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50 de ani de la crearea II. T. C

TINERETUL
înfăptuitorul speranțelor 

de uzi si de mîine
IOSIF WALTER 

secretar al C.C. al U.T.C.

Generația tînfiră a patriei se pre
gătește cu însuflețire să sărbăto
rească un eveniment de mare însem
nătate în viața sa: 50 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Co
munist din România, 
pretutindeni în țară, 
sionante manifestări 
tui eveniment, care 
prin conținutul și __ ..____  __,
ca _ o vibrantă retrospectivă a isto
riei organizației revoluționare a ti
neretului din România șl, în ace
lași timp, ca o cronică a faptelor 
de muncă ale acestor zile fierbinți 
dăruite construcției socialismului. 
Suflul acestui eveniment istoric se 
simte pregnant in uzine, pe șantie
re, pe ogoare, în școli și facultăți, 
se simte în freamătul de conștiințe 
nu numai ale generațiilor tinere, ci 
și ale celor vîrstnice.

Se cuvine, în acest prag de jubi
leu, să ne gîndim ce înseamnă tine
rețea noastră ! Cu ce preț trăiesc, 
astăzi, generațiile tinere epoca unor 
împliniri, epoca dreptății și demni
tății umane ? Pentru că tineretul 
zilelor noastre are fericirea de a 
trăi una din cele mai importante pe
rioade ale dezvoltării istorice a pa
triei. Țara noastră pășește ferm în 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Acest pro
gram deschide in fața generațiilor 
tinere un larg cîmp de afirmare, de 
activitate creatoare în vederea în
făptuirii celor mai îndrăznețe aspi
rații închinate bunăstării și fericirii 
poporului și patriei socialiste. între
gul tineret este mindru că-și poate 
dărui capacitatea sa de muncă și 
energiile nestinse 
lor stabilite de partid în actuala 
etapă a dezvoltării țării.

Acesta este contextul istoric în 
care gloriosul tineret al patriei noas
tre celebrează semicentenarul or
ganizației sale revoluționare. Evo- 
cînd, astăzi, faptele înaintașilor noș
tri, lupta lor plină de eroism și ab
negație, activitatea desfășurată timp 
de jumătate de secol de către Uni
unea Tineretului Comunist, sub con
ducerea înțeleaptă și clarvăzătoare 
a partidului, cunoscînd eroismul și 
curajul cu care temerarii utecișți 
au înfruntat vicisitudinile timpului, 
noi le aducem un fierbinte și res
pectuos omagiu. în același timp, re- 
memorînd principalele momente 
ale gloriosului drum de lupte în
verșunate, de izbînzi și împliniri de 
50 de ani. facem un act de educa
ție patriotică și partinică a gene
rațiilor actuale de tineri, mobili
zăm conștiințele la lupta neabătută 
pentru ridicarea pe o treaptă tot mai 
înaltă a glorioaselor tradiții ale tre
cutului

Istoria consemnează că mișcarea 
revoluționară și democratică de ti-

în aceste zile, 
au loc impre- 
dedicate aces- 
se constituie, 

amploarea lui,

realizării sarcini-

neret din țara noastră s-a dezvoltat 
în strînsă legătură și sub îndru
marea permanentă a mișcării socia
liste și muncitorești, făcind în fe
lul acesta pași însemnați înainte pe 
linia maturizării sale politice și îm
bogățirii experienței sale de lup
tă și organizare, a creșterii conștiin
ței sale de clasă. Mișcarea revoluționară de tineret constituie o 
prezență activă la marile acțiuni 
revendicative, economice și politice 
ale clasei muncitoare din perioada 
anilor 1918—1920. Crearea. în 1921, 
a Partidului Comunist Român, de
tașamentul de avangardă al prole- • ■ • însemnă-

istorică în evoluția societății 
românești, a avut o înrîurire Puternică asupra dezvoltării mișcării revo
luționare de tineret, determinînd 
profunde transformări în conținutul 
activității sale și structura sa or
ganizatorică, dar mai ales în orien
tarea ei politică, în atragerea unei 
părți tot mai mari a tineretului în 
mișcarea comunistă. Partidul s-a 
ocupat îndeaproape de formarea și 
educarea generației tinere în spi
ritul luptei, al intransigenței și 
combativității revoluționare. La 
rindul său, tineretul a văzut în Par
tidul Comunist Român nu numai un 
tovarăș de luptă și idealuri nobile, 
ci pe îndrumătorul și conducătorul 
luptei sale. Se știe că în marile bă
tălii revoluționare desfășurate în 
deceniile premergătoare celui de al 
doilea război mondial, sub conduce
rea Partidului, de către 
citoare, pentru drepturi 
democratice, pentru o 
bună, tineretul s-a aflat 
rinduri, înscriind pagini 
tie și eroism. în anii aceia de lupte 
grele, pline de sacrificii înfruntînd 
cu demnitate și dîrzenie prigoana 
poliției, arestările Si schingiuirile an
chetatorilor, uteciștii, la fel ca su
tele și miile de comuniști, cu con
știința întărită de justețea idealu
rilor pentru care luntă, și-au pus in 
joc ce aveau mai de preț, viața în
săși.

Pagini pline de glorie eternă au 
înscris tinerii țării, uteciștii. prin 
participarea lor, alături de celelalte 
forțe revoluționare și democratice, 
conduse de partid, la insurecția ar
mată de la 23 August 1944, precum 
și la luptele pentru eliberarea ță
rii și înfringerea fascismului. Tine
retul țârii, uteciștii, au adus așa 
cum se știe, o contribuție însem
nată. apreciată de partid, la succesul 
marilor bătălii pentru cucerirea 
puterii politice și pentru democra
tizarea țării, la refacerea economiei 
naționale distrusă de război, la fău-

tariatului, eveniment de 
tate

clasa mun
ți libertăți 
viață mai 
în primele 
de bărbă-

(Continuare in pag. a 3-a)

„U" BUCUREȘTI-TSV HOLSTEIN KIEL
...duminică la Ploiești in sferturile

de finală ale C C. E. la handbal feminin
Noua sală a sporturilor din Plo

iești găzduiește duminică dupâ- 
amiază un program handbalistic 
deosebit de interesant. Amatorii 
sportului cu mingea mică din o- 
rașul aurului negru vor putea ve
dea la lucru loturile naționale 
(fete și băieți) care se pregătesc în 
vederea unor mari competiții in
ternaționale (fetele pentru turneul 
de la Magdeburg, băieții pentru 
„Trofeul Carpați") și pe campioa
na de handbal feminin a Români
ei — Universitatea București — 
susținînd un examen oficial (meci 
retur în cadrul sferturilor de finală 
ale C.C.E) în compania campioanei 
R.F. a Germaniei, formația T.S.V. 
Holstein Kiel.

După cum se știe, handbalistele 
prof. Constantin Popescu au între
cut duminică, la Kiel, pe T.S.V.

Holstein (9—8) și au 
nouă victorie pentru 
în semifinalele prestigioasei com
petiții internaționale. Ccnvinși de 
valoarea campioanelor, anticipăm 
acest succes — mai ales dacă și 
publicul ploieștean își va aduce 
entuziasta sa contribuție. în cele
lalte meciuri din sferturile de fi
nală ale C.C.E. joacă S.C. Leipzig 
(R.D- Germană) — Otment Krap- 
kovice (Polonia), Spartak Kiev 
(U.R.S.S.) - -
slovacia) 
garia) — 
landa).

Iată programai meciurilor: 
15,30: Lotul — Spartac Ploiești 
ora 16,35 : Lotul A — Lotul B (mj; 
ora 18.00: UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI — T.S.V. HOLSTEIN 
KIEL.

nevoie de o 
a se califica

(Polonia),
— Plastika Nitra (Ceho- 
și Bakonv Vegyesz 
Niloc Amsterdam

Azi și mâine, Ia Floreasea

(Un- 
(O-

ora
(f);

ETAPĂ INAUGURALĂ IN CAMPIONATUL

Discuție teoretică, ieri la „23 August: „profesorul" loan Soter și „elevele" Aura Mărășescu și Viorica Viscopo- 
leanu...

A V-a ediție a „internaționalelor" de atletism

0 COMPETIȚIE CD REZONANTA CONTINENTALA

DIVIZIONAR A DE SCRIMA

Două fruntașe ale scrimei noastre — și mondiale — Ileana Drimbă 
(st.) și Ana Pascu (dr.) care vor evolua in etapa de azi, și mime a divi
ziei A dar care nu vor lupta intre 
Steaua.

ele, făcind parte din aceeași echipă:

Foto: V. BAGEAC

Așii planșei coboară, astăzi, în 
arenă pentru a susține întilnirile 
programate de prima etapă a cam-

Parcă mai ieri participam în sala 
Steaua din Calea Plevnei, alături 
de o mină de spectatori, la prima 
ediție a „internaționalelor" de sală 
și iată-ne astăzi, aproape pe nesim
țite, în fața celei de a cincea edi
ții a competiției. De la începutul 
modest, din 1968, cu participarea 
atleților din trei țări (Bulgaria, 
Polonia și România) iată-ne acum 
înaintea unui concurs internațional 
de amploare — cu rezonanță pe 
plan european — cu concurenți din 
12 țări (Anglia, Austria. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția. R. D. Ger
mană. Grecia, Iugoslavia. Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România). 
Chiar și numai prin această pris
mă, creșterea este foarte mare. în 
plus, se cuvine să adăugăm amă
nuntul, de loc lipsit de însemnăta
te. că întrecerile acestei a cincea 
ediții se vor desfășura in condiții 
moderne, pe o pistă din material 
sintetic ...............~
proape 
atletice 
această 
cu numai două săptămîni compe- 

continentală de ia Grenoble, 
ce înseamnă o posibilitate în 
pentru unii dintre competi
ție a obține performanțele 
să le dea dreptul de a con- 
la „europene".

(generalizat astăzi pe a- 
toate sălile și stadioanele 
ale lumii), ca și faptul că 
„Cupă de Cristal" precede

tiția 
ceea 
plus 
tori 
care 
cura

Atletismul de sală, aflat la a- 
ceastă oră la mare preț în foarte 
multe țări, și-a cucerit în ultimii 
ani și la noi o popularitate care, 
în anumite privințe, o întrece pe 
cea a atletismului de stadion, în 
aer liber Superioritatea i-o confe
ră faptul că disputele au loc în- 
tr-o atmosferă și ambianță de in-

Comitetul Olimpic Român va 
oferi o cupa celui mai tînăr 
component cil lotului olimpic 
care va realiza cea mai bună 
performanță.

Luptătorii de la Steaua — echipa cam
pioană de 12 ori consecutiv la libere — 
s-au antrenat intens pentru noua ediție 
a competiției. în imagine, N. Cristea, 
fost campion, reprezentantul clubului 
bucureștean la 57 kg, exersind un pro
cedeu tehnic.

Rapid București va aborda divizia cu o ech pă tir.ară
Duminică,

Duminică intră în 
luptătorii de la stilul 
mind să ia startul în cea de a 13-a 
ediție a campionatului diviziei A, 
la care participă 18 echipe. împăr
țite în două serii-

Se pare că la clubul bucureștean 
Rapid, sportul luptelor se bucură 
de o mare popularitate. Spunem a- 
ceasta, deoarece, oricînd te vei du
ce la sala de lupte de sub tribuna 
stadionului giuleștean, vei găsi zeci 
de luptători. Dimineața vin în sala 
de antrenament cei din grupele de 
copii, care au școală după-amiază 
și acei juniori și seniori care lu
crează în schimbul II, iar dupâ-a- 
miază e arhiplină. Cei trei antre
nori (M. Belușica — greco-romane, 
V. Pătrașcu — libere și V. Caraș — 
grupele de copii) au multe proble
me cu programarea orelor de pre
gătire. E și greu cînd ai nu mai pu
țin de peste 100 de sportivi avan
sați și fruntași, nemaivorbind de 
începătorii care frecventează sala.

în asemenea condiții, după cum 
ne spunea profesorul V. Pătrașcu, 
trebuie să faci adevărate jonglerii 
ca să ai salteaua la dispoziție 
2—3 ore pe zi pentru divizionari. 
Rapidiștii, care vor începe dumini
că întrecerile campionatului, au în 
urma lor aproape două luni de an
trenamente sistematice, din care 
n-au lipsit exercițiile de forță, jocu
rile dinamice (baschet și fotbal de 
sală, cu precădere) și gimnastica.

Antrenorul V. Pătrașcu, un tînăr

la Brașov, două reuniuni
tehnician care știe să selecționeze 
pe cei mai talentați din puzderia de 
puști pregătiți in grupele de copii 
(în cei 5 ani de cînd este la Rapid 
el a ridicat cîțiva luptători buni, 
printre care pe Stelian Popescu, 
campion european ia juniori și I. 
Arapu, component al lotului națio
nal) a pregătit pentru noul cam
pionat o echipă robu.tă, care speră 
să facă față dificultăților diviziei 
O metodă salutară a antrenorultr 
rapidist este aceea că nu lasă pe 
sportivi să slăbească peste limitele 
admise din punct de vedere medi
cal, adică 3—5 kg. nici cu riscul 
că va pierde o partidă. Această me-

întreceri și 
libere, ei ur-

pionatului diviziei A. Cele 24 de 
formații care iau parte la această 
competiție și-au pregătit — spe
răm, temeinic — efectivele de tră
gători printre care se află, bineîn
țeles. și componer.ții loturilor olim
pice la cele patru probe.

Dacă pentru spectatorii pasionați 
ai acestui sport, întrecerea ce se 
desfășoară, azi și miine, în sala 
Floreasea II, constituie un fericit 
prilej de a urmări asalturile sus
ținute de Ana Pascu, Ileana Drim
bă. Eeaterina Stahl, de Mihai Țiu, 
Iuliu Falb (floretă). Dan Irimiciuc, 
Octavian Vintilâ (sabie). Alexan
dru Istrate, Anton Pongraț (spadă), 
pentru antrenorii lotului evoluția 
acestor trăgători constituie o nouă 
posibilitate de verificare a stadiu
lui !or de pregătire in vederea în
trecerilor olimpice de la Munchen.

La startul campionatului se pre
zintă 13 echipe din Capitală. în 
frunte cu prestigioasele garnituri 
ale clubuiui Steaua, 4 din Satu 
Mare. 2 din Cluj, și cite una din 
Craiova. Timișoara, Brașov, lași și 
Tirgu Mureș. La toate cele patru 
probe, titlul este deținut de spor
tivii

(Continuare în pag. a 3-a)

clubului Steaua care au, 
de altfel, cele mai mari șanse 
de a le păstra și în acest an.

BUCUREȘTII
>> PUNCT DE VIZA 

PENTRU
GRENOBLE
• Mari vedete ale atletismului.

camp oni și recordmani la startul 
concursului

Ieri dimineața, sala „23 August" 
era asaltată de atleți. Ultimele an
trenamente, finisări, încercări de 
a ghici forma sportivă de moment 
ți eternele... tatonări : „cine s-a mai 
înscris la lungime „cit a realizat 
Drehmel la Sofia „este Komar 
in formă „atacă Corbu recordul 
mondial ?“ — formulate în diferi
te. limbi. Firește, la această din ur
mă parte a... programului dimine
ții ne-am angajat și noi. Ne-am a- 
tașat grupului de atleți iugoslavi, 
reuniți lingă antrenorul Draza Mi- 
losavlievici.

CUPEI DE CRISTALRECORDURILE

spectatorul îl vede bine pe atlet,

Komar, în dreapta. împreună cu colegul de echipă Wodzynski se încăl
zesc înaintea unui antrenament greu de... haltere.

