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Întrecerii© sportive de nivel olimpic, european 
și mondial cu învingători glorioși, posesori 
de medalii de aur, argint și bronz, au astăzi 

o circulație universală și stabilesc ierarhii spor
tive de largă reputație și publicitate. Dintre aceste 
Întreceri Jocurile Olimpice au ajuns, datorită fas
tului și grandoarei lor, să mobilizeze la maxi
mum energiile sportive ale țărilor participante, 
dornice să obțină o clasificare cit mai presti
gioasă.

Deși cu ani in urmă Jocurile Olimpice de vară 
depășeau cu mult in interes Jocurile Olimpice de 
iarnă, în ultimii ani, datorită tocmai acestei do
rințe de consacrare olimpică, Jocurile de iarnă au 
ajuns și ele, in ciuda unei participări mai reduse, 
la organizări spectaculoase și de o mare circulație, 
mai cu seamă datorită transmisiunilor la tele
viziune. astfel că simpla participare a unei dele
gații, fără o reușită sportivă materializată prin- 
tr-o medalie, devine neinteresantă.

După cum se știe, mișcarea sportivă românească 
a înregistrat la ultimele Jocuri Olimpice de vară 
din Mexic un important succes, obținind un nu
măr de 15 medalii, iar la Jocurile Olimpice de 
iarnă de Ia Grenoble o medalie de bronz, la 
bob. Nu este pentru nimeni o noutate faptul că 
in ansamblul performanței sportive românești 
sporturile de iarnă sint deficitare, că schiul, bobul, 
de pildă, sint mai puțin practicate și dezvoltate 
decît alte sporturi, care s-au bucurat de un mai 
mare sprijin deoarece ofereau o accesibilitate mai 
rapidă Ia consacrare internațională, olimpică.

După recenta Olimpiadă de la Sapporo, la care 
reprezentanții noștri au realizat numai un loc 
cinci, la bob, deci două puncte, prin urmare o 
comportare sub nivelul unor pretenții minime, a 
sosit timpul ca problema sporturilor de iarnă și 
a reprezentării 
să fi© luată 
scopul sprijinirii 
ansamblul mișcării noastre sportive pentru 
prezentare demnă pe circuitul international 
special la Jocurile Olimpice.

Ziarul nostru a luat inițiativa organizării___
dezbateri eu sportivi, antrenori, specialiști și repre
zentanți ai federațiilor pentru a constata in ce măsu
ră sportivii români ar fi putut reuși mai mult la 
Olimpiada de la Sapporo. pentru a afla care 
sint dificultățile din calea unui progres mai ra
pid și pentru a ști la ce trebuie să ne așteptăm 
in viitor de la sporturile de iarnă, de la bob, 
biatlon, schi, patinaj artistic și in ce măsură miș
carea sportivă românească poate fi prezentă in 
viitor la Olimpiadele de iarnă.

Incepind de azi publicăm in coloanele ziarului 
discuțiile organizate la redacția noastră și arti
cole privind probleme generale ale sporturilor de 
iarnă.

internaționale li aceste sporturi 
foarte serios in considerație, in 

dezvoltării acestor sporturi in 
o re- 
și in

unor

CITIȚI IN PAGINA A 2-A RELATAREA PRI
MEI MESE ROTUNDE DIN CICLUL ANUNȚAT. 
PRIVIND PROBLEMELE BOBULUI.
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SÎMBĂTĂ SEARA, O NOUĂ TENTATIVA ÎN SALA ,,23 AUGUST"

CORBU ÎN LUPTĂ CU RECORDUL LUMII LA TRIPLUSALT
Activitate noir-stop în sala de 

atletism de la complexul sportiv 
„23 August", unde viitorii prota
goniști ai marelui concurs indoor, 
dotat cu tradiționala „Cupă 
cristal", trăiesc febril ultimele 
mente dinaintea 
mai buni sportivi 
turi de ei tinerele 
te în acest sezon, 
ticiparea la un asemenea 
internațional este mai 
onorantă, vor evolua 
dată într-o companie 
mulativă în obținerea 
tate înalte.

Majoritatea privirilor îl urmă
resc pe Carol Corbu. omul nr. 1 al 
atletismului românesc.

de 
mo- 
Cei 
ală-

startului, 
ai țării, și 
speranțe afirma- 
pentru care par- 

m.iting 
mult decît 
de această 
selectă, sti- 
unor rezul-

acțiuni au crescut considerabil în 
ultima săptămînă. în urma victo
riei asupra recordmanului mon
dial de sală, Viktor Saneev. Ni se 
pare puțin obosit; este și normal 
pentru un atlet care, în trei săp- 
tămlni, a participat la trei con
cursuri de triplusalt și tot atîtea de 
lungime. „Mai mult ca sigur, insă, 
că simbătă — ne declara antreno
rul emerit Baruch Elias, Corbu va 
face o nouă tentativă de doborire a 
recordului lumii. Indiferent însă <le 
rezultatul pe care-l s-a obține, el 
renunță duminică la proba de lun
gime".

Antrenoarea Eveline Ghimpu 
este mai preocupată ca de obicei i 
Valeria Bufanu. eleva ei. debutea-

zâ în acest sezon și încearcă să 
realizeze baremul (8,3 la 60 
pentru participarea la C.E.
Grenoble. Recordmana țării 
complet restabilită și într-o 
dispoziție, dar renunță să 
pronosticuri. In schimb, Gh. 
firescu, decanul de vîrstâ al 
terilor români (sint șase în 
sezon), creditați cu 6.6 
cursei de sîmbătă 
este mai volubil. „!
tă mult pe seama diferenței 
/uitatelor obținute prin 
traj manual și electric- 
noi nu avem ce face decît... șă a- 
lergăm și mai repede, pentru a 
înlătura orice fel de dubiu. Dacă 
finala se va desfășura 
mul start, învingătorul, 
vins, va realiza 6,5!“

în cursul zilei de ieri 
primii oaspeți, atleți din U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia, Austria, 
Elveția, Anglia și Polonia, iar as
tăzi sînt așteptate delegațiile din 
R.D. Germană, Iugoslavia, Bulga
ria și Grecia.
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(România)
(România)
(Ungaria)

: Carol Corbu
Dinu PiștaJu
Sandor I-Iolub

ratiMx
m: Aura Mărășescu 
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SPORTIVE
PESTE 100 DE „LABORATOARE" 

ALE PERFORMANȚEI

OBIECTIVE SI EXIGENTE
SPORITE

ȘCOLILOR
Documentele de partid și de stat 

care orientează întreaga activitate 
de educație fizică și sport din țara 
noastră stabilesc sarcini și răspun
deri sporite pentru toate organiza
țiile și instituțiile centrale care au 
atribuții în acest domeniu.

Pe linia acestor răspunderi și 
exigențe sporite. Ministerul Edu
cației și Invățămintului a inițiat 
măsuri pentru creșterea eficienței 
activității de educație fizică și 
sport care se desfășoară în toate 
instituțiile de învățămînt Aceste 
măsuri, aprobate de Colegiul Mi
nisterului la începutul anului 1971, 
au creat un climat favorabil pentru 
intensificarea preocupărilor orga
nelor de învățămînt și ale miilor 
de profesori de educație fizică, in 
direcția diversificării formelor de 
activitate și pentru sporirea efici
enței formative a lecțiilor de e- 
ducație fizică, a activităților spor
tive și competitionale și a celor
lalte acțiuni organizate în regimul 
zilei de scoală a elevilor.

între aceste preocupări, un loc 
deosebit il ocupă cele referitoare 
la unitățile școlare cu profil spor
tiv. care au menirea de a asigura 
schimbul de miine al sportivilor 
de performanță din țara noastră 
în rețeaua acestor unități, ponde
rea cea mai însemnată o au șco
lile sportive — acele unități de 
învățămînt care urmăresc depista
rea. selecționarea, inițierea, pregă- 
tirea\ și perfecționarea elevilor cu 
aptitudini sportive pentru sportul 
de performanță.

Rețeaua școlilor sportive 
răspîndită astăzi in 39 din cele 40 
de județe ale țării și cuprinde un 
număr de 108 unități, dintre care 
11 pentru elevii din invățăminlul 
profesional.

Activitatea desfășurată în ultimii 
ani în sistemul școlilor sportive 
poate fi caracterizată ca un pro
ces complex, dinamic, îndreptat 
spre depășirea indicilor obținuți 
anterior atîț in ceea ce privește 
organizarea procesului instructiv- 
educativ, cit și in privința per
formanțelor obținute în toate ra
murile de sport. Rezultatele obți
nute. în ansamblu, de școlile spor
tive marchează gradul de maturi
zare al acestora, ceea ce le con
feră o poziție importantă între u- 
nitățile care se ocupă de pregăti
rea sportivilor juniori pentru ac
tivitatea de performanță. O bună 
parte Idin sportivii noștri fruntași, 
cu care întreaga țară se mîndreș- 
te. au făcut cunoștință cu bazele 
sportului pe care îl practică și au 
dobîndit o pregătire multilaterală 
în școlile sportive. Un asemenea 
drum au urmat Carol Corbu. Csa-

prof. VLADIMIR SIMIONESCU 
inspector principal in Direcția 
.Educației Fizice și Sportnlui 

din .Ministerul Educației 
și Invățămintului

(Continuare fn pag. o 3-a)
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Din viafa comisiilor județene

pe ramură de sport

DETENTA
BOXULUI CLUJEAN
ESTE DEPENDENTA

DE ACTIVITATEA
COMISIEI JUDEȚENE

DE SPECIALITATE
Aflate într-o perioadă a bilan

țului și intr-un moment de pros
pectare a activității viitoare, co
misiile Județene pe ramură de 
sport au cunoscut un moment de 
efervescență — adunările anuale — 
dezbateri necesare și, în cele mai 
multe cazuri, favorabile încă unui 
pas înainte a sporturilor pe care

SIMBATA, BOXERII DIN 
LOTUL DE
DIN NOU

TINERET 
IN RING
ora 18,30, lotulSîmbătă, de Ia 

reprezentativ de tineret va susține 
noi meciuri de verificare. Gala se 
va disputa în sala Dinamo. Iată 
programul: Al. Tiirei — T. Dinu, 
D. Condurat — P. Neagu, M. La- 
zăr — I. Vladimir, C. Ștefanovici 
— S. Cuțov (sau I. Adam), C. Du
mitrescu — A. Guțu, T. Iliescu — 
S. Mihalcea, Gh. Rizea — I. Ioan- 
cea, M. Alexandru —- Șt. Barbu, 
V. Croitoru — Șt. Cîmpeanu, M. 
Culineac — P. Tănase, I. Ruicu — 
Gh. Constantin, Șt. Mureșan — I. 
Manole,

au sosit și

(România)
(România)

60
7.5

60
8.5

lungime: Viorica Viscopoleanu (Ho- 
mâiia) 6,21 m

înălțime: Marta Kostlanova (Ceho
slovacia) 1,78 m

greutate : Ana Sălăgean (România) 
16,36 m

PENTRU CE. DE ATLETISM IN SALA

Sa reflectam după primul turneu al naționalei 
de fotbal in 1972

NIMIC (deocamdată) DESPRE

SCHEME TACTICE, TITULARIZĂRI
• Angelo Niculescu și dr. D- Tomescu ne vorbesc despre 

zilele petrecute în Turcia si Grecia • Antrenorul Ion Voica : „Nu 
om crezut că la echipa națională se lucrează de două ori mai 
disciplinat și mai conștiincios decît la club"

ATENA, 24 (prin telefon, de Ic 
trimisul nostru special).

Deschidem suita comentariilor

(Continuare in pag. a 3-a)

dedicate „operațiunii nr. 1“ pe 1972 
a echipei naționale, suita antrena
mentelor și meciurilor-test, desfășu
rate între 8 și 23 februarie.

In aceste 16 zile efective de pre
gătire au avut loc 16 antrenamente, 
4 jocuri-școală și 4 partide publice 
de verificare. Un volum larg și 
dens de pregătire, care a solicitat 
mereu pe internaționalii noștri. Tur
neul turco-grec a urmărit trei sco
puri principale: crearea unei at
mosfere de sudură morală, mai 
exact spus reîntilnirea cu acea uni
tate sufletească ce nu este o vor
bă goală, ea făcînd din lotul repre
zentativ o adevărată familie : atin
gerea unui grad de pregătire la 
toate capitolele, uniform și în con
cordanță cu „orarul general", inten
ționat de antrenor; față de meciu-

Antrenorul 
colț pe

și îndrumă.ele le supraveghează
Din suita acestor întruniri, desfă
șurate în ultima lună la Cluj, în 
mod deosebit am notat pe cea con
sumată în comisia județeană de 
box, îndemnați fiind la aceasta de 
două serioase „argumente": saltul 
de calitate înregistrat de boxul 
clujean în 1971 și activitatea comi
siei județene de specialitate, or 
ganism care — pentru mai multe 
motive — poate fi luat drept mo
del.

Fără a eluda primul „argument" 
— ce va face, desigur, obiectul al
tei analize — ne rezumăm, totuși, 
numai la a sublinia palmaresul a- 
rmlui trecut, rezervîndu-ne pentru 
cel de al doilea aspect ce ne-a 
obligat la aceste noutăți i activita 
tea comisiei județene de box.

Revenind, așadar, la împlinirile 
anului trecrut, marcăm: 6 titluri de 
campioni la juniori (cucerite de

Iosif Mihalik îngrijindclujean
elevul său Alexandru Coroianu.

Foto: Ccstel BEREȘTEANU

la

Aurel Zoltan, Geza Varga — 
I.S.C.T., Mihai Nagy, Ioan Boancă, 
Remus Cosma — C.S.M- și Ale
xandru Turei — Voința), un loc 
II și 5 locuri III — total ce situea
ză județul Cluj pe locul secund, 
după municipiul București — și ca
lificarea echipei de seniorj A.S.A. 
in finala Cupei federației. Ultima 
performanță este deosebit de im
portantă, nu atit prin valoarea ei 
intrinsecă cit pentru semnificațiile 
sale, ea constituind momentul de 
detentă a boxului clujean (seniori), 
după o îndelungată perioadă cînd 
rezultatele acestora — seniorilor — 
au refuzat să apară.

împliniri care — așa cum s-a 
evidențiat — sînt expresia unei mai

Nușa DEM1AN

(Continuare în pag. a 2-a)

JUNIORII BUCUREȘTENI INTRE CORZI
Duminică, de la ora 10, se va 

disputa în sala uzinelor Semănă
toarea o nouă reuniune în cadrul 
etapei municipale a campionatelor

de box. Vor avea loc 12 meciuri 
de juniori mici și 9 de juniori 
mari,

In imagine, un moment al finalei 
de C0 mg de la ediția trecută, ciști- 
gată de sovieticul Aleksandr De- 
mus (primul in fotografie, privind 
de la stingă spre dreapta)

Foto : N. DRAGOȘ

Pentru atleții români, întrecerile 
de sîmbătă și duminică vor repre
zenta ultima posibilitate de înde
plinire sau confirmare 
durilor de participare 
natele europene (11—12 
Ia Grenoble.

Pînă la această oră, 
români au realizat (sau depășit) 
aceste haremuri. Este vorba de 
Carol Corbu cu 16,94 m la triplu
salt și 7,92 m la lungime, Valentin 
•Turcă cu 7,90 m la lungime, Ana 
Sălâgean cu 17,01 m la greutate și 
Viorica Viscopoleanu cu 6,40 m la 
lungime. Acestora li se adaugă încă 
8 sprinteri : Aura Mărășescu, Ma
riana Goth, Eleonora Monoranu

a standăr- 
la campio- 
ir.irtie) de

13 spcrti”i

(7,4 pe 60 m), T. Szabo, Gh. Zam- 
firescu, T. Petrescu, A Munteanu. 
S. Mitrofan și D. Cristudor (6,6 pe 
60 m). gi este foarte probabil ca 
această listă să fie mult mai bo
gată duminică seara, după ultima 
probă din cadrul ..Cupei de cris
tal", 
dată 
mod 
(dacă 
pentru departajarea 
deoarece și așa există suficient de 
mari diferențe între cronometrajul 
manual, folosit la noi în țară, și 
cel electric, la care se apelează in 
toate marile competiții atletice.

