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Tntîlnirîle continuă azi în sala Floreasca II începînd de la ora 8
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MECIURI INTERESANTE IN PROVINCIE

RENATE STECHER 
ALEARGĂ CA BĂIEȚII

Tudor 
b.ab.3
Lazăr
pană:

Prezența corecordmanei mondiale 
(100 m) Renate Stecher din R.D.

DIN NOU, CU AUTORITATE 
CORBU

mică: Șt. Barbu (Prog. Buc) b.p. Al. 
C-ța); semigrea: M. Culineac (Viitorul) 
(Prog. Buc.); grea: C. Gheorghe (Constr, 
Manole (Metalul Buc).

Â DEBUTAT CU 0 MARE SURPRIZA:

pe 
cu 
la

7,3 
în

Stecher ne-a 
sa înaltă și prin 

în urma marii 
Goth, cu un

CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA SCRIMĂ

Cronici
Romeo VILARA ți Adrian VASILIU

Azi, eta;a a Xlll-a in divizia feminină de volei

IWai era un »fert de oră ptnă la 
primul start, ce avea să lanseze 
In cursă părelnicele siluete ale 
sprinterelor, și pe covorul roșu 
al pistei și-au făcut apariția zece 
meșteri mari. Zece meșteri mari, 
dar nu dintre aceia care ca-n 
legenda meșterului Manole ce clă
deau ziua se năruia noaptea, ci 
făurari ai noii piste sintetice ro
mânești.

Emoționați de momentul festiv 
ai recunoașterii muncii și dăruirii 
lor, ei pășeau peste culoare de 
parcă le-ar fi părut rău că Înti
nează cu ținuta lor de stradă 
„cărămida" elastică a sălii. îm
preună, ca în nenumăratele ore 
de întrebări și veghe, de analize 
și sinteze, inginera Liliana Corlei, 
de la centrala industrială de pre
lucrare a cauciucului, cea care a 
„botezat" CORITAN-ul, noul ma
terial sintetic, și ceilalți membri 
ai unui entuziast colectiv de 
maiștri și ingineri chimlști : Con- 
statin Cosmescu, Ion Petre, Cor
nelia CioDănică, Mareei Banta, 
Eugenia Joia Victor Pietriș, Pe
tre Constan tinescu, Constantin 
Nicolae și Comei Ionescu.

Concursul nu Începuse încă, dar 
în sală se desfășura, in avanpre
mieră, o emoționantă festivitate 
ce era dedicată celor ce au dăruit 
atletismului românesc un covor 
fermecat. Vicepreședintele CNEFS 
Marin Bîrjega. le-a inmlnat aces
tor meșteri mari, diplomele și in
signei? pentru merite sportive, 
plachetele de onoare ale federa
ției.

Și cei care au făcut din știință 
și producție, în miraculoasele re
torte ale laboratorului și uzinei 
CORITAN-ul, pășeau din nou cu 
sfială pe pista ce avea să lanseze 
spre noi recorduri, concurenți din 
12 țări.

După ce în șase reuniuni noua 
pistă sintetică românească a pri
mit certificatul de garanție, acum 
îl avea și pe cel dc... botez.

REP.

încă din prima zi a etapei de de
but, campionatul diviziei A de scri
mă ne-a oferit o mare surpriză. Cvar
tetul floretiștilor clubului Steaua care, 
cu trei luni în urmă, era încununat 
cu titlul de campion, a suferit o ne
așteptată înfrîngere din partea echi-

a

nou record la aruncarea greutății • 

Sprinterii — din nou la înălțime • Astăzi, alte dueluri pasionante

A cincea ediție a „internaționale
lor" indoor „Cupa de cristal’ a 
oferit numeroșilor iubitori ai atle
tismului prezenți în sala de la „23 
August" un spectacol agreabil 
punctat cu cîteva performanțe ră
sunătoare.

A patra sîmbătă de concurs pen
tru Carol Corbu ; al patrulea succes 
al său din acest sezon de sală domi
nat de „europenele" de Ia Grenoble; 
a patra sa victorie consecutivă la 
această competiție internațională 
dotată cu „Cupa de cristal".

Săptămîna trecută, la Moscova, 
Corbu l-a întrecut pe recordmanul 
mondial al triplusaltului în sală, 
Viktor Saneev ; ieri l-a învins pe 
campionul european dc la Helsinki, 
Jorg Drehmel. Aceștia sînt, de fapt, 
principalii săi adversari, de peste 
cîteva zile, la a treia ediție a cam
pionatelor europene de sală.

Ieri, Corbu a dominat concursul 
cu autoritate suverană, dovedin- 
du-și, o dată în plus, marea-i clasă 
și frumoasele sale posibilități. Că 
n-a izbutit să încheie concursul, 
cum se aștepta, cu un nou record 
mondial indoor asta e altceva, dar, 
cu siguranță, acest obiectiv al cam
pionului nostru va fi îndeplinit cu-

Gh. Zamfirescu ciștiga clar finala sprinterilor in 6,6 sec., egalind recordul 
național.
rînd, penlru că și acum, cu un elan 
mai bine pus Ia punct, el ar fi 
putut depăși 17 metri.

O plăcută surpriză, iugoslavul 
Milan Spasojevici care și-a îmbună
tățit, de două ori, propriul record 
național, obținînd 15,91 m și 16,39 
m. în ceea ce-1 privește pe redu
tabilul Jorg Drehmel, acesta a ară
tat că nu deține încă forma care 
i-a adus în 1971 atîtea succese.

REZULTATE : 1. Carol Corbu
16,85 m, 2. Milan Spasojevici (Iugo
slavia) 16,39 m, 3. Jorg Drehmel 
(RDG) 16,22 m, 4. Vasile Dumitrescu 
15,84 m, 5. Gabor Katona (Ungaria) 
15,70 m, 6. Eremia Rotaru 15,23 ni.

ANUL XXVIII

Cel de al treilea turneu 
din cadrul returului campio
natului masculin de volei (di
vizia A) nu se va mai des
fășura în București, așa cum 
fusese proiectat inițial. Cele 
patru etape ale acestui ultim 
turneu, cuprinzînd meciurile 
cheie ale campionatului, sînt 
programate în Sala Sporturi 
lor din Constanța, în peri 
oada 11—14 martie, Așadai 
titlul de campioană a țării 
la volei masculin, ediția 1971 
72, se va acorda anul acesta 
pe litoral. Reamintim că într< 
2 și 4 martie divizionareie ? 
mai susțin un turneu de 3 
etape la Galati.

s-au dovedit mai omogeni: Alexiu 
3 v. Chiț, Meleca și Petruș cite 2 v.

In rest, o serie destul de mare de 
rezultate strînse, dar și cîteva vic
torii la scor. Iată ce au consemnat 
foile de arbitraj în cursul dimineții. 
Floretă masculin : Politehnica Timi-

Moment din meciul de floretă I.E.F.S.—Steaua: Alexiu contra Țiu
Foto : V. BAGEAC

Astăzi este programată etapa a 
13-a în prima divizie feminină. E- 
tapa conține cîteva partide atrac
tive ale căror rezultate vor sta, 
probabil, sub semnul • avantajului 
dat de terenul propriu și al su
periorității valorice 
flate în deplasare, 
întîlnirile Ceahlăul 
Medicina București, 
I.E.F.S. București și 
(a — Dinamo. în care dintre 
ceste partide terenul propriu va 
avea un rol hotărîtor? Și în care 
superioritatea oaspetelor își va 
spune cuvîntul? în crice caz, cele 
3 formații bucureștene — angajate 
în disputa pentru locurile frunta-

a echipelor a- 
Este vorba de
P. Neamț — 
C-S.M. Sibiu— 
Farul Constan- 

a-

, >i I.E.F.S. : 7—9. Aceasta pentru că 
efortul lui Falb (care a realizat

< vj, ceilalți roș-albaștri n-au adus 
uecit o contribuție aproape insignifi
antă ; Țiu 2v, Ardeleanu 1 v și Ște- 
ian Ov. In schimb, adversarii lor

Ieri, in divizia A

de baschet

STEAUA A ÎNVINS
PE RAPID 78-70

A de baschet,In cadrul diviziei 
ieri au fost înregistrate următoarele 
rezultate :

STEAUA — RAPID (m) 78—70
(35—33). Meciul a fost decis între 
min. 22—25, cîrid de la 39—39 Steaua 
a înscris 5 coșuri consecutive, față 
de nici unul al adversarului. Au 
marcat: Oczelak 23, V. Gheorghe 20, 
Tarău 18, Savu 9, Dimancea 2, Bac tu 
2, Dumitru 2, Molin 2 pentru Stea
ua, respectiv Cr. Popescu 18, Andro- 
nescu 12, Ivan 11. Tursuglan 11, Stă- 
nescu 8, Vintilă 8, Florea 2.

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL (t) 
72—40 (38—21). Majoritatea timpului 
studentele au aplicat pressingul, în 
fața căruia jucătoarele de la Con
structorul nu au găsit antidotul ne
cesar. în atari condiții pe teren 
nu a existat decit o singură echipă 
— I.E.F.S. — care a înscris coș după 
coș, obținînd o victorie categorică. 
Au marcat: Popov 16, Salcu 12, 
Szabo 12. Tita 10, Deac 6, Vigh 6, 
Iftimie 6, Petric 4 pentru I.E.F.S., 
respectiv Ivanovici 15, Gheorghe 9, 
Godeanu 7, Barabaș 4, Poulieff 3. 
Seifert 2.

șoara cu Universitatea Buc. 6—10, cu 
Olimpia Satu Mare 9—7 ; Olimpia — 
Progresul 13—3; Steaua — Progresul 
10—6. Floretă feminin : Universitatea 
Buc. cu Olimpia 7—9, cu Progresul 
9—7 ; Progresul — I.E.F.S. 9—7 ; Stea
ua — Viitorul 15—1. Sabie : Universi
tatea Buc. cu C.SAI. Cluj 9—7, cu 
Tractorul Brașov 8—8 (v) ; cu Olim
pia 13—3; Steaua — Olimpia 13—3. 
Spadă : Medicina Tg. Mureș cu Olim
pia 11—5, cu Electroputere 8—8 (v); 
Steaua cu Olimpia 13—2, cu C.SAL 
Cluj 12—3; Universitatea Buc. — 
C.S.M. Cluj 8—7.