Foto : Dragoș NEAGU

însemnări de la plenara C. J. E. F. S. Vrancea

SPORTUL VRÎNCEAN
PE CALEA AFIRMĂRII

• Primele titluri de campioni naționali cucerite de la constituirea județului
• „Cupa satelor vrincene" —o acțiune cu larg ecou Neajunsuri 

și deficiențe in problemele bazei materiale și pregătirii cadrelor

LA 19 MARTIE DIN NOU 
MECIUL CUȚOV-DOBRESCU
ln gala de selecție pentru 

de box a
partida cu reprezentativa 

Turciei
«

motive obiective destul de cuno- 
(lipsa unei tradiții, penuria de 
tehnice, insuficiența bazei mate- 
județui Vrancea rămîne încă de- 
de a reprezenta o forță în sportul

A fost perfectat meciul de box 
Turcia — România care, la cererea 
federației turce de specialitate, va 
avea loc în perioada 30 martie — 
2 aprilie la Istanbul sau Ankara, 
în vederea acestui meci, federația 
română organizează o gală de se
lecție în ziua de 19 martie. Pro
gramul reuniunii cuprinde cîteva 
meciuri de mare atracție, unele 
dintre ele puțind fi apreciate ca 
reale finale de campionat. în frun
tea acestora se situează disputa

Cuțov—Dobrescu, care a stîrnit, în 
ultimii ani, multe discuții și chiar 
pasiuni. Nu putem să nu amintim 
și partidele Năstac—Gyorffi, Anto- 
niu Vasile
Iancu, 
hai —
Ivan —
da (sau

Locul
încă stabilit, federația fiind în cău
tarea unei săli adecvate.

— Ciochină, Alexe — 
Covaci — Mocanu, A. Mi- 
Boboc, Pometcu — Gorea, 
Moraru, Zilberman — Gîr- 
Vornicescu).
de disputare nu a fost

Din 
scute 
cadre 
riale) 
parte 
românesc. Totuși, este de remarcat că 
în cursul anului trecut s-au făcut cîțiva 
pași buni înainte pe calea afirmării 
la nivel național. Pledează în acest 
sens, printre altele, cele patru titluri 
de campioni republicani, cucerite de 
sportivii vrânceni (primele de la consti
tuirea județului), cele șapte recorduri 
atletice de juniori, precum și selecțio
narea tînărului fotbalist Florin Crețu 
în lotul U.E.F.A. Argumente convin
gătoare în sprijinul afirmației făcute 
le oferă și noile promovări în clasifi
carea sportivă (10 la categoria I și 
286 la categoria a H-a), ca și rezulta
tele obținute (care denotă un evident 
progres) în unele ramuri de sport cum 
sînt boxul, tirul și judo-ul. Toate 
aceste acumulări constituie nu numai 
dovada utilității, ci și a muncii deo
sebit de fertile care se depune în 
cadrul Școlii sportive, al liceului cu 
program de educație fizică, al centru
lui de copii și juniori finanțat de fe
derația de fotbal, al centrelor de antre
nament la box și tir din perimetrul 
municipiului Focșani, ca și al altor 
unități sportive din Odobcști și Adjud.

Sus(inind și dezvoltlnd acești muguri 
ai performanței, organele sportive din 
județ, împreuna cu ceilalți factori lo
cali care au atribuții în domeniul res
pectiv și sub îndrumarea Comitetului 
județean P.C.R., și-au îndreptat și iși 
îndreaptă în principal preocupările 
spre realizarea obiectivelor de bază ale 
mișcării de educație fizică și sport, 
rezultate din documentele de partid și 
de stat, din hotărirlle adoptate de 
C.N.E.F.S., din planul de dezvoltare și 
planul de măsuri stabilit de conferința 
județeană in primăvara anului trecut.

Această orientare pozitivă, care ur
mărește ridicarea nivelului general al 
activității de educație fizică și sport 
destinate maselor de oameni ai muncii, 
tinerilor îndeosebi, atragerea 
intr-un număr cit mai mare 
ticarea exercițiului fizic, a 
sau turismului, a fost — de 
pregnant pusă în evidență și 
lejul recentei plenare a 
Vrancea.

Atît in informarea prezentată de 
președintele acestui for sportiv jude
țean, Iancu Pătrașcu, cit și în cuvintul 
participanțllor la plenară au fost rele
vate o serie de inițiative și acțiuni de 
reală eficiență la nivelul întreprinderi
lor șl instituțiilor, în școli, la sate, 
care au angrenat în întreceri pe sta-

acestora 
la prac- 
sportului 
altfel — 
cu pri- 

C.J.E.F.S.

dioane. în diferite forme necompetițio- 
naie. in drumeții și excursii, un număr 
Însemnat de salariați, de elevi și tineri 
din mediul rural. De o bună organi
zare și un frumos succes de participare 
s-a bucurat Îndeosebi „Cupa satelor 
vrincene", acțiune cu un larg ecou și 
in alte județe, despre care ziarul nos
tru a relatat la timpul potrivit

Apreciind aceste realizări din anul 
precedent, partlcipanțli la plenară au 
semnalat și o serie de deficiențe in 
activitatea sportivă de masă, care de
termină rămlnerea ei in urmă, situin- 
du-se sub nivelul cerințelor și chiar 
al posibilităților existente, r - 
astfel, că -.tu se organizează 
entă atenție etapele de masă 
școli, întreprinderi, comune) 
telor competiții, precum și 
tele asociațiilor sportive, câ 
multor profesori de educație fizică și 
instructori se mențin la un stadiu ne
satisfăcător, că Îndrumarea și contro
lul asociațiilor sportive din partea 
C.J.E.F.S. și a celorlalte organe cu care 
colaborează sint Încă deficitare, că 
sumele provenite din cotizațiile spor
tive iau uneori destinații extrasportive 
(cum e cazul liceului viticol din Odo- 
beștl. unde cu banii strinși de la 
membrii asociației sportive s-au cum
părat instrumente muzicale).

— Ce-ați dori să vă ofete „Cupa 
de Cristal" ?

— Norma pentru Grenoble — ne 
răspunde Milan Spasoevici, specia
list la triplusalt. La Sofia, săptămî- 
na trecută, am obținut 15.86 m, cei
lalți 14 centimetri urmînd să-î cîș- 
tig aici. Cred că este posibil. In
tr-un concurs în care „capul de afiș" 
este Carol Corbu nu se poate sâ 
nu-ți mobilizezi toate resursele. La 
fel speră și Dușan Kosutici, colegul 
meu de Ia lungime. Are în acest an 
7,66 m și norma este 7,70... Vă ima
ginați cită nădejde ne punem în 
„Cupa de Cristal".

Despre îndeplinirea normelor 
I.A.A.F. pentru Grenoble discutau 
cei mai mulți concurenți. Bucu
reștii au devenit un fel de „punct 
de viză" pentru „europenele" indoor.

Alois Horacek, tinărul antrenor 
al sportivilor cehoslovaci, ne-a pre
zentat lotul său : Rudolf Baudis — 
creditat cu 2,16 m la înălțime anul 
acesta, Ivan Sedlacek — 7,8 s la 60 
mg și Jaroslava Valentwa — 1,82 m.

In stingă sălii, un colos se juca 
cu haltera de 130 kg... Lingă el, pri-

veau uimiți cîțiva spectatori auto- . 
rizați, printre care și antrenorul
nostru federal Gh. Zîmbreșteanu. ■■ 
Cel care crea senzație se numește 
Vladyslaw Komar (Polonia) și arun
că greutatea la peste 20 m. Este, 
fără îndoială, una dintre vedetele 
concursului, un sportiv excelent 
care poate onora orice . întrecere a- . 
tletică a lumii.

Cînd ne pregăteam să plecăm, au ■ 
apărut și alte mari stele ale „Clipei : 
de Cristal" t Nordwig, Stecher, Dreh- 
inel. Adam et comp. Campioni și re- 
cordmeni ai Europei, recordmeni 
mondiali... Pînă seara, pe poar
ta aeriană a țării au continuat 
să sosească și alți competitori, în- 
groșînd serios plutonul performe
rilor de marcă.

Nu este nici o exagerare în afir
mația că actuala ediție a internațio
nalelor indoor ale României, a V-a, 
are o valoare deosebit de ridicată,’ 
că printre participanții de azi și 
mîine ai concursului din sala „23 
August" se află și campioni euro
peni ce vor fi încununați la Gre
noble.

Hristache NAUM

S-a arătat, 
cu sufici- 

i (pe clase, 
ale diferi- 
campiona- 
activitatea

Constantin FIRANESCU
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„CUPA
CONSTRUCTORUL" = 0!

Duminică dimineața, spre 
cunoscutul stadion Constructo
rul din Capitală, pe o vreme 
îmbietoare, se îndreptau zeci 
de cicliști. Animație explicabi
lă, deoarece în această zi se 
organiza a doua competiție de 
ciclocros a anului, dotată cu 
„Cupa Constructorul”. In 
scurtă vreme, pe stadion s-au 
adunat circa. 100 cicliști — care 
urmau să participe la întrece
rile celor 4 categorii: turism, 
semicurse, juniori, seniori — 
arbitri, antrenori (Gociman, 
Dede Negoescu ș.a.), oficiali 
de Ia clubul organizator și 
mulți spectatori.

La ora 9,,15, cicliștii au în
ceput încălzirea, iar spectatorii 
să facă pronosticuri. Numai că 
întrecerile pentru „Cupa Con- 
structorpl" nu mai începeau. 
S-a aflat și motivul: nu venise 
doctorul și o astfel de cursă 
nu Putea începe nicicum fără 
asistentă medicală. In zadar 
au tot așteptat cei prezent! în
ceperea cursei, „pîndind” poar
ta stadionului pe care sperau 
să vină un medic.

Era ora 10,40, cînd organi
zatorii au dat startul. .. spre 
casă. Din lipsă de medic, cursa 
se contramandase. Din vina 
clubului Constructorul care, de 
necrezut, n-a fost capabil să 
asigure asistenta medicală unei 
curse, anunțată cu surle și 
trimbițe-

M. FR.

SEZONUL DE MOTOCROS 
N-A ÎNCEPUT, 
DAR ACTELE 

DE INDISCIPLINĂ 
AU APĂRUT

După cum am anunțat, aler
gătorii de dirt-track si moto- 
cros au început pregătirile în 
vederea preliminariilor C.M. 
și, respectiv, ale „Cupei Dună
rii”, competiții programate a 
se desfășura în următoarele 
două luni. în vederea acestor 
importante confruntări inter
naționale, specialiștii forului 
nostru de resort au selecționat, 
pe baza comportării avute în 
sezonul trecut, o serie de aler
gători creditați cu rezultate 
care îi recomandau în echipele 
naționale. Pînă aici toate bune 
și la locul lor. Cînd a venit 
însă timpul ca selectionabilii 
să aPlice programul de instru
ire indicat de tehnicienii fe
derației pentru etapa actuală 
au apărut, surprinzător, unele 
acte de indisciplină. Campio
nul national. Stefan Chițu 
(Poiana Cîmpina), crezînd că 
nu mai are nimic de învățat 
s-a abătut. în repetate rîn- 
duri. de la program. Constan
tin Goran (Poiana Cîmpina) și 
Francisc Szinte (Locomotiva 
Ploiești) au părăsit pur Si 
simplu locul de antrenament, 
iar Cristian Dovids (Metalul 
Buc.) nici n-a dat curs, din 
motive care nu sînt încă bine 
cunoscute, invitației de a șe 
prezenta la pregătire. Ca pri
mă măsură, ei au fost excluși 
din lotul republican de moto- 
cros. urmînd ca atitudinea lor 
să fie analizată în biroul fe
deral

Tr. ANDRONACHE

...A FOST CONCEDIAT 
ANTRENORUL DE HOCHEI

LUDOVIC PUȘKAȘ?
La 23 februarie 1972, antrenorul 

de hochei al echipei Avîntul 
Miercurea Ciuc. Ludovic Puskas, 
primea următoarea adresă (cu nr. 
15 și datată... 9 februarie 19/2) 
din partea asociației sportive a 
cărei echipă o pregătește de 
aproape doi ani. . ,.T„

„Conducerea asociației sporaie 
„Avîntul* M. Ciuc, analizind acti
vitatea echipei de hochei din ca
tegoria A. condusă de dv., res
pectiv antrenată de dv., apreciază 
că în ultima perioadă, ea nu a 
desfășurat o activitate corespun
zătoare, pentru care personal dv. 
sinteți răspunzător. Pe baza celor 
de mai sus, eu data de 10 februa
rie, sinteți eliberat din funcția de 
antrenor, neavînd nici contract 
încheiat, deci nu mai avem ne
voie de serviciile dv.“. Semnează : 
președintele asociației, Gereb Ște
fan. M ...Această „scrisoare* necesita
cîteva completări :

1. Conducerea asociației sportive 
Avîntul Miercurea Ciuc NU A 
ȚINUT NICI UN FEL DE ȘEDIN
ȚA în care să se fi ANALIZAT 
ACTIVITATEA ECHIPEI DE HO
CHEI :

2. Antrenorul Puskas este con
cediat fără avizul federației, fără 
sft se fi stat măcar un minut de 
vorbă cu el» după ce la sfîrșitul 
anului trecut activitatea sa fusese 
apreciată ca FOARTE BUNA ;

3. De serviciile sale nu mai este . 
nevoie cînd : a) echipa Avîntul 
ocupă locul III in clasament, după 
Steaua și Dinamo, învingind in 
ultimele două jocuri pe princi
pala sa contracandidată la meda
liile de bronz, Agronomia Cluj ; 
bi ea dă (cifră record) OPT ju
cători loturilor naționale (A, tine
ret și juniori); c) după un foarte 
fructuos turneu internațional în 
Polonia ; d) cînd biroul federal, 
apreciind calitățile profesionale 
ale iui Ludovic Puskas, îl coop
tează ca antrenor al lotului de 
tineret !

Este, așadar, ceva putred... în 
măsura luată de președintele aso
ciației sportive Avîntul Miercurea 
Ciuc. Vom adăuga că Puskas are 
calificarea de profesor de educa
ție fizică, deține titlul de maes
tru al sportului, a fost de nouă 
ori campion al țării cu echipa 
Steaua și de nenumărate ori por
tar ai naționalei. Conduita sa mo
rală este ireproșabilă, antrenorul 
fiind cunoscut ca un om intransi
gent, integru și mare dușman al 
alcoolului și al vieții nesportive. 
Se pare — oricît de paradoxal 
ar fi — că tocmai aceste calități 
au determinat „mazilirea" să. 
Puskas nefiind de acord cu o se
rie de atitudini neprincipiale pe 
care le-au manifestat unii tova
răși din consiliul asociației (che
furi cu jucătorii și altele...).

Nutrim speranța că în acest caz 
nebulos se va face cît mai curînd 
lumină !

V. CH.
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CEEA CE AU ClȘTIGAT LA FOND, BIATLONIȘTII AU PIERDUT LA TIO

n înfruntarea distanțelor șl a țintelor, in 
întrecerea cu schiorii altor 13 națiuni cu 
pretenții — se știe prea bine că cei ce 
nu vizau un loc fruntaș au renunțat 
dinainte la costisitoarea deplasare im
plicată de primele Jocuri Olimpice or

ganizate în Asia — biatloniștii noștri nu au reușit 
să ocupe locurile pe care le sperau. Au fost aceste 
speranțe prea mari ? Nu au ei valoarea pentru a 
se intercala printre primele șase ștafete și printre 
primii 10 alergători individuali? Nu s-au pregătit 
corespunzător pentru marea confruntcre olimpică ? 
Doar defecțiunile material» sînt cauza ratărilor la 
trageri ? A îmbătrinit echipa noastră de biatlon ?

lată cîteva întrebări — legitime — cărora relată
rile telegrafice din cronicile întrecerilor nu le-au 
putut da răspunsuri complete. Lumea schiului, lumea

sportului nostru, opinia publică dorește însă preci
zări. Vrea să cunoască adevărul. Vrea să știe dacă 
nu cumva și cei ce s-au ocupat direct de pregătirea 
biatloniștilor, ca și noi care i-am urmărit, cît de cît, 
de-a lungul anilor nu le-am supraestimat posibilită
țile. Sau dacă, nu cumva am subapreciat valoarea 
adversarilor întîlnifi pe pistele de la Makomanay, 
necunoscîndu-i suficient, neîntîlnindu-i în ultimii ani 
și neavînd prea multe informații despre ei.