Am sugera însă de această 
organizatorilor să apeleze în 
direct la video-înregistrator 
telesidul nu poate fi folosit) 

alergătorilor,

FORMULE DE ECHIPĂ TROFEUL

UN AUTENTIC
CAMPIONAT

i Moment din timpul desfășurării concursului 
'șoseaua Toboc

ciclist de verificare de pe 
Foto ! S. BAKCSY

V

CURSĂ CICLISTĂ DE
PE UN TRASEU IN

Eftimie IONESCU

Ier, după-amiază, pe șoseaua Toboc 
(capătul liniei de tramvai 17), a avut 
loc o interesantă cursă ciellstâ de fond, 
pe circuit (15 ture a 4 000 m). la care 
au luat startul 43 de alergători, de fapt 
cele mai bune valori ale sportului cu 
pedale din țară.

Competiția, organizată in scopul veri
ficării lotului de sportivi din rindul că
ruia va fi selecționată echipa reprezen
tativă a țării pentru Turul Algeriei, s-a 
desfășurat intr-un tempo mulțumitor 
pentru un inceput de sezon, inregistrin- 
du-se la capătul celor 60 km parcurși 
37.500 kmTi. Dintre animatorii alergării 
cităm pe Andronache. Dolofan, Mircea 
Virgil, Szekeli, Leibner, Ștefan Suciu. 
Andrei Suciu, Tudoran. Miu. Paul Soare,

NOUL VAL SE AFIRMĂ

PIATRA ARSA, 24 (prin telefon). 
O zi senină, cu o temperatură 1- 
deală pentru fond (—4”) și o ză
padă prăfuită au oferit minunate 
condiții pentru desfășurarea pri
mei curse din cadrul campionate
lor naționale de schi-fondi 30 km.

Dar nu tuturor fondiștilor pre- 
zenți pe platoul Bucegilor le-a 
surîs înfruntarea acestei distanțe 
și la start s-au prezentat doar 20 
de concurenți din 3 cluburi (A.S.A., 
Dinamo, ambele din Brașov și 
I.E.F.S. București). Abținerea ce
lorlalți este greu de explicat doar

BULETINUL 
ZĂPEZII

Serviciile Prevederi de scur
tă si de lungă durată din ca
drul Institutului meteorologic 
anunță că ieri stratul de ză
padă avea următoarea grosime 
in zona de munte: Sinaia — 
Cota 1.500 74 cm. Vf. Omul 
50 cm, Predeal 24 cm. Țarcu 
44 cm, Paring 45 cm, Semenic 
84 cm, Băișoara 28 cm, Vlă- 
deasa 46 cm. Păltiniț-Sibiu 13 
cm, Rarău 48 cm, Fundata 43 
cm, Ceahlău — Vf Toaca 7 cm, 
Lăcăuți 39 cm, Cuntu 43 cm.

La sfîrșitul săptămînii, vre
mea se va răci ușor; cerul va 
fi mai mult noros și vor cădea 
ninsori slabe; vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată-

VERIFICARE
PREMIERĂ

care au ieșit continuu iasportivi ___ ______
taie“, înoercind cu insistență să se rupă 
de pluton. La capătul celor 15 ture 
parcurse, victoria a revenit sportivului 
ștefan Ene (Steaua), urmat în ordine 
de C. Ciocan (Dinamo), Mircea Virgil 
(Metalul Plopeni). Ștefan și Andrei Su
ciu (Dezrobirea Brașov), C. Grigore (Di
namo), V. Sălăjan (Dinamo), C. Gonțea 
(Steaua) etc

De remarcat traseul excelent pe care 
a avut Iod competiția. O șosea ideală 
pentru alergări cicliste, datorită atât lă
țimii ei. cit și diferenței de nivel ce o 
prezintă pe porțiunea aleasă pentru con
curs. în plus, șoseaua este puțin cir
culată.

G. ȘTEF

Gh. VOICU (A.S.A.)

a-

prin menajarea pentru cursa de 
15 km programată pentru sîmbătă.

Cursa a dat naștere unei între
ceri pasionante, așteptatul duel 
între fondiștii clasici și biatloniști 
fiind pe primul plan. La jumăta
tea cursei conducea — cu un 
vantaj de ordinul secundelor
campionul de anul trecut, Nicolae 
Sfetea, urmat de tînărul biatlonist 
Gh. Voicu și 
vor menține 
mele locuri,

Voicu va 
va trece
25 de secunde, 

va mări pe ultimii 
cîștigînd clar întrecerea. De 
marcat că un alt tînăr biatlonist, 
Gh. Girniță, a ocupat locul 4, fiind 
singurul reprezentant al clubului 
Dinamo clasat între primii 6. Se 
pare însă 
reușit ar 
portari a 
care Dinu 
jocaru și I. Olteanu au abandonat 
(lor li s-au alăturat însă și N. Veș- 
•ea, Gh. Cimpoia și I. Mîrza de la 
A.S.A.). Noul campion, Gh. Voicu, 
una din marile speranțe ale biat- 
Ionului nostru, este născut în A- 
zuga, are 21 de ani și a fest instruit 
ca junior de antrenorul N. Burchi 
(S.B.C. Sinaia), iar apoi de antre
norii lotului de biatlon, C. Tiron și 
R. Stuparu.

30 KM, REZULTATE TEHNICE: 
1. Gh. Voicu (AtS.A.) lh 38:16 (cam
pion național), 2. N. Sfetea (A.S.A.) 
lb 40:12, 3. Gh. Cercel (A.S.A.) 
Ih 41:09, 4, Gh, Girniță (Dinamo)

20
25 
de 
îl

de Gh. Cercel- Ei se 
pînă Ia urmă pe pri- 
dar după kilometrul 
mări ritmul și la km 
primul, cu un avans 

avans pe care 
kilometri, 

re-

că un ceruit mai puțin 
fi cauza modestei com- 
dinamoviștilor, dintre 
Petre, V. Papuc, N. Co-

GH VOiCU, tînărul biatlonist 
care i-a întrecut pe fondiști în 
cursa de 30 km.

Foto: TH. MACARSCHI

1
1
1

h 41:27, 5. Moise Stoian (AS.A.) 
1142:19. 6 D. Zahgor (A.S.A.) 
h 45:21.

Mihai BOTA

CARPAȚI^

DE HANDBAL
MONDIAL
MASCULIN
din marile e-Socotit drept unul 

venimente competiționale ale hand
balului masculin, „Trofeul Carpați" 
stîrnește un interes neobișnuit, le
gat mai ales de prezența la startul 
întrecerii a celor mai bune echipe 
reprezentative din lume. Nimeni 
nu poate contesta faptul că un tur
neu la care sint prezente selecțio
natele care au dominat in ultimii 
ani handbalul mondial (România, 
Iugoslavia și R. D. Germană), 
alături de cele ale Cehoslovaciei 
(Campioană mondială în 1967 și 
de trei ori pe locul secund la edi
țiile anterioare !) și Suediei (du
blă campioană mondială în 1954 
și J958, clasată în 1961 și 1964 pe 
locul III și respectiv II) reprezintă, 
prin garanțiile sale valorice, o în
trecere ieșită din comun, o dispută 
capabilă să furnizeze confruntări 
demne de un campionat mondial. 
De altfel, nu puțini comentatori 
de peste hotare au numit, sugestiv, 
cea de a XIII-a ediție a „Trofeului 
Carpați", ce va începe săptămînă 
viitoare la Ploiești, un campionat 
mondia’ în... rezumat !

Semnificativ în acest sens este 
și modul in care formațiile ce și-au 
anunțat prezența Ia Ploiești se pre
gătesc. Despre ritmul și seriozita
tea ultimelor antrenamente ale 
handbaliștilor cehoslovaci și iugo
slavi am informat pe cititorii noș
tri. Astăzi sîntem în măsură să 
facem o scurtă și foarte interesantă 
incursiune în tabăra jucătorilor 
suedezi. Selecționata „Tre Kronor" 
a început din toamna anului trecut 
un susținut program de pregătire 
în vederea Jocurilor Olimpice. An
trenorul echipei, Roland Matson, 
este optimist și în noiembrie la 
Goteborg ne-a spus: „Vom fi pe 
podium la Miinchen!“ Pronostic 
deloc hazardat, cunoscînd forța și 
experiența internațională a unor 
reputați handbaliști, în frunte cu 
Lennart Eriksson, de 80 de ori se
lecționat in reprezentativa Suediei 
și căpitanul ei. Iată lotul anunțat 
de federația de specialitate din 
Suedia : Olsen, Strom, Kalssen 
(portari), L. Eriksson, Dan Erik
sson, Anderssen, Drath, 
Jacobson, Johansson, 
Koch, 
și Soderberg. Cei mai mulți jucă
tori îi dau cunoscutele cluburi 
Hellas Stockholm (4), Fărsta Fro» 
iun cl a Goteborg, lidera campiona
tului suedez (3), I.F.K. Kristianstad 
(3). Ultima întîlnire dintre selec
ționatele României și Suediei s-a 
încheiat, la Goteborg, în cadrul 
„Cupei Mondiale", cu victoria 
handbaliștilor români: 16—14 (6—6)-

Enstrom, 
Jonsson, 

Olsson, Persson, Segerstad
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ÎNSEMNĂRI

CE FACEM

DUMINICA ?

PENTRU CĂ N-AU FOST SUFICIENT PREGĂTIȚI S-O CUCEREASCĂ
-ț u poți sâ nu-l admiri pe acest mare pilot care este mecanicul sinăian Ion Panfuru, cînd îl 

auzi, în clipele de amârâciune ale înfringerii cum își laudă coechipierii, cum se mîndrește că 
I „noi avem totuși material uman mai bun decît în multe alte țări ale lumii, bine pregătit, 

JL W echilibrat din punct de vedere fizic și psi hic".
Firește că este greu, la această primă trecere în revista analitică, după întrecerile de la 

Sapporo, sâ-i cerem lui Ion Panțuru sâ se obiectivizeze în raport cu rezultatele pe care el însuși le-a 
cules : locul 5 la bobul de 2 și locul 10 la bobul de 4. De aceea, primele sale declarații, nete, răs
picate, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna acest om de munte, dintr-o bucată, nu sînt lipsite de o 
firească încărcătură de subiectivitate.

PENTRU CINCI ZECIMI...
'„Să încei-c să mă scuz — spune 

ION PANȚURU — n-ar avea nici 
o rațiune. îmi pare firește rău că 
n-ana putut lua o medalie, dar 
rezultatul de la bobul de 2 îl con
sider bun pentru palmaresul meu 
sportiv. Vă spun încă o dată, re
gret că n-am putut veni de 
Sapporo cu o medalie. Eram 
locul 4 la un moment dat și îmi 
mai trebuia puțin ca să ajung la 
o medalie. în manșa a treia îi 
luasem lui Wicki trei zecimi și 
îmi mai erau necesare doar cinci. 
Am încercat să iau o medalie, vă 
rog să mă credeți. Am lovit pere
tele la virajul li, despre care s-a 
scris atîta în presă incit lumea mă 
întreabă cum de am putut greși 
așa de mult. Dacă aș fi greșit 
chiar atît de mult, cred că nu 
ajungeam nici printre primii 18. 
Am lovit peretele o singură dată 
și aceasta pentru că am încercat 
cu tot dinadinsul să cîștig cele 5 
zecimi, ca să mă clasez pe locul 
3. N-am reușit, arr lovit peretele 
și astfel am mai pierdut trei ze
cimi, care i-au fost suficiente lui 
Gaspari să mă întreacă".

la 
pe

Pentru mai buna înțelegere 
a circumstanțelor, să reamin
tim clasamentul final al locu
rilor 3—5 la bobul de 2 :
3. Wicki (Elveția)
4. Gaspari (Italia)
5. Panțuru (România)

4:59,33 
5:00,45 
5:00,53

i
„Greșeli de pilotaj n-am făcut 

— continuă Panțuru. însă dacă 
am greșit, aceasta s-a întîmplat 
pentru că am vrut să fac ceva mai 
bun. Intenția aceasta n-o consider 
o greșeală! Am avut și neșansa 
unui număr de start prost. Cînd 
mi-a venit rîndul, a început nin
soarea. Apoi, bobul nou, provenit 
din Italia, l-am preluat direct la 
Sapporo, nu prea am avut timp să 
mă obișnuiesc cu el. Cînd am vrut 
să-l încerc, mi s-a blocat o sanie 
Ut față și nu mergea. La startul 
bobului de 4, pe Didi Focșeneanu 
l-a încercat puțin gripa. Eu însumi 
am fost bolnav citeva zile. A mai 
fost și o 
start, lucru 
pla oricui".

Hubacher (campion de atle
tism cunoscut pe continent) pe 
care l-a convins cu un an în 
urmă să-l însoțească. Vest- 
germanul Floth are în echipaj 
pe atletul Donat Ertel, aler
gător de 10,4 s pe 100 m; 
acum încearcă să-l adopte pe 
campionul olimpic de decat
lon (1964) Willi Holdorf. Peter 
Utzschneider, frinarul campio
nului olimpic Zimmerer, are 
1,81 m în înălțime ți cînta- 
rește 87 kg.

ERORI NEPERMISE LA
Firește că de pe marginea pîrtiei 

de 1583 de metri de pe muntele 
Teine, antrenorul lotului de bob (și 
primul frînar al lui Panțuru în 
echipajul olimpic din 1964) HARI
TON PAȘOVSCHI poate trata cu 
mai multă luciditate împrejurările, 
clarificînd ceea ce nouă, celor de 
acasă, ne-a rămas obscur.

„Anul trecut — spune H. Pa- 
— atunci cînd Panțuru a 
campion european la bo- 
4, invingîndu-i pe o pistă 
pe marii iavoriți Floth și

șOvschi 
devenit 
bul de 
rapidă . ..... .
Zimmerer, s-a creat ideea că avem 
într-adevăr șanse bune la Olim
piada de la Sapporo. Personal nu 
sînt de acord cu modul cum a evo
luat opinia publică în acest sens. 
Cuvîntul șansă a fost echivalat cu 
o medalie. Eu corisider că a fi 
printre primii 6 în lume nu e 
chiar , atît -de. rău. Toatălumea s-a 
gindit 
tul că
— așa 
țuru 
poate 
publică a fosț pregătită pentru o 
medalie care n-a mai venit. Lu
mea este acum împărțită în două ; 
unii apreciază locul 5 ca fiind bun, 
alții îl socotesc slab".

Dincolo de controversa aceasta 
de opinie, antrenorul lotului, Hari
ton Pașovschi ne poate furniza 
probabil mai multe fapte legate de 
desfășurarea probei de bob de 4, 
în care rezultatul obținut de echi
pajul lui Panțuru a surprins ne
plăcut.

