
tel. 17.03.53) i vînători la răpitoare 
pe terenurile Fetești și Ștefănești.

înscrierile pe listele de partici
pare și informații suplimentare la 
sediile asociațiilor, pînă vineri, ore
le 20.
PASAJE DE

Temperatura ridicată din ultime
le zile și ploile au redus conside
rabil rezistența gheții. Li se reco
mandă pescarilor sportivi să nu se 
aventureze pe gheață pentru a pes
cui la copcă. Chiar dacă gheața 
pare destul de groasă, există peri
col de accidente. 9e poate pescui la 
peștii răpitori, dar numai de pe 
mal.

ACTUALITĂȚI

RAȚE SĂLBATICE

în ultimele 
bogate pasaje 
site din Nord, 
nătoare Comana,
Marsilieni, Nuci, Cocora și în în
treaga luncă a Ialomiței. De aseme
nea, au fost observate pasaje ma
sive pe văile Șiretului, Trotușului 
și Oltului.

La pasaj se poate vina numai pe 
baza autorizațiilor nominale elibe
rate de Asociația vînătorilor șl pes
carilor sportivi care are în folosin
ță fondul de vînătoare respectiv.

zile s-au semnalat 
de rațe sălbatice so- 
pe terenurile de vî- 

Dragoș Vodă,

• Au fost fixate datele întllnh 
rilor amicale dintre echipele repre
zentative masculine ale României 
și R.D- Germane: 12 și 13 aprilie 
ia P. Neamț, 15 și 16 aprilie la 
Ploiești.

• Ședința Comitetului F.R. VoJel, 
programată inițial pe 25 februarie, 
a fost amînată pentru ziua de 10 
martie.

• A fost dat la tipar, la Editura 
„Stadion", Regulamentul jocului de 
volei, comentat și adnotat de dr. 
Mircea Albuț, arbitru internațio
nal.

• Partida restantă (din turul II 
al diviziei B) dintre echipele mas
culine Farul ți Electra București 
s-a disputat la Constanța și a dat 
cîștig de cauză bucureștenilcr cu 
3—0 (10, 7, 13).

ȘCOALA SPORTIVA Nr. I: PAȘI SIGURI

LUPTĂ PE PLANȘĂ —
PE HÎRTIE!
luptă pasionantă noul diviziei B de scrimă I prima concluzie pe care 

cele 60 de meciuri

NU

PE CALEA
Dacă ne amintim 

bine, prima referire 
la asaltul vertiginos 
spre calitate ai flo- 
refistelor de la 
Școala sportivă nr. 
1 din București da
tează din anul 1969. 
In acel an, echipa 
feminină de floretă 
a celei mai vechi 
șeoli sportiv? de la 
noi cîștigase turneul 
de calificare, intrase 
în divizia B și — 
mai mult — fusese 
doar Ia un pas de 
prima divizie. La 
egalitate de puncte, 
O Timpi a Satu Mare 
— cu un tușaveraj 
ceva mal bun — 
trăia această marc 
satisfacție a mun
cii...

Profesorul Cornel 
Pelmuș. virtuozul 
sabrer de acum un 
deceniu (un maestru 
al subtilităților in a- 
ceastă armă) n-a 
dezarmat. Dimpo
trivă. i«i pregătește 
cu migală de arti
zan o nouă echipa 
(una din titularele 
w4*.-tUi de acum trei 
ant a trecut Ia Uni
versitatea : 
beta Doară). Antre
nor realist,

Elisa-

UNEI CONTINUE AFIRMĂRI

_ ___ __ prof.
Pelmuș, nu consideră 
mul către „înalta societate' 
eum este prima divizie. Dar prin mun
că și stăruință, ce nu se poate rea
liza 7

Cornel Pelmuș a preluat secția r 
scrimă de la Școala sportivă nr. 1 In 
anul 1944, iar intre timp au Început 
să activeze aici alt! trei antrenori, pro
fesoarele Elena Bejan șl Ana Pasou- 
Ene. precum ți Nicolae Marinescu 
(fostul pion *1 spadei de la clubul 
Steaua).

Consacrarea scrimei în această școa
lă este o operație In plină desfășurare. 
Ea se bazează, printre altele, pe pre
zența unul autentic talent care se 
cheamă viorica Draga, campioană na
țională, anul trecut, Ia categoria ju
nioare, fruntașă în turneele interna
ționale de ta Moscova șf Sofia. iar, 
acum, titulară in lotul României pen
tru C.M. de tineret de la Madrid. Ele
vă in clasa a XI-a a Liceului „Aurel 
Vlaicu". Viorica Draga are timp șl 
pcr.tru Învățătură șt pentru sport, da
torită și ințelegerii conducerii liceu
lui a dirigintei ei, prof. Lepădate. La 
fel se petrec lucrurile și cu celelalte 
floretiste de frunte ale secției — Elena 
Doară, Florica Radu etc. — care, sti-

Patru dintre mini-sabrerii care aspiră la consacrare 
(de la stingă): Eugen Blum, Alexandru Dănu, Ion 

Pantelimonescu și Aurel Stan, toți sub 15 ani...
prea facil dru- 

----- a scrimei,
mulate !n pregătire, fac totul pentru 
a intra tn divizia A, Încă In acest an.

Aspirații la locuri In divizie — deo
camdată in B — au șl floretiștii, In 
frunte cu Petre Burlcea șl Nicușor 
Alexe, precum și sabrerii dirijați de 
Ion Petrlcă, finalist la naționalele de 
juniori mari și el titular pentru lotul 
țării noastre la C.M. al speranțelor.

tn perspectivă, o a doua echipă fe
minină de floretă pregătită cu sîrguln- 
ță de prof. Elena Bejan (mica Adriana 
Băclolu, clștlgătoare a mai multor con
cursuri rezetyate „cravatelor roșii", 
este un fel de deschizătoare de drum) 
și una de spadă.

In orice caz, de Ia cei X0 scrimert cit 
avea școala în 1958 (3 de categoria a 
in-a și restul necalfficați) șt pină 
Ia 30 astăzi — 7 de categoria I, 10 de 
categoria a Il-a și 13 de categoria a 
IlI-a — este o cale lungă.

In final mai trebuie făcută o pre
cizare : ceea ce s-a realizat în scrimă 
la Școala sportivă nr. 1 poartă ampren
ta pasiunii sportivilor și antrenorilor 
lor și a sprijinului acordat de profe
sorii Valentin Dăscălescu si Nicolae 
Oțeleanu, în calitate de directori ai acestei școli.

Promite 
campionat 
Aceasta este . 
ne-au oferit-o -----
consumate sîmbătă și duminică în etaua 
inaugurală a competiției. Face excep
ție doar proba de sabie în care Vii
torul București nu are contracandidat 
la șefia clasamentului, elevii antreno
rului L. Gliscă alcătuind o formație 
foarte omogenă în frunte cu C. Marin, 
E. Oancea șl M. Mustață.

Omogenitatea constituie și atu-ul e- 
chipeî feminine de floretă a Medicine! 
Tg. Mureș care beneficiind de trăgă
toare ca S. Orban. L. Briscan și S. 
Sz.aplonczai a reușit să termine vic
torioasă toate întilnirile din prima e- 
tapă. Este de așteptat, însă, ca ea 
să întâmpine, în viitor, o replică mai 
decisă din partea formației Școlii 
Sportive nr. 1 București alcătuită din- 
tr-o serie de tinere talente ca V. 
Draga. E. Doară, Fi. Radu.

Foarte echilibrată se anunță lupta 
pentru titlu la floretă masculin și spa
dă, în ambele probe existînd cite 
un triptic de echipe de forte foarte 
apropiate. La spadă, lupta a luat chiar 
o turnură nedorită. Directorul con
cursului a înregistrat două contestați! 
bizare, I.E.F.S. șl C.S.Ș. București re- 
clamînd redlsputarea întîlnirii... 
nărea — Progresul întrucît ultimă 
chipă a utilizat un trăgător care 
figura pe lista celor cinci anunțată 
— conform regulamentului — înainte 
de fiecare etapă. Este limpede că cele 
două formații contestatare 
de fapt. .... ____i ___________._
nărea care le devansează în clasament 
numai 
te trei 
Strict 
putea 
acestei ___  ... __ __ _______

...Și totuși Dunărea Galați ar merita 
un avertisment. Nu în legătură cu cele 
arătate mai înainte, ci în ceea ce 
privește ținuta trăgătorilor săi, în su
părătoare discordantă cu a restului 
participanților șl cu rosturile educative 
ale sportului. Este păcat ca excesele 
de podoabă capilară să le eclipseze 
calitățile sportive dovedite pe planșă.

încheiem notațiile noastre la prima 
etapă cu floreta masculină unde un 
transfer Oradea — Iași (este vorba 
de tînărui L. Ruff) a diminuat poten
țialul formației Școli! sportive Oradea. 
augmenttndu-1, în schimb, pe cel al 
Politehnicii Tași. Acestea două îm
preună cu Medicina Tg. Mureș au dus 
o înotă dîrză pentru înttietate între 
ele șl, după toate probabilitățile, o vor 
continua șl în celelalte trpî e+ane

Sebastian BONIFACIU

o 
al

Du- 
e- 

nu

urmăresc,
o., penalizare a echipei Du

pe baza asalturilor ciștigate. toa- 
avînd același număr de puncte, 
obiectiv, numai Progresul ar 
trag» consecințe de pe urma 
abateri de Ia regulament.

Tiberiu STAMA

RECICLARE PENTRU ARBITRI Șl ANTRENORI
Arbitrii și antrenorii bucureșteni 

au fost convocați — la sediul 
C.M.E.F.S. — Ia o ședință pregăti
toare în vederea noului sezon com- 
petiționaL Cu acest prilej președin
tele Comisiei municipale de rugby, 
Ion Danciu, a făcut cunoscut par
ticipanților că în planul de activi
tate pe anul în curs a fost inclus 
și un ciclu de 8 expuneri, în cadrul 
programului de reciclare, care vor fi 
susținute de cunoscuți specialiști 
printre care i antrenorii Alex. Teo- 
filovici, N. Pădureanu, V. 
P. Cosmănescu și arbitrii 
ting. R. Chiriac, Șt. Cristea, 
mescu, Al. Lemneanu ș.a. 
temă, „Spiritul jocului", a fost ex
pusă de Dumitru Manoileanu care 
a vorbit despre spectaculozitate, 
eficacitate și integritatea corporală 
a jucătorilor în timpul meciurilor.