în cursul după-amiezii s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate : 
Floretă (m) t I.E.F.S. cu Progresul 
9—7, cu Universitatea Buc. 7—9 j 
Steaua — Politehnica Tim. 12—4. 
Floretă (f) t Viitorul cu I.E.F.S. 
9—7, cu Universitatea Buc. 8—8 (v) i 
Steaua — Olimpia 10—6. Sabie: Stea
ua — Tractorul 11—5; C.S.M. Cluj 
— Politehnica Iași 8(v)—8. Spadă : 
Electroputere Craiova cu Universita
tea Buc. 10—6, cu Olimpia 9—7 ; 
Medicina Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
8(v>—8.

Foto: Paul ROMOȘAN
Germană la startul cursei de 60 m 
a înlăturat, de la început, orice fel 
de dubiu isupra ciștigătoarei. Tripla 
campioană continentală (Helsinki — 
1971) a impresionat realmente prin 
forța și ritmul cu care aleargă, 
care specialiștii le asemuiesc 
cele ale băieților. Cronometrată 
un interval de 45 de minute cu 
(nou record al competiției) atît 
serii cit și în finală, 
convins de clasa 
această constanță, 
campioane, Mariana

șe și, mai ales, pentru calificare 
în turneul final — vor forța fără 
îndoială victoria, pentru adversa
rele lor fiecare punct pierdut a- 
casă contînd enorm în lupta pen
tru evitarea zonei periculoase.

Celelalte două partide, C.P.B.— 
Penicilina (sala Giulești, de la ora 
10) și Universitatea Timișoara — 
Constructorul Arad, au drept fa
vorite pe campioane și, respectiv, 
pe studentele timisorence. Este însă 
de așteptat o replică hotărâtă din 
partea „poligrafelor" bucureștence 
în fața ieșencelor. Partida Con
structorul București — Rapid s-a 
încheiat cu victoria jucătoarelor 
rapidiste cu 3—0 (10, 14, 8).

Semimuscă: Al. Turei (Dinamo Brașov) b.p. D. 
(Voința Buc.); muscă: D. Condurat (Steaua) 

(Chimia Tr. Măgurele); cocoș: M.
b.ab. 3 I. Vladimir (Dinamo Buc); 
(Voința Buzău) b.p. I. Vasile (Școlarul Buc), 

(Steaua) b.p. C. Ștefanovici (Electroputere 
semiușoară: A. Guțu (Dinamo Brașov) b.p. 

(Dinamo Brașov); ușoară: D. Amza

P. Neagu 
(Steaua) 
F. Manea 
I. Adam 
Craiova);
C. Dumitrescu
(Prog. Buc.) bp. Gh. Agapșa (Școlarul Buc.); I. Ioancea 
(Cimentul Medgidia) b.p. Gh. Rizea (Metalul Buc.); 
S. Mihalcea (Dinamo Buc.) b.k.o.2 Gh. Iliescu (Școlarul 
Buc); mijlocie 
Mircea (Șc. sp.
b.ab.l I. Tănase 
Buc) b.k.o.l A.

Sîmbătă seara, în intimitatea să
lii Dinamo, boxerii din lotul de 
tineret au apărut în fața publicului, 
într-o nouă gală de verificare. 
Campionatele europene de tineret 
din luna iunie se apropie cu pași 
repezi și se impune o... restrângere 
a lotului în favoarea calității.

Așa cum ne așteptam, în gene
ral pretendenții ia un loc în „națio
nala" de tineret și-au apărat șan
sele cu îndîrjire. făcîndu-i pe se
lecționeri să rămînă în continuare 
nehotărîți asupra titularilor la cî
teva categorii. Alexandru Turei, 
Dinu Condurat, Marian Lazăr. Ion 
Adam. Sandu Mihalcea și Marian 
Culineac s-au prezentat bine față 
de actualul stadiu de pregătire. Mai, 
puțin convingătoare au 
luțiile lui Ad. Guțu 
trescu. Sperăm 'nsă 
reținuți îu lot vor ști 
la maximum cele 100 
ne mai despart de 
europene de tineret de la Bucu
rești (PH.).

fost evo- 
C. Dumi- 
toți cei 

folosească 
de zile care 
campionatele

Și 
că 
să

PE CEAȚA, IN PROBA DE 15 km, SCHI-FOND

GH. VOICU [A.S.A. Brașov] 
Șl AL DOILEA TITLU DE

PIATRA ARSA, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

O ceață care a învăluit platoul Bu- 
cegilor și a umezit puțin zăpada, ri- 
dicind dificile probleme de ceruit, a 
făcut ca a doua cursă de fond a 
campionaUTui național de schi să 

se dispute intr-o mare tensiune și cu 
schimbări de situații greu de prevă
zut Pentru a ilustra această afir
mație, este nevoie să precizăm că, 
între punctele cele mai înalte ale 
traseului și cele mai joase, au fost 
diferențe de zăpadă care au făcut ca 
ceara potrivită în partea de sus să nu 
corespundă în zona văii Izvorul Do
rului. Pentru a completa surprizele, 
fondiștii de la Dinamo au ceruit pen
tru partea de jos, iar cei de la A.S.A. 
pentru cea de sus. în aceste condiții, 
Petre Dinu a luat conducerea în pri
ma parte a cursei, trecînd la 10 km, 
cu 17 secunde avantaj față de Gheor
ghe Gîrniță ți cu 25 față de Gheor
ghe Voicu. Doi dintre cei care ar fi

trebuit să participe pină la urmă la 
lupta pentru titlu — N. Sfetea (ASA) 
și V. Papuc (Dinamo) — s-au demo
ralizat prea repede, văzînd că nu 
sînt ajutați suficient de ceruit și au 
abandonat. Lucru greșit, fiindcă de
zavantajul de pe un sector devenea

Azi la Ploiești

Trei atractive partide de handbal
Astăzi în noua sală de sport din 

Ploiești se dispută trej interesante 
partide de handbal, dintre care una 
în cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E. Programul va începe la ora
15.30 cu partida dintre selecționata 
divizionară feminină și formația 
locală Spartac, după care la era
16.30 se vor întîlni cele două repre-

zentative masculine ale țării, tn 
sfîrșit, la ora 18, are loc meciul re
tur din 
C.C.E.

sferturile de finală ale 
dintre echipele feminine 

Universitatea București și T.S.V. 
Kiel. Partida va fi arbitrată de un 
cuplu cehoslovac alcătuit din E. 
Pardubsky și Jan Voret.

A CUCERIT
CAMPION

avantaj pe celălalt. Gh. Voicu, tînărul 
biatlonist care joi a cîștigat cursa de 
30 km., a dovedit din nou, pe lingă 
o formă remarcabilă — rod al unei 
pregătiri făcute cu toată seriozitatea 
— și o bună orientare tactică. El a 
ridicat ritmul în partea a doua a 
cursei și a terminat cu un minut 
avantaj față de fostul campion, Petre 
Dinu. Acesta nu l-a întrecut decît 
cu 15 sec., pe al doilea reprezentant 
al tinerei generații, Gh. Gîrniță.

REZULTATE TEHNICE : 1. Gh.
Voicu (A.S.A.) 55,14 (campion națio
nal), 2. P. Dinu (Dinamo) 56,15, 3. Gh. 
Gîrniță (Dinamo) 56,30, 4. Gh. Cincu 
(A.S.A.) 57,29, 5. D. Soiu (A.S.A.) 57,50, 
6. N. Cojocaru (Dinamo) 58,12.

Mîine (n. r. azi), tot la Piatra Arsă, 
se dispută proba de ștafetă, 4x10 km.

Gheorghe EPURAN

Gheorghe Cincu (A.S.A. Brașov), 
care, ieri, a avut o comportare me
ritorie, situindu-se la capătul celor 
15 km pe poziția a patra, în plin 
efort.

HETRGSPECTIVĂ Șl PERSPECTIVĂ OLIMPICĂ DE IARNĂ
în pagina a 3-a găsiți RELATAREA DEZBATERILOR LA MASA ROTUNDĂ ORGANIZATĂ DE ZIARUL NOSTRU 

ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE SCHIULUI ALPIN

Luptă de aproape 
intre Dinu Tudor 
(stingă) și Alexan

dru Turei 
‘’Foto: Th'eo 
MACARSCIII

ROMANIA-CEHOSLOVACIA
5-0 LA TENIS

pierdut cu 1 — 4
rekeș, Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu, însoțiți de prof. Am el 
Segărceanu;

Formația secunda a
După meciul cu echipele (A și B) 

de tineret ale Ungariei, selecționa
tele țării noastre au avut în repre
zentativele similare ale Cehoslova
ciei un adversar mai dificil. Cu toa
te acestea formația întîia a cîștigat 
Ia scorul maxim posibil : 5—0. Tn 
ultima zi a întîlnirii Mariana Simio- 
nescu a trebuit să-și pună în joc 
toate cunoștințele pentru a-și depăși 
talentata și tehnica adversară, Maria 
Kociskova. Reprezentanta noastră, 
lovind tot timpul în forță a cîștigat 
cu 3—6, 9—7, 6—3. Virginia Ruzici 
a cîștigat destul de ușor meciul cu 
Hanna Hublerova : 6—3, 6—2.

Reprezentativa noastră secundă nu 
a putut obține mai mult de un punct 
în cele două zile de întreceri. Adria
na Călina, jucînd mai bine decît vi
neri (dar nici pe departe Ia valoarea 
ei) a cîștigat cu 6—0, 6—2 meciul 
cu Viera Kozarova, fn timp ce Flo
rența Mihai a pierdut cu 4—6, 2—6 
în fața Martei Barcakova.