„Cu privire la bobul de 4 — 
spune Pașovschi — se pot men-

la o medalie, neglijind fap- 
o singură lovitură în perete 
cum i s-a întîmplat lui Pan- 
la ieșirea din viraj — te 
duce pe locul cinci. Opinia

desincronizare la un 
care se poate întîm-

START
multe circumstanțe

„E greu — .
sportul nostru, să găsești echipieri 
depășind 85 kg. I] iei pe unul de 
la rugby si cind îl pui pe gheață 
spune că îl doare... stomacul. Tre
buie să aibă și ceva curaj și nu-1 
poți lua pe novice să-l duci la 
Lake Placid ca să-i verifici posi
bilitățile pe bob !“ „Dacă ar fi 
să-mi aleg singur un partener — 
adaugă tînărul pilot Dragoș Panai
tescu — n-aș lua un colos 
metri. Un frînar modem 
să fie un om de viteză, 
suplu. Poziția de împingere 
frînar nu e aceea a unui 
tor. Aplecîndu-te de la doi metri, 
nu mai poți da același randament". 
Teoretic, Ion Matei vede lucrurile 
astfel: „Ideal este să avem echi
pieri cu gabarit mai mare, în jur 
de 1.80 m. dotați cu forță și vite
ză. In anul dinaintea Olimpiadei

spune Panțuru — i

de doi 
trebuie 
un om 
a unui 
alergă-

Cițiva participanți la discuție (de la 
Dragoș Panaitescu.
nu puteau fi făcute firește modifi
cări în echipaje, deoarece nici nu 
existau contracandidați. Poate că 
dacă s-ar fi căutat, s-ar fi găsit. 
Consider totuși că pină la viitoa
rele Jocuri Olimpice vom putea 
iniția sondaje pentru refacerea e- 
chipajelor, Faptul că adversarii 
noștri au pedalat pe alcătuirea 
unor echipaje puternice, trebuia să 
ne dea de gindit. N-ar fi fost rău, 
desigur, dacă Panțuru ar fi avut 
frînarl cu un gabarit mai mare".

stingă la dreapta)- Petre Focșeneanu.

că la antrenamente reușesc timpi 
mai buni decît la concurs. In gene
ral, am greșit primele două manșe 
A fost și vreme mai proastă. Abia 
pe ultimele două manșe am mers 
mai bine. Sper că îmi va trece 
repede tracul".

La prima sa Olimpiadă, în 
1964, la Innsbruck, pe pîrtia 
de la Igls, Panțuru ocupa 
locurile 13 la bobul de 2 și 
locul 15 la bobul de 4.

ționa mai 
subiective și obiective. Așa cum 
s-a concurat, în condițiile de la 
Sapporo, rezultatul este departe de 
a fi bun, adică posibilitățile noas
tre erau mai mari. Au intervenit 
însă unele lucruri. încă în prima 
manșă, din cauza răsturnării en
glezilor, s-a adăugat un strat de 
zăpadă pe pistă. In manșa a doua 
se înscrie o eroare a lui Zangor, 
care a luat un start prost, ureîn- 
du-se prea tîrziu în bob și într-o 
poziție nefirească. La aceasta s-a 
adăugat, ca urmare, greșeala lui 
Panțuru din virajul unu, acolo 
unde in mod normal el n-ar fi gre
șit niciodată. Acestea sînt, după 
părerea mea. cauzele care 
la clasarea bobului de 4
loc necorespunzător".

au dus 
pe un

Pentru edificare : 
european la bobul 
1971, echipajul lui 
clasat la precedenta 
dă (Grenoble, 1968) 
4, nu a fost învins _____
(dintre adversarii lui de acum) 
decît de Wicki (clasat atunci 
pe locul 3) ți cu numai zece 
sutimi de secundă !

campion 
de 4 în 

Panțuru, 
Olimpia- 
pe locul 

atunci

Specialiștii prezenți la discuția 
noastră — informați în măsura în 
care ei trăiesc în preajma micii 
familii a bobului românesc — au 
ținut de asemenea să-și exprime 
considerațiile privitoare la cauzele 
unor rezultate apreciate drept ne
mulțumitoare.

ANTRENAMENTE CU INTERMITENTĂ?
Antrenorul (și unul din pionierii 

bobului nostru) TITA RADULES
CU își exprima îndoiala cu privire 
8a eficiența antrenamentelor efec
tuate cu intermitențe de către e- 
chipajele lui Panțuru. „în pregă
tire — spunea Tita Rădulescu — 
cred că s-a greșit pe undeva. Pan
țuru a fost trirrtis să facă antre
namente la Kânigssee. A venit apoi 
în țară pentru 18 zile. A plecat la 
St. Moritz .și apoi iar a venit în 
țară și iar a plecat. în timpul a- 
cestui du-te-vino, toți cohcurenții 
săi mai de seamă nu s-au dezlipit 
de pîrtii. Doar cînd a aflat că 
Panțuru a plecat la Sapporo, atunci 
Floth n-a mai vertit la antrena
mente și a plecat și el imediat 
spre Sapporo. Atît de mult res
pect îi poartă lui Panțuru...".

Autor al unui volum de răsu
net în lumea bobului și colabora
tor permanent al ziarului nostru, 
profesorul sinăian ION MATEI, 
specialist în materie, depistează de 
asemenea unele lipsuri în planu
rile de pregătire, mai ales în pe
rioadele apropiate întrecerilor. 
..Poate că ar trebui — spune Ion 
Matei — să se insiste mai mult 
asupra pregătirii fizice, capabilă 
să producă îmbunătățiri in perfor
manțe. Antrenamentele de condiție 
trebuie continuate mai vîrtos in 
epoca premergătoare competiției, 
chiar la locul competiției. Din in
formațiile noastre. în timpul șede
rii la Sapporo asemenea pregătiri 
fizice au fosț abandonate, sau îrj 
orice caz reduse ca volum și in
tensitate, ceea ce nu a fost bine".

ÎNTRE COLOȘI Șl ATLEȚI SUPLI
Președintele Schi-bob-clubulul 

din Sinaia, PAUL POPA, crede, 
la rîndul său, că „ar trebui mai 
mult curaj în selecționarea oame
nilor. Atîț pentru forță, cît șl pen
tru viteză, normele puse de federa
ție mi se par insuficiente. Așa nu 
putem găsi oamenii multilateral 
dezvoltați de care avem nevoie". 
Problema gabaritului ideal al ho
herului de clasă a fost pe larg 
dezbătută, mai ales în legătură cu

tendințele cunoscute dirtir-o serie 
de țări (Elveția, P.F.G., etc.) de a 
selecta pentru echipaje atleți în 
toată puterea cuvîntului, capabili 
să dezvolte forță și viteză, două 
calități indispensabile în practica 
bobului modern.

I Elvețianul Jean Wicki a ob
ținut o medalie de aur ți una 
de bronz, avînd ca frinar pe 
colosul (2,01 m, 104 kg) Edy

ÎN CĂUTAREA POTENȚIALULUI FIZIC INTEGRAL
generalIntervenția secretarului 

al Federației române de schi-bob. 
PETRE FOCȘENEANU a 
cu pondere situația, susținînd 
nu multe discipline sportive de la 
noi se pot mîndri cu faptul de a 
se menține ani de zile printre cele 
mai bune 4 țâri din lume. -Firește 
că la bobul de 4 — spume Petre 
Focșeneanu — rezultatul este sub 
valoarea lui Panțuru și probabil 
că motive sinț mai multe. La bobul 
de 2 nu se putea obține mai mult, 
ținind seama de zestrea materială 
cu esre »-au prezentat vest-ger- 
manii și elvețienii. Dar la bobul 
de 4 se putea face mai mult, mai 
ales că toate, echipajele au balotat* 
în porțiunile unde nici Par.țuru nu 
putea face altceva Conzlder însă 
că' echipajul Iui Panțuru era me
reu dezavantajat încă din plecare, 
deoarece starturile sale n-au mai 
fost atlt de bune ca la campiona
tele europene de anul trecut, cind 
a cîștigat. La aceasta a contribuit 
și o anumită slăbire a potențialu
lui fizic. Boberii noștri au făcut 
pregătiri în toamnă, dar mai apoi 
n-au mai putut face antrenamente

punctat 
că

Șl ECHIPAMENTUL

specifice de start deoarece nu au 
avut unde. Și urmarea s-a văzut".

Extrem de multe nădejdi și-au 
pus vorbitorii în proiectata pîrtie 
artificial înghețată de la Sinaia. 
„Trebuie să facem pîrtia de la Si
naia, ca să putem crește cadre și 
să le verificăm acasă la noi',

Hariton Pașovschi. Ion panțuru, 
Foto : N. DRAGOȘ

sublinia Panțuru. Iar Tita Rădu
lescu adăuga : „Improvizația scurtei 
piste (400 m) de la Piatra Arsă 
nu slujește bine scopului. Cînd nu 
te gîndești, vine un viscol și îți dă 
toată pregătirea peste cap. Dacă 
vom face pîrtia de la Sinaia, ne 
vom putea lua curînd revanșa. Pe 
o asemenea pistă putem organiza 
campionate naționale cu 33 de e- 
chipaje". Și profesorul Ion Matei 
opinia: „Abia cu noua pîrtie de 
la Sinaia vom avea o adevărată 
bază de selecție. Gîndiți-vă că 
pentru aprecierea valorii echipaje
lor noastre noi nu avem termen de 
comparație. Echipajul nostru de 4 
nu-I putem compara decît cu pro
priile sale rezultate anterioare".

• Relatam nu de mult în co
loanele ziarului nostru că sala de 
sport a Liceului industrial de Căi 
ferate din Capitală primise o altă 
destinație decît cea pentru care a 
fost construită, și anume, devenise 
sală de expoziție. Exponatele, evi
dent, foarte interesante (materiale 
didactice confecționate și utilizate 
în școlile din rețeaua M.T.Tc.) n-au 
mai stat mult timp în sala de 
sport, datorită sesizării ziarului și, 
după cum ne relatează directorul 
liceului, ea a fost redată activită
ții de educație fizică și sport.

• La recenta plenară a C.J.E.F.S. 
Iași, președintele consiliului oră
șenesc pentru educație fizică și

La bobul de 2, în trei 
cele 4 manșe, 11 echipaje au 
avut starturi mai bune c’—L 
cele realizate de echipajul ro
mân; la bobul de 4, în medie, 
10 echipaje au avut timpi de 
start mai buni decît ale 
manilor.

din

starturi mai bune decit
0 CONDIȚIE SINE QUA NON: PÎRTIA

DIN SINAIA!
ro-

După aprecierile Secretarului 
neral al '•federației, „formația 
tuală a lui Par.țuru este un echi
paj cu posibilități fizice reduse 
Unii dintre membrii echipajelor — 
de pildă Ion Zangor sâu Dumitru 
Focșeneanu — 
vedere sportiv 
tată si desigur potențialul lor fizic 
este mai mic. Probabil că printre 
intențiile lui Panțuru este și aceea 
de a-și împrospăta echipajele cu 
oameni mai tineri, cu calități spo
rite în viteză și forță, care să-i 
creeze încă de la plecare acel mic 
avantaj, poate decisiv la un pilot 
de talia lui Panțuru.

ge- 
ac-

sînt din punct de 
Ia o vîrstă înain-

MODERN DECIDE
REZULTATELE

Pentru ca bobul nostru să-și păs
treze poziția fruntașă în lume — 
conchidea secretarul general Petre 
Focșeneanu — „amenajarea pirtiei 
de lâ Sinaia este indispensabilă. 
Lucrările vor începe în luna mar
tie, iar pista va putea fi folosită 
în sezonul următor. Astfel, pregă
tirile le vom putea face îîi țară, iar 
in străinătate vom merge doar 
pentru a participa la întreceri. Ast
fel. selecția viitorilor boberi se va 
putea face mai bine și mai econo
mic. Volumul antrenamentelor va 
putea crește de zece ori. Una e să 
cobori pe „pîrtia" de la Piatra 
Arsă direct la... campionate euro
pene sau mondiale, si uita să vii 
de pe o pîrtie adevărată. Pe de 
altă parte, noua pîrtie ne va crea 
interesante posibilități de schimburi 
de experiență, fără a neglija aspec
tul rentabilității. Din punct de 
vedere sportiv, pentru noi, impor
tant rămîne în primul rînd posibi
litatea de a verifica permanent 
10—15 echipaje".

Participanții la discuția noastră 
au subliniat în unanimitate reali
tatea potrivit căreia bobul modem 
este supus unui tratament științific 
concentrat, în care cercetarea și 
producția de materiale încep să 
devină hotărîtoare, puțind influen
ța categoric rezultatele, precum și 
evoluțiile viitoare. „Mulți ani de 
zile — spune Hariton Pașovschi — 
noi am fost premergători In bob, 
in materie de pregătire, variată, 
acrobatică, folosind toate mijloa
cele mecanice avute la îndemînă : 
motociclete, automobile, karturi, 
avioane etc. In schimb, după pă
rerea mea, cu toate eforturile ce 
s-au făcut de a nu ne simți infe
riori adversarilor, pe planul mate
rialelor nu avem condiții egale cu 
ceilalți. De pildă, patihele noastre 
pentru bobul de 4, deși sînt bune, 
nu pot fi puse pe picior de egali
tate cu cele ale vest-germanilor 
sau elvețienilor. Ei au studiat, în 
mod Specia! pentru această Olim
piadă. și încă la nivel tehnic su
perior, problemele de alunecare, 
ceea ce a făcut ca toți ceilalți con- 
curenți sâ fie dintru început deza
vantajați".

A fost evocată ți lipsa unei pîrtii 
de bob, care face un miracol din 
prezența constantă a hoherilor ro
mâni printre cei mai buni 
lume.

din

Pîrtii cu activitate normală 
in lume sini: două în Italia 
(Cortina d'Ampezzo și Cervi- 
nia), cîte una în Elveția (St. 
Moritz), Austria (Igls), R.F.G. 
(Konigssee — pîrtie artificială) 
și S.U.A. (Lake Placid).

GENERAȚIA
Abordind problemele de perspec

tivă a bobului românesc, partici- 
panții la discuții s-au referit în 
primul rînd la elementul uman. 
Panțuru însuși socotește că „avem 
băieți buni la tineret, cum ar fi 
Vulpe. Bogdan, Stoian și în primul 
rind pe Panaitescu". Era firesc să 
dăm cuvîntul celui pomenit, tînă- 
rului pilot DRAGOȘ PANAlTES-

SEMNALELE ZIARU
sport Pașcani arăta că la Școala 
generală din satul Gîștești a fost 
numit ca profesor suplinitor de e- 
ducație fizică un absolvent de li
ceu care în timpul școlii a fost- 
scutit de educație fizică ! Conduce
rea școlii, unde activează Ca su
plinitor Laviniu Dragomirescu, ru> 
este însă de acord cu cele spus»- 
în plenară și consideră că cel care 
ridicase această problemă a indus 
în eroare atît plenara cît și zia
rul. Pentru a ne convinge, nl s-a 
trimis în acest sens și o adeve
rință eliberată de Liceul de cul- 

Cărui 
b.
se

tură generală Pașcani ale 
cursuri au fost absolvite de 
Dragomirescu. In adeverință 
menționează că b D. n-a fost scu-

Potrivii proiectului, pîrtia da 
do plaiul Furnica va avea 
1 500 m, eu 4 viraje și 9 
curbe; pe o porțiune de 1 000 
m pîrtia va Ii înghețată arliîi- 
ciai; datorită celor 132 m di
ferență de nivel, se vor rea
liza viteze mari, de peste 
90 km oră.

Nu in ultimul rînd a fost evo
cată problema secțiilor de bob, de 
a căror dotare și sprijinire depinde 
propășirea acestui sport. Președin
tele clubului de specialitate din 
Sinaia, Paul Popa spunea : „Avem 
tineri buni. Stoian e campion na
țional de doi ani, Bogdan s-a evi
dențiat și el. Dar nu știm prea bine 
ce valoare au ei pe plan interna
țional. Poate că noua pîrtie ne va 
da această ocazie". Despre proble
ma celor 10 secții de bob, a vorbit 
și Petre Focșeneanu: „O dată cu 
trecerea timpului, dotarea lor a 
descrescut. Majoritatea secțiilor — 
cele din Sinaia, Cimpina, Brașov, 
Ploiești, Roman și altele — sînt 
de proveniență sindicală, dar spri
jinul ce li se dă nu este cores
punzător așteptărilor intr-un sport 
pe care-1 vrem prezent în 
mondială. Nu ne gîndim la extin
derea secțiilor, ci la consolidarea 
lor, la activizarea lor. Dacă selec
ția boberilor nu s-a făcut prea ști
ințific, asta se datorește și secțiilor. 
Ele trebuie să-și aducă contribuția 
Ia depistarea elementelor".

în unanimitate, participanții la 
discuția inițiată de redacția noas
tră s-au declarat gata să facă totul 
pentru propășirea acestui sport cu 
frumoase tradiții internaționale, 
care ne-a reprezentat cu cinste, în 
cele mai multe cazuri, în concursu
rile de peste hotare.

elita

Este o întrebare la care mt- . 
rea majoritate a elevilor și pro- , 
fesorilor din sectorul 5 al muni
cipiului București (și prohibii 
nu numai ei) găsesc prompt răs- ; 
punsul:

— Participăm la competiția 
sportivă preferată!