în discuțiile purtate — Șt. Constan- 
tinescu. C. Cocor, N. Vizitiu și al
ții — au vădit mare interes pentru 
îmbunătățirea jocului, a condițiilor 
de joc și pentru menținerea unui 
grad înalt de sportivitate atît în 
teren, cît și în afara lui.

Paralel cu aceste lecții teoretice, 
antrenorii vor participa și la lecții 
practice. Este de dorit, însă, — cum 
speră organizatorii — ca la viitoa
rele reuniuni ale tehnicienilor din 
municipiu să se consemneze 
mai puține absențe.

PARADE-RIPOSTE
• La sflrșitul acestei săptămîni vom 

asista, în sala Florsasca n din Capitală, 
ia primul concurs oficial al anului 
deschis celor mai buni trăgători din 
țară : prima etapă a campionatului Di
viziei A. Ii vonx vedea, cu acest pri
lej, la lucru și pe components loturi
lor olimpice la cele frafru arme. Me
ciurile vor avea loc sîmbătă și dumi
nică începind de Ia ora 8

• în zilele de 10—12 martie se vor
desfășura la Torino două mari com
petiții deschise floretistelor: Cupa cam
pioanelor Europei (deținută de echipa 
clubului Steaua) și Trofeul ‘

0 în vederea campionatelor 
diale de tineret, s-a disputat 
dra un turneu pentagonal de 
la care au participat juniori din 
glia, Belgia, Elveția. Franța. ~ 
Germaniei, Clasament : 1.
(R.f.g.) 3 v d.b. : 2. Telnteinier (Fran
ța) 3 v d.b. : 3. L. Ress (R.F.G.) 3 V 
d.b. Pe echipe : 1 R.F.G. 4 V (31) î 
2. Elveția 4 v (28) ; 3. Franța 3 v

a Cea de a 23-a editei a campionate
lor Poloniei, rezervate juniorilor, s-a 
desfășurat la Opole. fiind dominată de 
trăgătorii cluburilor sileziene.

Redăm clasamentele finale la cele pa
tru nrobe. Floretă băieți : 1. Konsek 

. (ROW) 5 v ; 2. Martewicz (AZS Gdansk)
5 v ; 3. Widera (GKS Katowice) 4 v : 
Floretă-fete : Bortnowska (Piast Gliwice) 
B v ; 2. Makowska (Gwlazda Bydgoszcz)
6 v: 3. Lechna (Warta Poznan) 4 v; Sa
bie : 1. Kondrat (Ziel. Gora) 5 v; 2. Ka- 
molc (Baildon) 5 v; 3. Korfanty (P. M. 
Katowice) 5 v; Spadă : 1. M. Wiech 
(Baildon) 6 v; 2. GrymskI (AZS Wro
claw) 5 v: 3. Janikowski (GKS Kato
wice) 4 V.

Martini, 
man

ia Lon- 
spadă 

An
ii. F. a 

Pusch

DE CE NU SINT GALE DE BOX ÎN CAPITALA ?
(Urmare din pag. lf

mânesc ce nu sînt actualmente în 
vederile selecționerilor, ca N. Gîju, 
Gh. Chivăr, Șt. Băiatu, A. Dumi
trescu, D. Zelinca, C. Hoduț, V. Dră- 
gan, care după felul în care s-au 
prezentat în ring ne-au convin» că 
pot oricind apare în fața publicu
lui, într-un meci oficial. De ase
menea, în sala din str. Ștefan cel 
Mare se antrenează zilnic (nu știu 
nici ei pentru ce!) D. Milialcea, 
E. Gorea, S. Tîrîlă, C. 
Agrigoroâie, I. Gîrdea și 
dâugînd acestora numărul 
boxeri cu categoria I de 
care prezenți în secțiile

Ghiță, I. 
alții. A- 
mare de 

clasîfi- 
#__ __  . _____ Metalul

(I. Lungu, M. Constantinescu, Gh. 
Cristea etc.?, Rapid, Progresul. 
Olimpia și celelalte, constatăm că 
există foarte mulți pugiliști în Ca
pitală care se pregătesc fără un 
scop precis, creșterea performanțe
lor lor fiind astfel tntfrzjată.

Am aflat că unelerîncercări (bine
înțeles, timide) de a se alcătui pro
gramul unei gale au fost făcute 
de către comisia de box a munici
piului București, dar nu s-a reușit 
datorită opoziției antrenorilor, care 
nu acceptă ca elevii lor să boxeze 
cu adversari mai buni decit ei. Toți 
urmăresc numai victorii. Dar, oare 
acești antrenori nu au conducători 
la cluburi ? Comisia de box a mu
nicipiului București nu-și poate 
exercita autoritatea ? Federația de 
specialitate, care îndrumă și con
duce activitatea pugilisticâ din în
treaga țară, de ce nu face ordine 
în această situație nefirească ? 
Poate că activiștii Federației române 
de box ar trebui să-și extindă pre
ocupările și dincolo de pregătirea 
marilor performeri — a vîrfurilor 
sportive. Viața și activitatea sec
țiilor — «elule de bază ale sportu
lui de performanță — trebuie să 
stea mai mult In atenția forului 
de resort. —

Moraru, 
Th. Wi- 
G. Efti-

Prima



A

Steaua — Farul

Plecasem de două ore spre Ma
roc. Avionul înghițea liniștit spa
țiul, deasupra norilor. La un mo
ment dat, a venit lingă mine 
lanul- Așa, într-o doară, fără 
vreun gînd anume. M-a întrebat 
doar dacă nu am idee pe unde 
ne aflăm. I-am spus ceva de 
Tara Cantoanelor. Așa ne-am a- 
mintit amîndoi de Lausanne. Și 
am dat-o pe fotbal. Toată istoria 
echipei naționale de la Lausanne 
încoace. Am ajuns și la Bratisla
va lui ’71. Atunci, lanul a oftat 
ușor. După cîteva momente de 
tăcere, s-a întors, brusc, și mi-a 
arătat piciorul drept. Era cît un 
trunchi de copac.

— Ieri, la ultimul antrenament... 
Mai erau cîteva minute- Numai 
ctieva minute. Și tot dreptul!...

— De ce... tot dreptul?
— Anul trecut am fost inclus în 

lotul național. Am jucat o repriză în 
Berlinul occidental, cu Hertha, făcînd 
cuplu cu Dinu. Profesorul Angelo 
Niculescu a fost mulțumit de 
mine. Bănuiesc că aș fi jucat în 
meciul cu Cehoslovacia, la Bra
tislava. Dar în prima duminică 
după ce m-am întors de la Berlin, 
în joc de campionat, acasă. 
Iași, în meciul cu F.C. Argeș, 
făcut o entorsă-

— Asta e necazul cu dreptul?
— Asta! A doua zi, la convo

carea lotului am venit cu picio
rul umflat. N-am putut face an
trenament. Cum Lupescu nu prea 
era în formă, a fost chemat, în 
ultimă instanță, Dan, pentru jocul 
de la Novi Sad cu Iugoslavia. 
Acolo, echipa a corespuns și for
mula Dan—Dinu s-a titularizat 
pentru Bratislava. Eu și Lupescu 
am însoțit lotul ca rezerve. Debu
tul meu fusese ratat!...

— Uneori trebuie să încerci de 
cinci, de zece ori, ca să reușești 
o dată...

— în vara anului trecut visam 
din nou să prind naționala pen
tru sezonul de toamnă. Dar.-. Lu
pescu a jucat foarte bine, nu știu 
dacă aș fi jucat la fel...

lanul a tăcut. înțelegeam, Insă, 
că monologa în templul său inte
rior.

— Chemarea la lotul olimpio 
spune că pentru tine n-a trecut 
încă ultimul tren.

— Lotul olimpic a fost o sur
priză. A fost bucuria mea cea 
mare din acest început de an. 
Pentru că, deși mai speram, 
tot omul, mă gîndeam că datorită
„noului val“ voi fi omis din lo
tul olimpic. Dar, tocmai cînd cre
deam că am fost definitiv uitat.

ca

IANUB

rul Nicolae Stănescu a făcut, insă, 
in trei zile minuni cu mine. Și 
am jucat. Am jucat din voință. 
Voiam să prind echipa, nu pu
team crede că și acum... Dar 
drevtul încă mă ținea. N-aveam 
mobilitatea necesară- Am jucat 
mai mult pe stîngul, forțînd toate 
întoarcerile cu el. Și, în primele 
minute ale meciului al doilea, 
am făcut o întindere și la picio
rul sting. Din voință totul a mers 
bine în jocul următor. In ultima 
partidă, insă, la Tanger, n-am 
mai putut, juca după primele opt 
minute.

■—'Vasile lanul, ' eșli un om 
dintr-o bucată! Am auzit cîțiva 
coechipieri zicînd că, în acel meci 
de Ja Tanger, ai cerut să fii ' 
schimbat mai mult din teamă șl 
mai puțin din durere.

— Doamne, cum a putut crede 
cineva așa ceva! Nici nu mai pu
team călca din cauza durerii. 
Dacă ar fi fost să-mi fie teamă, 
aîndiți-vă că n-aș fi intrat in 
acel prim joc cu Marocul. Pentru 
mine nu-i decît o singură șansă: 
să joc foarte bine, să mă titula
rizez. La 26 de ani împliniți, nu 
mai e timp pentru a fi rezervă. 
Vreau să debutez Intr-un joc in
ternational oficial, 
prezentativei de tineret, 
mai jucat.

— Și pentru ca aceste 
să se împlinească, ce 
faci?

în afara re
unite am

gînduri 
vrei să

UN JOC DOMINAT DE AELENEI
Firmă" de atracție în campionat, 

meciul de verificare găzduit ieri pe 
unul din terenurile Ghencea n-a pu
tut să-și respecte... promisiunile — 
în pofida impresionantei angajări 
a celor două echipe — din două 
motive determinante : primo —
o suprafață de joc improprie (te
ren desfundat, denivelat) ; secUndo 
— un arbitraj pe alocuri penibil, 
„centralul" Coloși, dar mai ales 
tușierul Hanganu nereușind să ob
serve, printre altele, poziții de of
said de 3—1 m...

Făcînd un ..inventar" al datelor 
oferite de partidă, vom nota, în a- 
fara stării de spirit comune tutu
ror jucătorilor, care s-au dăruit 
total aptigei dispute cu cei doi ad
versari — teren și partener de în
trecere — cîteva considerații vi- 
zînd fiecare echipă.