Pentru a putea răspunde, cît mai detaliat și mai 
complet la toate acestea, ziarul nostru a organizat 
și cu biatloniștii (antrenori și sportivi) o masă ro
tundă. In felul acesta am putut completa informații
le noastre ; am putut adăuga cifrelor cu limbajul 
lor precis dar rece, părerile oamenilor, cu acel 
omenesc adaus de 
fruntarea sportivă,

-cu limbajul 
, părerile oamenilor, cu acel 
subiectiv care nu se vede în con
dor adesea hotărăște totul.

CE A JUSTIFICAT PREZENȚA BIATLONIȘTILOR
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NOȘTRI LA SAPPORO
In această tinără disciplină a 

schiului, schiorii noștri s-au afirmat 
de la primele lor participări, la 
J.O. din 1964, G. Vilmoș ocupind la 

t individuală locul 6 (pînă as- 
cel mai bun rezultat al schiului 

nostru la Olimpiadele albe), princi
palul său. atu fiind tragerea. •

Cînd a început să se dispute și 
proba de ștafetă, deși depășiți la 
fond, biatloniștii noștri au reușit să 
se claseze — tot datorită tragerilor 
— printre fruntași (locul 7 Za Gre
noble 1968 și la C.M. 1971; locul 
8 la C.M. 1970).

Ei și-au menținut această poziție 
pînă astăzi, fiind mereu în grupul 
echipelor care asaltează locurile 
4—6. Cu anii, dacă numărul echipe
lor candidate la locurile medaliate 
nu s-a mărit, lupta pentru primul 
loc pe podium dindu-se mereu între 
U.R.S.S. și Norvegia, a crescut însă 
simțitor numărul celor care se luptă

pentru locurile 3—6 (grupa a 2-a 
valorică). 6—7 anul trecut la cam
pionatele mondiale, numărul aces
tor echipe a ajuns să fie 10 la 
Sapporo. Forțele lor sînt sensibil 
egale, unul sau două focuri ratate 
despărțind medalia de bronz de lo
cul 10. Pentru a exemplifica este 
suficient să amintim cîteva inver
siuni făcute numai de la C.M. '71 
yi la J.O. ’72: Polonia care a ciștt- 
gat medalia de bronz la C.M. ’71 
este pe locul 7 la Sapporo, în timp 
ce R.D. Germană s-a ridicat de la 
locul 10 anul trecut, la medalia o- 
limpică de bronz. In proba indi
viduală, rezultatele biatloniștilor 
noștri au fost mai puțin constante 
dar ei au reușit totuși să obțină, 
uneori, locuri care le confirmau po
sibilitățile. Același Vilmoș a ocupat 
de exemplu locul 7 la C.M. ’71. De 
la aceste realități a pornit dezbate
rea organizată de ziarul nostru

!
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Biatloniștii noștri au progresat la fond. O dovedesc diferențele 
dintre campionii mondiali și olimpici și cei mai buni alergători ai 
noștri în cursele respective :

1969 : Tihonov 1
1970 : Tihonov 1
1971 : Speer 1 h
1972: Solberg 1
Deci de la 6:03

h 17:4(5,2 — G.
h 21:42,1 — G. Vilmoș Ih. 27:45,1 
16:20,2 - G. Vilmoș 1h. 21:18,0 
h 13:55,50 — G. Vilmoș lh. 17:52,27 
min. în 1970 la 3:58,23

Vilmoș Th. 23:23,6

NE-AM CUNOSCUT ADVERSARII?
Prof. C. TIRON, antrenorul prin

cipal al lotului de biatlon a răs
puns la această întrebare: „Adver
sarii de la Sapporo au fost — cu o 
excepție — aceiași ca la campiona
tele mondiale din 1971. Deci i-am 
cunoscut! Pe cei mai mulți nu i-am 
mai întilnit intre timp și nu am 
știut ce pregătesc (S.U.A., Anglia, 
Japonia). Cu toții au acordat — în 
vederea Jocurilor Olimpice — o a- 
tenție deosebită biatlonului, dar o 
surpriză reală nu a reușit decit e- 
chipa S.U.A. care, cu arme foarte 
bune a izbutit cea mai precisă tra
gere (o singură tură de penalizare) 
șl pentru prima oară ne-a întrecut. 
Programul nostru de pregătire a 
cuprins cîteva concursuri în care 
trebuia să întîlnim echipele cu care 
ne luptam direct, dar din cauza 

i de zăpadă, din ianuarie, nu 
aceste concursuri s-au putut 

disputa. Am întilnit totuși echipele 
Italiei, R.D. Germane, Franței și 
Poloniei și rezultatele ne-au con
firmat că pregătirea noastră este pe 
drumul cel bun. Astfel, la un con
curs în Elveția, Vilmoș l-a întrecut 
pe Dieter Speer (R.D.G.), campionul I mondial de anul trecut și a ter
minat foarte aproape de francezul 
Daniel Claudou (locul 4 la C.M. 

1’71). Este drept câ la concursul din 
Italia, gazdele ne-au întrecut și pe 
noi și pe Claudou, dar întrecerea
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s-a disputat în condiții speciale 
(la 2 000 m altitudine) care ne-au 
dezavantajat. Adaug că echipa Po
loniei de care ne-au des'părțit clte- 
va minute anul trecut, ne-a învins 
Intr-un concurs preolimpic doar cu 
cîteva secunde. Acestea fiind punc
tele de referință, care au confirmat 
o oarecare creștere a echipei noas
tre, participarea la J.O. era justi
ficată. Faptuj că nu am cunoscut 
și nu am întilnit echipele țărilor 
nordice In perioada preoîimpică nu 
schimba situația. Datorită valorii 
lor generale la fond ele au reușit

Cu un singur minut penali- 
zare (co anul trecut la ,mon- 
diale*), G. Vilmoș ar fi ocu- 
pat la Sapporo locul 9. Dar 
neprecizla la primele două 
trageri (7 minute) l-a trimis 3 

g pe locul 32

5A1

să se claseze, în mod obișnuit, îna
intea noastră. Trebuie totuși să re
marcăm faptul că in ultimii ani 
Finlanda și Suedia au acordat o 
mare atenție tragerii și datorită a- 
cestui lucru au acum o valoare mai 
ridicată. Finlanda reușind chiar să 
cucerească medalia de argint la 
J.O.-.

CUM A DECURS PREGĂTIREA Șl SELECȚIA;
ESTE ECHIPA NOASTRA PREA BATRINA?

Tot prof. C. TIRON ne-a expus 
modul in care s-a pregătit echipa 
noastră pentru Sapporo: „Eu consi
der că pregătirea a fost bună și a 
început la timp, antrenamentul pe 
zăpadă din decembrie de la Mur
mansk asigurîndu-ne o bază de ple
care corespunzătoare. De altfel, re-

zultatele confirmă că biatloniștii 
noștri au făcut progrese la fond. 
Nu spectaculoase, dar 1—2 minute 
care ne îndreptățeau să sperăm la 
locuri între primii 10 la cursa indi
viduală și între primele 6 ștafetă; cu 
pretenții chiar pentru locul 4. De 
altfel, consider că la fond s-a mers

I

bine și la Sapporo. Progresul de la 
fond nu s-a reflectat însă în rezul
tatele finale din cauza tragerilor 
mai'slabe. Putea fi acest progres și 
mai mare ? E greu de spus. Am lu
crat în condiții mai bune ca altăda
tă. dar desigur nu am dispus peste 
tot, unde ne-am dus după zăpadă, 
de mijloacele necesare de recupera
re. Avem și niște obișnuințe din 
care n-am ieșit complet... Selecția 
nu a fost o problemă ușoară, dar 
s-a făcut pe indici obiectivi, între 
care constanța și precizia Ia trage
re a contat mult. Printre alții 
mas acasă Gh. Gîmiță, un 
foarte bun.

Fără îndoială, tragerile au 
obiectul unei pregătiri speciale, 
fiind hotărîtoare și pînă acum 
rezultatele mai bune obținute 
biatloniștii noștri. Am folosit 
armament care pînă acum ne-a mul
țumit și a dat rezultate. Totuși ar
mele pe care le folosim de anul 
trecut, au dovedit o slăbiciune la 
mecanismul de declanșare. A apă
rut chiar în ajunul Olimpiadei, 
ne-a suprins și ne-a cauzat neplă
ceri. Am fost nevoiți chiar să 
schimbăm arma lui Fontana, în a- 
junul ștafetei. Ea a fost bine re
glată, dar schiorul nu a avut în
credere în ea, și adăugîndu-se emo
țiile, a tras slab, acumulînd cele 4 
ture de penalizare care au trecut 
ștafeta de pe locul 6 pe locul 12 
la sfîrșitul schimbului doi. Pentru 
viitor va trebui să ne gîndim, even
tual, la folosirea unor arme de ca
libru mic, apărute acum la Sapporo 
și care se dovedesc foarte precise.

în privința virstei echipei noas
tre, nu consider că ea este bătrînă. 
De altfel, G. Vilmoș (31 de ani) a 
realizat cel mai bun timp la fond 

nu trebuie sășî c.cesî£- $:
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CiȘTIGATE
PRECIZIA

DE TIR PE
La aceste probleme 

înșiși <--------- /’

In plină discuție (de la stingă la dreapta): G. Vilmoș, C. Tiron, C. Carabela, M.

în proba de ștafetă, pe 
schimburi, biatloniștii noștri 
au realizat — cu turele de 
penalizare respective — ur
mătoarele rezultate. (în pa
ranteză locul pe care l-ar 
fi ocupat în schimbul respec
tiv).

1.
2.
3.
4.

28:47,96 (6)
32:19,63 (12)
28:47,13 (5)
29:35,89 (5) 

timpurile re-

N. Vestea 
V. Fontana 
I. Teposu 
G. Vilmoș 

în comparație, <»-
alizate de componenții echi
pei Norvegiei clasată pe lo
cul 4 :

1. Svendsbeget 28^23,86^ (5)
2. Hoyda
3. Nordklid
4. Solberg

29:34,80 (9j
29:41,97 (9)
28:34,78 (3)f̂

\\\\\\\\\\\\\^^
uităm că norvegianul Solberg, cam
pionul olimpic, are 35 de ani, ca 
și Mamatov, iar Safin (cel mai bun 
timp in ștafeta UJLSJS.) are 
de ani".

LA FOND NU AU
TIRULUI? NU ERA

PREZENTA UNUI ANTRENOR
LINGĂ LOTUL DE BIATLON?

La aceste probleme ne-au răspuns 
înșiși concurenții. GH. VILMOȘ: 
„Eu am acumulat penalizările in 
prima parte a cursei. Deci alerga
rea nu m-a deranjat. Am avut un 
mic defect la a~mă (detanta) dam 
cred că mai mult au contat rafalele 
de vînt care au intervenit in poli
gon. Ceilalți — la individual — au 
tras oarecum normal, atit Veștea, 
cît și Fontana rotind în mod obiș
nuit cite 4—5 focuri. La ștafetă 
Fontana a tras cu arma mea și nu 
a avut încredere în ea. Cum însă 
nici alergarea Iui nu a fost pe mă
sura posibilităților cred că a inter
venit și altceva".

Antrenorul M. STUPARU a ținut 
să precizeze: „Tensiunea nervoasă 
a concurenților a fost prea mare și

Și totuși la fond sintem 
încă modești. Eliminînd, de 
la toți concurenții olimpici, 
penalizările de la tir, cel 
mai bun loc ocupat de schi- 
orii noștri — la fond — ar 
fi fost al 27-lea (G. Vilmoș) 
din 53 — competitori.l

cred că a influențat tragerile. De 
altfel, micile incidente cu armele, 
din perioada dinaintea Jocurilor O- 
limpice, le-a minat încrederea".

G. VILMOȘ: „Cu două-trei săp
tămâni înainte ar fi trebuit să des
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fac arma și s-o verific, dar n-am 
avut curajul să o fac".

C. CARABELA, alături de Vilmoș 
cel mai experimentat și mai precis 
trăgător (totuși cu 11 min. de pe
nalizare în cursa individuală) a in
tervenit și el: „Sistemul de declan
șare a armelor noastre s-a dovedit 
slab și a cedat mai curînd decit ne 
așteptam. In ceea ce mă privește, 
nu arma a fost de vină și nici rit- ■ 
mul de alergare. Am avut însă du
reri foarte mari de mijloc și din 
cauza lor nu puteam să-mi găsesc 
poziția de tragere. Din această cau
ză am și stat foarte mult în po
ligon".

în privința eventualei necesități 
de a exista și un antrenor de tir pe 
lingă lotul de biatlon, participanții 
la discuție au arătat că după atîția 
ani de experiență, prezența lui con
tinuă nu putea fi mai utilă.

C. TIRON : „Atunci cînd au exis
tat probleme deosebite am făcut a- 
pel la specialiștii tirului, care ne-au 
vizitat adesea. Cred însă că expe
riența antrenorului Stuparu, și a 
celor mai buni trăgători care au in 
spate 10 ani de biatlon (Vilmoș și 
Carabela) și care, în curînd, cred 
că vor fi antrenori de nădejde, a 
asigurat o bună pregătire. De alt
fel condițiile specifice ale tragerilor 
la biatlon impun ca ele să nu se 
deformeze yi să devină o probă 
specializată de tir".

G. VILMOȘ: „Cel mai mult am 
fi avut poate nevoie de un armu
rieri*.

□

I DUMINICĂ SE ALCĂTUIEȘTE 
ECHIPA DE CICLISM Â 

ROMÂNIEI PENTRU „TURUL 
ALGERIEI"

I Duminică dimineața, rutierii parti
cipă la o nouă întrecere de fond- Or
ganizată de F.R.C., cursa se va des-

Ifășura pe ruta București — Ploiești 
(varianta Buftea), 70 km, cu startul 
și sosirea la km 7 (în apropierea ae
roportului Băneasa).

I Cursa de duminică reprezintă ul
timul test pentru formarea echipei 
României care va participa la „Turul

I Algeriei". Au rămas în discuție 8 
alergători — Vasile Burlacu (Olim
pia). Alex. Sofronie (Dinamo), Va-

Isiie Selejan (Dinamo), Ștefan Suciu 
(Dezrobirea Brasov), Andrei Suciu 
(Dezrobirea Brașov), Nicolae Andro- 
nache (Metalul Plopeni). Constantin

I Ciocan (Dinamo) • și Ștefan Szekely
(C.S.M. Clui) — din care va fi al
cătuită formația de 6 pentru această

I Primă întrecere internațională a anu
lui.

I CONCURS REPUBLICAN DE
I CROS, DUMINICĂ ÎN
. CAPITALĂ
• Duminică dimineața se desfășoară con

cursul republican de cros, cu caracter 
Ide selecție, în vederea alcătuirii lotului 

național pentru crosul Balcanic (Atena, 
19 martie). Pe traseul ales în parcul

situat vizavi de Liceul Gh. Șincai din 
Capitală se vor întrece sute de concu- 
renți din Cluj, Craiova, Roman, Clmpu- 
lung Muscel Galați, Botoșani, Pitești, 
Reșița, Focșani, Oradea, Sibiu, Brașov, 
Brăila. Timișoara, Iași și, bineînțeles, 
din București.

F.R.A. a alcătuit un program bogat, 
în cadrul căruia sînt prevăzute probe 
pentru seniori (10 000 na), senioare (2 000 
m), tineret (6 000 m), juniori (4 OOo m) 
și junioare (1 000 m). Tehnicienii federa
ției vor fi prezenți pentru a urmări evo
luția partlclpanțllor și, firește, pentru a 
reține numele celor mal buni dintre ei. 
După disputarea crosului republican vor 
fi comunicate loturile naționale pentru 
Crosul Balcanic.

O veste de ultim moment : federația 
de atletism din Italia a înscris la crosul 
de duminică doi concurent! pentru a le 
verifica potențialul. Este vorba de Franco 
Fava și Renato Martini,

Primul start se va da la ora 10.