★
Sîmbătă seara au plecat în Bulga

ria, pentru a participa la campiona
tele pe teren acoperit ale acestei 
țări, jucătorii Gh. Boaghe, Iosif Ke-

I. Gv.
★

în sala Constructorul din Hune
doara a început dubla întilnire de 
tenis de cîmp dintre reprezentati
vele de tineret ale României și 
Cehoslovaciei. în meciul primelor 
echipe, formația noastră conduce 
cu 2—1. Rezultatei Savrda (C.) — 
Neacșu (R.) 2—6, 6—2, 6—0; Tr. 
Marcu (R.) — Vavrik (C.) 6—0,
5— 7 (cel mgi frumos meci ai re
uniunii); Marcu, Neacșu — Savrda, 
Vavrik 7—5. 8—6,

în meciul echipelor secunde s-au 
înregistrat următoarele rezultate t 
Muhil (C.) — Roșianu (R.) 6—3,
6— 3; Siozil (C.) — Almăjan (R.)
7— 9, 7—5, 6—Oț Muhil (C.) — Al
măjan (R.) 8—45, 2—6, 10—8; Mu
hil, Siozil — Roșianu, 
6—3, 7—5.

Mircea IOANID — coresp.

Almăjan

V

CUPA DE IARNA" LA RUGBYJJ
Sîmbătă după-amlază pe stadionul 

Ghencea din Capitală Steaua a intîlnit 
echipa de juniori a Rapidului, în ca
drul „Cupei de iarnă" la rugby. Pentru 
militari, această partidă a constituit un 
galop de sănătate, iar diferența de va
loare dintre cele două formații a ieșit 
pregnant în relief. De fapt, scorul de 
113—0 (50—0) ne scutește de comenta
rii. Lucrul cel mal important este că 
militarii, tatr-o vervă de joc de zile 
mari, au reușit faze de mare specta-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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culozitate, creindu-șl breșe în liniile de 
apărare adverse, unde aripile Braga șl 
Ionescu au zburdat ca niște „fluturași-4 
printre neexperimentațil dar ambițioșii 
juniori rapidiștl. Mențiuni in plus me
rită jucătorii Durbac, Achim, Postola- 
che, Cerne! de la Steaua, și Bocdeianu^ 
Tițirigă șî Petrescu de la Rapid. A ar
bitrat corect Trti Udrea.

Florin SANDU

n preziua deschiderii celui 
de al ll-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Coope

rativelor Agricole de Producfie, 
se desfășurau la Pitești întrăceri- 
le finale ale cupei dedicate a- 
cestui important eveniment din 
viafa țărănimii, a lucrătorilor o- 
goarelor. Reprezentanții celor 
20 000 de fărani cooperatori din 
cuprinsul județului Argeș — har
nici muncitori pentru ridicarea 
producției agricole, pentru spori
rea aportului agriculturii la dez
voltarea generală a fării — au 
inclus sportul printre manifestații
le menite să cinstească lucrările 
acestui forum reprezentativ, sol
date cu un amplu program de 
creștere continuă a belșugului de 
produse agricole.

Ni se pare simbolică și deose
bit de grăitoare alăturarea celor 
trei cupe care au răsplătit efortu
rile și comportarea sportivilor din 
lumea satului argeșean în compe- 
tițio dedicată congresului : prima,

acordata pentru mobilizarea în 
cadrul etapei pe comună, alta, 
pentru cele mai bune rezultate 
tehnice obținute în etapa județea
nă și, în sfîrșit — dar nu pe ulti
mul plan — „Cupa demnității". 
Sînt aci cuprinse marile țeluri și 
virtuți ale activității sportive care 
vizează, pentru început, racordul 
omului cu exercițiul fizic organi
zat, transformînd apoi acest ra
cord într-o legătură trainică cu 
sportul, într-o necesitate organică 
menită să scoată la iveală talen
te și performeri, dar, mai ales, 
capacitatea sportului de refacere, 
de învigorare a organismului du
pă muncă, ca și de potențare a 
virtuților morale. Și „Cupa dem
nității" ni se pare a fi un coro
lar al acestora, întrucît între tru
ditorul ogoarelor din anii vechiu
lui regim — pentru care efortul 
fizic ajunsese, prin exploatare 
brutală, un calvar — si coopera
torul agriculturii noastre intrate 
pe făgașul modernizării și meca-

nizării, distanța uriașă care-i des
parte se măsoară prin demnita
tea muncii libere, civilizate, în 
comun, pentru binele comun.

In viața nouă a satului socia 
list, sportul este un mijloc com
pensatoriu, de recreare, un pur
tător al civilizației și demnității.

HOCHEIUL ÎNTRE ÎNGHEȚ 
Șl DEZGHEȚ...

Micul puc, purtat de colo-colo 
între mantinelele speranței și cele 
ale pesimismului, sub presiunea 
timpului ce-l apropie de linia ro
șie a campionatelor mondiale 
(grupa B — între 24 martie și 2 
aprilie, București), nu s-a hotărât 
încă unde să poposească. Cel 
mai recent prilej de verificare, 
„Cupa federației — disputată

p. sl.I
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ELEGIE PENTRU GHETELE DE FOTBAL

— Tu ai ajuns, ce-ți pasă !

păr, orchestrele care vă onorau _ _ ____
furișate, voluptoasele goluri din voie, ori din „foarfecă 
acelea asemeni unor er:-------

* r 

t A

Desen d« G. BADEA

PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA PRIMELE JOCURI
INTERNATIONALE UNIVERSITARE DE IARNA

REINTILNIRE CU ARENA DE POPICE

Nu puteți uita niciodată stadioanele, orașele, aplauzele, marea ce 
venea uneori pînă In careul de 16 metri, într-un tango de hublouri, 
grădinile publice prin core patnHou castaniete si pubere cu narcise în 

i golurile exploatate, ca și pe cele 
>Te, ori din „foarfecă", moi ales pe 

ea asemeni unor epigrame.
Nu puteți, voi, ghetele de fotbej (veșnic certate cu jambierele), 

uita cum erați purtate in triumf, cum vă erau dedicate pagini de re
viste, cuplete muzicale, anecdote. N-aveti, desigur, de unde să știți că 
îmbătrîneați cu fiecore compliment, cu fiecare pahar de șampanie, cu 
fiecare țigară cu nume oriental, cu fiecare ocheadă. N-aveți de unde 
să știți — acum cind noaptea, singure, uitate în vestiare, plîngeți cu 

fiecare cedare și fiecarelacrimi de săpun și de cremă neagră — că 
exces v-au îndepărtat de sufletul mulțimilor.

N-aveți de unde să știți — deși or fi trebuit să aflați osta, să fiți 
mai înțelepte, fără a vă frustra total de satisfacții — că dezordinea, 
orgoliul exagerat, lipsa de voință (citiți ombiție !) vor face ca gloria 
voastră să poarte, vai, otît de repede, un număr de inventar. Și dacă 
întîmplorea sau înțelepciunea antrenorului și a magazionerului v-au 
așezat alături de ghetele juniorilor, ale celor aflați deocamdată în ante- 
camero succesului, vorbiți-le, vă rog, despre destinul vostru, despre 
mîndria lucidă a vieții sportive.

în acest moment cînd, la Lake 
Placid (S.U.A.) se desfășoară 
Jocurile internaționale universitare 
de iarnă, gîndul nostru se întoarce 
la anul 1930, cînd delegația sporti
vilor universitari români participa 
pentru prima dată la această com
petiție.

La întrecerile studențești, desfă
șurate în acel an între 4—12 ianua
rie la Davos (Elveția), România a 
participat cu o echipă de bob, for
mată din studenții Alexandru Frim 
și Dumitru Zână de la Școala Po
litehnică din București și o echipă 
de schi, compusă din studenții Ion 
Coja, A. Busuioc, Aurelian Aslău, 
N. Gross, de la Institutul Superior 
de Educație Fizică București și E. 
Bodeanu de la Facultatea de Me
dicină din Cluj.

La concursul de bob, la care au 
participat 10 națiuni, echipajul ro
mân, format din Al. Frim și D. 
Zână, a ocupat un remarcabil loc 
2, în urma echipajului din Ger- ‘ 
mania, întrecînd totodată țări cu o 
vastă experiență internațională, cum 
ar fi Italia, Olanda, Elveția.

în clasamentul general pe națiuni, 
România s-a clasat, atunci, pe locul 
8 din 14 națiuni.

Intr-o cronică a vremii, conducă-

torul delegației, N. Albescu, con
chidea l „Astfel s-au prezentat pen
tru prima dată studenții români la 
concursurile internaționale univer
sitare, punind la Ioc de cinste tri
colorul românesc în concernul a 14 
națiuni concurente".

în acest an, sportivii români, 
sub egida Federației Internaționale 
a Sportului Universitar participă 
activ Ia Jocurile Internaționale Uni
versitare de iarnă, organizate In 
S.U.A., cu o delegație formată din 
schiorii Nicolaie Crețoi (schi alpin), 
Dinu Petre (schi fond) și Elena 
Moiș (patinaj artistic), antrenor 
fiind animatorul schiului universi- 

Diaco-univ. Constantin

această delegație 
prof. Titus Deac, 
de membru activ

mai 
care 

al Fe-

tar, conf. 
nescu.

Tot din 
face parte 
în calitate
derației Internaționale a Sportului 
Universitar, participă din partea 
României la congresul acestui for.

O delegației mică, dar cu un po
tențial mare de afirmare, căreia îi 
dorim o participare de bun au
gur, pentru a ridica pe o treaptă și 
mai înaltă prestigiul sportului uni
versitar din România.

TIBERIU CORNEȘANU
arenele de popi-de

Fotografia d» 
față vă sugerea
ză, credem, am
biția cu care se 
pregătește Cor
nelia Petrușca 
pentru a-și relua 
locul fruntaș pe 
care l-a deținut 
pe arenele de po
pice din țară și 
din străinătate.

Deținătoare a 
unei performanțe 
cu totul excepți
onale, la ultima 
ediție a C.M. de 
la Bolzano, unde 
a cucerit toate 
medaliile de aur 
în întrecerea fe
minină (la indi
vidual, perechi și 
pe echipe), Cor 
nelia Petrușca a 
cunoscut apoi 
fericirea de a 
veni mamă, 
și clipele de 
gret generate 
despărțirea ei 
ce atit de dragi ei.

Acum, ea se străduiește să îm
pletească obligațiile familiale cu 
cerințele antrenamentului pentru

marea performanță, astfel incit 
să ajungă la forma sportivă maxi
mă în noua ediție a campionate
lor mondiale, din mai, de la Split.