Prezentînd o formulă de „11“ pe 
care Steaua va încerca, probabil, 
s-o acrediteze la începutul sezonu
lui de primăvară (cu excepția, fi
rește, a lui Iordănescu), echipa 
bucureșteană ne-â arătat un Hăl- 
măgeanu foarte sigur pe el, un tî- 
năr jucător de mijlocul terenului, 
Savu, foarte dotat, cu o tehnică și 
o vedere de ansamblu remarcabile, 
și un atacant care a adus lumină 
în majoritatea acțiunilor ofensive, 
elevul Aelenei, a cărui evoluție a 
fost realmente o încîntare. Nu este 
de loc exclus (semne există) ca în 
retur acest autentic talent să facă 
un mare pas pe calea deplinei afir
mări, rezolvînd implicit problema 
unui post in capricioasa linie de 
atac stelistă.

Un semnal de alarmă înaintea 
competiției : Smarandache, alt tî- 
năr dotat în care multă lume își 
pune speranțe, a fost și ieri, pe

2-7 (1—0)

alocuri, 
său, el _ 
versarulul, se expune pe el însuși, 
dar pune, uneori, în pericol și si
tuația echipei sale.

Dominată în prima repriză, Fa
rul a avut în partea a doua a jo
cului mai multă inițiativă, rularea 
întregului său lot oferind spectato
rilor imaginea unui angrenaj pu
ternic, care va avea, probabil, un 
cuvînt de spus în cea de a doua 
parte a campionatului. Față de va
lorile individuale prezentate, cre
dem că marea problemă a lui Cos- 
moc este alegerea „ll“-lui cel mai 
fericit,

A cîștigat Steaua cu 2—1 (1—0). 
Golurile au fost opera lui Aele- 

nei (în min. 22, în urma unei ac
țiuni individuale), Năstase (min. 
74, care a fructificat o centrare a 
aceluiași Aelenei, plecat însă din 
flagrantă poziție de ofsaid) și Tur
ca (min. 76). în min. 52, Tătaru a 
ratat o lovitură de Ia 11 m, iar în 
min. 89 Ologu a marcat un gol, a- 
nulat pe motivul unui ofsaid foar
te discutabil.

Au jucat formațiile :
STEAUA : Haidu — Sătămărea- 

nu, Smarandache, Hălmăgeanu. Ne
grea, Vigu, Savu, Aelenei, Tătaru, 
Ștefânescu (Ion Constantin), Năs
tase.

FARUL : Ștefânescu — Chir ca, 
Mareș, Stoica (Bălosu), Nistor, Tă- 
nase (Mihu), Antonescu, Tufan (Go- 
leac), Caraman, Oprea (Ologu), 
Kallo (Turcu).

excesiv de dur. Prin jocul- 
periclitează integritatea ad-

M. P.

Puține zile au mai rămas pînă la startul sezonului oficial de primă
vară. în așteptarea lui, echipele noastre susțin ultimele jocuri-test, cum 
a fost și cel de la Cluj, de duminică, în care Universitatea a primit 
replica liderului campionatului cehoslovac, V.S.S. Kosice.

în imagine, MUREȘAN este contrat in extremis de portarul 
SCHWEILLEN, care are o intervenție de adevărat fundaș.

Foto : S. BAKCSY

ARBITRII „16‘MMILOR CUPEI ROMÂNIEI

a venit Gheorghe Ola și a adus..- 
soarele si pe ulița mea. Tare mai 
vreau să nu-l dezamăgesc... Dacă 
n-ar fi fost blestemata asta de 
entorsă!... Poate că în al doilea 
meci voi juca.

Să mă pregătesc, 
~ un secret! Prefer

firește, 
să vi-l

★
...Caravelle-ul 

mare înălțime- 
nentul african, 
casă.

îl chem
— Marea 

joc in cel 
turneului, 
lui. Adică, 
team însă
cum aveam piciorul drept! Docto-

se înălțase la 
Părăsisem conti- 
Ne întorceam a-

lanul lingă mine.pe
mea dorință a fost să 

mai important meci al 
cu naționala Marocu- 
primul meci. Nu pu- 
crede că voi juca. Știți

MECIURI DE VERIFICARE
MINERUL BAIA MARE—VS.S.

KOSICE 1—3 (0—1)
(prin telefon), 
în fața unui

Cum? E
dezvălui după prima convocare 

a lotului
vă pot spune de pe acum: dacă 
nu voi ajunge titular in echipa 
olimpică, in meciul cu Danemar
ca, la anul mă las de fotbal

— Crezi?-..
Vasile lanul a cerut cuiva o ți

gară. Era pentru prima dată, cînd 
îl vedeam fumînd, în decurs de 
13 zile...

Azi, două partide amicale
F.C. ARGES-SPARTAK 

SUBOTICA

DIN 5
Timișoara

olimpic. Un lucru însă

Mircea M. IONESCU

MARTIE

Astăzi, la Pitești, va avea loc în- 
tîlnirea internațională amicală din
tre formațiile F.C. Argeș și Spartak 
Subotica, care se află în turneu în 
țara noastră.

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
STEAGUL ROȘU

Stadionul Central din Craiova 
găzdui astăzi o partidă amicală 
tre divizionarele A Universitatea 
Craiova și Steagul roșu.

UN DALTUITOR DE TALENTE

va 
în-

• Politehnica
Steaua: O. ANDERCO (SatuMare), 
ajutat la linie de V. Catană și V. 
Trifu (Baia Mare) — se 
în ziua de 1 martie;

• Unirea Drăgășani — 
GH. POPOVICI, ajutat de 
dun și M. Buzea (toți din Bucu
rești) ;

• Metalul București — Steagul 
roșu : EM. PĂUNESCU (Vaslui), a- 
jutat de G. Apostol (Vaslui) și I. 
Radu (Bîrlad) ;

• Minerul Baia Mare — „U“
Cluj: Z. SZECSEI, ajutat del.Soos

dispută

UT.A.
R. Buz

(toți din Tg. Mureș) ;
ZIatna — Rapid: C.

BAIA MARE. 23
Disputată pe ploaie, ... ___
număr record de spectatori (peste 
5 000), întîlnirea dintre echipa locală 
Minerul și liderul de toamnă al cam
pionatului cehoslovac V. S. S. Ko
sice a prilejuit o întrecere atracti
vă, cu multe faze de poartă.

Cu un finiș superior, oaspeții și-au 
adjudecat victoria în fața unei e- 
chipe care a arătat multă voință, 
dar a avut în Gornea un portar Ine
gal, apărînd mingi imposibile și... 
primind două goluri copilărești. Au 
înscris i Angyal (min. 3), Kiss (min. 
80) și Boros (min. 89) pentru oas
peți, respectiv Crișan (min. 78).

T. TOHATAN - coresp. județean

DINAMO — ELECTRONICA
3—0 (0—0)

său adversar mai ales în repriza 
întîi (de altfel scorul la pauză a 

•fost -alb)- și -pînă la jumătatea repri
zei secunde. în care, mal slab pregătiți fizic, ................ - - .
terenul.

Dumitriu
a jocului.

Dinamo a __r__  ________ ___
mație : Cavai (Andrei) — C.___ ,
Nunweiler III. Sandu Gabriel, Gaș
par (Răutu), Mustățea, Batacliu, 
Petre Victor (Custov), Doru Popescu,

electroniștii au Cedat
II a fost vioara întîi
folosit următoarea for-

Cheran,

Dumitriu II, FL Dumitrescu.
Aurel PĂPĂDIE

C.F.R. TIMIȘOARA—
CRIȘUL 2—1

după-amiază pe stadionul 
din Capitală, s-a disputat 

amicală de verificare dintre 
București și lidera divizio- 
C bucureștene — Electroni-

Ieri, 
Dinamo 
partida 
Dinamo 
narelor 
ca. La capătul unui joc plăcut, vic
toria a revenit 
scorul de 3—0 
au prestat un 
faze de poarte, 
zeze de trei ori 
Batacliu și Gașpar. 
tenerul _ ' *.
Electronica (antrenor S. Taciuc), a 
opus o dîrză rezistență valorosului

Jucînd la Timișoara cu C.F.R. 
localitate, divizionara A Crișul _ 
radea a pierdut cu 1—2 (1—1). Me
ciul a fost de bună factură. Au 
marcat i Tamaș (min. 20) pentru oas
peți, respectiv Bocșa pentru gazde 
(min. 30 și 70).

Crișul a aliniat formația : Catona- 
Sărac, l.ucaci, Catona II, Cociș, 
Bule, Sziics, Șchiopu, Tamaș, Da
raban, Bocșa.

din 
O-

echipei Dinamo cu 
(0—0). Dinamoviștii 

joc bun, cu multe 
reușind să concreti- 
prin Doru Pdpescu, 

Sparing-par- 
echipei Dinamo, formația

Ștefan MARTON - coresp.

ALTE REZULTATE
CHIMIA RM. VILCEA 

FAGARAȘ 6—1 (1—1).
I.T.A. PAȘCANI — 

GH. GHEORGHIU DEJ

— CHIMIA

TROTUȘUh
3—3 (1—0)

„CUPA CUTEZĂTORII"

Nu de mult, a avut loc la Te
cuci. în cadrul Școlii generale nr. 
6, o disputată întrecere de tenis 
de masă, intrată în tradiție, dotată 
cu „Cupa Cutezătorii", oferită de 
școala respectivă și de Consiliul 
municipal al Organizației Pionie
rilor.

Concursul a fost organizat chiar 
în incinta școlii, fiind deschis tu
turor elevilor și elevelor din loca
litate, numărînd în foile de con
curs o prezență masivă.

Trofeele puse în joc au revenit, 
după întreceri viu disputate. Flo
rentinei Nedelcu și lui Cornel De- 
diu, elevi ai Școlii generale nr- 6. 
care a intrat astfel în posesia... 
Cupei proprii !

La sfîrșitul concursului, organi
zatorii au oferit cupe, diplome și 
premii tinerilor sportivi clasați pe 
primele trei locuri.