AZI SI MÎINE, CONCURSUL 
INTERNATIONAL „CUPA 

DINAMO" LA SCHI
Pîrtiile Postăvarului găzduiesc as

tăzi și miine întrecerile internațio
nale de schi, dotate cu „Cupa Di
namo". Inițial, erau prevăzute o 
cursă de slalom uriaș și una de 
slalom special, dar, din cauza lip
sei de zăpadă, vor avea loc două 
probe de „special", ambele pe Kant- 
zel. La concurs iau parte doi schi
ori din Austria și patru din Ceho
slovacia,

Pentru reprezentanții cluburilor

din România, disputa constituie un 
prilej de verificare a posibilităților 
în compania unor adversari din 
țări cu tradiție în acest sport Ș», 
în același timp, o ultimă selecție 
înaintea participării la campiona
tul balcanic (4—5 martie, la Bo- 
roveț, în Bulgaria) și pentru _Cupa 
Kapaonik" (4—5 martie, în Iugo
slavia). Primii vizați pentru se
lecționare sînt: D. Cristea. V. 
Brenci, D. Munteanu. Gh. Vulpe, 
C. Văideanu, I. Bobiț la seniori, 
M. Burchi, Al. Manta, Gr. Petre, 
Gh. Bucur la juniori.

Menționăm că seniorii și juniorii 
vor parcurge același traseu, clasa
mentul fiind comun pentru am
bele categorii de concurenți.

O NOUĂ ETAPĂ IN 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PE ECHIPE LA TENIS DE 
MASA

Azi și miine sînt programate noi 
întreceri în cadrul campionatului 
republican de tenis de masă. Par
tidele se vor disputa astfel i sîmbă- 
lă, băieți: Politehnica București — 
Voința București (sala Progresul, 
de la ora 17); fete: Rapid Brașov — 
Spartao I București,

Duminică, băieți: Politehnica 
București — C^LM. Cluj (sala Pro
gresul, de la ora 9), Voința Cluj — 
Comerțul Tg. Mureș, Voința Brașov
— Locomotiva București, Voința 
Arad — CLS.M. Iași, fete: Rapid 
Brașov — Spartac II București.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
DINAMO, DERBYUL ETAPEI 

LA BASCHET

Și săptâmlna aceasta divizia de 
baschet programează întreceri ale 
căror rezultate vor avea conseein'e 
importante asupra Poziției echipelor 
In clasamente. In orim plan se situea
ză meciul Politehnica București — 
Dinamo, formații angrenate direct în 
lupta pentru titlu lată. Insă, progra
mul complet al etapei:

Masculin, etapa a XIII-a (între Pa
ranteze. rezultatele din tur): Politeh
nica București — Dinamo (73—91), 
Rapid — Steaua (62—73), I.E.F.S- — 
I.C.H.F. (56—53), Voința București — 
Mureșul Tg. Mures G8—87), Politeh
nica Cluj — Universitatea Timișoara 
77—100 (24—45), Universitatea Cluj — 
Politehnica Galati C76—84).

Feminin etapa a Xl-a: Voința Bra
șov — A.S. Armata Clui (52—76), Să
nătatea Satu Mare — Universitatea 
Iași (48—52), Constructorul București
— I.EF.S. (51—70), Universitatea Ti
mișoara — Politehnica București (46— 
93), Crișul Oradea — Rapid (47—75).

Stuparu.
Foto ' N. DRAGOȘ

AU FOST ANTICIPĂRILE PREA
îndoială pronosticurile la 
competiții internaționale sînt

Fără 
marile . , _ _
tot mai dificile. Am privit, cu toții, 
prea optimiști posibilitățile biatlo
niștilor noștri ?

M. STUPARU: „De regulă cînd 
facem calcule pentru viitor, pornim 
de la premisa că biatloniștii noștri 
pot trage fără greșeală. Este drept 
că ei au reușit performanțe foarte 
bune la tir. Chiar anul trecut șta
feta nu a înregistrat nici o pena
lizare. Dacă această performanță ar 
fi fost reeditată la Sapporo, am fi 
putut cîștiga medalia de bronz. 
Doar cu două ture penalizare am 
fi fost pe locul 5.

OPTIMISTE?
întrecerea 

atit de dură 
a terminat cursa 
Iată de ce cred că în viitor calcu
lele pe care ne bazăm cînd facem 
pronosticuri trebuie să includă și 
2—3 minute de penalizare. Expe
riența ne arată că, de regulă, ele 
intervin fie dintr-un motiv, fie din 
altul. De asemenea, cred că trebuie 
să acordăm o mai mare atenție 
pregătirii psihologice. In această di
ficilă probă, cu răsturnări de situa
ții de la o tragere la alta, de multe 
ori ea este hotărîtoare".

olimpică a fost însă 
incit nici o echipă nu 

fără penalizări.

Șl TOTUȘI BIATLONUL ARE PERSPECTIVE
Perspectivele acestei discipline 

sportive, cu profund caracter apli
cativ, au fost desigur și ele discu
tate. Iată cîteva păreri:

N, BURCHI (antrenorul singurei 
secții de juniori specializată pentru 
biatlon) : „De cîțiva ani clubul nos
tru S.B.C. Sinaia se ocupă de ju
niori. Această probă dificilă și ca
pricioasă care este biatlonul ne 
pune multe probleme. în general,

Cum se schimba locurile în 
ierarhia biatlonului o dove
desc clasamentele următoare 
ale ștafetelor :

C.M. 1971 J.O. 1972

1. U.R.S.S.
2. Norvegia
3. Polonia
4. Finlanda
5. Italia
6. Suedia
7. România
8. Japonia
9. Franța

10. R. D. G.

1. U.R.S.S.
2. Finlanda
3. R.D.G.
4. Norvegia
5. Suedia
6. S.U.A.
7. Polonia
8. Japonia
9. România

10. Italia

I 
I

tinerii sînt atrași de această probă. 
Dificultățile pe care le întîmpinăm 
la trageri (mai ales din cauza cali
tății armelor folosite) fac însă ca 
rezultatele să nu reflecte munca de 
pregătire și mulți juniori abando
nează. Material uman avem, dar ne 
trebuie materiale corespunzătoare. 
De asemenea, avem nevoie de mul
te întreceri. Actualul calendar, chiar 
intern, este prea sărac (2—3 con
cursuri pe sezon) și nu ne Oferă su
ficiente puncte de referință. Mai 
trebuie să avem grijă de a oferi 
condiții egale tuturor juniorilor, 
pentru a nu se crea discuții, descu
rajări. Proba este grea, implică 
mare răspundere, dar dacă vom 
putea începe pregătirea juniorilor 
de la 14 ani putem ajunge Ia rezul
tate frumoase".

Prof. ION MATEI: „Echilibrul 
de valori pe plan internațional ne

obligă să privim cu aceeași grijă 
pregătirea la fond și la trageri. A- 
vem o experiență care bine valori
ficată ne poate aduce rezultate bu
ne. Cred că anul acesta pregătirea 
tirului a avut slăbiciuni. De aseme
nea, cred că trebuie urmărită 
atent recuperarea și efectuată 
nivelul cerințelor actuale".

Prof. PETRE FOCȘENEANU 
crctarul F.R.S.B.) a arătat, în final, 
că datorită condițiilor materiale
pretențioase și costisitoare, biatlo
nul s-a dezvoltat pe o arie restrîn- 
să. „Avem doar două cluburi și un 
singur poligon corespunzător, pre
gătirea pentru concursurile inter
naționale putîndu-se efectua cores
punzător doar în cadrul lotului. 
Este nevoie, pe de o parte, să fie 
întărite secțiile de bază ale senio
rilor, pe de altă parte, extinsă ac
tivitatea secțiilor de juniori. Viito
rul biatlonului depinde foarte mult 
de colaborarea cu U.T.C. și Minis
terul Educației și Învățămîntului. 
Ea există acum mai mult în vorbe. 
Dar trebuie să devină o realitate.

Federația a acordat biatlonului 
toată grija, dar nu poate suplini 
total pregătirea inferioară care se 
face la cluburi, în viitorul apropiat 
este greu să ne gîndim Ia medalii 
pentru biatloniștii noștri. Pentru 
locurile 4—7 ne putem însă lupta și 
putem să le obținem, dacă nu ne
glijăm nici un. amănunt în pregătire 
și, în special, tirul.

★
Discuțiile s-au oprit aici. Toți 

participanții, sportivi, antrenori, 
profesori care au contribuit intr-un 
fel sau altul Ia dezvoltarea aces
tui sport, s-au arătat gata să-și 
continue cu aceeași seriozitate și a- 
plicație munca pentru progresul 
general al acestei discipline fru
moase și utile. Ei au convingerea 
că doar fapte mărunte au împiedi
cat pe biatloniștii noștri să-și mate
rializeze în clasamente valoarea ac
tuală. Dar mai ales ei sînt convinși 
că acest sport poate încă progresa.

mai
la

(se-

IN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR 
DE AUTOVEHICULE 

(PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE)
Așa cum s-a anunfat anterior, Decretul nr. 471/1971 prin care s-a 

introdus asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă pentru 
pagubele produse prin accidente de autovehicule, intră în vigoare 
la data de 26 februarie 1972 Ca urmare, asigurările facultative de 
răspundere civilă auto existente ;i-au -încetat valabilitatea pe data 
de 25 februarie 1972, orele 24.

Primele de asigurare plătite la aceste asigurări, aferente perioadei 
de după această dată, vor fi virate de ADAS în contul celor datorate 
pe anul 1972 la asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă 
auto, cei în cauză urmînd a achita numai diferentele pînă ia com
pletarea cuantumului primei de asigurare, prevăzută pentru anul în 
curs.

Relații suplimentare se obțin de la unitățile ADAS și administra
țiile financiare.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT
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STMBATA

ATLETISM „ SaU ,,Z3 Au
gust", de la ora 16 : Concursul 
internațional „Cupa de Cristal".

BASCHET : Sala Construc
torul, de la ora 17,30 : Con
structorul — I.E.F.S. (A. f) | 
Sala Ciulești, de la ora 17 : 
I.E.F.S. II — Progresul (B.f), 
Rapid — Steaua (A. m), Olim
pia — Voința București (B. f) ; 
sala Progresul, de la ora 17 : 
Universitatea — Arhitectura 
(B. f), Universitatea — Voința 
Ploiești (B. m), Progresul — 
Academia Militară (B. m).

BOX : Sala Dinamo, de Ia 
ora 18 : gală de verificare a lo
tului de tineret.

FOTBAL : Teren Ghencea, 
ora 15,30 : Steaua — Jiul; te
ren Voința, ora 15,30 : Voința 
Buc. — Carpați Sinaia.

LUPTE : Sala Floreasca, de 
la ora 16,30, etapa finală a 
campionatului municipiului
București la greco-romane, se
niori.

POPICE : Arena Gloria, de 
la ora 16 : Gloria București — 
Petrolul Băicoi ; arena Rapid, 
de la ora 16 ; Rapid — Laro- 
met; arena Constructorul, de 
'.a ora 16 : Constructorul — Vo
ința Constanța — meciuri în 
cadrul campionatului diviziei 
A, feminin.

RUGBY : Teren Ghencea, ora 
16 : Steaua — Rapid, partidă 
în cadrul „Cupei de iarnă".

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : întreceri în cadrul 
campionatului diviziei A, echi
pe.

TENIS DE MASA : Sala de 
la stadionul Republicii, de la 
orele 9 și 16 : „Cupa Școlilor 
sportive".

VOLEI : Sala Constructorul, 
ora 19 : Constructorul — Rapid 
(A. f); sala Institutului Peda
gogic, de la ora 17 : Spartac 
Buc. — A.S.E. Buc. (B. f), Uni
versitatea Buc. — Flacăra roșie 
Buc. (B. f).

DUMINICA

ATLETISM : Sala „23 Au
gust", de la ora 16 : Concursul 
internațional „Cupa de Cristal".

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Voința — Mureșul 
(A. m), I.E.F.S. — I.C.H.F. 
(A. m), Politehnica — Dinamo 
(A. m).

BOX : Sala uzinelor Semănă
toarea, de la ora 10 : meciuri 
în cadrul campionatului de ju
niori (faza pe municipiu).

FOTBAL : Teren Ghencea, 
ora 9,30 : România A (juniori) 
— Unirea Tricolor Buc. ; ora 
11: .România B (juniori) — 
Steaua (tineret-rezerve) ; sta
dionul Giulești, ora 11 : Rapid 
(tineret-rezerve) — Dunărea 
Giurgiu.

LUPTE : Sala Steaua (calea 
Plevnei), de la ora 9, finala 
campionatului municipiului 
București la greco-romane, se
niori.

POPICE : Arena Rapid, de 
la ora 8 : Rapid — Constructo
rul Galați; arena Gloria, de la 
ora 8 : Gloria — Rafinăria Te- 
leajen — meciuri în cadrul 
campionatului diviziei A, mas
culin.

RUGBY : Teren Tineretului 
IV, ora 10 : Lotul de juniori — 
Vulcan; teren Olimpia, ora 10; 
Gloria — Olimpia, partide con
tend pentru „Cupa de iarnă".

SCRIMĂ : Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : întreceri în ca
drul campionatului diviziei A, 
echipe.

TENIS DE MASA: Sala de 
la stadionul Republicii, de la 
ora 9 : „Cupa Școlilor sporti
ve".

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 8 : Voința Buc. — Electra 
Buc. (B. m), Rapid — Șc. sp. 
1 (J. f), C. P. București — Pe
nicilina Iași (A. f), Medicina — 
Aurora (B. m) ; sala Progresul, 
de la ora 8,30 : I.T.B. — Ori
zontul Bacău (B. f), Confecția 
Buc. — Politehnica Galați 
(B. f), Progresul Buc. — Voința 
Constanța (B. f).

„.Privind miercuri după-amiază 
amicalul Steaua — Farul, mi-am a- 
dus aminte de una din observațiile, 
subliniate, cu care s-a întors, de 
curind, antrenorul inginer Mircea 
Dridea din stagiul de schimb de ex
periență efectuat în rîndul cîtorva 
cluburi Rin R.F. a Germaniei. Spu-

care, tntlmplător, suferă de 
mulți ani și echipa lui Dridea, 
trolul, rămasă — prin plecarea 
luiași Badea I — fără conducător 
de joc.

Aceste coincidențe binecunoscute 
de către toți amatorii de fotbal din 
țara noastră nu fac decît să subli-

mai 
Pe- 

ace-
ale unei eehipe, absența coordonato
rului este sinonimă, prin semnifi
cații, ou absența capului de la un 
trup cu membre puternice.

Aceste® fiind zise — la o temă 
discutată nici prima și, slntem si
guri, nici ultima oară, actualitatea 
ei revendiclnd așteptate soluții — ne

C'T'-

MARIO CORSO ALLAN BALLRADU NUNWEILLER 
trei renumiți coordonatori de joc

REINT1LN1RE CU POLLAK

nea fostul internațional ploieștean 
„toate echipele pe care le-am ur
mărit beneficiază de aportul cite 
unui jucător coordonator de clasă, 
care impune o linie, un stil de joc, 
uneori chiar o anumită culoare an 
samblului pe care-1 dirijează."

Veți spune, poate, că „descoperi
rea" nu are nimic extraordinar, ba, 
dimpotrivă, este destul de comună...

De ce comună ? Pentru că este 
firesc („și obligatoriu" — ar zice, 
probabil, teoretiaienji) ca orice echi
pă să aibă un coordonator de va
loare, un așa-zis „șef de orchestră", 
după cum l-au botezat, metaforic, 
cronicarii imaginativi.

Asistînd la jocul Steaua — Farul, 
mi-am reamintit vorbele antrenoru 
lui petrolist, șocat de o izbitoare 
evidență: nici una din cele două 
echipe pe care le priveam nu avea 
un autentic coordonator de joc!

Cunoscînd această suferință co
mună celor două formații încă din 
timpul turului actualului campio
nat, în care le-am văzut evoluind 
separat în diferite meciuri, recenta 
lor prezentare pe aceeași scenă a 
scos parcă mai mult în relief marea 
lor lacună.