— Elevii, in calitate de eroi 
ai unor întreceri de atletism-, 
gimnastică și judo, componeuți 
ai echipelor de fotbal, handbal j 
sau volei, profesorii de educație • 
fizică in ipostaza de antrenori, 
organizatori sau arbitri. De cele , 
mai multe ori in toate aceste 
ipostaze.

Concret: duminica trecută am 
găsit în sala de sport a Școlii 
generale nt. HI nu mai puțin 
de 10 echipe de volei, băieți și 
fete, participante ta campiona
tul pe sector. Două serii, sistem 
tur-rOtur. Partide îndîrjite, faze 
frumoase, galerii încălzite, in
tr-un cuvînt, o ambianță speci
fică sportului, cum ar fi de do
rit să intîlnim peste tot.

Nu vom insista asupra rezul
tatelor, rețintnd doar amănuntul 
că echipele feminine de la „119" 
(antrenoare, prof. Maria Lăză- 
riuc) și „111“ (prof. Aurelia 
Stoicescu) și cele de băieți de 
la „Ill" (prof- Văsile Petcu). și 
„117“ (prof. Haritinia Filoteanu) 
par să cucerească primul loc și 
că mulți copii dovedesc calități 
remarcabile pentru această disci
plină, mai ales fetele; Rodica 
Năprușel, Mihaela Mocanu, Ca
melia îonescu, Victorița Dumi
trescu, Ileana Bafbaram. Ar mai 
putea fi amintite și altele.

Important ni s-a părut faptul 
că de la aceste competiții nu s-a 
absentat în nici o etapă, că în 
echipe sînt prezenți numai e- 
levl fruntași la învățătură (în 
duminica vizitei noastre, din fie
care echipă au lipsit cîte 2—3 
elevi care trebuiau să fie la în
trecerile Olimpiadei de fizică și 
chimie, dar locul tor a (Ost 
completat fără dificultate de alfi 
copii la fel de dotați pentru vo
lei), că nu s-a înregistrat, de-a 
lungul tuturor meciurilor, nici 
o contestație, că arbitrajele pri
mesc numai calificative de „foar
te bine".

Divizii școlare pe sector, în
treceri cu caracter permanent, 
iată o idee lăudabilă la a că
rei susținere subscriem cu toată 
convingerea. Sigur, materializa
rea unei asemenea inițiative 
voate însemna cîteodatS o supra
solicitare a profesorilor de spe
cialitate (în cazul sectorului 5 
pentru cei peste 110 profesori 
de educație fizică funcționînd în 
școlile de toate gradele), dar 
nimeni nu pregetă să-și sacrifice 
citeva ore pentru a fi prezent 
— ca și în restul săptămînii — 
în mijlocul elevilor lor, dezvol- 
tîndu-le gustul pentru sport, 
îndrumîndu-i in disciplina pre
ferată, învățîndu-i să ciștige, 
dar ârătîndu-le și cum se pier
de demn, făcîndu-le, astfel, e- 
ducație. Calitatea de educatori 
a profesorilor de educație fizică 
este demonstrată încă o dată.

Tiberiu STAM A

4

r-

ț

tit niciodată de educație fizică 
și, în plus, se arată că și mediile 
generale obținute de el la educa
ție fizică) în 
în ci. a IX-a 
— 7,00 și în 
După părerea 
neconcl 
predă, fie și 
tia fizică

cl. a VIII-a — 7,33, 
— 7,00, în cl. a X-a 
ci. a Xl-a — 6.33.

părerea noastră, însă, medii 
iludente pentru un tînăr care 

ca suplinitor, educa- 
într-o școală. Poate 

CJ.E.F.S. Iași și Inspectoratul ju
dețean școlar vor elucida acest caz, 
care, cu toată opoziția conducerii 
școlii din Gîștești, are unele senr 
ne de întrebare.

• Mai mulți tineri din satul Bu
ciumi (jud. Bacău) ni S-au plîns 
tntr-o scrisoare că nu «u teren de

Problema boburilor și a patine
lor a fost cu temei menționată de 
secretarul general al federației (ca 
și de alți vorbitori) ; ,Am importat 
citeva boburi din străinătate. Res
tul le-am fabricat în țară, dar ele 
nu ating încă valoarea celor străi
ne. Toate aceste boburi indigene 
s-au produs în mici ateliere, cu 
oameni care abia cunosc acest 
sport Fabricarea boburilor cere o 
producție organizată științific. Noi 
sîntem capabili să producem bo
buri, ca 
însă
mari și

I DETENTA
I
I
I
i

(Urmare din pag. I)

cu
și patine de calitate bună, 

ajutorul întreprinderilor 
nu meșteșugărește1'.

CARE VINE
CV-RAPAN ; „Eu am venit pe lo
cul 12 și sînt mulțumit, dat fiind 
că a fost prima mea Olimpiadă. 
Pohte că mă puteam clasa și mai 
bine, dar eu n-am participat în 
concursuri cu totul, în doi ani, 
decît 8 manșe la Cortina, pentru 
că apoi m-am accidentat la St. 
Moritz și de atunci n-am mai fost 
în competiții. îmi dau însă seama

LUI
sport, deși li s-a promis de mult 
o rezolvare favorabilă. La sesi
zarea ziarului nostru președintele 
C.A.P. Buciumi ne răspunde că si
tuația se va rezolva in Curînd. con
form promisiunii. S-a luat legătura 
cu primarul Comunei ștefan cel 
Mare, de care aparține satul fără 
teren de sport, și s-a hotărît ca 
pe locul viran de lîngă magazinul 
universal să se amenajeze un teren 
de sport cu dimensiuni reduse, ast
fel ca tinerii din Buciumi — 
mațl și ei la muncă patriotică 
tru „nașterea" terenului — să 
unde practica fotbalul și 
jocuri preferate. (L r.)

che- 
pen- 
aibă 
alte

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

bune organizări a secțiilor (în spe
cial întărirea și consolidarea celei 
de la A.S.A.). seriozității și conștiin
ciozității în pregătire (evidențierile 
— atît ale sportivilor cît și cele ale 
antrenorilor — au fost nominale, 
după cum nominal au fost men
ționate ți cazurile de abateri și de
lăsare), unui program de întreceri 
care, departe de a fi begat, a în 
treținut însă, pe parcursul întregu- 
lui an. o activitate competițională, 
unei mai bune încadrări în reco
mandările federației de specialitate 
ce pune accent pe apărarea activă, 
rezistentă și un Stil de luptă com
bativ și, bineînțeles, ecoul unei ac- 
tivitâți susținute din partea comi
siei județene de specialitate.

Prin ce s-a făcut, însă, ea sim
țită? Prin intervențiile oportune 
la toate capitolele (organizatoric, 
metodic si educativ) sportului cu 
mănuși din județ, ca urmare a con
sultărilor săptămînale — în care au 
fost atacate problemele la zi — și 
a întrunirilor periodice destinate 
analizei diferitelor aspecte din ac
tivitatea comisiei, a colegiului de 
antrenori și arbitri sau rezervate 
comportării sportivilor ia compe
tiții și în viața socială, organizării 
tmor gale, vieții diferitelor secții. 
Ca metodă de lucru ea a optat pen
tru hotărîrile colective, Imprimînd 
prin aceasta un caracter de lucru 
si de colaborare între membrii ei 
și impunînd prezența la dezbate
rile sale atît a specialiștilor cît și 
a unor reprezentanți din 
respective ale cluburilor și 
țiilor.

Astfel, „mina" comisiei 
dinte Laurențiu Vlad. vicepreședin
te dr- îacob Rosenthal) s-a făcut 
simțită pe întregul parcurs al ac 
tivitățli cu boxerii pârcurs ce în
cepe cu selecționarea acestora și se 
încheie cu... centura de campion, 
drum lung și complicat, ce include

secțiile 
asocia-

(prese-

BOXULUI CLUJEAN
numeroase probleme (personale și 
de grup), a căror rezolvare nu este 
totdeauna facilă.

Dar, pentru că o comisie care 
lucrează, refuză automulțumirea, tot 
ca un lucru pozitiv am notat și au
tocritica pe care membrii acesteia 
și-au făcut-o. privind imobilitatea 
lor (greoaia dezlipire de „metro
polă". pentru deplasări la secțiile 
din Cîmpia Turzii sau Dej). întîr- 
zierea cu care au acționat în ca
zurile de indisciplină sau delăsare, 
sesizate la cluburile C.S.M. și Voin
ța, minima preocupare pentru

sporirea numărului de gale și acti
vizarea propagandei în jUrui acestui 
sport, tentațiile de slujire a inte
reselor unui club în detrimentul 
interesului general ăl boxului clu
jean etc.

Lacune pe care — printr-o mai 
mare vigilență și printr-o mai or
ganică apropiere de secții și spor
tivi — comisia și-a propus să le 
excludă, lipsuri care, o dată eli
minate, Vot lăsa spațiu pentru un 
nou pas pe care boxul clujean do
rește (și trebuie) să-l facă pentru 
deplină sa reafirmare.

ÎN AȘTEPTAREA NOULUI SEZON

Campionate
Apropierea sezonului competițio- 

nal se simte pretutindeni. Echipele 
au început pregătirile, comisiile 
municipale și județene de speciali
tate lucrează la regulamentele di
verselor concursuri, iar în unele 
localități urmează să se deschidă 
cursuri de arbitri.

• Maestrul emerit al sportului, 
Costel lancu, antrenorul formației 
Universitatea București, are acum 
la dispoziție două echipe. Pregăti
rile studenților au loc, de mal mul
te ori pe săptămînă, în aer liber 
și în sală.

• Sîntem informați că în jude
țele Ilfov, Argeș și Dîmbovița se 
vor desfășura campionate rezervate 
eohipelor de licee- în aceste zile, 
se perfectează regulamentul între
cerilor șf se fac înscrierile respec- _ 
tive.

școlare in județele Ilfov, Argeș și Dimbovița A
• Comisiile de specialitate ale 

județelor Constanța și Neamț au 
luat măsuri ca în următoarele săp- 
tămîni să se inaugureze primele 
școli de arbitri.

• începînd din acest an, echipa 
de oină a asociației sportive Tur
bina Doicești (Județul Dîm’oovița) 
are ca antrenor pe cunoscutul oi- 
nist Gheorghe Drăghicț (fost ani 
de zile încheietor al formației cam
pioane a țării, C.P.B.), El v6 activa 
în continuare și ca jucător. Talen
tatul nostru oinisS este absolve-1 
al școlii da antrenori de la Bica . 
din anul 1071.

kj
• Prima competiție, în vederea 

căreia echipele de oină au început 
pregătirile, este .Cupa Românie . 
care Vă angrena în disputele ei for
mații de toate categoriile. Finala pe 
țâră este programată ]« Mangalia, 
in prima săptămină a lunii funie.
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5X REFLECTĂM DUPĂ PRIMUL TURNEU
(Urmare din pag. 1)

DINAMO SE PREGĂTEȘTE CU ARDOARE,
DAR NU CREDE CA VA LUA CAMPIONATUL

Pe O vreme rea și întunecată ca un suflet de vrăjitoare, Dinamo se 
antrenează pe un teren de zgură din 
pafcul său. Nicușor are in jur puțini 
jucători. Neiu Nunweiller, Dumitriu 
II, Cheran, Gabriel Sandu, Mustătea, 
Doru Popescu, Florian Dumitrescu 
și pe cei trei portari : Andrei, Con- 
«tantinescu, Caval. Dinii, Deleanu, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Dtimitra- 
che șl Sătmăreanu II sint departe. 
Fără el imaginea echipei e sărăcă
cioasă, știrbă. Grupul aleargă încoace 
și încolo Cu o regularitate mecanică, 
în. timp ce StoenescU privește cu o 
tristețe bărbătească.

— Sint oprit de doctor să fac an
trenament — explică el. Inima, ceva 
la inimă. Dar vin pentru putină miș
care. Altfel, nu voi scăpa de ingrâ- 
șare.

Alături, echipa de tineret joacă la 
două porți pe latul terenului.

Andrei și CavaU își trag unul al
tuia ,1a porți imaginare.

Ceilalți au început un joc patru la 
patru Niki Dumitriu aleargă mult, 
cu plăcere și vitalitate. Driblingul 
lui are un fel de magie ca și cel al 
lui Dobrin. In apropierea mingii, 
segmentele corpului fac mișcări atît 
de ciudate, de neașteptate, incit sint 
sigur că el nu le comandă, nu le 
gindește, îi vin așa pur și simplu, 
cum ii vin spontan replicile seînte- 
ietoare omului eu vervă.

Deși disputa e foarte lejeră, Neiu 
Nunweiller se trezește mareînd se
ver pe cite cineva. Reflexul său de 

, vechi apărător 11 conduce și atunci 
cînd nu e cazul.

Alexandru Ene (Ene I, cum îl știți 
dv.), actualmente președintele secției 
de fotbal și vicepreședintele clubului 
vine să observe cite ceva. îmi pare 
bine că un fost mare jucător și un 
om integru primește Învestitura de 
conducător. Tot mai mulți oameni de 
fotbal încep să conducă echipe de 
fotbal (vezi și Greavu), tendință sa
lutară, deși apărută cam tirziu, cu 
tot caracterul el elementar.

— Care va fi. Andrei, anul acesta, 
ordinea portarilor de la Dinamo ?

-- Greu de spus. Toți vrem, toți 
muncim, incit va trebui să apere ccl 
mai in formă. E un criteriu corect.

— Ce spui, Mircea Constantinescu?
— La mine e ceva care nu iner- 

ge. Am doar 27 de ani. Reflexele și 
detenta nu mi s-au tocit, dar nu sint 
în vechile mele ape. N-am fost obiș
nuit să nu joc multă vreme, iar în 
toamnă am stat cam mult pe tușă.

Intre timp, Nicușor a schimbat 
exercițiul. înaintașii și apărătorii se 
înfruntă tactic la o poartă. Niki,

surprinzător ca energie, creează cu
loare fine pentru Doru Popescu sau 
îl lansează pe Florian Dumitrescu.

Privesc la Doru, fotbalistul acesta 
inegal, care a ridiculizat cu două 
goluri furia agresivă a lui Adamec. 
in meciul de ia Trnava. Se lansează 
greu, fiindcă e înalt. Abia după ce 
s-a lansat este impresionant. Ar tre
bui deci jucat în spații libere, ca să 

ia viteză. Execuțiile lui 
gesturi largi, retorice, 
la antrenament să fie 
adversari, să umble eu 
locuri supraaglomerate, 
mișcarea scurtă, stopul

zitatea unor Jucători consacrațî. 
„Nu ani crezut că la echipa națio
nală se lucrează de două ori mai 
disciplinat și mai conștiincios decit 
la club" —- a remarcat tînărul teh
nician care — e de datoria noastră 
s-o spunem —- a lucrat cu hărnicie 
și competență, atît în pregătirea lo
tului cît și pentru înregistrarea pe 
film a tuturor întîlnirilor-test.

Acum, toate gîndurile noastre 
zboară spre casă. încă puține ore 
și vbm zbura și noi Spre București. 
Cînd vor veni clipele succeselor 
naționalei în noul sezon — fiindcă 
vor Veni — să ne amintim că înce
putul s-a făcut în acest turneu, por
nit de pe malurile Bosforului și în
cheiat pe țărmul Egeei.

★
Cîteva vești despre Rapid. Marți 

echipa din Giulești a susținut un 
joc de antrenament cu juniorii lui 
P.A.O.K. Salonic, de care a dispus 
Cu 5—1. Să notăm amănuntul, nu 
lipsit de importanță, că în poarta 
adversarului Rapidului a apărat 
Răducanu.