GIMNASTICA LA CRAIOVA

Sport mai rar In cadrul rubricii 
noastre, gimnastica ne furnizează

cîteva noutăți din Craiova, unde 
s-a desfășurat recent concursul ju
dețean al campionatului republi
can pe echipe, rezervat școlilor ge
nerale. întrecerea a fost interesan
tă numai în probele feminine, care 
au antrenat la start trei echipe lo
cale, reprezentînd liceele Nicolae 
Bălcescu și nr. 3. precum și Școa
la generală nr. 2.

La capătul unei competiții pasio
nante. fetele de la Liceul N. Băl
cescu — prezente în imaginea a- 
lăturată — s-au clasat pe primul 
loc cu 209,35 p. spre lauda antre- 
noarei prof. Rodica Georgescu și 
a micuțelor gimnaste Tatiana Tu
dor, Violeta și Carmen Ghinoiu, 
Mioara Pera, Camelia Iov, Dana 
Mardari, Carmen Bădilă și Lilia
na Nedelea, Tatiana Tudor ocu- 
pînd locul I și în clasamentul ge
neral individual.

Din păcate, competiția masculi
nă nu s-a putut desfășura din 
cauza... lipsei participanților 1

Vasile POPOVICI, coresp.

MANGALIA: SIMULTAN DE ȘAH

O știre lapidară ne furnizează 
din bătrînul Callatis un corespon
dent voluntar, pe nume Marian 
Coman. știre pe care o reprodu
cem în întregime i „Duminică di
mineață, la ora 9, în sala de festi
vități a Casei Armatei din Man
galia, fostul campion de șah al ță
rii. Ion Mititelu, a susținut un si
multan în compania șahiștilor a- 
matori din localitate".

Dat fiind faptul că „telegrama" 
primită se încheie brusc, fără a 
menționa rezultatul simultanului, 
ceva ne face să credem că șahiștii 
din Mangalia n-au avut prea mul
te reușite In fața fostului cam
pion...

O discuție cu profesorul Traian 
Todoran, directorul Școlii sporti
ve din Sibiu, tehnicianul care a 
trăit satisfacția cuceririi titlului 
republican de juniori pe anul 1971 
cu echipa sa, ni s-a părut pe cit 
de interesantă pe atît de utijă.

L-am întilnit în curtea școlii, 
acolo unde, după orele de curs, 
o sumedenie de elevi — selecțio
nați de la toate, liceele din raza 
municipiului Sibiu — își cizelea
ză talentul, aprofundează tainele 
fotbalului. „Lecția" de tehnică 
abia începuse sub directa supra
veghere a profesorului-antrenor. 
Cele trei terenuri de bitum (bas
chet, tenis și handbal) servesc de 
minune, la nevoie, cerințelor an
trenamentelor. Pase din mișcare, 
preluări, stopuri, șuturi la porțile 
de handbal...

începuse să se întunece. Elevii 
și-au terminat antrenamentul șl 
au plecat fiecare la casele lor. 
Seara tîrziu, ne aflam în cabine
tul de lucru al profesorului T. 
Todoran. Ne atrage atenția biblioteca sportivă din care nu lipsesc 
ultimele noutăți i cărți și reviste 
de specialitate, iar pe Pereți pla
nuri calendaristice, chinograrne, 
fanioane și medalii. La loc de 
cinste, rîvnita cupă, pe placheta 
căreia stă scris „Campioană re 
publicană de juniori po anul 
1971".

— Titlul cucerit vă obligă. Spe
rați într-o reeditare a performan
ței ?

— In-- domeniul nostru de ac
tivitate, performanțele dețin un ------- - mai mic ;n raport cu 

depusă. Permanentă stră-
procent
munca_ ,___ ___________  —danie, sute de ore de antrena
mente, răbdare și încredere, iată 
principiile pe care m-am bazat 
întotdeauna. Pe majoritatea junio-

rllor l-am depistat din școli, sau 
dueîndu-mă zilnic în cartierul 
„Terezian". Apoi i-am adus aici, 
la . școala sportivă, i-am pregătit 
cum se cuvine, le-am găsit „vo
cația" pe posturi și rezultatele 
nu au întîrziat să apară. Acum 
am la dispoziție un lot omogen 
de juniori, capabili de performan
țe. Ca dovadă, una din cele două 
echipe de care mă ocup se află 
pe primul loc în clasamentul se
riei a IV-a fără să fi cunoscut 
înfrîngerea în turul campionatu
lui. Cealaltă activează în campio
natul județean și este pe locul 
trei.

După cum decurg lucrurile — 
deși în fotbal nu e bine să anti
cipezi — am speranța că și în 
vara acestui an vom ajunge din 
nou în turneul final. Talentul, 
disciplina de joc, și calitățile teh- 
nico-tactice ale lui Vîrlan, Gai- 
darji, Gabăl sau A. Munteanu mă 
fac să cred că se va auzi curînd 
de ei.

— Ați prevăzut performanța de 
astă-vară ?

— Știam că am pregătit o e- 
chipă bună, alcătuită din băieți 
disciplinați, dar nu bănuiam că 
vom ajunge chiar în vîrful pira
midei. Majoritatea jocurilor din 
campionat le-am susținut doar în 
prezența a doi-trei spectatori. Vă 
imaginați ce am simțit eu toții 
cînd ne-am văzut pe „23 August" 
în fața a 50 000 de spectatori I 
Emoția a fost depășită pină la 
urmă, băieții au jucat cu ambiție 
șl au reușit să cîștige în fața unui 
adversar — Petrolul 
rat învingător chiar <

— Atunci, pe „23 
văzut un portar de 
sc întîmplă cu cl ?

— Vă referiți la Gunes. Este

TRAIAN TODORAN

l — consîde- 
de la cabine. 
August-*, am 
nota 10. Ce

un talent autentic. Se află legiti
mat la echipa C.S.M. Sibiu, îm
preună cu Schel, Turlea și Marcu, 
cei mai buni juniori ai mei. Nu 
știu ce se întîmplă acum cu ei. 
De cînd au fost transferați la 
C.S.M., parcă au uitat să mai joa
ce fotbal. Guneș nici nu prea a 
fost' folosit. Și dacă stai mult pe 
tușă...

Din anul 1959 pînă acum prin 
mîinile profesorului Traian Todo
ran au trecut zeci de copil și ju
niori, astăzi jucători divizionari. 
Negrea, Fanea, Liebhardt, David, 
Mihai, Nistor, Flichiș, Schwartz, 
sînt numai cîțiva dintre ei.

★
Pentru rezultatele obținute, pro

fesorului T. Todoran i s-a confe
rit medalia Meritul sportiv.

Gheorghe NERTEA

și P. Vameș
• Minaur

NIȚESCU (Sibiu), ajutat de M. Ro
man (Brașov) și V. Cioc (Sibiu) ;

• Textila Odorheî — Jiul : C. 
GHIȚA, ajutat de C. Braun și N. 
Iliescu (toți din Brașov) ;

• Cimentul Medgidia — C.F.R.
Cluj: C. DINULESCU, ajutat de 
M. Cîțu și N. Gheorghe (toți din 
București) ; .

• Petrolistul Boldești' — A. S. 
Armata Tg Mureș : C. GHEMI- 
GEAN, ajutat de M. Popescu și 
I. Puia (toți din București);

• F. C. Galați — Farul : M. RO
TARU, ajutat de V. Buimistruc și 
P. Mărășescu (toți din Iași) ;

• Petrolul Moinești — Dinamo
București: N. CURSARU, ajutat de 
M. Marinciu și M. Moraru (toți din 
Ploiești) ; |

• C.F.R. Timișoara — Sport Club 
Bacău : M. BADULESCU, ajutat de 
Z, Silaghi și T. Vas (toți din Ora
dea) ;

• Metalul Plopeni — 
radea: M. BICA, ajutat 
zăr și D. Isăcescu (toți 
rești) :

• Olimpia Rin. Sărat
Argeș : GR. BÎRSAN, ajutat de T. 
Trofin și I. Tifrea (toți din Ga
lați) ;

• Dunărea Calafat — Petrolul 
Ploiești: I. CH1LIBAR, ajutat de 
I. Constantin și I. Răileanu (toți 
din Pitești) ;

• Tractorul Brașov — Politehni
ca Iași: C. PETREA, ajutat de Gh. 
Micloș și R. Stîncan (toți din Bucu
rești) ;

• Olimpia Satu Mare — Univ. 
Craiova : V. TOP AN, ajutat de T. 
Gaboș și I. Constantinescu (toți din 
Cluj).

Crișul ti
de S. La
din Bucu-

F. C.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT

DIN 27 FEBRUARIE
1. Atalanta — Mantova 12. Bologna •— Fiorentina 1, x3. Milan — Sampdoria 14. Napoli —■ Cagliari 1, x5. Roma — Juventus 1, x6. Torino —- Internazionale I, x, 27. Varese —• Catanzaro 1, 28. Verona -- Lanerossi 19. Arezzo —- Bari 1

10. Como — Foggia 111. Novara —- Lazio 1
12. Palermo — Perugia 113. Reggiana — Taranto 1

LOTO-PRONOSPORT
mArțișoare... mărțișoare...

mArțișoare
Tragerea specială Proncexpres 

a Mărțișorului din 1 martie 1972. 
oferă participanților mărțișoare a- 
tractive și variate: autoturisme
DACIA 1300, DACIA 1100 și SKO
DA S 100, excursii TURUL CEHO
SLOVACIEI și TURUL AUSTRI
EI, precum și numeroase cîștiguri 
în bani, de valoare fixă și varia
bilă.

Toate aceste premii se acordă 
număr NELIMITAT.

Se extrag 31 de numere în 
extrageri. Se atribuie cîștiguri 
24 de categorii.

Marți 29 februarie, ULTIMA 
pentru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la Concursul nr. 8 

din 23 februarie 1972
FOND GENERAL DE GÎȘTI- 

GURI : 2.807.096 lei din care
I. 493.585 lei report.

EXTRAGEREA I:
17 42 1 22 4 13

FOND DE CÎȘTIGURI : 1.674.053 
lei din care 995.278 lei report ca- 
teg. 1.

EXTRAGEREA a Il-a :
40 36 37 3 . 30

FOND DE CÎȘTIGURI : 1.133.043 
Iei din care 498.307 lei report 
categ. A.

Plata premiilor pentru' acest con
curs se va face astfel:

în Capitală începînd de la 2 
martie la 8 aprilie 1972, inclusiv ; 
în țară de la 6 martie la 8 aprilie 
1972, inclusiv.