C.M. de hochei pe gheaf ă (grupa C)

Dan MUTAȘCU

Reportaj despre marinarii români, ciștigători

ai competiției internaționale a vaselor la fotbal

r-ii

.CUPA 
portul 

ro-

Intre 
s-au 

plicti-

Constanța 
feță fn față 
„Tg. Mureș* 
echipei care

CU MICUL PUC DE-A LUNGUL ANILOR.
File din istoria

Campionatul mondial de hochei pe 
/heață a suferit, aproape cu regularitate 
in ultimele decenii, transformări orga
nizatorice, impuse, pe de o parte, de di
ferențele valorice dintre echipe șl, pe 
de altă parte, de interesele financiare 
legate de organizarea disputei într-o sin
gură țară. Prima experiență a avut loc 
cu ocazia campionatului mondial din 
anul 1959 organizat în mai multe orașe 
din Cehoslovacia, la care a luat parte și 
echipa reprezentativă a țării noastre. 
Hocheiștii români reapăreau in circuitul 
marilor competiții ale acestui sporty 
Bupă o întrerupere de 12 ani. ultima lor 
participare fiind cea de la C.M. din 1M7, 
desfășurate tot în Cehoslovacia. în 1959, 
deci, s-a hotărît ca în afară de cele 
patru grupe preliminarii, care au îm
părțit cele 12 formații în două serii va
lorice. să se organizeze și un Criteriu 
european, un fel de grupă C a cam
pionatului mondial, la care și-au anun
țat participarea reprezentativele Româ- 
|niei, Ungariei și Austriei. Aceasta a fost 
iprima apariție a grupei C. adică a unei 
® treia grupe valorice în istoria cam
pionatului mondial de hochei.

Atunci. în 1959. jocurile din Criteriul 
european s-au disputat la Plzen, pe un 
patinoar artificial descoperit, și de s-au 
încheiat cu victoria selecționatei țării 
noastre, care a învins Austria cu 5—2 
(1—0. 1—0, 3—2) și Ungaria cu 7—2 (♦— b 
5—0. * 2—1). Tot la acest turneu a luat 
parte și echipa de juniori a Ohos'.rAa- 
ciei, în afară de concurs, care a între
cut Ungaria cu 17—2. Austria cu 7—1 șl 
România cu 3—0. Un fapt interesant 
este acela că printre juniorii cehoslovaci* 
In fața cărora reprezentanții noștri au 
rezistat mal mult decît onorabil, se nu
mărau viitorii intemațiorali Mikulasj 
Smid, Maixner, frații IToIik, Lindauer, 
Havei și alții. Iată și formația noastră 
care a realizat atunci această frumoasă 
performanță : Sofian — Varga, Czaka; 
Ionescu, Raduch — I. Szabo. Ferenczi,- 
G. Szabo: Lorincz, Andrei, Peter; Biro, 
Kaqry. Takacs I.

Dună un an, la Squaw Walley, în 
6.U.A.. au loc Jocurile Olimpice. în 
care nu s-a organizat grupa C, puținele 
tformatii participante fiind împărțite 
idoar în două serii. în 1961, campionatul 
mondial are loc în Elveția și pentru 
jdenartajarea între grupele B și C se 
dispută meciuri de baraj. Echipa Ro
mâniei întîlnește selecționata Austriei, 
de care dispusese cu doi ani înainte 
destul de ușor. Numai că acum tracul 
Xși spune cuvîntul și hocheiștii austrieci 
înving la limită (5—4), calificindu-se 
jpentru grupa B. în timp ce jucătorii 
români evoluează în grupa C. însă, în 
timp ce Austria dezminte, prin compor
tare și rezultate, victoria din calificări, 
clasîndu-se. în final pe ultimul loc în 
grupa B (1. Norvegia. 2. Marea Brita- 
nie. 3. Elveția. 4. Ttaiiâ. 5. Polonia. 6. 
Austria), selecționata română cîștigă de
tașat grupa C. terminîTJd neînvinsă și cu 
un golaveraj concludent : 69—5. Iată re
zultatele hocheiștilor români : cu Belgia 
22—1 cu Africa de Sud 14—0, cu Iugosla
va 12—1, cu Olanda 12—0, cu Franța 
9—3.

în felul acesta la ediția următoare a 
C.M. reprezentativa României se 
parte 
luînd, uneori cu un real succes,

Vneori hocheiștii noștri au reușit să urce și 
podiumului. Zol'.an Czaka, căpitanul naționalei. 

Criteriului european.

pe cel mai înalt loc al 
primind la Plsen Cupa

LAPIDARE...
• Am rămas cu un singur por

tar. El a înțeles că e unic.„
• Lovitură de pedeapsă. Vino

vatul protestează. Și doar ți-a fă
cut-o cu mîna lui I

• Și l-am avertizat că, fără sâ 
intre în apă. nu-1 pot aduce în e- 
chipa reprezentativă de polo.

• Fii primul la minge. Altfel, 
vei fi al doilea...

• Fiindcă ești un fotbalist ge- ■ 
nial, nu da cu piciorul în toate!

• Să încoronăm capul lui Pele 
pentru picioarele lui I

Dan LALU

„CUPA LONDREI” SE AFLA IN MIINI BUNE

Cititorii noștri, cei ce iubesc fot
balul. nu se poate să nu-si amin
tească. Atunci, și nu e mult de a- 
tund, presa a anunțat: „Cupa
Londrei- la fotbal a fost cițtigatâ 
de către marinarii români de pe car- 

Tg. Mureș*. Mulți n-au știut 
ce este vorba. Au 

că. asa, într-o joad 
«nncore- cîteva echip 

întrecut în meciuri contra

EUGEN MANEA. GALAȚI. Se cu
noaște că se apropie returul, la lot- 
pal ! Au reînceput discuțiile în jurul 
regulamentului. Așadar, dv. vreți sâ 
știți cum se soluționează următoarea 
fază : executînd o lovitură liberă, un 
jucător trimite balonul înapoi, spre 
portar, dar acesta nu-i sesizează ac
țiunea și mingea intră în poartă. 
Nu trebuie să vă speriați : nu e gol. 
Se acordă o lovitură de colț în fa
voarea echipei adverse. Sînt necesare 
însă două precizări : 1. Dacă porta
rul, intervenind, totuși în faza res
pectivă, a atins balonul, care a in
trat apoi în plasă, nu mai este cor-

des
parte pentru mulțl ani de grupa C. ero- - . [n 

grupa secundă a C.M., pe care o dată 
a fost chiar la un pas de a o ciștlga 
și a se califica astfel în rîndurile elitei 
hocheiului mondial. La Stockholm. în 
,1933. In grupa C, întrecerile au fost do- 
Țninate de selecționatele Austriei șl Un
gariei. După un due! pasionant, primul 
îoe a revenit hocheiștilor austrieci, care 
eu cîștigat toate meciurile. De altfel, 
iată/ clasamentul grupei C : 1. Austria, 
2. Ungaria. 3. Danemarca. 4. Bulgaria 
(debutantă în arena mondială), 5. Olan
da. 6. Belgia.

După o pauză destul de lungă. în 1966. 
cînd campionatul mondial s-a organizat 
In Iugoslavia, grupa C a reintrat pe 
efișul competiției reunind la startul el 
doar... 3 formații : Italia, Danemarca șl

Africa de Sud, clasate In final în aceasta 
ordine. Ediția următoare a competiției, 
găzduită de această dată de capitala 
Austriei, Vler.a, a prilejuit un reviriment 
al interesului pentru această grupă C. 
organizatorii Inregistrînd Înscrierea a S 
echipe reprezentative, dintre care s-a 
detașat, prin comportare și rezultate, 
selecționata Japoniei. Hocheiștii niponi 
termină întrecerea pe primul loc. nein- 
vinși, reallzînd un ' 
totul, sau aproape 
ritatea lor : 45—8 ! 
prezenta astfel : 1.
ca. 3. Bulgaria. 4. ._ __________ __
urmat, iarăși, un an olimpic (1968) după 
care fa 1969 formula de organizare a 
C.M. s-a schimbat, grupele B și C fiind 
găzduite Ia date diferite într-o țară. iar 
grupa A în altă țară. Cele două grupe 
care ne interesează au avut ca loc de 
desfășurare grupa B — Ljubljana. Iar 
grupa C — Skoplje. Clasamentul în 
grapa C : 1. Japonia 8 p, 2. Elveția 3 p, 
3. Ungaria 6 p, 4. Olanda 4 p, 5. Bulga
ria 4 p, 8. Danemarca 0 p.

Anul următor a fost cel în care iubi
torii hocheiului din țara noastră au 
avut satisfacția de a se număra printre 
martorii oculari ai unor dispute din ca
drul campionatului mondial, grupele B 
și C desfășurindu-Se la București si. 
respectiv, la Galați Patru formații si-au 
disputat cu Indtrjire primele trei locuri 
în grupa C, departajarea făcindu-se. 
am zice. după... developarea fotografiei! 
Clasamentul final este, în acest sens, 
grăitor : 1. Austria 11 p. 2. italia 9 p. 
3. Franța 8 p. 4. Ungaria I p. 5. Dane
marca 3 p. 6.Olanda 3 p. 7. Belgia « p. 
Bucuria succesului de organizare si par
ticipare a fost. Insă, de scurtă durată, 
deoarece în grupa B, desfășurată numai 
după scurt timp la București, selecțio
nata tării noastre n-a mai putut evita 
penultimul loc șl după o lungă perioadă 
de timp, a revenit în grupa C. Așa că. 
în 1971, în Olanda, hocheiștii români

golaveraj care spună 
totul despre superio- 
Clasamentul final se 

Japonia. î. Danemar- 
Franța. 5. Olanda. A

s-au aliniat la startul acestei gruoe. 
Echipe României a făcut un singur meci 
nul (3—3 eu Ungaria) și a ocupa: primul 
loc în această dispută, revenind. pe 
merit, în grupa B a campionatului mon
dial. care se va desfășura intre 24 mar
tie Șj 2 aprilie la București înainte de 
aceasta. însă, de săptămînă viitoare, la 
Miercurea Cioc, acesx frumos și pitoresc 
oraș în plină dezvoltare, unde hocheiul 
pe gheață este mai popular decît fot
balul. vor începe întrecerile unei alte 
ediții a grupei C. la startul căreia se 
prezintă următoarele formații : Ungaria, 
Danemarca, Olanda, Bulgaria, Italia, 
Austria și. o prezență inedită dar foarte 
promițătoare : selecționata R.P. Chineze.