Două echipe 
rul nostru — 
joc.

Privind jocul Stelei, asistată 
miercuri de către antrenorul secund 
Constantin, nu puteai să nu te gîn- 
dești că această echipă duce lipso 
unui coordonator din clipa 
gerii tocmai a jucătorului..- 
stan tin.

w De partea cealaltă. Farul 
lipsa coordonatorului Badea,
pa constănțeană resimțind în ul
tima jumătate de an o absență de

cu nume în socce- 
fără coordonator de

retra-
Con-

acuza 
echi-

nieze situația că în campionatul 
nostru coordonatorii de joc de certă 
valoare sînt o rara avis. Efectele se 
văd. Nu întâmplător, auzim adese
ori vorbindu-se despre jocul NE
CRISTALIZAT ai unora dintre e- 
chipele noastre. Respectivele echipe 
sînt tocmai acelea care n-au un 
coordonator de joc.

Oricît de priceput ar fi un an
trenor, el are nevoie — în teren — 
de un jucător care SA-L REPRE
ZINTE, care să hotărască și even
tual să reprofileze tactic, în func
ție de surprizele oferite de adver
sar, evoluția echipei.

Neexistînd time-out-uri, ca la alte 
jocuri, coordonatorul unei echipe de 
fotbal poartă, la fiecare meci, 
vrînd-nevrînd responsabilitatea u- 
nei reprize.

Ni se întîmpiă adeseori să remar
căm că întregul joc al unei echipe 
TRECE,, invariabil, pe la același 
om. Dobrin, la F.C. Argeș ; Radu 
Nunweiller, la Dinamo, Dumitru, 
la Rapid ; Pescaru, la Steagul roșu; 
sau, evocînd echipe reprezentative, 
Rivera — Italia, Boby Charlton — 
Anglia, Overath — R.F. a Germa
niei, Gerson — Brazilia etc.

Toate, sau aproape toate mingi
le îl CAUTA pe acel fotbalist de 
concepție care structurează întrea
ga arhitectură a jocului echipei sa
le. De la el, mingile pleacă IN FO
LOSUL coechipierilor, puși, de re
gulă, de o 
valoare de 
gent, care 
balonul in 
bile de joc.

Oricît de 
ta diferitele compartimente

întrebăm, printre altele, cu legitimă 
curiozitate : oare cînd va apare la 
Steaua un jucător coordonator de 
„tip Constantin", produs de antre
norul Constantin ?

Marius POPESCU

Vi-1 amintiți, desigur, pe Pollak, 
fotbalistul cehoslovac care în dra
maticul meci din toamnă, România 
— Cehoslovacia, a tins, prin calita
tea jocului prestat, să egaleze... 
gloria lui Dobrin 1 Atunci, în me
ciul acela de mare miză, noi nu 
prea l-am iubit pe Pollak, pentru 
că el potența evident capacitatea 
eehipei sale, deși în sinea noastră 
i-am recunoscut strălucirea tehnică 
și rafinamentul tactic.

Pollak joacă în echipa V.S.S. Ko
sice, lideră în campionatul ceho
slovac. Acum cîteva zile, la Cluj, 
cînd formația sa a pășit în arenă 
pentru a înfrunta „Universitatea", 
spectatorii au avut aplauze mai 
multe șl mal calde pentru fotba
listul acela pleșuv, cu tricoul nr. 9. 
Purtătorul lui era Pollak în per
soană. După meci i-am solicitat un 
interviu.

— Opinia publică din țara noas
tră vă consideră cel mai dotat ju
cător cehoslovac, judeeîndu-vă după 
superioritatea certă asupra coechipie
rilor în meciul România — Ceho
slovacia, vizionat de o țară întrea
gă. Totuși, în ancheta clasică de 
sfirșit de an, în Cehoslovacia nu fi
gurați pe locul întîi.

— E adevărat, eu m-am clasat 
al treilea, pentru că un criteriu 
ferm în stabilirea punctajului îl re
prezintă, la noi, continuitatea în 
joc. Or, eu am fost accidentat se
rios și scos practic din competiție 
vreme de cinci etape. Ziariștii și 
antrenorii care au votat au ținut 
seama de această absență.

— Credeți că se poate vorbi de 
un pas pe loc sau de un regres al 
fotbalului cehoslovac ?

— Cota valorică a unui -fotbal 
național se măsoară prin rezultatele 
internaționale. După C.M. din Me
xic, fotbalul nostru a fost zguduit 
de frămîntări interne, care au tri
mis pe tușă pe cci mai buni jucă
tori, în meciul cu Finlanda, din ca
lificările în campionatul Europei. 
1—1 acela pe teren propriu s-a răz
bunat în cele din urmă, diminuin- 
du-ne șansele de promovare.

— Numiți-i pe cei mai buni fot
baliști pe care i-ați văzut.

— Pele și Bobby Charlton (Pol
lak zîmbește apoi brusc). Toată lu
mea spune că eu aș semăna cu ce-

A.S.A. TG. MUREȘ VICTORIOASA
IN AL TREILEA MECI DIN ALBANIA

TIRANA, 25 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază. In fața a 
18 000 de spectatori, pe frumosul 
stadion din orașul Korța, A.S.A. 
Tg. Mureș a întîlnit formația lo
cală Skenderbeu din prima divi
zie a campionatului Albaniei.

Fotbaliștii mureșeni, din rîndul 
cărora s-au remarcat Lucaci, 
Czako, Hajnal și Nagel, au reușit 
un joc valoros, cîștigînd cu 2—1 
(2—0), datorită golurilor realizate 
de Hajnal 
(min. 29). 
Vaso (min

Meciul a 
gime de Radio Tirana, iar a doua 
zi după jcc, ziarele au avut cu
vinte elogioase la adresa echipei 
românești-

A.S.A. își încheie turneul dumi
nică, la Tirana, cînd va întîlni se
lecționata orașului (care în bună 
măsură se confundă cu echipa na
țională), iar luni pleacă spre țară.

manieră superioară in 
acest dispecerat inteli- 
creează ocazii și oferă 
eondiții cit mai favora-

echilibrate s-ar prezen- 
de joc

LOTUL REPREZENTATIV S-A ÎNAPOIAT IERI ÎN ȚARĂ
Ieri după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, pe calea aerului, venind 
de la Atena (punctul terminus al 
turneului tureo-grec) lotul repre
zentativ al țării noastre. Jucătorii 
Lupescu și Dumitru nu s-au întors 
încă, ei alăturîndu-se echipei Ra-

pid care, după cum se știe, se a- 
flă în turneu de pregătire In Gre
cia.

Componenții lotului au fost în- 
tîmpinați pe aeroport de reprezen
tanți ai F.R. FotbaL rude și prie
teni.

Tineretul-înfăptuitorul speranțelor

(min 28) și SzSllOsy 
Pentru gazde a înscris 
81).
fost transmis în între-

MIINE ARE LOC
O CONSFĂTUIRE
A ARBITRILOR

dimineață, la ora 8,30, 
ședințe a C-N.E.F.S-, are

Mîine 
sala de _ „ .. _ ___ ____
obișnuita consfătuire a arbitrilor 
loturile divizionare A și B, dinaintea 
reluării activității competitionale.

Cu acest prilej, va fi prezentată o 
informare pe marginea activității de 
arbitraj in turul campionatului și vor 
fi luate In discuție o serie de proble
me tehnice Și organizatorice, menite 
să contribuie la îmbunătățirea arbi
trajului. la meciurile din retur.

La această consfătuire vor participa 
peste 200 de arbitri.

umbra lui 
orice con- 
două luni

o.

re ta

își mîngîie

citi torilor ziarului

lebrul internațional englez. Compa
rația mă flatează intr-un fel, dar 
eu vreau să evadez din 
Bobby și pentru a evita 
fuzie posibilă... iată, de 
mi-am lăsat mustață...

Cu gest reflex, Pollak 
mustața roșcovană și rîde ou un aer 
timid.

. t

Cfo

Felicitări
„Sportul" și satisfacții mari la lec
tura unor vești îmbucurătoare 

POLLAK

— Cîți ani aveți și care vă este 
palmaresul ?

— Am 24 de ani. Am fost selec
ționat de opt ori în echipa naționa
lă de juniori, de șase ori în cea de 
tineret și de 12 ori în prima repre
zentativă a țării.

— Credeți că V.S.S. Kosice va fi 
noua campioană a Cehoslovaciei ?

— Greu de spus. Noi vom face

La sfirșit

MECIURI
• Mai avem doar o săptămină 

pînă la reluarea sezonului ccm- 
petițional oficial, cînd diviziona
rele A și celelalte 16 echipe din 
diviziile B și C, calificate din 
etapele anterioare, se var întrece 
în „16”-imile Cupei României. în 
această ultimă fază a Pregătirilor 
echipelor vor susține azi și mîi- 
ne noi jocuri de verificare.

• în Capitală, vor avea loc mai 
multe partide. Azi, pe terenul 
Ghencea, de la ora 15,30, se vor 
întîlni două divizionare A: Steaua 
și Jiul. Mîine se vor disputa alte 
meciuri. Primele două, de fapț 
teste ale lotului de juniori 
U.E-F.A., sînt găzduite de terenul 
Ghenoea, de la ora 9,30. în des
chidere, România A va avea ca 
parteneră divizionara C Unirea 
Tricolor București, iar de la ora 
11 România B va juca cu for
mația de tineret-rezerve Steaua. 
Un alt ioc se va desfășura pe 
stadionul Giulești, de la ora 11, 
între „cadeții” Rapidului și divi
zionara B Dunărea Giurgiu.

® La Craiova, va evolua Spar-

ta-tot posibilul, dar nu ne convine 
lenajul la două puncte distanță al 
lui Slovan Bratislava, mai ales 
meciul din retur îl vom juca la 
acasă.

— Ce vă mai pasionează în afara 
jocului de fotbal ?

— Ping-pongul și cinematograful.
Pe toată durata interviului, Pol

lak a avut atitudinea unui băiat 
timid, stingherit parcă de împreju
rare. Pare un om interiorizat și de 
o delicatețe necontrafăcută. Mi-1 în
chipuiam altfel, căci în teren, per
sonalitatea lui debordează,

Ion CUPEN

de săptămină

AMICALE
tak Subotița, echipă bine cotată 
în campionatul Iugoslaviei. Oas
peții vor întîlni Universitatea, pe 
stadionul Central, de

• Un meci-revanșă 
Politehnica și Sport 
Jocul se va disputa 
23 August, de la ora 11,30.

• O altă „revanșă” va avea 
loc la Constanta, între Farul și 
Progresul Brăila, pe stadionul 1 
Mai, de la ora 15,30.

• La Brașov, pe stadionul Ti
neretului, de la ara 11,30, Steagul 
roșu va Primi replica Politehnicii 
Galați.

• F.C. Argeg se va dePlasa la 
Sibiu, unde va întîlni formația 
locală C.S.M. Jocul va fi găzdui! 
de stadionul Metalul, cu începere 
de la ora 11,30.

• Si liderul seriei a doun 
a diviziei B, C.S.M. Reșița, va 
iuca în deplasare. Reșițenii întâl
nesc la Deva formația Mureșu!.

• Pe stadionul Municipal din 
Cluj, C.F.R. va primi replica Mi
nerului Baia Mare. Meciul va în
cepe la ora 11.

la ora 11,30. 
la Iași. între 
Club Bacău, 
pe stadionul

că 
ea

■■

SPORTUL VRlNCEAN PE CALEA AFIRMĂRII
Echipele se pregătesc cu febri- 

9 litate pentru startul din sezonul 
competițional de primăvară.

In imagine, unul din ultimele 
antrenamente ale divizionarei B 
Corvinul Hunedoara.

Foto : Theo MACARSCHI

V

r

(Urmare din pag. 1)
rirea temeliilor pe care urma Să se 
construiască noua societate, cea so
cialistă. Faptele lor au constituit 
dț'-a lungul anilor pilde vii de dă
ruire luptei, de ^făire militantă a 
vieții, de cutezanța și dîrzenie.

Este un titlu de mîndrie pentru 
generațiile tinere de astăzi că în do
cumentele de partid, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciază că în tot ce s-a 
înfăptuit în țara noastră în anii con
strucției socialiste, in toate marile 
succese obținute în industrie, pe o- 
goare, în școii, universități, în- insti
tute de știință și cultură sînt încor
porate hărnicia, dăruirea și entuzias
mul tinerei generații. Indeplinindu-și 
cu cinste și abnegație rolul de aju
tor de încredere al partidului în edu
cația comunistă a tinerei generații. în 
mobilizarea întregului tineret la efor
turile poporului nostru pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid, de 
Congresul al X-lea al P.C.R., uteciștii 
au fost prezenți pretutindeni unde s-a 
dus lupta, {5e fronturi largi, pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei, artei și culturii, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, pentru progresul 
vieții spirituale și materiale a patriei 
socialiste. Să ne gîndlm numai la 
cite uzine, cite mari obiective in
dustriale. economice și social-cultu- 
rale, cîte șantiere nu s-au născut Și 
nu și-au durat viața sub zodia mun
cii entuziaste a tineretului. în mo
mentul de față, în dorința de a 
întâmpina marea aniversare cu suc
cese remarcabile în muncă, întregul 
tineret al țării, condus de partid, 
mobilizat de organele și organiza
țiile U.T.C- înscrie o participare 
activă, notabilă, cu un randament 
maxim, pe șantierele construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In cartea de onoare a

PLENARA 
COMITETULUI FEDERAȚIEI 

DE HANDBAL
Astăzi, la sediul C.N.E.F.S. din str. 

Vasile Conta nr. 16. va avea loc, începînd 
<P la ora 16, în sala de la etajul VIII, 
plenara Comitetului federaței de hand- 
b-r Cu acest prilej se va prezenta darea 
de seamă a activității pe anul 1571 și 
s e vor supune spre discuție și aprobare 
proiectele de buget Și de calendar pe 
1-1972. Vor lua parte, membrii Comi- 
— u’i și Biroul Federal, activiști ai 
comisiilor județene, antrenori și arbitri 
cin întreaga țară. 

întrecerii socialiste, tinerii consem
nează, zi de zi, fapte uluitoare prin 
valoarea și semnificația lor. Se des
chid mereu noi șantiere ale muncii 
patriotice, șantiere ale tinereții, for
mă de manifestare a dragostei față 
de patria socialistă. Iată forța ade
vărată a luptei și capacității crea
toare a tinereții nedezmințite. Ute
ciștii, schimbul de aur al țării, 
uteciștii — schimbul de mîine al 
partidului — sînt formule intrate în 
limbajul obișnuit tocmai pentru că 
asemenea adevăruri au o impresio
nantă acoperire în fapte de muncă, 
în fapte de viață. încrezători, neclin
tiți în viitorul lor fericit, uteciștii 
se angajează trup și suflet față de 
Partidul Comunist Român, ca uniți 
grin aceleași idealuri. gînduri de 

ine și sentimente patriotice, prin 
munca rodnic înfrățită, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități să nu precupețească nici un 
efort pentru a traduce în viață, cu 
consecvență și hotărîre nestrămu
tată, politica partidului nostru, isto
ricele sarcini trasate de Congresul 
al X-lea. Partidul nostru întreză
rește în tineretul țării, în U.T.C., 
nu numai un continuator demn al 
aspirațiilor unei țări, al unui popor 
aprig încercat de-a lungul exis
tenței sale, ci vede în el, zi de zi, 
ceas de ceas, un vajnic înfăptuitor 
al tuturor speranțelor de azi și de 
mîine.

(Urmare 
din pag. 1)

todă ar putea fi însușită și de alți 
tehnicieni, care nu prea respectă o 
asemenea prevedere.

„Obiectivul nostru pentru ’72 este 
—ne spunea profesorul Pătrașcu— 
să dăm elemente loturilor de ju
niori și tineret, căci la titlu nu pu
tem să ne ginditn. La lupte libere, 
acesta este apanajul formației Stea
ua. La ora actuală, am pregătit 
pentru lotul national de juniori 
cinci sportivi, patru dintre ei fiind 
și campioni. Aceștia sînt G. Ștefan 
(cat. 48 kg), V- Tomescu (52 kg), 
I. Dumitru (60 kg), N. Dorobanții 
(65 kg) și A. Bălăianu (81 kg). A- 
proape toți fac parte și din echipa 

de seniori din divizie".