LOTO
Cîștigurile tragerii 

din 18 februarie 1972 
EXTRAGEREA I: Categ. 1 1 va

riantă a 100.000 lei; categ. 2 : 4,85 
a 23.100 lei ; categ. 3 : 10,05 a
II. 148 lei; categ. 4: 27,45 a 4.081 
lei; categ. 5 : 101,85 a 1.100 Iei ; 
categ. 6 : 314,85 a 356 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 12.937 
lei.

EXTRAGEREA a n-a: Catego
ria A : 1 variantă 25% a 68.049 lei 
și 1 variantă 10% a 27.220 lei ; ca
teg. B : 4,80 a 19.848 lei ; categ. C : 
12,90 a 7.385 Iei ; categ. D *. 
a 4.234 lei ; categ. E : 32,45 a 
lei; categ. F: 68,30 a 1.395 
categ. Z : 1542,15 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 
100-000 lei a revenit lui HANGA
NU PETRU din București, iar pre
miul de categoria A a revenit Iui 
BLAGA ION din Timișoara, care 
cîștigă cîte un autoturism la ale
gere plus diferența în numerar.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

în

5 
ne

ZI

22,50
2.936 
lei;

de

ÎNTRECERI ÎN CINSTEA 
„ZILEI CEFERIȘTILOR"

La Pașcani, în cadrul manifes
tărilor prilejuite de sărbătorirea 
anuală a „Zilei Ceferiștilor", ti
neri și tinere din asociațiile spor
tive C.F.R. și I.T.A.. aparținînd de 
Ministerul transporturilor și tele
comunicațiilor, s-au întrecut la 
șah, tenis de masă si popice, în 
tradiționala „Cupă 16 Februarie".

Concursul ele popice, desfășurat 
pe noua arenă cu două piste. a 
fost dominat de sportivii ceferiști 
(s-au evidențiat Mihai Brancr, Ne* 
culai Panaite și Constantin Tătaru), 
care și-au întrecut adversarii cu 
872 — 822 p.d.

La șah, locul I a revenit lui Gh. 
Gherman (C.F.R.), singura victo
rie a celor de la I.T.A. — mai de
grabă „de consolare", întrucît 
„Cupa 16 Februarie" a rămas în 
posesia ceferiștilor — fiind repur
tată în concursul de tenis de masă, 
de Viorel Oblîncescu.

C. ENEA, coresp.

SAH SI TENIS DE MASĂ ÎN SATUL 
PLEAȘA-PRAHOVA

Duminică. în frumoasa sală a 
căminului cultural din satul Plea- 
șa, comuna Bucov, din apropierea 
Ploieștiului, s-au desfășurat între
cerile etapei a Il-a a „Cupei ti
neretului de la sate", competiție de 
șah și tenis de masă, la care au 
participat campionii comunelor 
suburbane din municipiul Ploiești.

Concursul, care s-a bucurat de 
o bună organizare și de o asisten
ță numeroasă, a consemnat urmă
torii învingătorii șah — Steliana 
Costache (Blejoi) și Dumitru Gabor 
(Blejoi); tenis de masă — Ioana 
Stama (Berceni) și Petre Tudor 
(Bucov).

Cîștigătorii au fost recompensați 
cu premii și diplome, oferite de 
Comitetul municipal U.T.C. Plo
iești.

A. VI»ASCEANU, coresp.

•«tație
(Urmare 

din pag. 1)

special de înotătorii reșițeni capătă 
o valoare în plus. Eugen Aimer s-a 
antrenat toată iarna cu o ambiție 
rară, parcurgînd zilnic între 12—14 
kilometri, iar repetările sale au 
crescut mult din punct de vedere 
calitativ. Cu numai două zile îna
intea concursului, reșițeanul a făcut 
4 „sute" din apă tși deci fără start), 
la un interval de 15 secunde, tota
lul cronometrelor fiind de 4:00.1, 
cifră la numai 4 zecimi de recordul 
lumii în bazin scurt deținut de 
Hans Fassnacht (R.F.G.), Rezultatul 
direct ? In cursa oficială de sîmbă- 
tă pe distanța de 400 m, Aimer a 
început cu 2:93,8 pe primii 200 m 
și a terminat cu 2:06,2 pe cea de 
a doua porțiune, diferența fiind 
mult mai mică de această dată în 
comparație cu cursele sale din anul 
trecut Cifra de 4:10,0 (cel mai bun 
rezultat european pînă la această 
oră în 1972) este grăitoare, dar nu 
spune totul despre marile posibili
tăți ale elevului prof. I. Schuster.

Duminică, în a doua reuniune, 
Aimer ne-a demonstrat că a învă
țat și ritmul necesar curselor lungi. 
A fost suficient ca antrenorul său 
să-i strige Ia început că a pornit 
în proba de 1500 m pe o medie de 
66 de secunde la fiecare 100 m (și 
totalul ar fi însemnat 16:30,0), pen
tru ca recordmanul țării să par
curgă cu o regularitate matematică 
următoarele „sute" și să obțină în fi
nal 16:31,4. Rezultatul este excelent 
pentru actualele sale posibilități.

Dar dacă din partea lui Aimer, 
cunoscîndu-i pregătirea din ultimele 
luni, ne-am așteptat la asemenea 
rezultate, în schimb, cifrele care au 
însoțit la Reșița evoluțiile altor 
doi sportivi din localitate ne-au 
impresionat realmente, știind că 
atît Mircea Hohoiu, cît și mai tînă-

ÎNOTĂTORII reșițeni au onorat
neck, nu au făcut decît un singur, 
rareori două antrenamente pe zi. 
M. Hohoiu a tranșat deocamdată 
fără nici un fel de echivoc rivali
tatea cu bucureșteanul Gh. Lupu, 
obținînd în asemenea condiții 61,2 
— 100 m și 2:14,7 — 200 m spate. 
La aflarea rezultatului de la „sută", 
Boris Volcansek, antrenorul cam
pionului balcanic și campionului 
european de juniori, Nenad Miloș 
(Iugoslavia), unul dintre cei mai buni 
specialiști din lume Ia acest proce
deu ne-a declarat: „Realmente, re
gret că nu am venit la Reșița și 
cu recordmanul nostru. Cursa sa 
cu Hohoiu ar fi fost superbă și nu

m-aș fi mirat dacă s-ar fi obținut 
un rezultat în jur de un minut, 
limită a performanțelor de valoare 
mondială".

în ceea ce îl privește pe Wetter- 
neck, părerea antrenorului său este 
mai mult decît suficientă î „Cu ta
lentul pe care îl are, cînd se va 
antrena zilnic la nivelul lui Aimer, 
mezinul performerilor mei va ajun
ge unul din cei mai buni tetratlo- * 
niști din Europa".

Pentru primul start — un sincer 
bravo înotătorilor din Reșița. Am 
dori însă ca acesta să nu fie decît 
un început pentru dificilul an olim
pic care le stă în față.

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE „CUPEI U. A. S. R."
PREDEAL (prin telefon). Marți, 

în programul „Cupei U.A.S.R." la 
schi, s-au aflat trei capete de afiș. 
Astfel că, față de cele două zile 
anterioare, Predealul a fost, de 
astâ-dată, gazdă a unei agitații cu 
mult mai mari.

La ora 9 dimineața, pe traseele 
de sub culmea Fitifoiului s-au des
fășurat cele două probe de fond, 
băieți și fete, pe 5 km și, respectiv, 
2,5 km. Iată de altfel și cîștigătorii i 
fete: 1. Dana Vasilache (Centrul U- 
niversitar Iași) 13,24, 2. Antoaneta 
Șenilă (C.U. Cluj) 14,29, 3. Geor- 
geta Băncilă (C.U. Cluj) 16,0; bă
ieți: 1. Constantin Samoilă (C. U. 
Cluj) 18.40. 2. Vior< 1 Murari (C. U. 
Iași) 21,39, 3. Alexei Florescu (C. 
U. București) 23,43.

La vremea prlnzului a venit rîn- 
dul începătorilor — studenții care 
au urmat cursul de schi de-a lun
gul vacanței — să se întreacă în 
cadrul unui slalom special. A fost 
un fel de examen la care s-au pre
zentat mai mult de 30 de concu- 
renți,

După-amiază a sosit momentul 
în care cei mai buni au fost pre- 
miați. „Cupa U.A.S.R.“ a fost cu
cerită de Centrul universitar Cluj, 
care a ocupat primul loc în clasa- ' 
mentul general. Au urmat în or- ’ 
dine, Centrul universitar București 
și Centrul universitar Iași. Consi
liul Național pentru Educație Fi- 
zică și Sport a oferit, la rîndul său, 
două trofee! Centrului universitar 
București i-a fost decernată cupa 
pentru cei mai mulți schiori pre- 
zenți în primele 5 locuri, iar cupa 
pentru cele mai bune rezultate teh
nice a fost cîștigată de studenta 
clujeanca Georgeta Băncilă.

în privința organizării și desfă
șurării tuturor întrecerilor din 
„Cupa U.A.S.R.", de remarcat spri
jinul organelor locale. Ia cart s-a 
adăugat din plin contribuția Cen
trului universitar Brașov, care a 
răspuns direct de buniil mers al 
întrecerilor.

Gl’ ’B.WOTUjxcțrespondent
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J»HANDBALIȘTII IUGOSLAVI
7

TINTESC LOCULI LA PLOIEȘTI
J J

declară antrenorul IVAN SNOJ, inaintea celei de a Xlll-a ediții a

„Trofeului Carpați"

FRANULOVICI ELIMINAT DE BENGTSON
Pe primele locuri in Marele Premiu F.I.L.T.:

GIMENO, SMITH, NASTASE

1971 a însemnat pentru handbalul 
iugoslav anul afirmării totale, suc
cesele de prestigiu obținute la cele 
mai puternice turnee făcînd ca 
echipa masculină să fie considera
tă pe drept una dintre cele mai 
bune din lume. Să ne amintim de 
victoria în „Trofeul Carpați", ca și 
de succesul din „Cupa mondială" 
din Suedia. De altfel, nu de mult, 
printr-un decret, federația iugosla
vă de specialitate a fost decorată 
pentru : „Merite excepționale în 
propagarea acestui sport și pentru 
succesele de prestigiu obținute în 
confruntările cu cele mai bune e- 
chipe ale lumii".