In continuarea turneului său, Ra
pid urmează să evolueze azi (n.r. 
ieri) la Larissa, iar miercurea vii
toare la Salonic, cu P.A.O.K. Se 
duc tratative pentru perfectarea 
unui meci duminică, între partida 
de la Larissa și aceea de la Salonic.

timpinat ne-au emoționat. Am cău
tat să răspundem prin jocuri de 
calitate, spectaculoase și cred că am 
reușit să satisfacem așteptările gaz
delor noastre. Asupra celorlalte as
pecte și scopuri ale turneului sper 
să am prilejul să mai revin".

Medicul lotului dr. Dumitru To- 
mescu, acest adevărat părinte al 
jucătorilor, de care este unit prin 
reale liante afective, ne-a spus prin
tre altele i „Condițiile de organi
zare ale turneului s-au situat la un 
excelent nivel. Am beneficiat de 
hoteluri confortabile, de o alimen
tație ireproșabilă. In acest mod, an
trenorii au avut posibilitatea să 
conducă procesul dc pregătire exact 
așa cum și l-au propus. Se știe că 
partida cu Galatasaray mi-a dat 
foarte mult de lucru. Este pentru 
întiia oară cînd la lotul reprezen
tativ mă găsesc în 
de fractură. Mocanu 
și va reapare grație 
zeniei lui in arenă.

Celelalte urmări 
13 februarie le-am 
curs, astfel că ne 
cu toți jucătorii valizi". 
Voica, aflat pentru întîia oară 
lotul A într-un turneu, s-a ocupat 
de pregătirea fizică a selecționați
lor. El a ținut să ne împărtășească 
admirabila impresie lăsată de serio-

cu Ungaria; stabilirea unor 
premise privind definitivarea lotu
lui pentru marile examene ale se
zonului.

Astăzi vom rămine Ia primul o- 
biectiv, prezentîndu-vă opiniile an
trenorului Angelo Niculescu, ale 
medicului Iotului, dr. Dumitru To- 
mescu și ale antrenorului Ion Voica 
asupra plusurilor și minusurilor 
turneului privind acest capitol.

Angelo Niculescu, cel mai puțin 
vorbăreț în timpul călătoriei cu au
tocarul, de aproape 5 ore, între 
Voios și Atena, ne-a împărtășit (cu 
ocazia unei frumoase plimbări fă
cute azi, pe o vreme însorită, de 
primăvară, care ne-a „obligat" să 
lăsăm pardesiurile la hotel) opinii
le sale: „Ne-am regăsit, după des
părțirea din seara Jocului cu Țara 
Galilor, cu plăcere și cu destulă 
bună dispoziție. Aveam oarecari te
meri numai in privința adaptării la 
atmosfera lotului a noilor veniți, 
cei trei clujeni, Uifăleanu, Ștefan 
și Crețu. Neliniștea mi-a fost repe
de risipită prin pașii care s-au 
făcut de ambele părți, principalul 
intermediar fiind Anca, și astfel am 
devenit rapid un grup unit. Atmos
fera din întregul turneu s-a arătat 
excelentă, cu excepția partidei cu 
Galatasaray. Pot spune că n-am în- 
timpinat nici un inconvenient la a- 
cest capitol. O contribuție determi
nantă pentru starea noastră de spi
rit revine gazdelor. Așa cum am 
declarat-o și ziariștilor din Istanbul, 
Salonic, Voios și Atena, datorăm 
mulțumirile noastre federațiilor 
turcă și greacă, cluburilor Fener
bahce Istanbul, P.A.O.K. Salonic și 
Olimpiakos Voios, care au făcut to
tul pentru ca acest prim moment el 
pregătirilor noastre să se desfășoa
re sub cele mai bune auspicii. Ami
ciția și căldura cu care ne-au in

trenament se știe : 12 minute de a- 
Jergare șnur, ca la testul Cooper.

Nicușor corectează ceva și cere 
mal multă viteză. A trecut o oră și 
jumătate de ia Începutul lucrului. 
Plouă mărunt, tineretul a plecat, în 
locul lui au venit rugbyștii, care ee 
tăvălesc, se ciocnesc și respiră zgo
motos ca o ceată de centauri.

Exercițiul se schimbă din 
Discut cu Florian Dumitrescu 
clipă de răgaz.

— Tti pare rău c-ai plecat 
U.T.A. ?

— Nu, am venit doar 
părinți. Echipă foarte i 
Arad. Și aici băieții 
dar parcă spiritul de 
la fel de matur.

Nu observ semne* 
la nimeni. Băieții de . _____ ___
transpirat mult, răspunZlnd tuturor 
solicitărilor. Observ cum unii dintre 
ei fac anumite lucrtlri mâi bine de- 
cît la meciuri și mă gindesc că asta

nou. 
într*oaibă timp să 

sint ca niște 
Ar trebui ca 
Înconjurat de 
mingea prin 
ca să învețe . ,___ .____ ,__
scurt, preluarea retezată. Doru are 
un șut care mușcă, dar și ratează 
mult, Doru are mari calități și mari 
defecte și lupta aceasta a lui cu sine 
se cuvine

— îmi
ogar.

— Mie
din triers __ _ ____ „ . _ ___ „ ___
care îi îmbracă bustul. Abia la sfir-, e, în fond, deosebirea dintre marii 

jucători și fotbaliștii de valoare me
die, Primii sint gata să realizeze in 
timpul partidelor grele tot ceea ce 
sint în stare să facă și la antrena
ment. Pe ceilalți, emoțiile și condi
țiile mai grele ii reduc la jumătate. 

La 36 de ani, Neiu Nunweiller stă 
în rînd cu cei de 20.

— Ai de gînd să bați recordurile 
Iui Lereter ?

stimulată in fiecare 
place, Niki, alergi

zi.
ca un

incă nu! Șl mi-a
cele două bluze de trening

arătat

șitul antrenamentului 
tea dc formă. Aproape 
me de prisos.

— Puțin regim n-ar
— E greu cind ai o 

place să gătească.
Apărătorii s-au retras pe dreapta, 

aproape de centru și de acolo des
chid in diagonală prin pase lungi pe 
Fl. Dumitrescu, Doru Popescu, Du
mitriu și Mustățea. Obligația acesto
ra : să preia și să șuteze. Portarii 
se schimbă între ei la trei goluri. 
Florian e dușmanul lor cel mai ma
re. Trage scurt, înfundat și cu efect 
greu de prevăzut Mustățea, cu ele
ganța lui, ceva prea multă pentru 
un jucător de fotbal, are șuturi cu
rate. Dacă ar fi fost un om mai ro
bust era, indiscutabil, un jucătoi 
foarte necesar (de fapt mulți dintre 
fotbaliștii noștri au prea puțină for
ță; și cînd deposedează, și cînd sar 
Ia cap, și cînd trag, in toate împre
jură rile)-_

Din cînd în cind, Doru Popescu 
prinde bine mingea, apoi șicanează 
portarii: „Notează Marine și golul 
ăsta".

Echipa de tineret a terminat, mi 
se pare, la scorul de 9—8. Timar, 
antrenorul, obligă minjii 
din nou. Ture din ce in 
pezi.

— Cu pregătirea fizică 
rit pe toți în campionatul 
rezerve. Deși am jucători de 18—19 
ani, conduc în clasament. Au și teh
nică foarte bună și fug la meciuri 
de sufocă pe oricine. La fiecare au-

ating greuta- 
două kilngra-

strica... 
soție căreia ii

să alerge 
ce mai re-

i-am onio- 
de tineret-

de la

la 
la

acasă, 
serioasă 

sint de treabă, 
echipă nu este

de comoditate 
la Dinamo au

— Dacă la cele vreo 260 și ceva 
de meciuri, cite am jucat în campio
natul României, a; adăuga și cele 
aproximativ 60 de partide făcute în 
Turcia aș fi înaintea lui.

— Nu uita că șl el ar fi avut un 
palmares mult mai mare, dacă n-ar 
fi jucat cîțiva ani în Divizia B. Dar 
poate o să-i depășești recordul de 
vîrstă.

— imposibil. El va rezista cel pu
țin pînă la 40 de ani. Or, eu n-am 
de gînd să mai râmin jucător inc; 
patru ani. Vreau să lucrez ca an
trenor. Și eu am avut destulă lon
gevitate, dar Lereter e un fenomen 
greu de egalat. M-am gindit să mă 
las, dar incă nu mă scot ăștia tineri.

La sfirșit, în vestiare, liniște și o- 
boseală. Se simte oboseală. Băieții 
își fac socoteala că au muncit foarte 
mult în această iarnă, dar cu toate 
astea nu se simt teribil de pregătiți 
și de optimiști. S-au antrenat așa 
cum aveau datoria, dar cele șase 
puncte distanță între ei șl U.T.A. 
impresionează probabil si fac lampa 
entuziasmului mai mică.

Ml-au plăcut truda și disciplina 
băieților de la Dinamo, mi-a plăcut 
lipsa acelei demagogii care contami
nează la un moment dat pe jucătorul 
de fotbal, făcîndu-1 să promită ma
rea cu sarea și să nu creadă mai 
nimic din spusele sale.

I
I

fața unui caz 
se va reface 

voinței și dir-

ale jocului de la 
Înlăturat pe par- 
întoarcem acasă 

Prof. Ion 
cu

MECIURI
F. C. ARGEȘ - SPARTAK 

SUBOTIȚA 2—3 (1-1)
PITEȘTI, 24 (prin telefon, de 

corespondentul nostru județean).
Pe stadionul „1 Mai" în fața

Za

Romulus BALABAN

ia lipsa celor 6 internaționali, Nicușor conduce pregătirile unei mini-echipe de fotbal. E ploaie, frig, 
dar jucătorul n-are circumstanțe atenuante. El trebuie să se antreneze zilnic. Foto : Vasile BAGEAC

a 
peste 4 000 de spectatori, s-a des
fășurat întîlnirea internațională a- 
micală de fotbal dintre F.C- Argeș 
și Spartak Subotița (Iugoslavia), 
care, după un final dramatic, a re
venit cu scorul de 3—2 oaspeților. 

F.C. Argeș a aliniat următoarea 
formație: Stan (Niculescu) — Pigu- 
lea, Barbu, Vlad, Ivan, Olteanu, 
Roșu (D. Ștefan), Radu, Prepurgel 
(Dobrescu), Frățilă, Jercan-

Duminică, Spartak Subotița va 
juca la Crăiova.

Ilie FEȚEANU 
U" CRAIOVA — STEAGUL ROȘU 

3—1 (0-0)
CRAIOVA, 24 (prin telefon). Sta

dionul Tineretului ; spectatori — 
aproximativ 8 000.

„U“ CRAIOVA : Papuc — Nicu
lescu, Deselnicu, Sameș, Ciocirlan 
Strimbeanu, Mincioagă, Niță (Pîr- 
vu min. 46>, Donose, Oblemenco. 
Țar alungă.

STEAGUL ROȘU : Clipa — Ivăn- 
cescu, Pescaru, Olteanu (Jenei min 
10), Rusu, Ghergheli, 
lint, Zotincă, Pavlovlci 
min. 46), GyOrfi.

Au marcat : Oblemenco 
și 80), Pirvu (min. 90), respectiv 
Florescu (min. “

T.

AMICALE
POLITEHNICA IAȘI — 

PROGRESUL BRĂILA 1—2 (0—1)
Politehnica, jucînd fără cinci ti

tulari (lanul, Romilă I, Stoicescu, 
Cuperman și Moldoveanu), a fost 
învinsă de formația brăileană din 
divizia B. Au marcat Laurențiu și 
Cotigă pentru învingători, respectiv 
Marica.

V. DIĂCONESCU—eoresp.
PETROLUL MOINEȘTI — ȘTIINTA 

BACĂU 3—3 (2—0)
Au înscris pentru gazde Bîrligă, 

Mohănașu și Florea, iar pentru di
vizionara B Stroe și Pelea (2). In 
min. 78 Nemeș (Știința) a fost eli
minat 
aduse 
nești).

de pe teren pentru injurii 
arbitrului N. Rotaru (Moi-

Florescu

Catlar, Ba-
(Florescu

(min. 52

OBIECTIVE Șl EXIGENTE SPORITE
(Urmare din pag. 1)

ba Dosa, Ioan Șerban, Valeria Bu
fanți, Gheorghe Zamfirescu, Car
men Ionescu. Mariana Goth, Aura 
Mărășescu, Dinu Piștalu și mulți 
alții, dacă ar fi să dăm exemple 
numai din atletism. Exemplele, 
însă, pot fi continuate și în ce
lelalte ramuri de sport, de bază, 
din țara noastră, cum ar fi gim
nastica, înotul, scrima sau oricare 
din jocurile sportive.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute. cunoscut® de întreaga țară 
și altele mai puțin cunoscute, în 
activitatea școlilor sportive persis
tă încă unele neajunsuri și lipsuri 
atît în privința modului de orga
nizare al acestora, cît și în ceea 
ce privește orientarea și conținutul 
pregătirii sportive a elevilor pen
tru activitatea de performanță, ca
rențe care fac ca finalitățile acti
vității să nu se ridice la nivelul 
așteptărilor.

Analiza activității școlilor spor
tive în anul 1972 se impune a fi 
făcută la nivelul exigențelor cu 
care conducerea partidului nostru 
analizează toate sectoarele de acti
vitate din țara noastră.

în. această ordine de idei, se im
pune ca aprecierea rezultatelor 
muncii desfășurate de școlile spor
tive, de specialiștii care lucrează 
în aceste școli, să fie făcută prin 
prisma rezultatelor obținute de țara 
noastră în marile Confruntări spor
tive internaționale, prin prisma suc
ceselor. dar și a insucceselor.

Este de la sine înțeles că în
tregul corp de specialiști de care 
dispun aceste unități școlare cu 
profil sportiv dorește să-și aducă 
aportul într-o măsură crescută la 
obținerea unor rezultate cît mai 
înalte ale sportivilor patriei noas
tre, dar pentru aceasta se impune 
o sporire a, exigențelor în activi
tatea fiecăruia.

REPERE IMPORTANTE 
PENTRU VIITOR

cred că ar pu- 
orientarea mai 

de viitor.

Cîteva precizări 
tea contribui la 
clară a activității

• Rezultatele anchetelor efectu
ate Ia marile competiții internațio
nale din ultima perioadă demon
strează că in cele mai multe dis-

ciplinc sportive a scăzut virsta. 
atit a participanților cil șl a pri
milor clasați. în consecință. Ia dis
ciplinele sportive care prezintă a- 
cesf specific se impune ca marile 
performanțe să se obțină încă in 
perioada în care elevii se pregă
tesc in școlile sportive.

Pentru aceasta, la ramurile de 
sport ca : înotul, patinajul artistic, 
gimnastica artistică etc. virsta de 
inițiere șj selecție in școlile spor
tive trebuie coborită cu curaj la 
nixelul instituțiilor preșcolare ;

• Sarcina principală a școlilor 
sportive este de a cultiva cu răb
dare Și de a promova in sportul 
de 
care se remarcă in activitatea spor
tivă școlară. Diviziile școlare și de 
juniori, ca și competițiile in care 
se alcâttiiesc clasamente 
pe, constituie mijloace de 
și nu obiective finale ale 
lui de antrenament ;

• Perfecționarea rețelei 
lor școlare cu profil sportiv și a- 
șezarea mai judicioasă a discipli
nelor sportive în cadrul acesteia 
trebuie să se încadreze organic în 
planurile de dezvoltare ale miș
cării sportive din țara noastră, 

aprobate de conducerea de partid 
și de stat.

Creșterea eficienței activității ca
tedrelor și specialiștilor din școlile 
sportive sc va putea realiza, in 
primul rînd prin organizarea gru
pelor de elevi după criterii omo
gene de vîrstă, sex și nivel de pre
gătire. Ca urmare, in cadrul fie
cărei catedre trebuie să se contu
reze grupele de inițiere, grupele 
de avansați și grupele de perfor
manță ;

• Modernizarea procesului de in
struire la nivelul tuturor grupelor 
de elevi și adaptarea conținutului 
mijloacelor și metodelor de antre
nament la particularitățile activi
tății cu copiii și juniorii constituie 
cerințe indispensabile pentru a se 
putea ține pasul cu evoluția per
formanțelor pe plan mondial.