Călin ANTONESCU

seliL
N-a fost, însă, o glumă. 

LONDREI* a „acostat* în r 
Constanta, adusă de marinarii 
mâni, de cei care în timpul liber 
n-au uitat de fotbaL

★
Cargoul de 4 500 de tone, pe nume 

„Tg. Mureș*. operă a iscusiților 
constructori din Galati, a văzut lu
mina zilei în 1966. De atunci a 
parcurs, neobosit, mii și mii de mile, 
pe ape liniștite sau învolburate de 
furtuni. A poposit, cu mărfuri -Made 
în România*, la Rotterdam. Anvers, 
Hamburg sau Londra. Membrii echi
pajului, cei de pe punte, de jos la 
motoare, sau de sus la timonă, își 
petrec momentele de 
bine confortabile, cu 
nat, sau in «ala de 
nematograf. Dar, de 
între muncă, masă _____ , _
intervenit o altă preocupare — fot
balul. Cei mai mulți dintre ei au 
practicat acest sport, în tinerețe, și 
i-au rămas prieteni. Acolo, în ma
gazia care transportă minereu, pe o 
suprafață de 60 de m lungime și 20

lățime, marinarii români încingeau, 
după lăsarea la mal a încărcăturii,' 
adevărate partide de fotbal. De a- 
colo a început dramul spre cuce
rirea trofeului „Cupa Londrei*.

★
Februarie 1972. Ne aflăm 
cu comandantul vasului 
și cu unul din jucătorii 

__  _ ___ a cîștigat trofeul. E vor
ba de căpitanul Nicolae Mirea și de 
motoristul Constantin Manciu. Măr- 
turism că ni-1 imaginam altfel și 
iată că aveam în față un „căpitan 
de cursă lungă*, neașteptat de tînăr, 
deși poartă în buzunar patru brevete 
și și-a înscris în palmares peste 
800 000 de mile parcurse. Nicolae Mi
rea are doar 37 de ani. După ce a 
citit „Căpitan la 15 ani*, a luat dru- „r>„i__________;a 25 de ani. devenea

vas. Băiatul din Caracal 
do frumusețea curselor 

Iar n-a uitat că în co- 
cut mult sportul, în-

Scrisori rătăcite

ONORATA FEDERAȚIE,
împinși de stimulentul 

ceasului de fată, cînd 
Pe toate meridianele ma
pamondului pregătirile 
olimpice cunosc o inten
sitate accelerată, ca fază 
aproape finală, și dorind 
a contiribui și noi duPă 
puteri si după posibili
tăți, vă supunem atenției 
cele ce urmează.

In localitatea noastră 
se găsește o tînâră, chiar 
foarte tînâră „speranță 
olimpică”, ce propunem 
a fi inclusă de urgență în 
lotul ce veți aprecia de 
cuviință.

Dotat cu calități fizice 
excepționale, depășind cu 
mult Potențialul mediu 
ponderal al celor de o 
virată similară, băiatul 
nostru ridică greutăți 
mari în fața și spre ui
mirea familiei întregi, din 
care cu onoare am cinstea 
a mă enumera, ca tată și 
antrenor. Dar, desigur 
în cazul de față, vorbe
ște antrenorul din mine, 
asa incit vă rog să se ex
cludă orice suspiciune în 
ceea ce privește calitatea 
mea de tată.

Tînărul de care vă 
scriu nu lese din cuvtntul 
antrenorului, depunînd 
un mare volum de efort

și intensitate, practicînd 
cu dezinvoltură alergări 
— în plat și cu obiecte — 
cătărări, precum și o ga
mă variată de jocuri, ca
pabile de zi 
regim 
viteza 
ten ta

in 
sportivă, 
mea .1'. . ____ _
pune pe limbă picătură 
de cafea sau alcool, în 
regimul său alimentar o- 
cupînd o pondere majori
tară laptele si sucurile 
de fructe.

Consider că Ia Jocu
rile Olimpice de la 
Miinchen, care bat la 
ușă, ar putea să primeas
că consacrarea de „spe
ranță olimpică”, să intre 
în atmosfera aprigelor 
întreceri, să se călească 
pentru a învăța să în
frunte brav orice adver
sar în strălucita sa ca
rieră sportivă viitoare.

Știu că nu veți accepta 
în ruptul capului — Si 
bine procedați ca atare 
— ca el să fie asistat de 
un alt antrenor, fată de 
care ar manifesta o re
ținere și care nu i-ar cu
noaște stereotlpele. Asta 
sPre a nu mai pune la

să-i mărească zi atît rezistența în 
de viteză, cît in ------- — si

regim de rezis-

ce privește viața 
vă declar Pe a 

răspundere că nu

socoteală că „unde-s doi, 
diurna crește”.

De aceea, eu mă su
pun disciplinat oricărei 
indicații oricit de ca
tegorice, de a-mi pregăti 
cele necesare temerarei 

expediții de rigoare și 
singular, întrucît aceasta 
e mai greu de presupus 
în cadrul sistemelor 
Loto-Prono cu premii în 
autoturisme, bani și ex
cursii la Jocurile Olim
pice, deoarece eu, în fata 
hazardului de noroc, pre
fer din străbuni „fixul”.

Luptăm din răsputeri 
pentru propășirea spor
tului.

Fii. O. TIMU

PS. Să nu uit un mic 
neesențial amănunt: 

numește 
Marinei și, 
dv, își va 
26 august 
prima zi a 
5 ani, ofe-

răgaz in ca- 
aer condițio- 
lectură și ci- 
la un timp, 

și odihnă, a

mul apelor 
căpitan de 
era atras 
lungi pe apă. 
pilărie i—a piotuș bmu*» mu^ ui* 
deosebi fotbalul. Iată de ce nu tre
buie sâ ne mire că echipa de pe 
„Tg. Mureș* este opera sa, iar el 
i-a devenit un fel ae... Alf Ramsey. 
Și echipa nu l-a dezamăgit In 1969, 
după o cursă Norvegia-Suedia-Spa- 
nia. a poposit cu „Tg. Mureș* la 
Rotterdam. în orașul lui Feyenoord. 
Acolo, marinarii români i-au învins 
pe cei de la Clubul norvegian cu 
-—I. lâsînd o frumoasă impresie. A- 
tunci. adversarii le-au propus româ
nilor să se înscrie în competiția in
ternațională a navelor. Așa a înce
put drumul spre frumosul trofeu.

1971. Cargoul „Tg. Mureș" acostează 
la Londra. Pe terenurile fotbaliștilor 
englezi au loc meciurile „Cupei Lon
drei” pentru marinari, meciuri a- 
devărate, cu arbitri cu ecuson și 
cartonașe galbene și roșii. în opt 
jocuri, marinarii români obțin tot 
atîtea victorii, 
celent:
Londrei' , _ ______
„Cupa Mondială* la care au luat 
parte 1 340 de echipe de pe tot atî
tea vapoare din lume. Românii au 
avut un golaveraj mai bun decît cel 
al echipajului suedez (65—4) căruia, 
totuși, i s-a înmînat „Cupa Mon
dială” a marinarilor. Dar nici locul 
II nu e rău.

Cine sînt acești marinari fotba
liști ? Unul este C. Manciu, fostul 
portar al echipei Farul, care timp 
de nouă ani s-a numărat printre 
fotbaliștii Diviziei A. Azi. el este 
motorist. Rezerva lui este C. Roman, 
fostul portar al echipei Petrolul, cel 
care cu ani in urmă a cîștigat cea
sul „Schafhausen”, acordat celui 
mai bun portar al campionatului de 
atunci. Roman este șef de echipaj. 
Jucătorii de cîmp : motoristul M.
Maxim (cîndva fotbalist la S.N.C. 
și I.M.U.M.). strungarul P. Măcel 
(a jucat la I.T.C.). mecanicul șef D. 
Sîrbu, ofițerul principal E. Cherpi. 
cian, ofițerul mecanic A. Sarchizian 
(fost voleibalist la Farul), timonierul 
I. Doroș (a jucat la Electrica Con
stanța), marinarul de punte, Gh. 
Culețu, ofițerul electrican N. Păun, 
brutarul M. Băluță, timonierul I. 
Ilie, ofițerul stagiar N. Ionescu. A- 
ceasta este echipa ciștigătoare a 
„Cupei Londrei".

români
cu un golaveraj ex-

69—3. Lor le revine „Cupa 
și tot lor li se cuvenea și

ner, d gol curat. 2. In cazul cînd lo
vitura a fost executată din interiorul 
suprafeței de pedeapsă a executantu
lui. se repetă lovitura, deoarece in 
astfel de situații, mingea intră in joc 
numai după ce a parcurs o distanță 
egală cu circumferința ei (68—71 cm) 
ȘI A IEȘIT DIN SUPRAFAȚA DE 
PEDEAPSA. Dar, cel mai sănătos 
este să execuți lovitura liberă, înain
te, spre poarta adversă. Nu-i faci 
nici greutăți în muncă unui arbitru 
oare într-o asemenea fază, se poate 
fistici, îneît să nu mai știe ce decizie 
trebuie să dea !

VALENTIN VATAȘANU. CARAN
SEBEȘ. Regret, dar, cu toate efortu
rile. ri-am înțeles întrebarea dv. Re
veniți, exprimînd-o mai clar.

HANNAK CHRISTOF. „Mi-am cum
părat special un televizor sperînd că 
voi vedea imagini de Ia Sapporo și 
sînt tare dezamăgit”. Și eu sînt de
zamăgit. Dar nu din cauza aceasta, 
ci a rezultatelor ! Sînt convins, însă, 
că de la J.O. Munchen. din vară, 
nu vor lipsi nici imaginile, nici re
zultatele ! Ca atare, vă urez de pe 
acum vizionare plăcută la televizorul 
pe care l-ați cumpărat.