Anu] 1972 a început și el pro
mițător pentru handbaliștii iugo
slavi. Campioana țării, Partizan 
Bjelovar, a reușit o mare perfor
manță, cîștigînd finala prestigioasei 
competiții „Cupa campionilor euro
peni", în fața puternicei sale ad
versare V.f.L. Gummersbach din 
R.F. a Germaniei. Acum, echipa re
prezentativă abordează, între 1 și 
6 martie, la Ploiești, tradiționalul 
turneu „Trofeul Carpați", una din
tre cele mai puternice întreceri ale 
handbalului continental. De altfel, 
lista participanților vorbește de la 
sine, ea cuprinzînd echipele R. D. 
Germane, Cehoslovaciei, Suediei, 
Iugoslaviei și României. Cîștigînd 
precedenta ediție a trofeului, la Ga 
lăți, echipa Iugoslaviei se pregă
tește intens să și-l apere, totodată 
să confirme valoarea handbalului 
iugoslav la ora actuală.

în acest scop, campionatul pri
mei ligi s-a întrerupt, iar selecțio
nerul Ivan Snoj și antrenorul Vlada 
Stențel și-au adunat băieții la Sa
rajevo, unde, în eleganta sală 
„Skenderia", lotul se pregătește 
pentru confruntările de la Ploiești. 
Din lot au absentat, doar cîteva 
zile, jucătorii din Bjelovar, din

cauza finalei „Cupei campionilor 
europeni". Lista selecționabiiilor nu 
diferă prea mult de lotul deplasat 
anul trecut la Galați, Pribanici, 
Popovici, Lavrenici, Milkovici, Mis- 
kovici, Pokrajac și Horvat fiind în 
continuare componenți de bază a. 
reprezentativei iugoslave, cu toate 
că se va da și tinerilor Pecina, 
Smilianici, Nimș și Bradici posibi
litatea 
tativ.

Iată 
„După

să îmbrace tricoul reprezen-

ce ne-a declarat Ivan Snoj : 
acel 15—15 de la Galați și 

după victoria noastră in prelun
giri asupra României Ia Stockholm, 
acum gazdele întrecerii de la Plo
iești vor încerca o spectaculoasă 
revanșă. Noi țintim însă și de data 
aceasta locul I și păstrarea tro
feului".

Antrenorul V. Stențel consideră, 
pe de altă parte, că România, Iu
goslavia și R.D. Germană sînt favo
ritele turneului, deși Cehoslovacia 
și Suedia, care n-au jucat nicioda
tă roluri de outsider, pot încurca 
pronosticurile. ‘

La 25 februarie, lotul se va de
plasa la Belgrad pentru ultimele 
pregătiri, prin jocuri publice de 
verificare cu echipe de club din ca
pitala iugoslavă, iar la finele lunii 
un avion special va aduce delega
ția la București.

După modul ,__ L.___
jucătorii, ia și din declarațiile an
trenorilor, este 
de handbal a Iugoslaviei dorește 
să confirme succesele din ultimul 
timp și sosește în România hotărîtă 
să reintre 
Carpați".

Handbaliștii de la Partizan Bjelovar au cucerit „Cupa campionilor euro
peni". lată-l pe Vid oriei, cu trofeul, purtat in triumf de coechipierii săi

Telefoto: AP.-AGERPRES

MEDALIA DE AUR A LUI
(Urmare din pag I)

cum se pregătesc

evident că echipa

în posesia „Trofeului

Dușan BUGARIN
Belgrad, februarie

URMII DE BOX
DE LA NlXSIt

SCANDALURI PE STADIOANELE
BRAZILIENE

în timpul unui meci de fotbal, 
disputat duminica trecută In orășe
lul brazilian Jugunruncu, situat la 
10 km de Fortaleza (capitala statu
lui Ceara), arbitrul, amenințat de 
jucătorii nemulțumiți de una din 
deciziile sale, a scos, ca să se ape
re. pistolul. Dezarmat de fotbaliști, 
neinspiratul arbitru a fost salvat, 
în cele din urmă, de poliția sta
dionului.

Un alt incident s-a petrecut la 
Itabiina (provincia Bahia), unde 
fostul internațional Djalma Santos 
își făcea debutul de antrenor al 
echipei „Desporte Club", care juca 
în deplasare. Echipa lui Djalma 
a terminat învingătoare, dar spec
tatorii localnici au fost nemulțumiți 
și violenți în manifestările lor, ast
fel că o sticlă aruncată în teren 
l-a lovit în cap pe fostul fundaș 
al naționalei braziliene. Pansat de 
infirmierii stadionului, Djalma 
Santos se află în afară de pericol, 
dar se pare că nu va reveni curînd 
la liabuna.

A început turneul internațional 
de box de la Minsk la care parti
cipă 70 de pugiliști 
printre care ‘ ~ 
inaugurală, 
l-a învins 
mijlocie mică pe Viaceslav Steglika 
(URSS). La aceeași categorie, Ivan 
Zîlevici (URSS) a cîștigat prin k.o. 
tehnic în repriza a doua în fața 
iugoslavului M. Marianovici.

din 10 țări, 
și România. In gala 

Iulius Lui pa (Zambia) 
în limitele categoriei

tei (membri ai clubului Dinamo) să 
atingă frecvent praguri superioare. 
Ne-ar bucura ca în această situație 
Să se găsească cît mai mulți trăgă
tori. Ne gindim, bineînțeles, la cei 
dotați, cu posibilități evidente. Dar 
pentru a urca astfel de trepte este 
necesară nu numai o pregătire fără 
reproș, ci și o mare încredere 
în forțele proprii. Și aici rolul an
trenorilor este extrem de important. 
Ei trebuie să insufle elevilor lor 
toată încrederea, desigur pierind de 
la date obiective. Din păcate, exis
tă încă unii tehnicieni cărora Ie 
este pur și simplu teamă să discute 
cu sportivii despre cifrele pe care 
și le propun, ca nu cumva lucrul 
acesta să ducă la o stare de inhi
biție— Ceea ce este profund eronat

Dacă succesele realizate la Bel
grad au produs mulțumire, evoluții
le altor coechipieri ai laureaților au 
produs insatisfacții și, deci, multe 
nedumeriri. Sigur, nu toți ce: în
scriși intr-un campionat se pot 
urca pe podium. Dar sînt compor
tări și comportări. De exemplu, re
prezentantele noastre ia proba de 
pușcă au sufer.t un eșec ir. bloc. 
Acest fapt dă loc la o situație cel 
puțin bizară.

Anul trecut, ca și la cele două 
etaoe ale campionatului republican 
de acum o lună, titularele repre
zentativei României au înregis-rat 
următoarele rezultate : Ioana Șerbă-

365 p — 379 p ;
379 p — 377 p —

nescu : 381 p — 
Veronica Stroie : 
367 p; Melania Petrescu : 379 p — 
374 p — 370 p. Iar la C.E. : 360 p 
(prima sportivă), 360 p (cea de a 
doua) și 362 p (cea de a treia).

Cu excepția Ioanei Șerbănescu, 
ceielate două componente ale echi
pei au suficientă experiență compe- 
tițională internațională. 
Cum a -fost planificată 
curbei de efort pentru 
concurente să obțină forma sporti
vă maximă 7 Ce factori au operat 
pentru ca să schimbe într-atît re
zultatele pe parcursul unei singure 
luni și să producă asemenea fluc
tuații cu totul anormale 7 Ce im
ponderabile au intervenit care să 
ducă Ia această cădere in bloc ? 
Pentru că, încă o dată subliniem, 
nu este vorba de eșecul unei sin
gure țintașe, ci de acela al întregii 
echipe, ceea ce îngrijorează cel mai 
mult Ar fi de dorit ca antrenorii, 
colegiul de specialitate să reflecte 
îndelung la cele petrecute la Bel-

Atunci ? 
evoluția 

ca aceste

REYKJAVIK ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
REYKJAVIK, 23 (Agerpres). — 

în turneul internațional de șah de 
la Reykjavik s-au disputat partide
le întrerupte din rundele anterioa
re. Anderson l-a învins pe Olafsson, 
Keene a cîștlgat la Christjansson, 
iar Gunnarson a pierdut cele două 
partide întrerupte cu Torfasson și 
Georgsson. A fost consemnată re
miza în partida Keene—Torfasson, 
iar partida Anderson—Thorbergsson 
s-a întrerupt din nou.

După 12 runde, clasamentul este 
următorul : 1. Hort (Cehoslovacia)

— 9l.i p; 2. Gheorghiu (România)
— 81) p; 3—5. Olafsson (Is.anda), 
Timman (Olanda) și Stein (URSS) 
8 p; 6. Anderson (Suedia) — 7>,i 
(1) p; 7. Tukmakov (URSS) — 7 p; 
8. Keene (Anglia) — & , p ; 9. Si
gur jonsson (Islanda) — 511 p; 10— 
12. Solmundarsson. Christjansson. 
Torfasson (toți trei din Islanda) — 
5 p; 13. Thorbergsson (Islanda) — 
3» , (1) p; 14. Kristinsson (Islanda)
— 3 p ; 15—16. Gunnarsson, Georgs
son (ambii Islanda) — 21 , p.

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 
Federația de șah a U.R.S.S. a 
adresat o scrisoare de protest 
președintelui Federației interna
ționale de șah (F.I.D.E.), dr. Max 
Euwe, care a hotărît ca meciul 
pentru titlul mondial între marii 
maeștri Boris Spasski (U.R.S.S.) 
și Robert Fischer (S.U.A.) să se 
dispute în două orașe — pri
mele 12 partide la Belgrad, iar 
celelalte la Reykjavik (Islanda), 
în scrisoare se arată că hotărî- 
rea, luată unilateral, fără acor
dul ambelor părți, este contrară 
regulamentului F.I.D.E.

NEW YORK, 23. — In turul doi 
al probei de simplu din cadrul tur
neului internațional de tenis „Van
derbilt”, care se dispută la New 
York, jucătorul suedez Ove Bengtson 
l-a eliminat, după două seturi (6—4, 
6—2), pe iugoslavul Zeliko Franu- 
Lovici, cîștigătorul ediției preceden
te a acestui concurs. în alte parti
de, Gerald Battrick l-a învins, cu 
6—1, 6—7, 6—3, pe Milan Holecek, 
iar Thomas Koch a dispus, cu 6—3, 
6—2 de Georges Goven. Alte rezul 
tate : Connors — Spear 6—4, 6—3 ; 
Parun — Svensson 6—4, 6—2 ; Van 
Dillen—Cornejo 7—6, 6—1.