(Urmare din pag. 1)

O interesantă pledoarie in favoarea 
practicării de către elevi a orientării 
turistice a susținut-o proL Emil Giur- 
gea, care a aratat că aceasta utilă dis
ciplină sportivă nu se bucură de spri
jinul cuvenit in școli.

Pentru îmbunătățirea propagandei 
sportive șl atragerea cit mai multor 
tineri pe stadioane, propuneri intere
sante au formulat tovarășii Constantin 
Bucan, șeful Comisiei sport, turism șl 
pregătire militară a Comitetului județean 
U.T.C., Sandu Paroiu, șefui Comisiei 
sport și turism a Consiliului sindical 
județean, și Zigmund Lupu, prof, la 
Uceul „Unirea".

Subliniind făptui că dezvoltarea mai 
susținută a activității sportive (fie ea 
de masă, fie de performanță) este de
pendentă, în mare măsură, de crește
rea corespunzătoare a bazei materiale, 
ca șl a electivului de cadre tehnice, 
participanțli la plenară au acordat un 
larg spațiu în dezbateri diferitelor 
aspecte ale acestor probleme deosebit 
de actuale.

După cum s-a menționat, anul trecut 
au fost date In folosință citeva impor
tante obiective de interes general, 
printre ele figurind sala de atletism și 
arena de popice cu patru piste din 
Focșani. De asemenea, au fost bitumi
nate 11 terenuri de handbal, volei, 
tenis și baschet, s-a încheiat amena
jarea plajei „Putna” (cu o capacitate 
de 3 000—3 500 locuri) pentru populația 
municipiului Focșani. Tot în 1971, răs
punsul dat de județul Vrancea la 
chemarea județului Galați a stimulat

ÎNCEPE CAMPIONATUL ȘI LA LIBERE
Deci, la Rapid, majoritatea celor 

10 titulari sînt tineri (vîrsta medie 
a echipei fiind 22 ani). Există însă 
și un veteran în formație, D. Cran- 
tea (29 de ani), care concurează sub 
culorile clubului ceferist de mai 
bine de 10 ani.

Iată echipa de bază, care s-a pre
gătit pentru campionat: Gh. Ștefan 
cat. semimuscă — 48 kg), V. To
mescu (muscă—52 kg), N. Roman 
(cocoș — 57 kg), D. Crantea și I. 
Dumitru (pană—62 kg), C. Lupu (se- 
miușoară — 68 kg), St. Popescu 
(ușoară — 74 kg), M. Straton (se- 
mimijlocie — 82 kg), L. Rădoi și A. 
Bălăianu (mijlocie — 90 kg), I. 
Munteanu (semigrea — 100 kg) și 
Al- Chircă (grea — 4-100 kg)

T. RABȘAN

numeroase inițiative locale pentru
amenajarea și reamenajarea de baze 
sportive in orașele Adjud și Odobești, 
in comunele Tătăranu și Urechești.

Cu toate acestea, situația bazei mate
riale a sportului din județul Vrancea 
continuă să râmină nesatisfăcătoare. 
Puține asociații din întreprinderi șl 
instituții, din școli și de la sate au 
baze proprii cit de cit corespunzătoare, 
celelalte apelind la bazele existente 
de interes municipal sau orășenesc, 
care nici ele nu pot face față solici
tărilor, mal ales în perioada de iarnă.

Situația bazei materiale s-ar putea, 
desigur, îmbunătăți simțitor dacă, pe 
lingă investițiile de la centru (din 
partea C.N.E.F.S. și a U.G.S.R.) și cele 
ale unor consilii populare, ar exista 
mai multă inițiativă locală. Dar, așa 
cum s-a relevat și in plenară, din acest 
punct de vedere in multe locuri din 
județul Vrancea se acționează foarte 
lent. Inițiative valoroase de felul celor 
de la liceul din Vidra și Școala gene
rală din Adjud au rămas exemple izo
late, majoritatea conducerilor de școli 
dovedind inerție, neintreprinzind nici 
o acțiune mai energică, așteptind ob
ținerea unor fonduri din afară. Din 
cauza acestui imobilism de neînțeles, 
pină și curțile unor școli, în care s-ar 
putea face sport, au ajuns într-o stare 
Igienică necorespunzătoare. La rîndul 
lor, conducerile administrative ale în
treprinderilor și instituțiilor, ca și co
mitetele sindicatelor nu se preocupă in 
măsură suficientă de valorificarea po
sibilităților pe care le oferă prevede
rile legale actuale pentru sprijinirea 
dezvoltării bazei materiale a sportului.

Iată prima etapă la lupte libere, 
care în urma tragerii la sorți, pro
gramează reuniuni numai în pro
vincie. LA BRAȘOV (două reuni
uni) — Steagul roșu (organizatoare 
întâlnirii) — Progresul București — 
Progresul Brăila ; Dinamo Brașov — 
Rapid București — Steaua; LA 
SF. GHEORGHE — Autosport Sf. 
Gheorghe — Dinamo București — 
Nicotină Iași; LA GALAȚI — Du
nărea Galați — Metalul Tîrgoviște 
— Tomistex Constanța; LA LU
GOJ — Vulturii textila Lugoj — 
Olimpia Satu Mare — Mureșul Tg. 
Mureș. Etapa de la Timișoara, unde 
urmau să participe echipele C.F.R. 
Timișoara, Lemnarul Odorhei și 
A.S..A Brașov — s-a amînat.

Lipsa de inițiativa se manifestă evi
dent și în mediul rural, unde prin 
destule locuri consiliile populare co
munale și conducerile cooperativelor 
agricole de producție nu dovedesc in
teres față de nevoile asociațiilor spor
tive, iar organizațiile U.T.C. nu mobi
lizează ra suficientă măsură tineretul 
la munca patriotică pentru amenaja
rea de terenuri destinate sportului.

Pe de altă parte, așa cum foarte 
just a făcut observația in plenară tov. 
Ion Vasiliu, președintele C.O.E.F.S. 
Adjud, apare de neînțeles atitudinea 
celor ce au lansat în anul trecut în
trecerea pentru amenajarea celei mai 
frumoase baze sportive, dar care au 
uitat pe parcurs de ea, lăsind-o baltă, 
neurmărindu-i efectele.

Pentru remedierea acestor stări ne
gative de lucruri și impulsionarea

Boxerul Gh, Cilțea, campion na
țional de juniori in 1971 la cate
goria 48 kg, unul dintre primii 

performeri vrinceni.

acțiunilor de amenajare a bazelor 
sportive, Consiliul popular județean a 
întreprins recent o acțiune demnă de 
toată lauda, la care s-a referit în cu- 
vîntul său și tovarășul loan Deciu, vi
cepreședinte al acestui for. în urma 
solie tării, forului respectiv, toate con
siliile populare în subordine și-au ex
primat angajamente ferme pentru anul 
în curs privind amenajarea de noi 
baze sportive prin forțe și resurse lo
cale. Toate aceste angajamente au fost 
cumulate intr-un plan general unitar 
pe județ, în care sînt cuprinse, tot

odată, obiectivele ce urmează a fi re
alizate prin contribuția C.J.E.F.S. și a 
altor factori județeni, precum și prin 
contribuția în bani a cetățenilor, esti
mată la circa un milion de lei.

Trecînd la problema cadrelor, parti
cipants la plenară au scos în evidență 
meritele unor instructori, antrenori, 
profesori de educație fizică și activiști 
ca Ovidiu Gavrilă, Ion Oprișan, Jorj 
Mârcuță, Gh. Ciungu, Constantin Ion, 
Gh. Hărăbor, Postolache Ghiniță, Va- 
leriu Grigoraș, Agripina Nanu, Petre 
Enache, Zaharia Blindu și alții, care 
muncesc cu multă pasiune și devota
ment. Totodată, a fost aspru criticată
— mai ales prin cuvîntul prof. Gavrilă 
Ovidiu, de la Școala sportivă din Foc
șani, un vrednic și devotat slujitor al 
sportului local — lipsa de pasiune și 
de interes a altor tehnicieni și activiști 
sportivi, printre care chiar unii mem
bri ai Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport care nu vin nici 
măcar la ședințele convocate și care
— consecvenți — nu și-au făcut apa
riția nici la această plenară.

Apreciindu-se unele acțiuni între
prinse de C.J.E.F.S. în domeniul pre
gătirii cadrelor, s-a subliniat totodată 
că situația continuă să rămînă nesa
tisfăcătoare, atîta timp cît în tot jude
țul activează numai 10 antrenori (din
tre care doar 5 cu normă întreagă), 
iar din cei 186 de profesori de educa
ție fizică numai 56 au calificarea nece
sară. In privința instructorilor, numă
rul lor s-a mai apropiat de cerințe în 
școli, dar continuă să fie mult sub 
necesități în întreprinderi, instituții și, 
mai ales, la sate, unde chiar și cei 
existenți sînt inactivi

Asupra necesității luării unor măsuri 
corespunzătoare pentru continua îmbu
nătățire a pregătirii cadrelor, cît și 
asupra altor probleme de mare impor-' 
tanță pentru mișcarea sportivă din ju
deț, dezbătute de plenară, s-a referit 
și tovarășul Ion Pătrașcu, secretar al 
Comitetului județean de partid. Inter
vențiile sale, deosebit de oportune, au 
contribuit substanțial la clarificarea 
multora dintre problemele discutate în 
plenară, la conturarea de soluții și de 
măsuri practice în vederea ridicării la 
un nivel superior a activității viitoare.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Ioviță Popa, șeful 
secției organizare și control a C.N.E.F.S., 
care a subliniat că, printr-o conjugare 
mai bună a eforturilor tuturor factori
lor locali, pot fi obținute rezultate su
perioare celor dobîndite anul trecut. 
Arătînd că se mai fac unele acțiuni 
cam de paradă, vorbitorul a accentuat 
asupra necesității de a scoate cît mai 
mult tineret pe stadioane, în aer liber, 
de a se extinde practicarea gimnasti
cii zilnice de întreținere. Menționînd 
că orașul Focșani are o sală bună de 
atletism, dar rezultatele atleților sînt 
încă modeste, tov. Ioviță Popa, a subli
niat că este necesar ca județul Vrancea 
să se profileze pe anumite ramuri de 
sport, stabilindu-se responsabilități 
precise asociațiilor sportive rezultate 
din planul cincinal de dezvoltare a miș
cării sportive județene,

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
LA PRONOSPORT!

Se aduce la cunoștința partici- 
panților la concursul Pronosport 
nr. 10 de duminică 5 martie 1972, 
că meciul I : Minerul Baia Mare 
— Universitatea Cluj (Cupa R.S.R.) 
se înlocuiește cu meciul I : Ci
mentul Medgidia — C.F.R. Cluj 
(Cupa R.S.R.). în acest scop pro
gramul concursului Pronosport nr. 
10 din 5 martie a.c. va arăta ast
fel : I : Cimentul Medgidia —C.F.R. 
Cluj ; II : F. C. Galați — Farul ; 
III : C.F.R. Timișoara — S. C. Ba
cău ; IV ; Metalul Plopeni — Cri- 
șul ; V ; Tractorul — Politehnica 
Iași ; VI : Olimpia Satu Mare — 
Universitatea Craiova (toate a- 
ceste meciuri se desfășoară în ca
drul Cupei României) ; VII; Cata
nia — Palermo ; VIII: Foggia — 
Ternana ; IX ; Genoa — Reggiana; 
X î Modena — Como ; XI ; Peru
gia — Brescia ; XII : Sorrento — 
Reggina; XIII: Taranto — No
vara.

• Biletele pentru tragerea spe
cială Pronoexpres a Mărțișorului 
din 1 m^ftie, se găsesc de vînzare 
la toate agențiile Loto-Pronosport. 
La această mare tragere puteți cîș- 
tiga ; bani, autoturisme și excursii 
TURUL CEHOSLOVACIEI și TU
RUL AUSTRIEI. Procurați-vă din 
vreme biletele.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 25 FEBRUARIE 1972

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.407.256 lei din care 12.037 le, report.

EXTRAGEREA I : 62 72 11 39 ’ 24 88 
4 33 68

Fond de cîștiguri : 682.460 lei din care 
12.037 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 67 56 53 22 12 
70 59

Fond de cîștiguri : 724.796 lei.
Plata cîșfigurilor pentru această tra

gere se va face astfel : în Capitală în
cepînd de sîmbătă 4 martie pină la 10 
aprilie 1972 inclusiv ; in tară începînd 
aproximativ de marți 7 martie pînă la 
10 aprilie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



Azi, la Lake Placid

ÎNCEPE UNIVERSIADA ALBĂ
La New York, In turneul „Vanderbilt"

ii

Corespondența speciala pentru SPORTUL

NUME NOI Șl VECHI IN SELECJIONATA DE HANDBAL 
A R.D. GERMANE LA „TROFEUL CARPAȚI"

Reprezentanții României concurează la patinaj 
artistic, schi-alpin și schi-fond

U 
după 
poro, 
gură 
reține 
Este vorba de a 8-a ediție 
rilor mondiale universitare 
nă care se deschide astăzi 
țiunea americană Lake 
Timp de nouă zile, peste 
stu'denți sportivi, veniți din 23 de 
țări ale lumii, vor participa la în
treceri de schi alpin, schi fond, pa
tinaj Viteză, patinaj artistic și ho
chei pe gheață. Patinoarul este a- 
celași unde s-au desfășurat cu 40

interval de două săptămîni 
Olimpiada albă de la Sap- 
o altă competiție de anver- 
a sporturilor de iarnă va 
atenția amatorilor de sport, 

a Jocu- 
de iar- 
în sta- 
Placid. 
300 de

PREȘEDINTELE

A DEMISIONAT...
Președintele Comitetului de orga

nizare a J.O. de iarnă de la Den
ver (1976). Robert J. Pingle, a de
misionat. în scrisoarea adresată 
primarului orașului Denver. R. J. 
Pingle a ținut să sublinieze că nu 
este vorba de „lipsă de încredere 
sau de scăderea entuziasmului", 
însă obligațiile profesionale nu-i 
permit să se ocupe de o problemă 
atît de complexă cum este aceea 
a organizării unei Olimpiade.

de ani în urmă Jocurilor Olimpice.
Printre participanți se pot întîl

ni nume cunoscute. începind cu 
campionul olimpic Erhard Keller 
(R. F. a Germaniei) la patinaj vi
teză, norvegianul Roar Groenwald 
— medalie de argint la schi fond, 
sovieticul Fedor Simașov — com
ponent al ștafetei URSS, campioa
nă olimpică, 
Petkevici 
Proskurin 
schiorii alpini vest-germani Chris
tian Neureuther și Franz Vogler.

La hochei pe gheață principalele 
candidate la titlu sînt echipa SUA. 
în linii mari aceeași care a parti
cipat la Sapporo și care va veni 
la București (Dentru campionatul 
mondial-grupa B). formația URSS. 
învingătoare la edițiile precedente, 
avînd prima șansă în calculele teh
nicienilor și Canada care se anun
ță a fi o concurentă redutabilă.

La Universiada aibă. România 
este reprezentată de Elena Moiș, 
(patinaj artistic), Nicolae Crețoi 
(schi alpin) și Ion Dudu (schi 
fond).

Programul primei zile este ur
mătorul : festivitatea de deschide
re. hochei pe gheață, patinaj artis
tic (figuri impuse bărbați și pe
rechi).

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis de 
la New York, contind pentru „Ma
rele premiu-FTLT“. a continuat cu 
disputarea partidelor tiin turui trei 
al probei de simplu. Jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a întîlnit pe a- 
mericanul Brian Gottfried, pe care 
l-a învins in două seturi cu 6—1, 
6—1.