Constantin ALEXE

Și 
elevul meu se 
deocamdată 
cu concursul 
sărbători la 
a.c., adică în 
J. O., vîrsta 
rind și o „găselniță” uni
că tuturor celor 4 000 de 
ziariști, atît prezenți cît 
și străini.

Același
p. conf. Mircea COSTEA

Comedie, mare Comedie — eum 
zice neică Zaharia. Să vezi și să 
nu crezi: ditamai „prezidentul Co
mitetului permanent, al Comitetului 
electoral. Comitetului școlar, Co- 
mițiului agricol și al altor comi
tete și comiții" — pe care, desigur, 
numai conu Iancu le știa pe în
delete — înghesuit în tribuna sălii, 
urmărind cu sufletul la gură pașii 
ritmați ai „cangurilor", și mai ales 
aterizarea lor în groapa de nisip 
din față.

I-am urmărit cu surprindere mi
mica feții — autentic comentariu al 
fiecărei sărituri ce se apropie de 
granița celor 15 metri — cînd, de
odată, ochii i-au căpătat o strălu
cire ciudată, aci jucăușă, aci îngri
jorată. cătină spre marginea pistei 
de elan a săritorilor de triplusalt. 
I-am însoțit privirea ce întîrzia a- 
cum pe silueta înaltă, adolescenti
nă. a unui concurent dinamovist, 
înclinată puțin înainte, cu capul 
plecat de parcă ar fi dorit să gă
sească întipărite pe pista sintetică 
urmele exacte ale alergării ce va 
să-l ducă spre prag. A pornit de
rutant, ca spre o țintă pe care 
nu știi dacă o atingi sau nu, dar 
curînd pașii i-au devenit energici, 
tot mai repezi, iar „bătaia" peste 
prag — ca peste o piedică vrăj
mașă pe care vrei s-o îngropi în 
pămînt. Deschiderea „compasului" 
a fost remarcabilă — mi-l reamin
tea pe profesorul de matematică 
Carol Corbu, în
— și cînd ruleta 
săritura, privirea 
tribună la neică 
nache. Bucuria și
cedau precum norii alburii pe un

— a a- 
na-

CU* 
Pe-

cer senin. „Paul Gheorghiu a să
rit 14.97 metri, luînd conducerea 
in proba de triplusalt!" 
nunțat crainicul campionatelor 
ționale de juniori.

...Abia atunci, fața bonomă a 
noscutului actor bucureștean
trică Gheorghiu — Zaharia Traha
nache din noua „Scrisoare pierdu
tă", de mare succes, de la teatrul 
Bulandra — s-a destins într-un 
surîs larg.

— ...Bine mi-a zis fiu-meu alal
tăieri: „Tatițo, dacă nu vii sîmbătă 
la concurs, va să zică că nu mă 
iubești.'" Vezi, tînăr, tinăr, dar copt, 
serios băiat!

—- Ieșind, totuși, din pielea neichiî 
Zaharia, ce rămîne adevărat din 
hazoasa și spirituala dv. parafra
ză a replicii lui Trahanache, sti
mate tovarășe Gheorghiu?

— Că flăcăul meu este un băiat 
serios!

— Aceasta înseamnă că nu tre
buie 
această i calitate, de 
concurs!..

sâ-1 supravegheați decît 
spectator

în 
în

fneste elev 
și în ultimul

anii studenției... 
arbitrilor măsura 
mi s-a întors în
Zaharia Traha- 

deziluzia se suc-

— Paul are 19 ani, 
ultima clasă de liceu . 
an de juniorat, îl așteaptă bacalau
reatul și— senioratul, deci trebuie 
să-și cunoască bine obligațiile față 
de școală, familie și sport. Și n-aș 
putea spune că nu și le cunoaște: 
învață bine, căminul familial este 
locul preferat pentru odihnă și re
creare, își dedică tot timpul liber 
atletismului.

— Și nu vă deranjează această 
exclusivitate? Ce-ți vrea să devină 
fiul dv?

z .vM viz z Uz ^*z Uz x*z
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— Nu-mî place să mint pe alții, 
fi cu atit mai puțin pe mine: nu 
poți atinge cote înalte în orice do
meniu de activitate, dacă nu i te 
dedici. Cu eforturi, cu renunțări, 
cu înțelegerea celor din jur. fmi 
mai dau seama că Paul a întilnit 
în atletism una din marile dragoste 
ale adolescenței, și ce poate fi mai 
trainic și mai frumos decît o dra
goste fn adolescență? Iată de ce, 
deși vreau din toată inima ca fiul 
meu să pășească cit mai repede pe 
urmele mele, în universul atit de 
adevărat și plin de miraj al artei 
teatrale, fi înțeleg dorința de a 
nu-si drămui acum draqostea pen
tru atletism!

— Acumulările sale nu sînt încă 
spectaculoase, dar, după cum spun 
specialiștii, consistente. Paul este 
convins că în acest an va doborî 
recordul național de juniori și că 
o dată trecută bariera celor 15 
metri, saltul său va fi spectaculos, 
la propriu și la figurat. Ceea ce pot 
să vă spun acum cu siguranță este 
că veghează cu strășnicie asupra 
condiției sale fizice: se odihnește 
cu rigurozitate, nu-șî irosește vre
mea, nu bea, nu fumează...

— De condiție fizică va avea ne
voie și în teatru, nu?

— Sîntețl, totuși, convins că Fauî 
Gheorghiu va deveni actor ca șl 
Petrică Gheorghiu?

— Mulțl dintre tinerii actori de 
azi s-au dedicat teatrului datorită 
îndrumării mele. Se spune că am.- 
fler in depistarea talentelor. Toc
mai la fiul meu să mă înșel? Așa 
că, mai devreme sau mai tîrziu. 
vom fi colegi. Nu sînt chiar așa 
de bătrîn, ca să nu pot ajunge, la 
logodna lui cu... Thalia! Vorba per
sonajului meu: „Aveți puțintică 
răbdare..."

— Atletul Paul Gheorghiu are, 
tnsă, răbdare?,

— Evident! Nu-i deloc ușor să 
fii pe scenă timp de peste trei 
ore, ca în „O scrisoare pierdută", 
să știi să cazi de nenumărate ori 
ca trăznit de apoplexie, fără să te 
lovești, ca în „Play Strindberg", să 
ai un sfîrșit de săptămînă cu patru 
spectacole! Noroc că în această 
seară n-am avut 
schimb, săptămînă 
„Cupa de Cristal", voi avea și ma
tineu și seara. Și te pomenești că 
tocmai atunci, Paul doboară re
cordul mult visat...

Și .stimabilul Trahanache" l-a 
îmbrățișat cu căldură pe noul cam
pion de juniori la triplusalt, Paul 
Gheorghiu.

spectacol. în 
viitoare, la

Paul SLAVESCU

DORU URSU, VASLUI. Sfateți trei 
tineri, fiecare avînd în jur de 17 ani, 
care ați hotărit să străbateți pe jos 
Itinerarul : Vaslui — Bîrlad — Te
cuci — Galați — Brăila — Măcin — 
Tulcea — Jurilofca — Constanța — 
Fetești — Buzău — Focșani — 
Mărășești — Tecuci — Bîrlad — Vas
lui. „Noi vrem să plecăm în ziua de 
22 iunie și să ne întoarcem in jur de 
30 august”. Personal, nu înțeleg care 
este rostul unei expediții atît de di
ficile, mai ales la vîrsta dv. Vreți să 
porniți, pe jos, la un drum atît de 
lung și aș pune pariu că, la Vaslui, 
pentru o stație, luați autobuzul ! Vă 
sfătuiesc să întreprindeți, o expedi
ție mai puțin obositoare. Ce-ar fi să 
parcurgeți, din cînd în cînd, la vară, 
distanțe de 10—15 km. Pentru distanțe 
mal mari, ascultați-mă pe mine : 
luați trenul !

CONSTANTIN VALERIU, ORAȘUL 
GH GHEORGHIU DEJ. Patinoarul 
artificial din Galați este neacoperit.

MIOARA HATMANU, IAȘI. Nu sint 
în măsură să vă răspund decît la 
întrebări din domeniul sportului. In 
problema care vă Interesează, adre- 
sați-vă unui... poștaș veritabil.

VASILE GEAMANU, TIRGU JIU. 
Dacă echipa României va obține cîș- 
tig de cauză asupra reprezentativei 
Ungariei, în dubla întîlnire din ca
drul sferturilor de finală, ale cam
pionatului european la fotbal, ea va 
întîlni, în semifinale (de data aceas
ta într-un singur meci) pe învingă- 
toarea întîlnlrii Iugoslavia — U.R.S.S. 
La cealaltă întrebare, v-ațir dat sin
gur răspunsul firesc.

ION REȘIȚEANU, REȘIȚA. Ne in
formați că la jocul de cupă din ca
drul „Memorialului Rosculeț”. dispu
tat între echipele C.S.M. Reșița și Mi
nerul Oravița, la pauză, tov. Adal
bert Walmer, președintele Colegiului 
de arbitri din Reșița, l-ar fi rechemat 
Pe arbitru, trimițînd în teren, în lo
cul lui, un alt cavaler al fluierului. 
Dacă cele relatate de dv. sînt reale, 
evident, că lucrurile nu sînt în regulă. 
Președintele Colegiului de arbitri nu 
avea dreptul de a interveni în joc, 
chiar in cazul unei partide amicale. 
Dar, lucrurile nu sînt în regulă. In 
primul rînd, cu dv. din moment ce 
nu vă spuneți numele. Evident, a- 
ceasta nu are, însă, nld o legătură 
cu faptul descris de dv.. dacă el s-a 
produs în realitate.

bucurești. 
Iuga, care a

TITU FILIPrDESCU,
Un catren pentru Dan__________ __
cucerit o medalie de aur la campio
natele europene de tir :

Cînd sînt gloanțe meșterite. 
După cum vedem, de-un faur, 
Doar în cîteva clipite, 
Ele se transformă-n... aur, ,



In slalomul special 

al „Cupei Dinamo“

DAN CRISTEA ÎNVINGĂTOR
POIANA BRAȘOV, 26 (prin te

lefon de Ia trimisul nostru).
Sîmbătă pe o vreme excelentă, 

cu soare strălucitor și zăpadă pu
țin înghețată, s-a desfășurat pe 
pîrtia de sub teleferic, în două man
șe, cursa de slalom special din ca
drul concursului internațional, do
tat cu „Cupa Dinamo". Traseul, în 
lungime de 350 de metri, jalonat 
cu 48 de porți, a pus multe pro
bleme concurenților și din cei 48 
de schiori care s-au prezentat la 
start, doar 18 au reușit „perfor
manța" de a termina cursa. Dacă 
avem în vedere că și la marile în- 
tîlniri internaționale, cu prezențe 
de prim rang, se petrec astfel de 
situații, cînd concurenții riscă to
tul pentru victorie, faptul nu tre
buie să ne mire- Iar slalomul din 
cadrul „Cupei Dinamo" a avut toc
mai un asemenea caracter.