★
In clasamentul Marelui Premiu- 

F.I.L.T., după primele două turnee, 
Los Angeles și Salisbury, pe pri-

mul loc se află 
(Spania) cu 56 p, 
Smith (S.U.A.) 50 
(România) 48 p, 
(Franța) 36 p, Jim 
31 p etc.

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL
PENTRU TINERII TENISMENI

Reprezentanții tinerei generații 
de tenismeni români vor beneficia 
în acest an de un bogat program 
de competiții internaționale. în a- 
fară de „Cupa Galea", tradiționala 
întrecere a echipelor masculine de 
tineret, sînt prevăzute și alte com
petiții pe echipe, atît pentru băieți, 
cit și pentru fete.

Astfel, „Cupa Annie Soisbault", 
competiție internațională pentru 
echipe feminine (rezervată jucătoa
relor sub 21 de ani) va cuprinde, 
în primul său tur, patru zone. Se
lecționata României a fost reparti-

grad, deoarece, se pare, cauzele nu 
se datorează vreunei situații pasage
re, ci își au sorgintea în structura 
însăși a procesului instructiv-educa- 
tiv. Analiza rezultatelor de la re
centa ediție a C.E. trebuie să-și 
lărgească aria de cuprindere (și 
comportarea echipei masculine la 
armă). Unele dintre concluzii ar 
putea fi folositoare și pregătirii vii
toare a loturilor olimpice.

Și încă ceva. Așa cum am mai 
subliniat, la Belgrad, echipa de ju
niori (Dumitru Barbu, Angela Tu- 
dorică, Dan Lucache) la pușcă s-a 
dovedit de mare perspectivă. Tine
rii noștri trăgători au de pus la 
punct încă multe elemente. Dar, 
după ce perioada învățării abeceda
rului tirului va fi încheiată, cine și 
cum le va asigura șlefuirea ele
mentelor deprinse, fără de care nu 
se poate aspira la performanțe înal
te ? Este și acesta un capitol foarte 
important asupra căruia antrenorii 
trebuie să se aplece cu toată aten
ția și răbdarea.

zată în zona B, împreună cu for
mațiile Ungariei, R.F. a Germaniei 
și iugoslaviei. Meciurile vor avea 
loc la Ketszthely sau Siofok (Unga
ria), între 15—17 iulie. Faza finală 
a competiției se va desfășura între 
21—23 iulie, la Touquet (Franța). 
Echipa Franței, cîștigătoarea edi
ției precedente, și formația Ceho
slovaciei, finalistă, sînt calificate 
direct în’faza finală.

„Cupa Valerio", competiție rezer
vată tenismenilor sub 18 ani, va 
reuni anul acesta echipe din 15 
țări. Preliminariile vor, avea loc 
între 18 și 20 august, iar turneul 
final este programat între 25—27 
august în localitatea italiană Lessa. 
Echipa României va juca în zona 
italiană, în faza preliminară, alături 
de selecționatele Iugoslaviei și 
Italiei.

O competiție similară, rezervată 
junioarelor, va începe la 13 august 
și se va termina între 18 și 20 au
gust, la Malaga. Și în aceste între
ceri, selecționata României va evo
lua în zona italiană, alături de ace
leași formații, Iugoslavia și Italia.

★
La Moscova, au continuat cam

pionatele internaționale de tenis pe 
teren acoperit ale U.R.S.S. Tînărul 
jucător român Viorel MarCu a fost 
eliminat de cunoscutul tenisman 
sovietic Serghei Lihaciov, cu scorul 
de 6—3, 6—0. Iată și alte rezultate 
înregistrate : simplu bărbați: Ghe- 
nov (Bulgaria)—Lamp (URSS) 6—3,
3— 6, 6—4 ; Tarpișcev (URSS) — M.
Pampulov (Bulgaria) 6—1, 6—3 ; 
Gotshalk (R.F. a Germaniei) — Bo- 
boedov (URSS) 6—3, 6—7, 7—5 ;
dublu masculin: Gavrilov, Egorov 
(URSS)—M. și B. Pampulov (Bul
garia) 6—4, 7—6 ; Machan, Tardczy 
(Ungaria)—Volkov, Tarpișcev (URSS)
4— 6, 6—3, 6—4 ; dublu femei: Ana 
Eremeieva, Lidia Zenkievici (URSS) 
— Roubin, Fuchs (Franța) 6—2, 6—2.

Andres Gimeno
urmat de Stan 

p, Ilie Năstase
Pierre Barthes

Connors (S.U.A.)

Cu prilejul reuniunii generale a Comi
tetului național olimpic și sportiv fran
cez (C.N.O.S.F.), Claude Collard a fost 
ales în funcția de președinte al acestui 
for.

In ziua a doua a concursului internațio
nal de atletism pe teren acoperit de la 
San Diego (California), Willie Davenport 
a terminat învingător în proba de 60 
yarzi garduri cu 7,1 timp obținut și de 
Lance Babb Cunoscuta discobolă sovie
tică Faina Melnik a participat la proba 
de aruncarea greutății și a cîștlgat cu 
rezultatul de 17,56 m. în proba masculină 
de săritură în înălțime, doj concurențl 
— Reynaldo Brown (SUA) șl Rustam 
Ahmetov (URSS) — au obținut același 
rezultat : 2,13 m, victoria rzvzrJ-iu 1 
sportlvului american.

revenindu-1

atletism, des- 
selecțlonatele 

s-a
întîlnlrea internațională de 
fășurată la Cosford între ----- .
masculine ale Angliei și Spaniei, 
încheiat cu scorul de 76—52 puncte In 
favoarea gazdelor. Din cele 12 probe 
disputate, atleți) englezi au cîștlgat 9.■
Concursul internațional de ciclocros de 
la Meilen (Elveția), prilej de verificare 
în vederea apropiatelor campionate mon
diale (27 februarie la Praga), a revenit 
ciclistului elvețian Peter . Frlschknecht, 
care a parcurs 24 km în lh 00:47. Prin
cipalul favorit al cursei, vest-germanul 
Rolf Wolfshohl, a ocupat locul ^secund 
la 1:43,0 de învingător■
Ziarele canadiene anunță, în perspectivă, 
un interesant meci de box între fostul 
campion mondial, Cassius Clay, și cana
dianul George Chuvalo. Meciul ar urma 
să se dispute la 13 martie. Cei doi pugi- 
liști s-au mat Intîlnlt în anul 1966, cînd 
Cassius Clay a cîștlgat la puncte în 15 
reprize.

Boxul profesionist a făcut o nouă vic
timă. Pugilistul canadian de categoria 
semigrea Stewart Gray, în vîrstă de 27 
de ani, a decedat la spitalul din Win
nipeg în urma loviturilor primite în me
ciul susținut la 21 februarie cu campio
nul Canadei. Al Sparks. învins prin ko 
în repriza a 7-a, Stewart Gray a fost 
transportat în nesimțire la spital și cu 
toate eforturile depuse de medici, el nu 
a mai putut fi salvat. Stewart este fra
tele lui Clay Gray, campionul Canadei 
la categoria semimijlocle, recentul învin
gător al lui Marcel Cerdan jr.

La Nairobi a început un turneu inter- 
național de tenis. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate în proba de dublu: 
Hombergen (Belgia). Weatherly (Anglia)
— Okhan, Cockar (Kenya) 6—3, 6—0:
Turner (Noua Zeelandă), Sullaway (SUA)
— McCormick (Canada), Keladis (Gre
cia) 6—3, 7—5; Shretta (Kenya), Ivancici 
(Iugoslavia) — Schmidt, Brenner (R.F.G.) 

6—3, 6—4.

Competiția internațională ciclistă, dotată 
cu „Marele Premiu al orașului Nlsa“. a 
fost cîștigâtă de rutierul belgian Franz 
Verbeeck. cronometrat, pe distanța de 
155 km. în 4h 09:45. La 1:05 
au sosit Bodart (Belgia) 
(Franța).

de învingător 
și Guillaume

de la MilanoIn cursa ciclistă de 6 zile
s-a produs o a doua schimbare de lideri: 
pe primul loc se află acum cuplul Felice 
Gimondi (Italia) — Sigi Renz (R.F.G.) 
cu 363 p. îi urmează perechea Carlo Ra- 
netti (Italia) — Van Lancker (Franța) — 
327 p, iar foștii lideri, italianul Gianni 
Motta și belgianul Patrick Sercu, ocupă 
locui treț cu 264 p.

ARE CA OBIECTIV

Obiectivul principal, dacă nu 
chiar unicul, al echipei italiene, 
care va lua parte la campionatul 
mondial (grupa C), este foarte pre
cis i câștigarea grupei, pentru a pu
tea, la viitoarea ediție, să activeze 
în categoria superioară, Ia care fe
derația italiană consideră că „squa- 
dra azzurra- este îndreptățită să 
aspire.

Totuși, din păcate, în Italia ho- 
‘cheiu] pe gheață este foarte puțin 
răspîndit și se limitează la cîteva 
echipe în regiunea Alto Adige și

SCRIMA IN EPOCA DE PIATRA

I MAEȘTRII ESEURILOR

SE IMPUNEA O

căci speră să 
Rzeszow de

unei vechi și reduiabi.e anversare : 
Malines.

PAUZA !_I
I
I
I
I

Care este cel mai vechi sport din 
lume ? Arheologii sovietici au fă
cut o descoperire care pare să elu
cideze această problemă. Cu oca
zia unor cercetări efectuate în 
R.S.S. Cazahă. ei au descoperit pe 
un perete de stîncă o pictură ru
pestră ce înfățișează un duel de 
floretă. Scena principală care-i re
prezintă pe cei doi „sportivi" are 
ca fundai un rînd de spectatori, 
printre care se distinge clar și o 
femeie. După opinia cercetătorilor, 
lucrarea a fost realizată în epoca 
de piatră.

olimpic în 1952 și vicecampioană a 
lumii în 1954. Fostul centru ata
cant are acum 49 de ani și o bună 
doză de optimism.
salveze echipa din 
retrogradare.

SUB SEMNUL BERBECULUI

I
I
I
I
I

Rubricile sportive ale ziarelor din 
Tunisia, alături de fotbal, box sau 
atletism publică și cronici de la 
iuptele de berbeci. Se spune că a- 
ceste lupte sînt mai puțin pericu
loase pentru competitori decit cele 
de cocoși, de exemplu, deoarece 
berbecul care se simte în stare de 
inferioritate renunță la luptă și 
întoarce spatele adversarului.' Ve
detele acestui sport poartă nume 
de acest gen : Tigrul, Ye-Ye, Ro
binson." Marwan-Cerdan etc.