Alte rezultate : Gimeno (Spania)- 
Parun (Noua Zeelandă) 4—6, 6—2, 
6—2 ; Gisbert (Spania) — Barthes 
(Franța) 7—6, 4—6, 6—3 ; Richey 
(S.U.A.) — Orantes (Spania) 4—6, 
6—3, 6—4 ; Connors (S.U.A.) —
Battrick (Anglia) 6—1, 6—1.

în sferturile de finală ale tur
neului, Ilie Năstase îl va întîlni 
pe americanul Jimmy Connors.

La ora dnd apar aceste rânduri, 
antrenorul primei selecționate de 
handbal a R. D. Germane, Helnz 
Seiler, este preocupat de alcătuirea 
echipei care va participa la „Tro
feul Carpați" de la Ploiești. în fața 
lui Seiler stau cîteva probleme 
destul de dificile. în primul rind, 
introducerea în lot a unui număr 
destul de mare de juniori, care 
debutează cu acest prilej, este ris-

pot să utilizez clțiva... foști juniori, 
pentru a întări șl verifica forma
ția, pe care probabil o vom folosi 
și la J.O. de la Mflnchen. Totul 
depinde de comportarea lor in *• 
cest „botez al focului".

în al doilea rind, Seller a renun
țat la o serie de vechi titulari care, 
fie' că nu sint în forma cea mai 
bună, fie că au trecut deja de pri
ma tinerețe.«

americanul Misha 
și sovieticul Ghiorghi 
— la patinaj artistic.

ION MAGERI, ÎNVINGĂTOR

IN TURNEUL
MINSK, 25 (prin telefon). In 

gala de joi a turneului interna
țional de box de la Minsk, au ur
cat in ring și doi pugiliști români. 
PrimuL Ion Nicolau (cat. muscă), 
l-a întîlnit pe Lodin (U.R.S.S.), de 
care a fost învins prin abandon în 
ultima repriză, după un meci spec
taculos. In primul rund. Ixxiin a 
trecut prin clipe grele, fiind groggy, 
în următorul, Nicolau a recepționat 
o lovitură in stomac și a fost tri
mis Ia podea. Ultimele două minu
te ale partidei au marcat un echi
libru. dar în final, Nicolau a pri
mit o directă de dreapta la bărbie 
și, Ia cererea antrenorului Luca Ro
mano. a fost abandonat Celălalt 
reprezentant al nostru. Ion Ma- 
geri (cat. semiușoară) a ciștigat prin

DE LA MINSK
k.o.
Tata _ . .
Germană). Pus k.d. în primul rund, 
și din nou, în cel de al doilea (ca 
urmare a unei directe de stingă în 
bărbie), pugilistul din R. D. Ger
mană a fost oprit de arbitru sâ 
continue lupta.

tehnic în repriza a doua. în 
lui Jiirgen Salzwedel (R. D.

ORAȘUL MIERCUREA CIUC ESTE GATA
7

SA-SI PRIMEASCĂ OASPEȚII
7 7

Interviu cu vicepreședintele comisiei de organizare
Dacă in aceste zile poposești la 

Miercurea Ciuc, încă din gară con- 
stați că orașul de reședință a ju
dețului Harghita trăiește un mare 
eveniment sportiv. Afișe prezente la 
tot pasul, pancarte eu indicatoare 
și Săgeți, fixate la intersecții, te În
drumă spre „Palatul de gheată1*, 
construcție modernă din oțel, sticlă 
șl beton, unde, începind din ziua 
de 3 martie, se va desfășura campio
natul mondial (grupa C) de Hochei 
la care participă echipele reprezen
tative ale Austriei, Italiei. Ungariei, 
Olandei. Danemarcei, Bulgariei șl 

R.P. Chineze. Cum pregătirile se a- 
propie de sfirșit, l-am rugat pe tov. 
loan Ferenczi, președintele C.J.E.F.S.- 
Hargh ta. șl rice președinte al comi
siei de organizare, ” '*
citeva Întrebări.

— Ce însemnătate 
șui dv. organizarea 
nate mondiale I

— Locuitorii orașului nostru iu
besc nespus hocheiul, despre copil 
spunindu-se că fiecare are acasă o 
-roșa și un puc. Vă imaginați ce di
mensiuni a căpătat bucuria locui
torilor din Miercurea Ciuc de clnd 
știu că vor face oficiul de gazde 
unei prestigioase competiții interna
ționale. Și cu toții vrem să intrăm 
pe poarta cea mare În circuitul or
ganizării concursurilor cu rezonanță 
in arena mondială. Cind spun toți,

să răspundă la

are pentru ora- 
acestor campio-

mă -îndese la cei peste 70 000 de ce
tățeni, care, în orele lor de răgaz, 
au participat la diverse acțiuni, pen
tru ca patinoarul artificial și botelul 
„Bradul- să fie gata la timp. Noul 
hotel, cu 8 nivele, a fost dat la... 
cheie săptămîna trecută, iar ta 25 
februarie, a avut loc recepția patinoa
rului acoperit.

Prin urmare. începind de ieri corn- 
presoarele ..Palatului de gheață* 
funcționează din plin. Vestiarele, 
cabinetul medical, atelierul pentru 
ascuțirea patinelor, cabinele arbitri
lor șl celelalte instalații, utilate cu 
mobilier după ultimele cerințe. își 
așteaptă oaspeții de peste hotare. 
In holul patinoarului și cel al ho
telului „Bradul-, aflat ta vecină
tatea bazei sportive de iarnă, s-au 
amenajat diferite expoziții de foto
grafii, iar in timpul Întrecerilor se 
vor deschide aici chioșcuri cu ziare 
și reviste și citeva bufete. Pentru 
a facilita operațiunea transmisiilor 
de la reuniunile zilnice, la patinoar 
a fost mutată o centrală telefonici», 
cu patru cabine de deservire și trei 
telexuri.

— Ce program extracompetițional 
ați fixat pentru oaspeți 7

— Dorim ca delegațiile sportive, 
arbitru, reprezentanții forului inter
național, ziariștii străini, toți oas
peții noștri să-și petreacă cit mai 
plăcut timpul Uber. Pentru ei si ini-

țlazâ excursii la Lacul Koșu, Cheile 
Sicarului, Brașov și Poiana Brasov, 
se organizează o partida de viaâ- 
toare și se deschid diferite expoziții 
In oraș. Dacă vor mai exista și alte 
gusturi, vom căuta să le satisfacem.

— Ce capacitate are patinoarul ?
— 3 000 de locuri, și la ora actuală 

s-au epuizat toate biletele. Xe-m 
gindît însă si la cei care vor urmări 
meciurile din afară, conferționind 
pentru ei un panou, care va Lustra 
în linii mari, elementele de eroul â 
ale partidelor, pe care fl vom monta 
peste drum de patinoar, in parcul 
orașului,

— O ultimă întrebare : ce trefee. 
care să răsplătească eforturile ho- 
cheiștflor. veți oferi echipelor ?

— Orayal nestru pune te joc 4 tro
fee ; pentru cel mai rapid jucător, 
ce! mai tinăr hocbeist, cea mai erica- 
ce linie de atac și apărarea cea mai 
bună.

Sigur 
spațiul 
mațiile 
pi oare 
Cert este că toți cetățenii orașului 
Miercurea Ciuc sînt mindri ,de a C 
gazdele celor șapte echipe naționale 
străine. Ia o intflnire pe care cu 
toții ne-o dorim cit mai bogată în 
satisfacții.

Traian IOAN1ȚESCU

că nu pot fi condensate în 
acestui interviu, toate infor- 
pe care o competiție de am- 
internațională le furnizează.

UNGARIA - O FORMAJIE REDUTABILA

„TROFEUL OSCAR“ 
CIȘTIGAT 

DE BOXERUL 
IUGOSLAV VUIN

In cadrul tradiționalului turneu 
internațional de box. dotat cu 
„Trofeul Oscar", disputat la Bel
grad. boxerii români au avut o 
comportare modestă. Rezultatei 
cat 57 kg — E. Gorea p.p. M. O- 
merovici (Iugoslavia), 60 kg — M. 
Duca p. ab III S. Vuin (lug). cat 
63,5 kg — N. Paraschiv p-p. I. Ve- 

kg — I. 
în al dci- 
I Gotfryd
D. Mihal-

63,5 kg — N. Paraschiv 
sell novaci (lug), cat. 67 
Gîrda b.p. D. Eri (IugL 
lea meci p. ab. L la 
(Polonia), cat 71 kg — ____
cea b.p. V. Stoicici (lug), în al doi
lea meci este oprit de medic să 
boxeze, cat 75 kg — V Tecucea- 
nu p.p. N Nikolici (lug), cat 81 
kg — L Olteanu p.p. B. Bisici (lug). 
Ciștigâtcrii turneului: cat 51 kg 
— I. Iasaredici (lug). 54 kg — M. 
Milosavlevici (lug), 57 kg — M. 
Omerovid (lug). 60 kg — S. Vuin 
(lug), 63.5 kg — I. Veselinovici 
(lug), 67 kg — L Gotfryd (Polonia), 
71 kg — D. Belici (lug), 75 kg — 
Lemeșev (U.RS.S.). 81 kg — Ka
rataev (U-RJKSL), —81 kg — K. 
Pandov.

formațiilor respective. Iată de « 
meciurile de la Ploiești fac parte 
din prima etapă a pregătirilor pen
tru Olimpiadă. Preparative deose
bite pentru aceste confruntări nu 
s-au făcut. Campionatul a luat 
sfirșit cu cîteva zile în urmă, după 
care toți jucătorii din Iot au luat 
o binemeritată vacanță. De altfel, 
echipa națională n-a participat în 
acest an la nici un turneu mai 
important. La începutul lunii ia
nuarie, lotul R. D. Germane s-a 
antrenat cîteva zile în Austria in 
compania unor formații locale, dar 
rezultatele obținute cu acest pri
lej nu sînt semnificative.

După încheierea campionatului 
(care a constituit un excelent pri
lej de verificare a jucătorilor) an
trenorul Heinz Seiler a alcătuit lo
tul definitiv pentru întîlnirile de la 
Ploiești. Cei mai mulți jucători 
provin din echipa campioană. S. C. 
Leipzig — în total 6. Este vorba 
de cei doi frați Rost (dintre care 
cel mai mic, in vîrstă de 18 ani, 
este considerat un autentic talent), 
de Larisch (18 ani), Zornack, 
Jankhoffer și portarul Franke, care 
apără buturile selecționatei de 6 
ani. Și Dynamo Berlin (care anul 
trecut a fost campioană, dar în 
acest an a avut o comportare mai 
slabă) are cîțiva jucători în lot : 
Weitz, specialistul în loviturile 
la 7 m, Werdig (20 de ani) și 
noscutul Hildebrandt. D.H.f.K. 
Leipzig are doi jucători în lot. 
„jo\ly-jokerul“ echipei, Randt 
pe* Neiling. Dintre ceilalți jucători 
cunoscuțj care fac deplasarea se 
numără Gantschow și Langhoff 
(Empor Rostock) și Frieske. „tuna
rul" formației Vorwărts-Frankfurt 
pe Oder, grație căruia formația sa 
a terminat pe locul 
campionat.

Pentru încheiere, o 
teresantă. între 6 și

*

cei mai redutabili realizatori ai selecționateidintre
in plină acțiune. El este protejat de Ganschoff (3)

R. 
și

D. Germane, 
Zimmermann

Unul
Rost, . .
(S> rază din meciul R.D.G. — U.R.S.S., disputat in cadrul ultimei ediții 

a campionatului mondial și ciștiqat de R.DG. cu scorul de 13—11 
Telefoto AGERPRES—A.F.P.

cântă, axând în vedere faptul că 
în turneul de la Ploiești, adversa
rele sint de certă valoare. în frun
te cu Iugoslavia și România. în 
această direcție, Seiler a declarat : 
„Odată și odată promovarea jucă
torilor tineri trebuie începută. Deși 

turneul este foarte greu, cred că

„Trofeul Carpați" de la Ploiești 
va fi, în aceste condiții, o piatră 
de încercare pentru formația R. D. 
Germane. Dar, probabil 
specialiști nu urmăresc 
turneu obținerea unor 
deosebite, ci vor folosi 
pentru verificarea și omogenizarea

că și alți 
în acest 
rezultate 

întrecerea

ALCOOLUL Pf LISIA SUBSTANȚELOR DOPAJUL LA TIR

are ca pre 
Barani.
Ștefan.

de 
CU- 
din
Pe 

Și

al doilea în

informație in
ii martie va

avea loc la Magdeburg un mare 
turneu internațional feminin, la care 
și-au anunțat participarea o serie 
de reprezentative deosebit de pu
ternice : Ungaria, R. D. Germană, 
România. Cehoslovacia, Polonia și 
Danemarca. Vom reveni cu amă
nunte intr-un număr viitor.

MICHAEL WEICKELT
„Deutsches Sportecho" — Berlin

PRIMELE REZULTATE
DE LA „INTERNAȚIONALELE * 

DE TENIS DE MASĂ
ALE R. F. A GERMANIEI

HAGEN, 23 (prin telefon) Campionate
le internaționale de tenis de masă ale 
R.F. a Germaniei au inceput cu 
putarea probelor pe echipe. Iată 
țațele Înregistrate, echipe femei,

De cinci ani, din 1967 cînd a 
retrogradat din grupa B. echipa 
Ungariei se străduiește să revină 
în eșalonul secund al hocheiului 
mondial, fără — însă — a reuși 
aceasta. La Skoplje (1969) ea s-a 
lovit de valoarea și forma deose
bită a reprezentativelor Elveției și 
Japoniei, la Galați (1970) a pier
dut (2—3) un meci decisiv cu Aus
tria (in caz de egalitate s-ar fi 
calificat), în Olanda (1971) a sto
pat-o înfrîngerea suferită în fața 
Franței. Așadar, acum, la Miercu
rea Ciuc, urmează a patra tenta
tivă...

De la 15 ianuarie, conducerea 
tehnică a lotului a fost încredin
țată — pentru doi ani — antre
norului sovietic A. M. Ceaplinski 
(fost jucător la V.V.S. și Ț.S.K.A., 
din generația lui Bobrov, Babici. 
Suvalov, Tarasov), care a înșntit 
echipa la București, la „Cupa Fe
derației", cind am avut prilejul 
să stăm de vorbă cu el.

„Desigur, ne spunea Ceaplinski, 
reconstrucția echipei o voi începe

Cu ocazia campionatelor euro
pe.-, e de tir in sală, desfășurate La 
Belgrad a avut loc și ședința Co
mitetului medical al Uniunii Inter
naționale de Tir. organism care 

‘ te pe prof. Gavrilă
iar ca secretar pe dr. Ion 
Cu acest prilej, s-au pre- 
proponeri privind regula
se aplicare a controlului 

ng la tir. AstfeL s-a pro
pus ca pe Esta clasică de substan
țe antidoping sâ figureze și alcoo
lul întrueit in majoritatea țări
lor alcoolul este înglobat in mol 
uzual alături de alimentație, varia
te fiind doar cantitățile, s-a con
chis să se accepte utilizarea lui 
in anumite proporții. în consecin
ță. s-a propus admiterea unor H- 
mite de concentrație care se va 
urmări prin analiza singelui. a u-

au 
a) 
și 
la

LA TENIS
în sala clubului Steaua, a început vi

neri intilnirea amicală de tenis (tineret) 
România - Cehoslovacia. In pruna a 
s-au înregistrat următoarele
(echipa A) : Virginia „Ruzici — Mana 
Koeiskova 6—4, 4—6 9—7. Mariana Sl- 
mionescu - Hana Hublerova 6-L “T2- 
Siinlonescu, Ruzici — Koeiskova, Htib.e- 
rova 6—4, 6—3.

Formația secundă a țării noastre nu 
a reușit să-și adjudece nici una din.re 
partidele disputate in prima zi. Iată re
zultatele înregistrate : Adriana Calma 
Maria Barcakova 4—6, 5—7. Florența Mi
hai — Viera Kozarova 2—6, 4—6, Căuta, 
Mihai — Barcakova, Kozarova 6—3, 5-7, 
10ÂsUzl, de la pra 9. sînt programate 
tntllnirile (echipa B) Călina — Kozaro
va și Mihai — Barcakova, iar după a- 
miază de la ora 16 vor avea loc meciu
rile (echipa A) Ruzici — HUblerova Și 
Simionescu — Koscikova.