Iată doar cîteva aspecte de a 
căror elucidare depinde, în mare 
măsură. îmbunătățirea calitativă a 
activității școlilor sportive.

Extinderea și permanentizarea 
metodei dialogului, in forme orga
nizate. între factorii care participă 
direct la pregătirea viitorilor spor
tivi de performanță contribuie ta

performanță individualitățile

pc echl- 
pregâtire 
procesu-

unități-

l

îmbunată firea
aspectele

muncii sub toate

★
ordine de idei, dez- 
mai importante as-

MOZAIC COMPETIȚIONAL
în această 

baterea celor 
poete ale activității din unitățile 
școlare cu profil sportiv, in cadrul 
consfătuirii de lucru cu directorii 
și responsabilii școlilor sportive ce 
va avea loc la Ministerul Educa
ției si tnvățămintului in ziua de 
29 februarie a.c. urmărește 
unui cadru corespunzător 
desfășurarea procesului de 
necontenită a exigentei și 
sabilității cadrelor de specialitate 
din școlile respective. în rezolva
rea Inițierii, selecționării și pregă
tirii sportive a copiilor și juniorilor 
pentru activitatea sportivă de per
formanță din țara noastră.

Dată fiind importanța sarcinilor 
care au fost puse în fața învăță- 
mintului pe linia activității spor
tive. consfătuirea își propune să 
facă o analiză exigentă a felului 
in care se desfășoară activitatea, 
in întregul ei complex, în sistemul 
școlilor sportive din țara noastră, 
a experiențelor pozitive dobîndlte 
și mai ales a deficiențelor care au 
apărut, urmărind să concretizeze 
măsurile cele mai eficiente pentru 
înlăturarea lor.

crearea 
pentru 

ridicare 
respon-

ARBITRI ROMÂNI
IN COMPETIȚIILE EUROPENE
Comisia tehnică a F.I.B.A. a de

semnat următorii arbitri români să 
conducă meciuri în competițiile 
europene oficiale : dr. Dan Chiriac 
(ta Milano, Simenthal — Fides 
Partenope Napoli,' semifinala Cu
pei cupelor la băieți, la 9 martie); 
Cornel Negulescu (la Riga, Dau
gava — Wisla Cracovia, în 
semifinală, a C.C.E. la fete, la 
martie).

SEZONUL DE PRIMĂVARA 
AL MINIBASCHETULUI

Comisia centrală de ftlinibaschet 
din cadrul F.R.B. are marți, la ora 
18, ședința de analiză, în cadrul 
căreia va fi făcută darea de seamă 
asupra activității pe anul 1971 și 
va fi alcătuit planul de muncă pe 
anul în curs. Pînă la definitivarea 
acestuia, sintem în măsură să a- 
nunțăm că primăvara va găsi pe 
micii practicanți ai baschetului 
într-o activitate deosebit de vie. 
La Botoșani, de pildă, în luna 
martie se Va organiza „Cupa Măr
țișorul" (inițiată de Școala gene
rală nr. 6 pentru grupele de 8—10

grupa
2

ăni Și 11—12 ani), iar in luna iunie 
„Cupa 1 Iunie" (organizată de Con
siliul municipal al organizației pio
nierilor), la care vor fi invitate 
echipe din mai multe județe. In 
continuare. în județul Botoșani se 
vor mai disputa „Cupa Șiretul" 
(organizează Școala sportivă Boto
șani. invitînd formații din șase ju
dețe), „Cupa orașului 
(organizator C.O.E.F.S.). 
ventus" 
raia nr. 
Laurian" 
Laurian" 
altfel. în _
zută desfășurarea a 
competiții.

Dorohoi' 
„Cupa Ju- 

(organizator Școala gene- 
5 Dorohoi), „Cupa A. T. 
(organizator liceu] „A. T. 
din Botoșani) ș.a. De 

întreaga țară este prșvă- 
“X-t::::. a numeroase 

festivaluri etc.
CLUBUL DINAMO 

ȘI-A SANCȚIONAT JUCĂTORII

Analizînd comportarea echipei 
masculine în meciul divizionar A 
cu Universitatea Cluj, Biroul gec- 
ției de baschet a clubului-Dinamo 
București a sancționat cu avertis
ment sever, pentru atitudine ne
disciplinată pe teren, pe următorii 
jucători i Radu Diaconescu, Gheor
ghe Novac, Pavel Vizner și Adolf 
Cernea.

ALERGĂTORI ROMÂNI ÎNTR-O COMPANIE DE ELITĂ
Pe pista artificială a patinoarului 

din Berlin a avut 10c, în organiza
rea federației de specialitate din 
R. D. Germană, un interesant con
curs internațional, la care au par
ticipat viteziști din Olanda, Suedia, 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Ro
mânia și tară gazda. Iată ce ne-a 
declarat, lă reîntoarcere, antreno
rul Carol Gall, care a condus pe 
cei treî sportivi români la acest 
concurs. „Deși gheața a fost moale, 
din cauza temperaturii neașteptat 
de ridicate, ceea ce a făcut ca pro
ba de 5 000 m să fie anulată, to
tuși s-au obținut o serie de rezul
tate bine cotate în arena mondială, 
întrecerile au fost dominate de 
alergătorii olandezi, învingători în 
toate probele. In această compa
nie de elită, patinatorii noștri au

avut o comportare mai mult dectt 
mulțumitoare, dacă ținem seama 
că ei nu au mai beneficiat, din 
cauza timpului nefavorabil, de pre
gătire pe gheață. Cu toate acestea. 
Alexandru Boar, Vasile Coros și 
Gh. Pop au reușit să sosească îna
intea unor participanți din Suedia, 
Ungaria, Cehoslovacia și chiar RD. 
Germană".

REZULTATELE! 500 m — 1. M. 
Hoekstra (Olanda) 41,32.-. 25. V. 
Coros 45,62... 31. A. Boer 56,48 (cu 
căzătură), 1500 m — l.J. Helden (O- 
landa) 2:09,6... 26. A. Boer 2:23,6, 
27- V. Coros 2:29,8: 1 000 m — 1. J. 
Helden 1:23,05... 28. A. Boer 1:30,87.. 
35. V. Coros 1:32,82... 38- Gh. Pop 
1:34,10 în clasamente figurează 42 
de concurenta

65).
COSTIN—eoresp.

C.S.M. REȘIȚA 3—0 (3—0) 
susținut un util meci de

■ în compania

JIUL — i
Jiul a 

verificare 
seriei a Iî-a a diviziei _____ _
După o repriză cu multe faze de 
gol, minerii au cîștigat cu 
(3—0) prin golurile înscrise 
Stoian, Făgaș și Naidin.

B. STAICU eoresp.
TEXTILA BUHUSI — S. C. BACĂU 

0—4 (0—2)

plăcut, cu multe faze de 
Rugiubei a fost cel mai

liderului 
secunde.

3—0 
;ds

Un joc 
poartă. --------------
bun om de pe teren. De altfel, el 
a înscris toate cele patru puncte 
ale partidei, în minutele 22, 40, 54 
și 75. După desfășurarea jocului, 
scorul este prea sever. Băcăuanii 
— care duminică vor juca la Iași 
cu Politehnica — au aliniat urmă
toarea formație : Ghiță — Kiss, Ca- 
targiu, Velicu, Comănescu, Sinău- 
eeanu (Vătafu), Hrițcu. Mloc, Ru- 
giubei, Duțan (Florea), S. Avram.

I. VIERU—eoresp.
MINERUL COMANEȘTI -

S. C. BACĂU (tineret) 3—3 (3—0) 
Ambele formații au jucat frumos, 

au inițiat multe acțiuni în careu. 
Au marcat Mangalagiu, Merlușcâ 
și Ivan pentru divizionara C, iar 
pentru echipa băcăuană a înscris 
Enescu, de trei ori.

I. BIRZAN—eoresp.

AL. STOIANOVICI—eoresp.
Sîmbătâ, pe terenul Ghencea 

STEAUA — JIUL
In continuarea pregătirilor pen

tru sezonul competițional de pri
măvara, echipele divizionare A 
Steaua și Jiul se vor întîlni sîm
bătâ într-un meci-test care se va 
disputa în Capitală, pe terenul 
Ghencea.

Mîine, în Capitală
VOINȚA — CARPAȚI SINAIA

Divizionarele C Voința Bucu
rești și Carpați Sinaia se întîlnesc 
mîine într-un joc amical. Meciul 
va avea loc, cu începere de la ora 
15,30 pe terenul Voința.

Duminică, în Giulești
RAPID (TINERET) - DUNĂREA 

GIURGIU
Duminică, de la ora 11, formația 

de tineret-rezerve Rapid va întîlni. 
pe stadionul Giulești, divizionara 
B Dunărea Giurgiu. , In deschidere, 
la ora 9,15, este programat 
meci între două echipe 
ale feroviarilor. , _

C.S.M. SIBIU — F. C.
Jucătorii echipei F. C. 

fi oaspeții divizionarei 
Sibiu. Meciul va avea loc dumini
că și se Va disputa pe stadionul 
Metalul din localitate, cu înce
pere de la orele 11,30,

MUREȘUL — C.S.M. REȘIȚA
în cadrul pregătirilor pentru re

turul campionatului, C.SM. Reșița 
va susține duminică un nou joc 
amical. Reșițenii se vor deplasa ia 
Deva, unde vor întîlni formația lo
cală Mureșul.

un
de juniori

ARGEȘ
Argeș vor 
B. C.S.M.

PREGĂTIREA
I

Vă prezentăm
LOTULUI NAȚIONAL

ECHIPELE NOU PROMOVATE IN CAMPIONATUL DE „LIBERE"
l.a sfirșitul acestei săptămini vor 

începe întrecerile și in campionatul 
diviziei A de lupte libere, compe
tiție care reunește, in cele 
serii — Est și Vest 
Dintre acestea DINAMO BRAȘOV 
și AL'TOSPOKT SF. GHEORGIIE 
au promovat din campionatul de ca
lificare. Iată cîteva informații des
pre aceste formații.

două
18 echipe.

DINAMO BRAȘOV

Puține echipe se pot mîndri cu 
o asemenea performanță i după 
numai un an de activitate în cam
pionatul de calificare să promoveze 
în prima divizie I Un asemenea 
drum ascendent a avut Dinamo 
Brașov, pregătită de cunoscutul an
trenor din orașul de sub Tîmpa, Ion 
Bătrîn. In toamna anului 1971 la 
„barajul", dintre cele patru candi
date la divizia A, brașovenii au 
fost de departe cei mai buni, cîști- 
gind detașat locul I și dreptul de a 
evolua în primul eșalon al campio
natului național.

Lotul dinamovist, în componenta 
căruia intră și o serie de tineri 
talentați, cum sint Th. SabăU, A. 
Șuba, Em. Cristian și V. Enache, 
s-a antrenat cu multă seriozitate 
pentru campionat Conducerea clu
bului a pus )a dispoziția luptători
lor toate cele necesare, astfel că 
pregătirile s-au desfășurat în cele 
mai bune condiții. în urmă cu cî 
teva zile, Dinamo a participat 
bune rezultate la „Cupa 16 
bruarie".

Lotul, care cuprinde acum 
cîțiva componenți ai echipelor 
ționale, se prezintă astfel:
scmimtiscă (48 kg) — M. Arnăut. 
muscă (52 kg) — Th. Sabău, I. Ni- 
ca, cocoș (57 kg) 
G. Condrat, pană (62 kg) — 
Șuba, semiușoară (68 kg) — 
Cristian, ușoară (74 kg) — Gh. Pa- 
raschiv, semimijlocie (82 kg) — V. 
Mihăilă, N. Isăilă, mijlocie (90 kg)

— Tr. Stoian, Gh. Zerrtes, semigrea 
(100 kg) — I. Marton și grea (4-100 
kg) — V. Enache.

Carol GRUIA-coresp. 
AUTOSPORT SF. GHEORGHE
Este o deosebită mîndrie pentru 

orașul nostru că va fi prezent cu o 
echipă în prima categorie a cam
pionatului național de lupte libere. 
Meritul aparține atît conducerii 
asociației sportive Autosport (pre
ședinte Wilhelm Roman), antreno
rilor Pave] Boczoni și Iosif Szabo, 
cît și Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Covasna, 
care a sprijinit echipa în ascensiu
nea sa. De pilclă, a pus la dispozi
ția luptătorilor o încăpere pentru 
antrenamente, pină cînd va fi ter-

minată sala specială de 
asociației. Recent s-au 
echipamente și diverse 
necesare antrenamentelor.

Din lot fac parte următorii (în 
ordinea categoriilor) i D. Farkaș, I. 
Rusu, M. Drugea, I. Bartha, I. Vlă- 
dăreanu, A. Bogyor, D. Baricz, M. 
Biszok, E. Kovâcs, Al. Balogh, E. 
Eklinger, Gh. Cserei, D. Nagy și 
I. Kuti.

După cum ne-a declarat vicepre
ședintele C.J.E.F.S. Covasna, C. Boka 
echipa este bine pregătită, avînd la 
cîteva categorii concurenți talentați, 
îndeosebi la cele mari (mijlocie, 
semigrea și grea) care vor face 
față, credem, dificultăților campio
natului.

lupte a 
procurat 

materiale

DE JUNIORI
Lotul național de juniori, care 

se pregătește în vederea turhetilui 
U.E.F.A. '72, din Spania (luna 
mai) a fost convocat, la sfirșitul 
acestei săptămînî. Antrenorul fede
ral C- Ardelean u a inclus pe lista 

— ----- - de 24 deselecționaților un număr 21 
jucători, dintre care nu vor lipsi 
„internaționalii" Aelenei. " 
și Dumitriu.

Duminică, pe terenul

NOUTĂȚI
DE LA

Aseară 
nică cu 
tirzii la 
U.T.A. - 
miezul nopții), nu sîntem în po
sesia rezultatului. Vom reveni cu 
amănunte în numărul de mîine.

U.T.A. va sosi în Capitală, pe ca
lea aerului, sîmbătă după-amiază. 
Duminică după-amiază urmează să 
se dispute în București meciul a- 
mical Dinamo — U.T.A- Arădenii 
resimt nevoia unui joc în plus, îna
intea apropiatului start oficial. în 
cursul aceleiași convorbiri am a- 
flat că U.T.A. a susținut antrena
mente tari în toată perioada dintre 
jocuri. Fotbaliștii arădeni nu s-au 
acomodat prea bine pe terenurile 
nisipoase și dure. Din fericire., nu 
există nici un accidentat...

U. T. A.

Ion Ion
Duminică, pe terenul Ghencea, 

vor avea loc două partide de ve
rificare, după următorul pregramt

Ora 9,30î ROMANIA A — UNI
REA TRICOLOR BUCUREȘTI 
(div. C) :

Ora Ut ROMÂNIA B — STEA
UA (tineret-rezerve).

cti
Fe-

ți 
na- 
cat.

Gh. Dobrănel 
A 

Em.

Gh. BRIOTA-corcsp.

PRONOEXPRES

oferă 
mărfișoore 
variate :

• Autoturisme DACIA 
1300, DACIA 1100 și 
SKODA S 100;

Unul dintre cei mai buni luptători ai echipei Dinamo Brașov, Em. Cris
tian. execuUnd un spectdoulos rep^ lg un antrenament _ _

am luat 
Algerul, 
care s-a 
- Ararat

legătura telefo- 
Din cauza orei 
terminat meciul 
Erevan (după

IUGOSLAVUL KOSTA POPOVICI 
ESTE DELEGATUL 
MECIUL U.T.A. -

U.E.FA. LA 
TOTTENHAM

U.E.F.A. a anunțat 
mână de Fotbal că 
cial al forului european la joeul 
tur U.T.A. — Tottenham Hotspur 
este iugoslavul Kosta Popovici.