Un jucător de baschet din Bel
gia, Lucien Michelet, a reușit o 
frumoasă serie de prezențe în for
mația Standard, al cărei echipier 
este din anul 1962. Pînă de curînd 
el totalizase 249 meciuri de cam
pionat fără nici o pauză. Din cauza 
unei răceli, Michelet a fost nevoit 
să absenteze dar, o săptămînămai 
tîrziu, el a reapărut in formația 
Standardului, dind o contribuție de
cisivă la victoria acesteia asupra

In campionatul de rugby al pro
vinciei spaniole Biscaya, echipa 
Sporting Bilbao conduce în mod 
autoritar. In cele șapte etape dis
putate pînă acum, jucătorii lui 
Sporting au înscris nu mai puțin 
de 376 puncte, fără să fi primit 
vreunul Acevărați maeștri ai eseu
rilor 1

ia cea milaneză, „Diavoli", care 
menține în activitate mai mult din 
motive de... tradiție.

Restrînsa popularitate a acestui 
sport atrage după sine dificile pro
bleme de ordin financiar, ceea ce 
a făcut ca toate cluburile să re
curgă la patronajul unor firme co
merciale pentru a putea să rezolve 
aceste probleme. Nu mai surprinde, 
deci, faptul că pe tricourile jucă
torilor apar (în campionatul italian, 
se-nțelege) inscripții care ar fi mai 
potrivite pentru afișe publicitare. 
Și aceasta în special la echipa 
„Diavoli" din Milano, care a tra- 
versat crize foarte grave ce au pus 

• sub semnul întrebării însăși partici- 
I parea la campionatul peninsular.
I tn fine, bine sau mai puțin bine, 
" momentul dificil pare depășit și, 

mai cu seamă în Alto Adige, pa
siunea pentru hochei tinde să a- 
tmgă cote din Ce în ce mai înalte, 
chiar și în rîndul publicului, tot 
mai numeros la patinoarele con
struite îndeosebi după Jocurile O- 
limpice din 1956 de la Cortina. 
Drept consecință logică a înmulți
rii patinoarelor, participarea alto- 
atesinilor în diferite reprezentati
ve „azzurre" a devenit majoritară, 
ridicînd ceea ce cîndva a fost un 
adevărat monopol al echipei „Dia
voli".

GALAȚI 1970, grupa C a campionatului moridial de hochei pe gheață
Echipa Italiei (în tricouri cu dungi) atacă cu insistență poarta forma

ției Olandei

Pentru Miercurea Ciuc, federația 
italiană a hochei a selecționat ur
mătorii jucători : Portari — Romeo 
Tigliani (Bolzano Coca Cola), Gior
gio Tigliani (tot de la Bolzano Coca 
Cola, dar împrumutat în acest an 
echipei Merano Jaegermeister). Fun
dași : Luciano Brugnolli (Gardena 
A.E.O.), Arnaldo Vattai și Thomas 
Mair (Bolzano Coca Cola), Orlando 
de Toni (Alleghe Eldorado), Giulio 
Verocai, Giulio Constantini și Re-

Foto : Dragoș NEAGU
nato Lacedelli (Cortina Doria). A- 
tacanți: Sandro De Toni, Gianfran
co Rutatis și Renato De Toni (Al
leghe Eldorado), Ruggero Savaris, 
Fabbio Apolloni și Giovanni Mastel 
(Cortina Doria), Ulrico Moroder, A- 
dolfo Insam și Adoldo Ulberbacher 
(Gardena A.E.O.), Franco Gallo 
(Diavoli Standard Milano) și Rolan
do Benvenuti (Bolazno Coca Cola).

NENOROCOSUL WILHELM TELL
James Bromfleld, președintele fe

derației americane de tir cu arcul, 
a trebuit să compară, recent. în 
fața unui tribunal Acuzarea este

I
I
I
I
I

UN SALVATOR NUMIT HIDEGKUTI

Echipa poloneză de fotbal Stal 
Rzeszow, care joacă în campiona
tul primei divizii are o situație 
destul de critică. La sfîrșitul tu
rului, ea se afla în postura neplă
cută de codașă a clasamentului, 
fapt ce i-a determinat pe condu
cătorii clubului să recurgă la o 
soluție salvatoare. Și. ca atare, au 
încheiat un contract pe 18 luni cu 
fostul internațional maghiar Nan- 
dor Hidcgkuti, care a făcut parte 
din echipa cîștigătoare a titlului

De necrezut fi totuși adevărat I Boxerul din fotografie este, de 
fapt, deținutul unei închisori din S.U A. Se numește Bobby Lee Hunter 
și a fost condamnat la opt ani închisoare corecțională. Dar... deoarece 
ar avea șanse la o medalie olimpică, el a fost eliberat, pe cuvînt de 
onoare, pentru a se antrena la Londra, alături de alți componenți ai 
lotului olimpic american. <■

Spirit de prevedere...
(„Sportul în U.R.S.S.")

gravă. Nenorocosul urmaș al lui 
Wilhelm Tell a uzat In mod impru
dent de un arc cu săgeți spre a 
distruge un fotoliu pneumatic și 
a periclitat viața posesorului. Apă
rut în dosul unui tufiș și purtin- 
du-și fotoliul pe cap, un vînător a 
fost confundat de președinte cu un 
cerb uriaș. Cum nu avea altă 
armă asupra sa. acesta a slobozit 
o săgeată. Efectul a fost grotesc. 
Fotoliul s-a desumflat. iar vînăto- 
rul speriat de apariția arcașului, 
l-a urmărit cu pușca în mină, pînă 
ce acesta a fost salvat de colegii 
săi de vînătoare.

GUVERNANTA CAMPIOANEI
f

După o riguroasă selecție, Fede
rația suedeză de tenis a angajat 
o... guvernantă pentru copii. Nu e 
vorba de vreun precoce fenomen al 
sportului alb, aflat de-abia lavîrs- 
ta grădiniței, ci de o pretenție a 
campioanei naționale Brigitta Rad- 
berg. Pentru a putea participa, în 
mod normal, la competiții, Bri
gitta (care este mama unui băiețel 
de trei ani) a solicitat de la Fede
rație, angajarea unei guvernante 
care să se ocupe, în timpul depla
sărilor ei, de micul Patrick. Fede
rația a găsit cererea justă și a 
procedat în consecință.

Cesare TRENTINI
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AGENDA CM
PROGRAMUL GRUPEI

13, telefon

cum
Ca

rea Ciuc:

Iată 
grupei

9

4
5

6

7
8

9

10
11

12

martie :

martie 
martie

martie

martie : 
martie :

martie:

martie 
martie

martie :

CORPUL

se vor desfășura jocurile în cadrul 
campionatului mondial de la Miercur

Ungaria — Danemarca și Bulgaria R. P. 
Chineză ;
Austria — Danemarca și Italia — Olanda; 
Italia — Bulgaria și R. P. Chineză — 
Olanda ;
Austria — Olanda. R P. Chineză — 
Danemarca și Ungaria — Bulgaria; 
zi de odihnă ;
Bulgaria — Olanda, Italia — R. P. Chi
neză și Austria — Ungaria ;
Italia — Danemarca, Ungaria — Olanda 
și Austria — Bulgaria ;
zi de odihnă ;
Danemarca — Olanda. Austria — R. P.
Chineză și Italia — Ungaria ;
Bulgaria — Danemarca. Ungaria — R. P. 
Chineză și Austria — Italia.

cescu nr.
15-84 5

Capacitatea: 4 000 de
locuri (cu tribune adițio
nale) ;

Pista de gheață: 1800 
mp — 60X30 m ;

Puterea frigorifică: 
600 000 k cal/h;

Iluminat: 96 proiectoa
re X 9.00 W, 400 de lucși 
pe metru pătrat;

Anexe: 4 vestiare, cabi
nete medicale, grup sani
tar, camere pentru antre
nori. oficiali și arbitri, ca
bine pentru transmisii de 
radio și televiziune ;

Pentru presă ; tribună 
specială cu pupitre pen
tru 30 de locuri.

tîlnească la 29 
selecționată 
română, iar la 1 martie 
formația I.P.G.G.

Pe data de 1 martie vor 
veni loturile Bulgariei, 
Danemarcei și Olandei. O- 
landezii au solicitat, pen
tru 2 martie, o 
Capitală.

Selecționata 
vine cu trenul, 
tie, la Brașov, 
va continua

februarie o 
divizionară

partidă în

Ungariei 
la 2 mar- 
de unde 

imediat dru
mul cu un autocar spre 
Miercurea Ciuc. în ace
eași zi, reprezentativa 

R. P. Chineze este aș
teptată să sosească din 
turneul pe care l-a între
prins în Suedia.

DE ARBITRI

de la Miercu-întîlnirile 
rea Ciuc vor fi conduse 
de următorii cavaleri ai 
fluierului : Heidinger (A- 
ustria), Popov (Bulgaria), 
Ujfalussy (Ungaria), Za- 
alberg (Olanda), Elloy 
(Danemarca), Berloffa (I-

talia); rezerve sînt: Taș- 
nadi (România) și Krugcr 
(R. F. a Germaniei).

IN CTTEVA RINDURI, 
DESPRE PATINOAR

Adresa: Miercurea
Ciuc, strada Nicolae Băl-

PROGRAMUL SOSIRILOR I
Primele echipe aștepta

te să sosească la întrece
rile grupei C ale C.M. sînt 
cele ale Italiei și Austriei. 
Ele vor fi în București la 
data de 28 februarie. „Az- 
zurrii" pleacă imediat la 
Miercurea Ciuc unde, în 
zilele de 29 februarie și 
1 martie, vor susține două 
meciuri amicale cu forma
ția locală Avîntul. Aus
tria va rămîne două zile 
în Capitală, urmînd să în-

INTERES DEOSEBIT 
IN JURUL COMPETIȚIEI

După cum. ni se comu
nică de la centrul de pre
să. pînă la această oră a- 
proape 40 de ziariști ro
mâni și străini au cerut 
acreditarea la turneul gru
pei C a 
mondial de hochei. La dis
poziția lor vor sta o cen
trală telefonică (cu patru 
linii directe) și 3 cabine 
de telex.

campionatulul
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