ARARAT EREVAN
U.T.A. 2-0 (0-0)
Joi seară, in finala turneului de 

la Alger, U.T.A. a întîlnit formația 
sovietică Ararat Erevan, 
joc spectaculos, echilibrat 
repriză, jucătorii sovietici 
tașat în partea a doua a 
cîștigînd partida cu 2—0

i

Și această acțiune 
francez SozzL Fază di .parte—Franța (2- 

grupa C)

acanților echipei Ungariei txz fi oprită de portarul 
i meciul Ungaria—Franța (2—f) la campionatul de 

la Galați

abia după C. M. Pină atunci na 
voi putea decit să omogenizez li
niile. să îmbunătățesc, intr-o oare
care măsură, tactica jocului Am 
găsit selecționata ungară intr-un 
stadiu de pregătire mai mult decit 
satisfăcător și evoluția de la Bucu
rești imi confirmă punctul de ve
dere. Alături de consacratij Ba
logh, Vedresz (portari), Gogolak, 
Bankuti, Szeles (fundași). Meny- 
hart, Meszdly, Galambos. Bikar. B 
Zsitva (atacanți) apar in formația 
de bază tinerii Kereszti șt Havram, 
jucători de mare perespectivă Fără 
a-mi asuma riscurile unui prono
stic, sint convins că in lupta pen-

tru cele două locuri care asigură 
calificarea in grupa B. echipa Un
gariei va 
greu“

Absolut 
.Cupă a 
echipă a 
cepții cea 
în formă 
dă, folosind arma sa de bază, con
traatacul, și avînd în portarul Ve- 
dresz un adevărat „înger păzitor* 
Ungaria a 
ciurile cu
Berlin, că 
grupa B.

avea de spus un cuvint

de acord ! La recenta 
Federației" am văzut o 
Budapestei (cu mici ex- 
care va juca la M. Ciuc) 
excelentă, robustă, rapi-

arătat, mai ales în me- 
Bucureștj și Dynamo 
poate fi o echipă de

Valeriu CHIOSE

TELEX

După un 
în prima 
s-au de- 
meciului, 
(0-0).

Referitor la meciul de șah dintre actualul 
campion al lumii Boris Spasski (URSS) 
și șalangerul său Robert F’.scher (SUA), 
președintele Federației internaționale, 
dr. Max Euwe. a declarat că hotărârea 
sa ca intilnirea pentru titlul mondial 
s* se dispute in două orașe (Belgrad 
sau Reykjavik), a fost )uată in sensul 
deciziei Congresului FIDE. în anul 1971. 
la Vancouver, adunarea forului suprem 
al șahului mondial a prevăzut, intre al
tele. ca președintele federației să decidă 
asupra locului de disputare a meciului 
pentru titlul mondial in cazul cind cei 
doi competitori nu alung la un acord. 
Președintele FIDE găsește insă oportun 
ca Birou! Federației mondiale de șah. 
care se va întruni la Începutul lunii mar
tie la Moscova, să ia in discuție organi
zarea meciului dintre marii maeștri Bo
ris Sbasski și Robert Fischer

•TELEX
rilor. a anunțat că intenționează să 
poarte convorbiri cu torurile sportive din 
R.P. Chineză pentru organizarea unor 
concursuri de atletism și natație la care 
să participe cei 
R.P Chineză și

mai bunj sportivi din 
Japonia.

La campionatulLa campionatul mondial de ciclocros, 
care se va desfășura mline. la Praga. 
vor fi prezenți și cicliștii belgieni cotați 
printre favoriții întrecerilor. La cursa 
rezervată alergătorilor profesioniști vor 
participa Eric de Vlaeminck. Albert van 
Damme. Miche Baele șl Julien van den 
Haezevelde. Din echipa care va participa 
la cursa pentru amatori fac parte Ro
bert Vermiere, And'-d Geiriand. Norbert 
Dedeckere și Joseph Tiiielemans.

Președintele Federației japoneze de atle
tism. Kenzo Kono, care este în același 
timp și președintele Camerei consilie-

boxului (WBC). cu 
Mexico, a anulat

Consiliul mondial al 
sediul La Ciudad de 
rezultatul campionatului mondial la ca
tegoria ușoară, disputat la 18 februarie 
la Los Angeles, și a hotărît ca prota-

rinei sau a aerului expirat. în nu
mele federației noastre s-a făcut 
propunerea ca această concentrație 
să fie de maximum 0,2 grame la 
mie. în singe.

în privința modalităților de efec
tuare a controlului sportivilor, 
fost avansate două posibilități : 
la primii trei clasați în probe 
în serii și, prin tragere la sorți,
alți cinci componenți ai loturilor ; 
b) indiferent de locul ocupat în 
clasament, controlul să fie făcut 
la șase sportivi ai loturilor, aleși 
prin tragere la sorți.

Interesant de subliniat că și 
prevece'.le Comitetului medical o- 
limpic se referă la includerea al
coolului pe lista substanțelor do- 
pante. admițind un anumit nivel 
de concentrație în singe Materia
lele publicate pină acum nu aduc 
insă nici" un fel de alte precizări.

In cadrul discuțiilor amintite de 
Ia Belgrad, delegații români G. 
Barani și dr. I. Ștefan au prezen
tat un st.udiu efectuat pe trăgători 
puși in condiții de a ingera 25—50 
gr coniac, urmărindu-li-se timp de 
patru ore transportul ionilor (at 
căror rol în funcția celulei nervoa
se este deosebit de important).

în final, s-a hotărît ca punctul 
de vedere al specialiștilor noștri să 
fie supus Comitetului medical o- 
limpic.

dis- 
rezul- 

___ _  ___ o_______ ___ _ ______ turul 
I : România (Alexandru. Crișan) — Bel
gia 3—0, U.R.S.S. — Franța 3—1, Ceho
slovacia — Elveția 3—0, Anglia — Olan
da 3—0, R. F. a Germaniei I — Austria 
3—1, Ungaria — Luxemburg 3—0, Sue
dia — R. F. a Germaniei III 3—0, R.F. a 
Germaniei n — Iugoslavia 3—0, sferturi 
de finală : România (Alexandru. Vlaicov) 
— R. F. a Germaniei II (Bucholz. Ilcn- 
driksen) 3—2, semifinale : România — 
Ungaria î Crișan — Kishazi 0—2, Ale
xandru — Magos 1—2, Alexandru, Cri
șan — Magos, Lotaller 2—0, Alexandru — 
Kishazi 2—0. în momentul convorbirii 
telefonice scorni general este 2—2 și la 
masa de joc a început nartida Crișan — 
Magos. în cealaltă semifinală U.K S S. a 
dispus de R.F. a Germaniei I cu 3—0. 
Echipe bărbați, semifinale : Suedia — 
R. F. a Germaniei I 3—0, Ungaria —• 
R. F. a Germaniei II 3—0.

întrecerile continuă.

gia 3—0, U.R.S.S. — Franța 3—1,

UN MUNTE...
C.M. Df BI.ULON-JUNIOIII AMINAT CU 0 ZI

LINTHAL. 25 (prin telefon). Pro- 
i ind-V.dua'.ă de 15 km. din cadrul 

de biatlon 
mată inițial 

a trebuit să fie aml- 
nată cu o zi cin cauza lipse-, ce ză
padă întrecerea va avea loc, deci.

CC— Z.

simbătă, pe o pistă amenajată la 
20 km de frumoasa stațiune elve
țiană.

La concurs iau parte 33 de spor
tivi din 11 țări. Reprezentanții Ro
mâniei vor purta numerele de start 
7 — I. Tudor, 13 — V. Dihoi, 29 — 
N. Cristoloveanu.

Corrigr«deiioSporî
Met gem 
edificii, 
amena- 

porțiune

RUTH REHEMAA (U. R. S. S.)-CAMPIOANĂ A EUROPEI
LA SCHI-FOND JUNIOARE

Elena Bâța pe locul 20
TARVISIO, 25 (prin telefon).— 

Campionatul european de schi-fond 
pentru juniori și junioare a tțebu- 
tat cu victoria, in cursa de 5 km, 
a sovieticei Huth Rehemaa, cro
nometrată cu 1” .53,56 Reprezen
tantele țării noastre s-au clasat 
pe următoarele locuri: 20. Elena 
Bășa 19:21,14. 35. Iuliana Pa ța
20:27,20, 37. Maria Tocita 20:47,82.

întrecerea s-a desfășurat Pe ploa
ie (temperatura plus 2 grade), pe

zăpadă moale și puțină. Au luat 
startul 54 de concurente din 14 
țări.

In cursa de 10 km a juniorilor, 
titlul de campion al Europei a 
revenit tot unui reprezentant al 
U.R.S.S., și anume Anatoli Skrighn, 
înregistrat cu 33:20,45. In această 
probă. România nu a fost repre
zentată.

Duminică au loc ștafetele. Din 
partea țării noastre, va participa 
ștafeta feminină de 3x5 km.

Unul dintre trimișii ziarului italian 
„CORRIERE DELLO SPORT" la Sap
poro pub'.ică, sub acest titlu, un in
teresant articol dezvăluindu-ne un e- 
pisod (puțin cunoscut) referitor la 
muntele Eniwa și care scoate, toto
dată, în evidență o anumită mentali
tate a gazdelor recentei Olimpiade 
de iarnă. Ziaristul italian arată, mai 
întîi, cum s-a realizat pîrtia de co1- 
borîre de pe acest munte :

„Au pus corturile pe Eniwa și au 
început să-i curețe coastele, să nete
zească schussuri, să radă de pe pă- 
mînt metru după metru pătrat de 
pădure. Puțini pini și mari felii de 
tufișuri, poate și cițiva mesteceni au 
rămas, așa ca din întîmplare. Fervoa
rea niponă nu poate fi oprită de nici 
o dificultate. La un moment dat, 
cineva a spus : stați, ce-ați înnebunit? 
Nu ați văzut unde săpați, unde de
vastați ? Da, dar de ce ? V-ați uitat 
bine ? Da. Știm și noi că muntele E- 
niwa se afiă in parcul național Hok-

kaido. Și atunci ? Nimic ! 
înainte, muncim, construim 
plantăm o linie de teleferic, 
jăm un telescaun pe ultima 
a urcușului.

Eniwa este de fapt cit o colină mică 
de la poalele Apeninilor, înaltă atît 
cit trebuie pentru o pîrtie pe care să 
se desfășoare concursuri internațio
nale de coborireM^cum cînd întrece
rile s-au termi®R, japonezii string 
totul cu obișnuita lor disciplină. Mun
tele Eniwa este tratat ca o arenă de 
circ. Sint demontate, bucată cu bu
cată, căsuțele, tabelele electronice, 
telefericul, telescaunul. Totul este dat 
jos, încărcat în camioane și dus in 
alte părți. Parcul național își reintră 
în drepturi pînă Ia capăt, în stil ja
ponez, fără nici o derogare.

Dar cele două pîrtii, esplanadele de 
la sosire, locurile pentru public ? Aici 
intră în scenă grădinarii si silvicul
torii. Ei vor replanta pinii, mestece
nii, tufișurile...

Parcurile naționale sînt locuri sa
cre în Japonia. Lacul Shikotsu, în 
ale cărui ape albastre s-au oglindit 
imaginile schiorilor, se va reîntoarce 
în anonimat, oferind doar o pradă 
sărbătorească puținilor și norocoșilor 
pescari care vor mai călca pe aici".

HAOS LA CHICAGO

• TELE X •
goniștii acestui meci, americanul Man- 
do și spaniolul Petro Carrasco,
sa se inulnească din nou. După cum se 
știe, in acel meci victoria a fost atri
buită lui Mando Ramos, deși potrivit 
părerii generale, boxerul spaniol fusese 
învingătorul real.

Cursa dellstâ de șase zile, desfășurată 
pe velodromul acoperit din Milano, s-a 
încheiat cu victoria cuplului Glmor.il 
(Italia) — Renz (RFG). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat perechile ----- 
(Italia) — Sercu 
Ua> Van Lancker 
Kemper (RFG).■
Tragerea la sorți _ _ 
din cadrul competițiilor europene 
fotbal (.Cupa campionilor 
.Cupa Cupelor* și .Cupa 
avea loc la 24 martie. Operațiunea tra
gerii la sorți se va efectua la hotelul 
„Gothard- din ZOrich.

_____ . Motta
(Belgia). Rancati (Ita- 
(Franța) și Bugdahl —

a partidelor semifinale 
— de 

europeni'. 
UEFA-) -.a

T EL E X
La Yaounde (Republica Federală a Ca
merunului) s-a disputat primul meci din 
cadrul etapei finale a „Cupei Africii** 
la fotbal. S-au întîlnit selecționatele Togo 
și Mali, rezultatul după 90 de 
de joc fiind egal : 3—3 (1—1).

minute

la Mos- 
semifi-

Turneul Internațional de tenis de 
cova a programat două partide 
nale din cadrul probelor de dublu dis
putate intre cupluri sovietice. La mas
culin. Metreveli și Llhaclov au învins 
cu 6—0, 6—3 7—6 pe Egorov și Korotkov. 
In proba de dublu femei, cuplul Olga 
Morozova — Saiga Jansonne a dispus cu 
6—3, 6—3 de Ana Eremeieva șl Lidia Zin- 
kevlci.

Concursul internațional de sărituri cu 
scblurile desfășurat la Tarvislo a fost 
cîștlgat de schiorul austriac Reinhold 
Bachler, care a totalizat 210,9 puncte. 
pe locul secund s-a clasat Italianul Albi
no Bazzana — 209,4 puncte, iar locul trei 
a fost ocupat de francezul Gilbert Poi
rot cu 208,3 puncte.

Pe marginea unor statistici privind 
activitatea sportivă desfășurată în 
școlile superioare ale unui mare oraș 
american, ziarul „DEUTSCHES
SPORT ECHO- publică un comenta
riu intitulat „Haos in Chicago". Iată 
cîteva pasaje semnificative din acest 
articol :

Intr-un raport asupra activității 
sportive din școlile superioare — în 
care este angrenată doar a zecea 
parte din totalul tinerilor — este
cuprinsă și o statistică bogată
în concluzii. In cursul anului șco
lar 1970'71 s-au înregistrat cu pri
lejul competițiilor sportive, trei spec
tatori foarte grav răniți, 86 cu trau
matisme medii, 867 cu răniri ușoare și 
356 cu lovituri de mică 
In timpul competițiilor și 
relor de sport au stat în 
mai puțin de 480 polițiști.

In preajma stadionului 
Winncmac, aflat în partea 
orașului, considerată mai liniștită de- 
cît alte cartiere, au avut loc numai 
in anul 1971 12 cazuri de răniri gra
ve. Autobuzele colegiilor au fost ata
cate de echipele rivale cu pietre și 
sticle. In sudul Chicago-ului, tinerii 
de soiul acesta au manifestat zgonio-

A

importanță. 
chiar al o- 
alarmă nu

din parcul 
de nord a

tos, intimidîndu-i pe cetățeni ca să 
ia parte la „marșul asupra primări
ei". S-au putut vedea cu această oca
zie automobile cu geamurile sparte, 
cu caroseria turtită. Și nu numai la 
Chicago autoritățile sînt puse in fața 
«unei situații ce se înrăutățește încon
tinuu».

La Detroit, de exemplu, numai fi
nalele competițiilor intercolegii la 
fotbal și baschet s-au disputat in fața 
publicului. In Philadelphia, Washing
ton și Los Angeles, autoritățile șco
lare au griji asemănătoare. Numai la 
Jacksonville, în Florida s-a găsit o 
soluție : la fiecare manifestare spor
tivă mai importantă este prezent în 
sală sau pe stadion un detașament de 
poliție ajutat și de două helicoptere, 
care patrulează tot timpul deasupra 
terenului de sport.
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