Dan Cristea a făcut două curse 
excelente și și-a demonstrat, ast
fel, nu numai ferma bună a în
tregului sezon, ci și faptul că a- 
bandonul de la Sapporo a fost 
doar un simplu accident. în schimb, 
Brenci a plecat mult prea „tare" 
în prima manșă și, la mijlocul 
cursei, a căzut, trebuind să aban
doneze. Oaspeții cehi au prezen
tat o echipă de valoare, cu doi 
componenți din lotul reprezentativ 
al Cehoslovaciei. Ei au demonstrat 
reale calități, materializate prin 
acuratețea stilului, prin energia a- 
tacării porților și prin atitudinea 
activă față de greutățile traseului, 

îmbucurător este faptul că ju
niorii invitați la concurs au do
vedit o bună pregătire, participa
rea lor alături de consacrații 
schiului fiind o experiență cu efec
te favorabile. Să-i notăm pe cei 
mai buni: V. Stanciu, Fl. Barbu, 
P. Grigore (toți Șc. Sp. Brașovia). 
Organizarea a fost excelentă, nu
mărul arbitrilor suficient, iar popu
larizarea și cadrul de desfășurare, 
exemplare.

REZULTATE TEHNICE: 1. D. 
Cristea (România) 1:14,7 ; 2. Sokor 
Miloșe (Cehoslovacia) 1:16,4; 3—4 
Gh. Vulpe (Rom.) și Jan Heczko 
(Ceh.) 1:17,5; 5. D. Munteanu 
(Rom.) 1 : 18,6 ; 6. Peter Reit- 
mayer (Ceh ) 1:20,3.

Mihai BÎRA

^flhuie 
mergem

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: Saia 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- 
tînd pentru „Cupa de iarnă".

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

TENIS DE MASA : Sala de 
Ia 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. 1).

RETROSPECTIVĂ ȘI PERSPECTIVĂ OLIMPICĂ DE IARNĂ’

SCHIORII ALPINI AU REALIZAT UN SALT DE CALITATE, 
DAR INCA N-AU ATINS CONSACRAREA INTERNAȚIONALĂ 
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Î
ncheierea recentă a J.O. de iarnă 
de la Sapporo și rezultatele obți
nute de cei doi reprezentanți ai 
schiului ajpin — Dan Cristea și Vir
gil Brânci — a readus în discuție 
problematica complexă a sporturi

lor de iarnă de la noi din țară, în speță 
a schiului alpin, de masă ți de perfor
manță.

lată de ce, apreciind _ că această mare 
întrecere care este Olimpiada, nu este 
prea îndepărtată pentru ca învățămintele 
sale să nu fie vii și limpezi printre spe
cialiști și nici prea apropiată pentru a nu 
se putea emite judecăți de ansamblu, 
concluzii și cauze — cu credința obiecti
vitătii depline — redacția ziarului Spor

tul, a adresat, un îndemn activiștilor fede
rației, sportivilor, antrenorilor și tehnicie
nilor de a dezbate deschis, motivat și 
tranșant siluatia schiului alpin. Invitația 
formulată de redacție a fost urmată cu 
plăcere și răspundere de cîțtva din cei 
mai reputați tehnicieni, profesori și antre
nori români, care în cadrul unei mese ro
tunde și-au formulat opiniile, au încercat 
să stabilească căile și mijloacele promo
vării schiului alpin la condiția valorii in
ternaționale.

Au luat parte prof. Petre Focșeneanu, 
secretar general al F.R.S.B., prof, loan 
Berindei, antrenor federal, prof, loan 
Matei (Ș. S. Sinaia), prof. Titus Toma (Ș. S.

Predeal), dr. Comei Doboșiu, membru al 
Biroului F.R.S.B., Kurt Gohn, antrenorul 
lotului național de schi, prof. Paul Popa, 
președintele Clubului de schi și bob din 
Sinaia, și redactori de specialitate ai zia
rului. Ca și în celelalte discuții, cu bobul 
și biatlonuf, dezbaterea organizată de zia
rul nostru cu specialiștii acestei discipline 
nu se ocupă exclusiv de „momentul Sap
poro", de condițiile și modalitățile pregă
tirii acestui moment, ci analizînd lucid, 
critic și constructiv toate aspectele, cau
zale sau favorizante, nu omitem nici apre
cieri de valoare, critice și autocritice, în
cercând o situare a reprezentanților noș
tri în ierarhia valorică mondială.

UN SALT
„Cu tot scepticismul unor opinii, 

spune Kurt Gohn, trebuie să arăt 
că, în general, locurile obținute de 
schiorii români la Sapporo sînt sa
tisfăcătoare : pozițiile 26 și 33 ob
ținute de Cristea și, respectiv, de 
Brenci la slalom uriaș, 20 la sla
lom special șl mai ales locul 6 ob
ținut de Brenci la combinata ce
lor trei probe. Este drept că acest 
ultim clasament (combinata) este 
neoficial Intrucît F.I.S. anunțase, în 
prealabil, că prin excluderea lui 
Karl Schranz nu se va decerna 
medalia de campion mondial, dar 
performanța, în sine, rămîne va
labilă. cu atit mai prețioasă cu cit 
este obținută in compania elitei 
schiului mondial. Ea nu intiică pe 
cei mai buni specialiști ai unei 
discipline, ci desemnează pe schio
rii cei mai compleți. Performanțele 
de la Sapporo sint cele mai bune, 
obținute vreodată de schiorii alpini 
români la J.O. sau campionate 
mondiale. Regretăm desigur aban
donul lui Cristea în proba de sla
lom special, unde valoarea i-ar fi 
permis o clasare superioară ; deși 
neprevăzut abandonul, el are to
tuși explicații. La Sapporo n-am

ACESTE REZULTATE POT FI NUMAI 
un Început...

Firește că Se pune întrebarea 
dacă aceste rezultate reprezintă 
maximum ce se poate obține, dacă 
valoarea se mai poate dezvolta în 
continuare. „Este numai un început, 
reia Kurt Gohn. în primul rînd 
trebuie ca echipa noastră să fie 
mai numeroasă, atit în pregătire, 
cit și prezentă la startul marilor 
competiții. Trebuie să folosim toa
te șansele pe care ni le acordă 
regulamentele de concurs. De alt
fel, în condiții numerice sporite 
poate interveni și o specializare pe 
probe, iar concurenții aflați în con
curs iși pot valorifica deplin pre
gătirea traversînd bariera psiholo
gică și de inhibiție în întrecerea 
cu cei mai buni. Contactele perma
nente prelungite cu elita europea
nă și montiială prezintă avantajul 
enorm al acumulării de puncte 
F.I.S.. determinante la stabilirea 
ordinei de start și deci favorizante 
pentru realizarea unor performanțe

0 RESTRUCTURARE A
Prof. Ioan Berindei. antrenorul 

federal pentru probe alpine, expri- 
mindu-și satisfacția pentru saltul 
înregistrat, a căutat să-i depisteze 
și cauzele : „întrucit la noi în țară, 
comparativ cu țările alpine, zăpada 
vine relativ tîrziu cînd adversarii 
schiorilor români au, în mod prac
tic. antrenamentul de bază înche
iat, lotul republican și-a asigurat 
un fond structural de pregătire 
vara, pe Valea Albă și nu la în
ceputul iernii. S-au efectuat între 
300—400 manșe de slalom crono
metrat și altele de studiu tehnic 
și tactic. Aceasta este și explica
ția pentru care schiorii români se 
prezintă mai bine la slalom spe
cial, spre deosebire de coborîre și 
slalom uriaș, pentru care încă nu 
s-au putut crea condiții de antre
nament și de parcurgere integrală 
și repetată a pîrtiilor, la un ritm 
și o densitate susținută compara
bilă cu a schiorilor străini. Rezis
tența noastră s-a clădit în antre
namentul de peste vară.

Decalajul între schiorii din lotul 
republican și ceilalți a devenit evi-

VALORIC
făcut pregătiri de slalom, fie pen
tru că a trebuit să respectăm pro
gramul de recunoaștere și antrena
ment de coborîre de pe muntele 
Eniwa. fie că pîrtia de slalom era 
închisă — pentru amenajare — de 
către organizatori, deranjați de re
gimul bogat de precipitații. Fără 
voia noastră am neglijat slalomul 
special. De altfel, toți concurenții 
s-au plîns că la Sapporo, prin de
părtarea bazelor sportive și canti
tatea redusă de pregătire au pier
dut tot ceea ce acumulaseră ante
rior. In ceea ce ne privește, rezul
tatele mai bune decît la alte ediții 
ale JO., se datoresc condițiilor su
perioare de pregătire asigurate de 
F.R.S.B. lotului național 1a începu
tul iernii, în perioada preolimpică. 
Este vorba de pregătirea pe zăpadă 
din noiembrie și decembrie 1971. cu 
echipa R.F.G. ; de materiale și e- 
chipamente echivalente ; de mijloa
ce obiective de urmărire a antre
namentelor (magnetoscop, radioemi- 
țători pentru distanțe limitate, po
sibilitatea cronometrajelor parțiale 
și integrale, studiul imediat pevi- 
deomagnetoscop al greșelilor, co
rectarea lor etc.").

mai bune, precum și pentru omo
genizarea valorică Din acest punct 
de vedere, contactele noastre din 
anii anteriori au fost rare, inter
mitente, iar eforturile competițio- 
nale n-au fost înscrise intr-un cir
cuit de concursuri, pe o durată de 
cițiva ani, de tipul Cupei Mon
diale, al Cupei Europei sau al altor 
competiții în lanț. Exemplul spa
niolului Ochoa — campion olimpic 
la slalom special la Sapporo — 
clasat la Grenoble 1968 in vecină
tatea lui Cristea (23 față de locul 
25). sau al polonezului Bachleda 
sînt edificatoare. Prin calități și ta
lent sportivii români sînt egali cu 
oricare din așii consacrați ai schiu
lui alpin, dar deosebirile intervin 
la regimul oregătirilor și cel com- 
petițional, la numărul relativ mic 
tie concurenți cu care se abordează 
pregătirile și starturile competiți
ilor de prestigiu".