Federația Ro- 
delegatul ofi-

TRAGERE

SPECIALA

MĂRȚIȘORULUI
DIN I MARTIE 1972

• Excursii TURUL 
HOSLOVACIEI și 
RUL AUSTRIEI

• Cîștiguri 
valoare 
fixă

MAREA

Mărfi 29 fehxuflXLe, ULTIMA ZI pentru procurare» biletelor*

în bani 
variabilă

participanjilor 
atractive



me
MULTE NUME SONORE

LA „INTERNAȚIONALELE
DE MASADE TENIS
GERMANIEIALE R.F. a

Hagen din apro-

PRINTRE

sînt 
con-

In localitatea 
pierea orașului Dortmund încep azi 
campionatele internaționale de te
nis de masă ale R. F. a Germaniei. 
Și-au anunțat participarea sportivi 
din 17 țări. Se dispută meciuri la 
toate cele șapte probe clasice. Țara 

/ noastră este reprezentată de trei 
jucătoare, Maria Alexandru, Eleo
nora Vlaicov și Carmen Crișan care 
vor concura la patru probe: e- 
ehipe, simplu, dublu fete și dubi.: 
mixt.

Competiția va reuni la start, con
form înscrierilor, pe cei mai buni 
jucători din Europa, în frunte c-j 
campionul lumii, suedezul Stellan

Reprezentativa Austriei 
dintre formațiile cu cele

este 
mai

Bengtsson. în această companie 
selectă se numără și Barnes. Tay
lor, Karenza Mathews (Anglia), 
Secretin, Claude Bergeret (Franța), 
Șurbek, Stipancici, Korpa, Karaka- 
sevici, Mirjana Kesler (Iugoslavia), 
Johansson, Brigitte Radberg. Lena 
Andersson (Suedia). Orlowski. Tu- 
raL Kunz. Ilona Vostova (Cehoslo
vacia), Gomoskov, Zoia Rudnova, 
Svetlana Fedorova (UJLSK.), Jo- 
nyer, Ktampar. Beatrix Kishazi. 
Iudit Magos. Henriette LoUller 
(Ungaria), soții Schuler. Agnes Si
mon (R. FJ a Germaniei).

în prima partidă, formația Ro
mâniei va întîlni echipa Belgiei.

430 de sportivi din 17 țări 
prezenți la startul marelui 
curs internațional de înot de la 
Bremen (R.F. a Germaniei), aflat 
anul acesta la cea de a 16-a edi
ție. Astăzi, în cadrul primei re
uniuni, sînt programate probele de 
1500 m liber și 200 m mixt. în 
care iau startul și sportivii români. 
Eugen Aimer va avea printre ad
versarii din seria cea mai puter
nică (în total 34 de concurenți) pe 
recordmanul mondial Tom Mc 
Breen (S.U.A.), recordmanul Euro
pei Hans Fassnacht (R.F.G.), sue-

Van
va

dezul Bellbring și olandezul 
KIoester, iar Marian Slavic 
concura la 200 m mixt împreună 
cu recordmanul lumii Gary Hall 
(S.U.A.). maghiarul Andras Hargi- 
tay și suedezul Hans Ljungberg.

HOCHEIȘTII AUSTRIECI
PENDULEAZĂ INTRE B Șl C!
ur.a

---- ------- multe 
prezențe la camnionatul mondial ce 
hochei pe gheață. Ea a avut, de-a
lungul anilor, satisfacția cuceririi, 
de cîteva ori. a titlului de campioa- 
ră continentală (aceasta s-a tnflm- 
plat cu foarte mulți ar.l in -j—â ’ 
dar care, la utimele ediții. • avut 

,o existență destul de zbuctuma'â. 
pendulînd intre grupa B si C.

Pînă în 1969, la I.* ib! /tj Au
stria a jucat, de regulă, in eșalcn-.i 
secund al hocheiului mondial. -j
care, împreună cu echipa Italiei, a 
retrogradat în grupa C. Unneazâ 
intrecerile C. M. de la Galați, t -
1970, cînd hocheiștii austrieci des
fășoară partide de calitate — peste 
nivelul valoric obișnuit al grupei

obțin cîteva victorii spectacu
loase și, iarăși cu italienii, clasați 
ai doilea, își recuceresc dreptul de 
a evolua, din nou, în grupa B. T-.
1971. competiția a avut loc în El
veția si cele două reprezentat'-e. 
ale Austriei și Italiei, ocucînd c-- 
timele locuri, revin iarăși de ur.ne 
plecaseră cu un an mai înainte, adi
că in... România, in grupa C.

Cum este firesc ambițiile hochei— 
tilor austrieci sînt foarte mari ț! vi
zează promovarea în ,.B*. In m-,- 
teoretic echipa lor pare a fi cea 
mai redutabilă dintre cele 7 parti
cipante la competiția care va avea 
loc la Miercurea Ciuc și, ca atare, 
aspirațiile lor, pe deplin justificate 
Reprezentativa Auâtriei practic* un 
ioc modern, bine organizat și la fel 
de bine orientat tactic | este osne^e- 
r.ă, fapt extrem de Important fa- 
tr-o asemenea competiție de durată 
si deși poatt că nu irt vitexa al
tor formații, ea compensează a- 
ceasta prin jocul colectiv și eficace 
pe care-1 practică.

Obiectivul reprezentativei Aus
triei de promovare în grupa B. va 
putea fi realizat, dar in condiții cu 
mult mai dificile decît s-a produ-, 
în urmă eu doi ani, la Galați, de
oarece valoarea generală a forma
țiilor de astăzi ale grupei C este cu 
mult mai ridicată decît în alți ani. 
De faptul acesta ne-am putut con
vinge cel mai Țiine, anul trecut, In 
Olanda la întrecerile grupei C.

In ultimii ani hocheiștii austrieci 
n-au mai susținut partide oficiale 
cu sportivii noștri. La Ljubljana, 
in 1969, victoria a fost de partea 
noastră — după cite emoții! — cu 
scorul de 5—4. dar nu putem uita, 
de pildă, partida de la Viena (1967) 
cînd printr.un rezultat de egalitate 
(3—3) austriecii i-au împiedicat pe 
hocheiștii români să realizeze cea

MECIUL INTRĂ IN
Orizontul șahului s-a întune

cat brusc, miercuri dimineața, 
etnd au apărut știrile anunțind 
că meciul Spasski—Fischer a in
trat din nou in impas. A durat 
prea puțin acel „intermezzo" de 
optimism, ce-și făcuse loc după 
comunicatul federației interna
tionals de șah (F.I.D.E.), prin . 
care președintele acestui for, dr 
Max Euwe, avansa o soluție de 
compromis, stabilind ca meciul 
să fie disputat tn două orașe. 
Belgrad și Reykjavik. Soluție 
care — așa cum arată recenta 
declarație a federației sovietice 
de specialitate — a fost luată 
■unilateral, fără acordul uneia 
din părțile interesate, anume a 
campionului mondial.

Să recapitulăm datele proble
mei, destul de controversată, 
cum se știe. La sfințitul lunii 
ianuarie expira termenul 
prezentare a propunerilor pen
tru organizarea meciului Cele 
două foruri în cauză trebuiau 
să-ți manifeste preferințele pen
tru orașele ce depuneau candi
daturi. Ceea ce s-a și făcut, dar 
intre cele două liste existau di
vergențe esențiale, mai exact 
nu era nici un punct de întil- 
nire comun.

Pe de o parte, Boris Spasski 
insista asupra unor condiții cli
materice, necesare disputării jo
cului în bune condiții. Campio
nul nu acceptă să joace in țări 
cu climă caldă, ceea ce convine 
insă adversarului său„. Pentru 
Robert J. Fischer, criteriile par 
a fi, însă, de cu totul altă na
tură. Marele maestru american 
a declarat-o fățiș, în interviu
rile sale, că vrea să joace acolo 
unde se oferă premii mai 
Un criteriu nesportiv, 
vreți, dar foarte practic, 
de specialitate, din mai 
țări, n-a pierdut prilejul 
ataca vehement o asemenea ati
tudine, considerată, pe drept 
cuvint, ca inadmisibilă și trans- 
formînd înttlnirea pentru titlul 
mondial într-o simplă „licita
ție".

In ianuarie, reprezentantul fe-

de

mari! 
dacă 

Presa 
multe 
de a

- In reuniunile următoare, Aimer 
va avea ca parteneri de întrecere 
la 400 m liber pe Fassnacht și Vos- 
seler (R.F.G.), Tyler (S.U.A.), Bel- 
bring și Von Hclit (Suedia), iar 
Slavic la 100 m și 200 m liber pe 
Mark Spitz (S.U.A.), Michel Rous
seau (Franța) , Klaus Steinbach 
(R.F.G.) și alți sprinteri de mare 
valoare.

CORZILE
RINGULUI

o no

VKAIA

E V I A R C M.
f. țreda-.. <■ o 
portar, fu-ias si 
tini—

razi 
S C'!

B
ASTAZI - RECEPȚIA

PATINOARULUI

Sehicitxer fl
■ud acțiune ofensivă, 

cadrul crupă O

După cum ni s« comunică 
Miercurea duc, astăzi se va 
recepția Patinoarului 
crări'-e de finisare au fost term.__
și gazda actualei ediții a grupei C 
a C.M- se prezintă ca un splendid 
palat de gheață, oferind condiții oo- 
time jucătorilor, tehnidenl'.or fi spectatorilor.

PREMIILE CAMPIONATULUI

Numeroase trofee vor râspUt 
eforturile concurenților.

Astfel, L.I.H.G. va oferi cupa pen
tru locul I Si medaliile ce se vor 
atribul jucătorilor primelor tre’. eebi- 
Pe.

Organizatorii vor decerna Xuna 
fair-play” echipei cu cea =ai spor
tivă comportare si. potrivit t.-aditiei.

//CRIZĂ DE TIMP"
derației americane de șah, Ed. 
Edmonson, făcea o vizită la 
Moscova, în cadrul laborioaselor 
tratative. Avan*fndu-*e ipotezz 
ca meciul să aibă loc la Reykja
vik, în cursul verii. trimisul 
special al șalangerului s-a a-i- 
tat de acord în principiu. Da- 
acesta, de la mit de kilometri 
distanță, 
că nu e
son

Iată, 
punct de divergență, ca-e a șt 
agravat întreaga situație. Sot«- 
tia încercată de dr. Max Eutre 
nu pare a avea țanse de a fi 
pusă în practică. Es^. de alî- 
fel, greu de presupus ci doi 
competitori ar accepta si în
ceapă meciul intr-un o-a? din 
sudul continentului nostru, pen
tru a-l continua apoi la sute de 
kilometri distanță, aproape de 
Polul Nord!

Asistăm Ia o crincenă tu, 
de culise, în care puncte de 
vedere contrarii se înfruntă cu 
cerbicie. Iată-l pe Bobby Fi
scher, care nu o dată, în trecu', 
a dat dovadă de ^rău atracte-'. 
părăsind competiții — ți chia- 
campionatul mondial-, — seu 
obligînd pe adversarii săi să nu 
joace tn anumite zile ale sSpîl- 
mînii, din motive religioase, a- 
flat acum tn postură de victimă

Cu tot respectul ce-l dato
răm unui țahist de talia sa, este 
greu să-i acordăm un credit 
total. Mai degrabă, considerăm 
că Bobby suportă reversul unei 
situații din care a știut pînă acum 
să tragă numai profituri. Sau. 
pentru a ne exprima plastic 
el este acum tn rolul ciobanu
lui din celebra fabulă a lui La 
Fontaine, părăsit de consătenii 
pe care i-a păcălit tn atitea 
rindurt...

Oricum, iubitorii șahului con
tinuă să se afle tn fața acelriaft 
întrebări, nerezolvate: cînd șt 
unde se va disputa meciul din
tre cei doi corifei ?

declara imediat apet 
de acord cu— Eanond-

probabil. principalul

• X

Radu VOIA

•>

L-are p
U pe J 
: select

• NE MAI DESPART două 
Ism: pfaâ la primele jocuri
din sferturile de finală ale C. E. 
Si umi antrenori sint ce pe acum 
preocupați de înlocuirea unor ab
senți valoroși. Cu cine îl va înlo
cui Helmut Schîn pe impetuosul 
fundaș Berti Vogts (Borussia Mor.- 
chenglac'aach). care a fost recent 
supus unei operații la menise ? O 
situație la fel de dificilă pentru : 
Bosk or (Iugoslavia) — preocupat 
cu înlocuirea lui Geală (de mai 
multă vreme bolnav) și Ponoma
rev (U-R-S^5-), care nu știe cine-i 
va lua locul lui Albert Sestemev. 
care a suferit o intervenție chirur
gicală (tot la menise D • A DE
VENIT TOT MAI FRECVENT obi
ceiul ca amintiți jucători care rea- 
: zeazâ unele performanțe deose
bite să fie sărbătoriți. Recent, in 
Italia, doi jucători celebri au pri
mit onorurile respective. Este vor
ba de Luis Suarez (Sampdcria), 
pentru cele 300 de meciuri susți
nute in prima divizie, și de Dino 
Zoff, care din 1966 nu a lipsit din 
poarta echipelor sale (Mantova, 
azi Napoli), juănd 172 de meciuri. 
• RAREORI SE INTImplA ca an
trenorii echipelor naționale să Ce 
foarte tineri. $i. totuși, asemenea 
exemple există. Elvețianul Eckhard 
Krautzun (nevoit să-și întrerupă 
activitatea de jucător Ia Young 
Buys din Berna. în urma unui ac- 
cident) are doar 29 de ani. Acum 
este antrenorul naționalei chiliene, 
după ce a activat și 
ZILELE TRECUTE.
primit o veste bună. 
„Parc des Princes"
locul celui vechi, dar avînd o ca
pacitate mal mare) va fi inaugu
rat ofirial cu prilejul finalei „Cu-

în Kenya ! • 
parizienii au 
Noul stadion 
(construit pe

■ Federația italiană de box a anunțat 
oficial că la campionatele internaționale 
ale României, programate între 19 și 23 
aprilie la București, va prezenta formația 
olimpică. Boxerii italieni, vor participa 
la toate cele 11 categorii, de la semi- 
muscă (43 kg) la grea (peste 81 kg).
• Campionul mondial de box la cat. 

mijlocie, argentinianul Carlos Monzon, a 
sosit la Roma în vțderea meciului pe 
care-1 va susține la 4 martie în compania 
americanului Denny Moyer. întâlnirea 
va avea loc pe ringul Palatului sportu
rilor. Monzon a acceptat să-și pună cen
tura în Joc. învingătorul de două ori al 
lui Benvenuti se află in mare formă, 
și specialiștii E acordă toate șansele de 
a-șl păstra centura.
• După cum s-a mai anunțat, fostul 

campion al lumi: Ia categoria grea, pugi- 
listul american de culoare Cassius Clay, 
urma să-1 întilr.ească la 13 martie la 
Vancouver pe canadianul George Chu- 
valo. Canadianul. care acum 4 zile ciști- 
gase prin k.o. în repriza a doua meciul 
cu Jim Christopher (SUA) a cerut amî- 
r.area IntUnlrti cu Cay, fiind impresio
nat de decesul în ring al colegului său 
Stewart Grav, eu care era foarte bun 
amic. Meciul Clay — Chuvalo va avea 
loc probabil la sflrșiail lunii mai.

TENISMENII NOȘTRI IN TURNEE
• Debut bun al lui llie Nâstase in turneul ,,Vanderbilt“

In turul doi al turneului inter
național, dotat cu trofeul „Vander
bilt)", care se desfășoară pe teren 
acoperit la New York, tenismanul 
român llie Nâstase l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe Paul Gerken (S.U.A.). 
Francezul Pierre Barthes a dispus 
cu 6—3, 2—6, 6—3 de Colin Dibley 
(Australia). Alte rezultatei Ony 
Parun (Noua Zeelandă) — Thomas 
Koch (Brazilia) 7—5, 6—3: Bengtson 
(Suedia) — Zednik (Cehoslovacia) 
6—2, 6—4. în turul următor, Năs- 
tase îl va întîlni pe Bryan Gott
fried, care l-a eliminat cu 4—6, 7—5,

6—4 pe chilianul Jaime Fillol. Stan 
Smith (S.U.A.) a cîștigat cu 3—6, 
6—0, 6—4 în fâța compatriotului 
său Jim Osborne.

Tn sferturile de finală ale turne
ului internațional de tenis de la 
Nairobi (Kenya), belgianul. Patrick 
Hombergen l-a învins cu 6—0, 6—2 
pe Viorel Sotiriu (România), iar 
Z. Ivancici (Iugoslavia) a cîștigat 
cu 5—6, 6—3, 6—0 în fața lui J. 
Feaver (Anglia). In sferturile de 
finală ale probei de dublu mascu
lin, perechea Hombergen (Belgia) 
— Weatherly/(Anglia) a dispus cu 
6—4, 7—5 de. românii Viorel Soti
riu — Toma Ovici.

TURNEUL DE BOX DE LA MINSK
MINSK (prin telefon)- 74 de 

boxeri din 9 țări, plus 3 echipe 
din UJLS.S. (selecționata primă, 
cea de tineret și cea a Bielcrusieî), 
participă zilele acestea, la Minsk, 
la un important turneu. Este a 
treia ediție a competiției (primele 
dcuă. în 1970 și 1971) și, ca și în 
cele anterioare, meciurile sînt pal
pitante, ^primele viori* fiind pu- 
gilițtii sovietici. De aitfeL în 1970, 
sir.gurul loc I ocupat de un boxer 
străin a revenit c-uba.-.ezului Martinez, 
•ar la ediția din 1971. polonezului 
Krampa. Boxerii români s-au 
clasat pe locul 3 Sănătescu. în 

ct 3 (Drăgan, Bumb și 
1971).
ui Întrecerilor din anul

W. WASSERVOGEl - 
PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI
în calitate de președinte al Direc- 

torsmkn campionatului va funcționa 
dl Walter Wasservogel (Austria), 
membru al L.I.H.G.. care a mai !n- 
cepilrtt cu succes această funcție cu 
prilejul desfășurării grupei B a CM. 
fa 1373, la București-

per Franței", la 5 iunie. înainte 
de această dată se va face o „repe
tiție generală", la 25 mai, cînd tot 
aici este programată întilnirea 
Franța — UJUS.S. din prelimina
riile olimpice. Iubitorii fotbalului 
din Franța speră că odată cu noul 
stadion va reînvia gustul parizie
nilor pentru fotbal 1 • GERD 
Mt'LLER nu este singurul 
mer al săptămînii trecute, 
— după cum se știe — a 
5 goluri. Și portughezul
Jorge de la Benfica a înscris tot 
atitea goluri în poarta echipei Tir- 
sense, învinsă cu 7—0. Trei goluri 
a marcat Jones (Leeds United) lui 
Manchester United. Acum, poziția 
liderului în clasamentul alcătuit 
de „France Football", Francis Lee 
(Manchester City), este amenin
țată. El continuă să conducă cu 27 
de goluri în 29 de meciuri, urmat 
de Harper (Aberdeen) 25 g (25). 
.Antoniadis (Panathinaikos) și Gerd 
Muller (Bayern Miinchen) cite 23_g 
(21) etc. .
a urmărit recent meciul susținut 
de Arsenal
a Ajaxului în C.C.E.

perfor
in care 
marcat 

Artur

• ȘTEFAN COVACI

viitoarea adversară
— cu Derby 

County (2—0). Piști Covaci a 
declarat că se teme de pregătirea 
atletică, fizică și de elanul „tuna
rilor". Dar, fără îndoială că și an
trenorului de la Arsenal îi este 
frică de Cruyff ! • NENE este cel 
mai bun jucător la ora actuală al 
echipei Benfica. El a fost, de alt
fel, desemnat drept cel mai bun 
fotbalist portughez al anului 1971. 
Nene este mozambican (ca și Eu
sebio) și joacă la Benfica din 1967. 
Se spune că în Mozambic sînt 
mulți jucători de valoarea lui Eu
sebio și Nene. Cinezi va racola ? 
Tot Benfica? (I. O.).

prezentat sportivi din 
Ungaria, Cehoslovacia.

PE PISTELE 
DE ATLETISM

acesta s-au 
Polonia, 
Bulgaria, R.D. Germană, Iugoslavia, 
România. Zambia, Irak, la care 
se adaugă echipele țării gazdă. 
Printre participanți, I. Nicolau, 1- 
Lungu, I. Mageri. M. Constanti- 
nescu, Galonska, Prochon (Polonia), 
Paske (R.D.G.), Covaci, Junghaus 
(Lingaria), Saroian, Musalimov, 
Kazarian. Andrianov (UJl.S.S.) etc.

Turneul a început marți, dar 
primul reprezentant al nostru a 
intrat între corzi miercuri seara 
Acesta a fost Iulian Lungu, care 
l-a întîlnit pe Vealcinkov (U-R.S.S.). 
Boxerul nostru a pierdut la 
puncte, cu 4—1, dar se poate spu
ne că a evoluat peste valoarea sa- 
Sovieticul s-a detașat în final 
Merită subliniat faptul (pentru a 
demonstra duritatea turneului) că 
încă din primul tur au fost elimi
nați o seamă de pugiliști cunoscuți 
pe ringurile europene, ca Witek 
(Polonia), Kovacs (Ungaria), Bah- 
tiarevici (Iugoslavia), Paske (R.D.G.) 
ș.a. Cit despre boxerii țării gazdă, 
cea mai bună impresie au fă- 
cut-o, pînă acum, cei din selecțio
nata de tineret.

TENIS INTERNATIONAL 
LA STEAUA

Astăzi, in sala Steaua, cu înce
pere de la orele 9, se va disputa 
meciul de tenis fete România B — 
Cehoslovacia B (tineret). Echipa 
României va fi alcătuită din Adria
na Călina și Florența Mihai.

Tot astăzi, la orele 16, în aceeași 
sală, se vor întîlni selecționatele 
A (tineret) ale acelorași țări. Echi
pa noastră va fi reprezentată de 
Virginia Ruzici și Mariana Simio- 
nescu, care vor întîlni pe talenta
tele jucătoare cehoslovace Hana 
Hublerova și Maria Kociskova.

Cu prilejul campionatelor națio
nale pe teren acoperit ale Italiei 
la Genova, Marcello Fisconaro a 
realizat cea mai bună performanță ’ 
europeană de sală în proba de 400 
m plat — 46,4. Franco Arese a 
cîștigat cursa de 1 500 m plat, cu 
timpul de 3:46,6. Marco Schivo 
a obținut la săritură în înălțime 
2,14 m. Alte rezultate: prăjină — 
Franqueli 4,80 m; triplu salt —s 
Puzzelli 15,37 m; 60 m — Roscio 
6,7.

■A

La Palatul sporturilor din orașul 
Sabadell s-a disputat un concurs 
internațional 'de atletism. Proba de 
400 m plat a revenit cunoscutei 
campioane franceze Colette Besson, 
cu timpul de 54,4. Garriga (Spania) 
a cîștigat proba de săritură în înăl
țime cu 2,10 m. în alte probei lun
gime femei — Edda Schmuedell 
(R.F.G.) 5,89 m; prăjină — Sola 
(Spania) 4,90 m; 50 m g. feminin — 
Malrieux (Franța) 6,6; 50 m — Lo
pez (Spania) 55.9

CEHOSLOVACIA
LA TENIS DE MASĂ

MONCHEN 24 (Agerpres). - în 
competiția internațională de tenis 
de masă Pentru cupa „Ligii europe
ne** la Remscheid (R.F.G.) s-au în
tîlnit echipele R.F. a Germaniei si 
Cehoslovaciei. Oaspeții au repurtat 
victoria cu scorul de. 4—3 și au tre
cut în fruntea clasamentului.

R.F.G 4 - 3

ÎNTRECERILE SCHIORILOR SOVIETICI
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Campionul olimpic de schi Viaces- 
lav Vedenin s-a aliniat din nou la 
startul unei curse după întoarcerea 
de la Sapporo. Participînd la cam
pionatul de; schi fond al orașului 
Moscova, el ■ a cîștigat proba de 50 
km în 2h 36:26,0.

Un alt concurent de la Jocurile 
Olimpice, săritorul de Ia trambu-

lină Koba Țakadze, s-a situat pe 
primul loc în competiția internațio
nală desfășurată la Bakuriani. El 
a realizat 1233,3 puncte, cele mai 
lungi sărituri măsurînd 103 m și 
102 m. Pe locui doi s-a clasat Ana
toli Jeglanov — 226,9 puncte (102 
m și 100,5- m), iar pe Jocul trei Mi
hail Veretenikov — 222,4 puncte 
(100 m și 101,5 m).

ȘTIRI, REZULTATE

La 1 martie la Belgrad

CONFERINȚA „CUPEI BALCANICE"
Incepînd cu acest sezon, se

cretariatul Cupei Balcanice va fi 
preluat pentru un an, conform 
normelor în vigoare, de 
ția iugoslavă de fotbal 
avea sediul la Belgrad.

Conferința comitetului 
tor al Cupei Balcanice 
convocată — după cum 
ziarul „Naroden Spcrt" din So
fia, unde a funcționat pînă a

federa- 
și va

direc- 
a fost 
anunță

cum secretariatul — pentru data 
de 1 martie, la Belgrad. Pe or
dinea sa de zi figurează organi
zarea ediției 1972 a Cupei Bal
canice inter-cluburi și a Balca
niadei echipelor reprezentative 
de tineret, care se va desfășura 
în august la Izmir (Turcia). De 
asemenea, va fi rediscutată orga
nizarea competiției pentru selec
ționatele naționale A.

Ași ai balonului rotund

FRANK Mc. LINTOCK [Arsenal și Scoția]
La ora actuală, unul din cei mai 

buni jucători ai campionatului 
Angliei este internaționalul... sco
țian Franck McLintock, căpitanul 
și fundașul clubului Arsenal din 
Londra, echipa ..en vogue" în Eu
ropa. Mc Lintock face senzație pe 
insula britanică și la vîlva creată 
în jurul său s-a mai adăugat ceva: 
este singurul care joacă în ghete 
din piele albă!..-

In vîrstă de 31 de ani. Mc Lin
tock se dovedește un entuziast a- 
tunci cînd vorbește de Arsenal i 
„Am văzut și trăit multe in cariera 
mea, dar niciodată n-am jucat în- 
tr-o asemenea echipă. Ea are un. 
spirit colectiv și un entuziasm fan
tastic!"

Mulți afirmă că Mc Lintock a 
atins o vîrstă cînd un jucător. în
cepe să se gîndească la retragere.

Scoțianul însă nici nu vrea să 
audă: „Intenționez să joc in conti
nuare cit mai mult timp posibil și 
mă simt foarte bine ca să-mi pot 
prelungi cariera pînă la 35 de ani. 
tllison spune că nu este nici un 

motiv pentru un bun jucător să 
nu joace pînă la 40 de ani. Book 
de la Manchester City are 38 de

Ui
•a

• In meci tur contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", la Milano, formația loca
lă A. C. Milan a întîlnit echipa bel
giană Lierse. Fotbaliștii italieni au 
cîștigat cu scorul de 2—0 (2—0). 
Scorul a fost deschis de Rivera în 
min. 30, care a transformat o lovi
tură de la II m. Cel de-al doilea 
punct a fost înscris de Bigon în 
min. 43. A arbitrat Babakan (Tur
cia).

• La Atena, meciul amical din
tre I’anathinaikos și Honved Buda
pesta s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate; 1—1 (0—0). Scorul a 
fost deschis de gazde în min. 51 
prin Antoniadis, fotbaliștii maghi
ari egalînd 20 de minute mai tîr- 
ziu prin Kozma.

• Echipa braziliană F. C. Santos, 
cu celebrul Pele în linia de atac, 
a susținut la Sheffield al doilea 
meci de la sosirea în Anglia. Fot
baliștii brazilieni au învins cu 2—0 
(1—0) echipa locală Sheffield Wed
nesday.

• Cunoscutul fotbalist brazilian 
Pele, care se află în prezent Ia Lon
dra cu echipa sa F. C. Santos, a re
fuzat oferta clubului portughez 
Benfica de a juca un singur meci 
în linia de atac a acestei formații. 
Benfica ar fi dorit ca în meciul a- 
mical cu echipa engleză Fulham 
să-1 utilizeze pe Pele lîngă Euse
bio, Pele a motivat refuzul, anun- 
țind clubul din Lisabona că în acea 
perioadă este programat cu F. C. 
Santos în turneul care-1 întreprin
de în Belgia.

• La Ancona s-au întîlnit Intr-un 
meci selecționatele de tineret (ju-

• cători sub 21 de ani) ale Italiei și 
Iugoslaviei. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
fotbaliștilor iugoslavi. Au marcat 
Filipovici, Popivoda și respectiv 
Casona.

• Intr-un meci restanță din ca
drul campionatului olandez, F. C. 
Twente a învins pe teren propriu 
formația Groningen, cu 1—0.

UN BOGAT PROGRAM PENTRU REPREZENTATIVELE UNGARIEI
Federația maghiară de fotbal a 

stabilit calendarul internațional al 
diferitelor reprezentative ungare

La 29 martie, prima reprezentati
vă a Ungariei va întîlni la Budapes
ta selecționata R. F. a Germaniei, 
iar la un interval de o lună va ju
ca, tot 
tionata 
natului 
partide
București. Tot în luna mai, echipa 
Ungariei va întîlni selecționatele 
Maltei și Suediei în cadrul preli
minariilor campionatului mondial.

pe „Nepstadion", cu selec- 
României tn cadrul campio- 
european. Returul acestei 
va avea loc la 14 mai la

%
a Ungariei va 
selecționatele o-

Echipa secundă 
susține meciuri cu 
limpice ale U.RS.S., R. D. Germane, 
R. F. a Germaniei și cu echipa o- 
rașului Bratislava. Totodată, selec
ționata de juniori va participa. In 
luna mai, la turneul UEFA în Spa
nia, iar între 26 iulie și 6 august, 
la „Cupa Prieteniei**, ce va 
în România

Antrenorul principal al 
reprezentative, Rudolf 
comen tînd acest program 
de bogat, a declarat următoarele! 
„In centru) atenției noastre stau

avea loc

primei 
Illovski 
deosebit

două obiective. Primul se concen
trează asupra echipei reprezentati
ve, angrenată în campionatul euro
pean, care 
modificări, 
neul final 
lificați din 
din ultima 
pă de asemenea, pregătirea Iotului 
de juniori, care sperăm să se com
porte mai bine Ia actualul turneu 
U.E.F.A. După cum se vede, ne aș
teaptă un an fotbalistic deosebit 
de dificil."

probabil, cu unele mici 
va lua parte și la tur- 

al J.O. unde sintem ca- 
oficiu, pe baza victoriei 
ediție. Apoi, ne preocu-

I a
ani, iar Bobby Charlton și McKay 
de la United 37. Ku, nu, mal joc. 
Nu mă îngraș și alerg încă repede".

Cu Arsenal, McLintock a cunos
cut multe onoruri: selecționarea 

• în echipa Scoției; titlul de campioa
nă a Angliei, Cupa Angliei și Cupa 
orașelor tîrguri, titlul de cel mai 
bun fotbalist al anului 1971. Acum 
visează la Cupa campionilor, 
cînd Mc Lintock visează-..

■——fail

LA ÎNCHIDEREA
EDIȚIEI

LARISSA—RAPID 3—2 (0-2)
LARISSA (prin telefon). Aseară. 

Rapid, aflat în turneu în Grecia, 
a jucat cu divizionara A din lo
calitate, 
reprize 
gat cu 
viariîor 
dreanu 
formația: Răducanu (min. 46 
mureanu) — Pop, Boc, 
(min. 46 Mușat), Codrea 
Dumitru — Năsturescu. Ene, Nea- . 
gu. Cod rea nu.

După un meci cu 
diferite. gazdele au 
3—2 (0—2). Punctele 
au fost înscrise de 

și Neagu. Rapid a <

i două 
i cîști- 
; fero-

Co- 
aliniat

Ră- 
Lupescu 
- Dinu.
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