PREGĂTIRII INTERNE
dent, cu atit mai mult cu cit în
seși pregătirile de slalom special 
din Valea Albă sînt efectuate de 
federație pentru lotul național și 
nu de secțiile cluburilor și ale aso
ciațiilor sportive. Există așadar o 
distanță valorică, creată de canti
tatea de antrenament. între schio
rii pregătiți la lot și cei tie la sec
țiile sportive. Pentru ridicarea a- 
cestora din urmă, pe lingă stagii 
scurte de vară în Valea Aibă, sînt 
de dorit și de așteptat restructu
rări substanțiale ale conținutului 
pregătirilor in timpul sezonului, 
prin antrenamente centralizate, 
cronometrate, diversificate pe pro
be, pentru valorificarea integrală 
a experienței și cu aportul și co
laborarea tuturor antrenorilor în 
scopul creșterii valorice colective.

La toate categoriile de vîrstă, dar 
cu precădere la copii și juniori, 
pregătirile trebuie valorificate prin 
competiții, dacă dorim ca rezulta
tele să se îmbunătățească în viitor 
și să intre în arena valorilor inter
naționale. Or, calendarul central, 
dar mai cu seamă cele județene 
sînt sărace. Angrenarea juniorilor 

în competiții se face destul de tar
div și chiar atunci întrecerile sînt 
facile, la un nivel redus de pre
tenții. Coborirea și slalomul uriaș 
nu sînt suficient pregătite în an
trenamentele cluburilor și asocia
țiilor. deși aceste discipline consti
tuie fondul de bază al pregătirii 
și condiția rezistenței în regimuri 
crescute de viteză. Federația, aju
tată de C.N.E.F.S., a inițiat nume
roase centre de Învățare in schi, 
realizind efectul de popularizare și 
de lărgire a bazei de masă a schiu
lui. Au apărut astfel nuclee de for
mare și de răspindire a schiului nu 
numai in județele tradiționale, ci 
și acolo unde condițiile de relief 
și climă au permis. Dar, socotim 
că a sosit momentul ca aceste nu
clee să inccapă a fi valorificate. 
Etapa centrelor de inițiere este de
pășită. Este necesar să se treacă 
la centre de antrenament, la per
formanță înaltă, unde să se forjeze 
competitori buni și foarte buni, in 
proporție de masă. Selecția și su
pravegherea federației va desăvîrși 
acțiunea, concentrind la porțile e-

BAZA MATERIALA
Participanții la discuția noastră 

au subliniat in unanimitate rapor
tul necesar existent între baza ma
terială reprezentată prin numărul 
de stațiuni sportive de iarnă, prin 
numărul și repartizarea teritorială 
a mijloacelor mecanice de urcare, 
prin producția internă dc schi
uri și echipament sportiv, cali
tatea acestora, prin numărul de 
școli de schi, prin dotarea secți
ilor etc și valoarea performanței

România a trebuit să refacă în 
cițiva ani o întîrziere mare în do
meniul dezvoltării turistico-spor- 
tive. „în ultimii ani, spunea prof. 
P. Focșeneanu. s-au realizat trei 
teiecabine, telescaune și teleschiuri 
pentru folosința comună a turis
mului extern, intern și a sportu
lui de performanță, ceea ce mar
chează un salt de înzestrare deo
sebită. Dar, din păcate, numărul 
și dificultatea pîrtiilor au rămas 
staționare. Și deși cantitativ pre
gătirea a primit condiții tie ame
liorare. ea trebuie continuată pe

CONSOLIDAREA Șl REORGANIZAREA SECȚIILOR
Pentru ca schiul alpin să-și do- 

bindească o poziție fruntașă în 
lume, nu numai onorabilă cum de
ține în prezent, subliniau prof. 
Titus Toma. Ioan Matei și Ioan 
Berindei, trebuie pornit de la ni
velul secțiilor de schi de perfor
manță. Ceea ce avem în prezent 
sint sportivi de excepție, crescuți 
de o parte din cei prezenți la masa 
rotundă, ca și de alți antrenori. 
Această situație trebuie schimbată. 
Avem uriașul rezervor al școlilor 
profesionale, elevii și studenții pe 
care va fi necesar să-i stimulăm și 
să-i angajăm mal mult în discipli
nele schiului alpin. Școlile profe
sionale și școlile sportive ale aces
tora (Brașovia, Șoimii Sibiu, Si
naia, Bușteni și altele) pot consti
tui, in viitor, nuclee ale schiului de 
înaltă performanță. Ca și liceele 
speciale de la Predeal și Sinaia, 
unde selectarea celor mai bune ele
mente din toată țara, ar putea 
grupa loturile naționale lărgite de 
juniori. La aceste școli e nevoie de 
formule organizatorice superioare, 
de o înțelegere a organelor de re
sort tiin Ministerul Educației și In- 
vățămîntului pentru a putea pune 
Un acord între structura și pro

Kurt Gohn i uPer- 
tormanțele de la 
Sapporo sint cele mai 
bune obținute vreo
dată de schiorii al
pini români la J.O. 
sau CM.“ In stingă 
prof. Ioan Matei

chipe'.or naționale, pe cele mal ta
lentate șl Înzestrate elemente. 
Schiul, încă de la nivelul primelor 
vîrste școlare, poate trece de la 
sarcina socială în care se pare că 
a activat, la una sportivă, de per
formanță. Nu mai avem voie să 
neglijăm nimic. Dacă, de pildă, fe
derația a reușit să formeze exce- 
lenți instructori de schi, foarte a- 
preciați de turiștii străini pentru 
calitatea predării și a execuției, 
avem datoria morală față de copii 
și tineret, ca această experiență să 
le fie transmisă și lor, în primul 
rînti lor“.

planul calității, al diversificării, al 
varietății. De altfel, însuși viitorul 
turistic, nu numai cel strict spor
tiv, este legat de această condiție, 
în raport cu țările alpine avansate, 
baza noastră materială constituită 
din stațiuni, mijloace mecanice, 
pîrtii se află abia pe drumul în
ceputului. Și chiar printre țările 
vecine cu care în ultimă instanță 
ne putem compara rezultatele, a- 
vansul de înzestrare materială nu 
a fost pînă în acești ultimi ani 
de partea noastră.

Schiul este un sport costisitor. El 
presupune bugete importante și an 
de an judicios repartizate. De a- 
ceea, în cadrul unei stabilități pro
babile a acestor resurse este ne
cesară o valorificare superioară. 
Calitativ trebuie ' făcut mai mult. 
Este posibil ca sume și forțe im
portante să se cheltuiască — poate 
— prea ușor. De aceea, o regru
pare de forțe o văd ca foarte ne
cesară cu cit mai curînd, cu atit 
mai bine“.

grama anului școlar și caracterul 
sezonier al schiului. Fără a afecta 
cu nimic conținutul și cantitatea 
de cunoștințe care trebuie predată 
și asimilată anual se poate asi
gura, pe baza unor propuneri exis
tente, o altă structură de predare 
care să înlesnească practica schiu
lui și participarea regulată la ca
lendarul competițional. Altfel, mari 
eforturi materiale și fizice se iro
sesc fără rezultat. Caracterul dis
continuu al prezenței elevilor la 
competiții se definitivează, cu c- 
fecte psihologice și de perfor
manță nedorite pentru nimeni. 
Este necesar să înțelegem că obiec
tivele noastre de performanță nu 
mai trebuie raportate doar la 
puncte de referință interne. Reali
zările, performantele trebuie ra
portate, verificate și apreciate la 
scara valorilor internaționale, dar 
pentru aceasta este necesar efor
tul prealabil organizatoric și de 
condiții care să-i creeze suportul 
material de realizare. Formula ac
tuală a școlilor sportive, spunea 
prof. I. Berindei, nu dă randament. 
Elevii, copiii resimt o criză de timp 
cu atit mai gravă pentru un sport 
sezonier și care in plus pretinde

zilnic o deplasare la locul $1 de la 
locul desfășurării antrenamentelor 
șl competițiilor. Soluțiile imediate 
sint — probabil — școlile sportive 
ale școlilor profesionale amintite 
care dispun de ceva mai mult timp, 
liceul din Predeal și altele, viitoa
re, asemănătoare în care ponde
rea didactică să fie toamna și pri
măvara, iar iarna rezervată cu pre
cădere schiului, și circuitelor com- 
petiționale în țară și din afară. 
Fiind destul tie slabi valoric, ju
niorilor noștri le este necesar prea 
mult timp la vîrsta senioratului 
spre a se produce racordarea cu 
valoarea acestora și uneori foarte 
greu cu cea internațională. Pentru 
a putea fi introduși în focul luptei

AR FI DE DORIT SCHIURI BUNE Șl IEFTINE 
Șl GRATUITĂȚI LA INSTALAȚIILE MECANICE
Este clar pentru toată lumea, 

spunea prof. Paul Popa, președin
tele S.C.B. Sinaia, că valoarea 
sportivă depinde de cantitatea și 
calitatea antrenamentului. Or, ac
tualele bugete ale secțiilor, chiar in 
condițiile timpului limitat, nu per
mit efectuarea numărului necesar 
de urcări cu mijloacele mecanice. 
Transportul este prea scump pen
tru o secție, pentru un club ca să 
poată asigura necesarul antrena
mentului. Noi, de pildă, spunea 
prof. Ioan Matei, preferăm să ple
căm să facem schi la Predeal de
cît să rămînem la Sinaia pentru 
că prețul urcărilor repetate cu te- 
îecabina este prea ridicat față de 
deplasarea cu trenul și folosirea 
teleschiului la Predeal.

Am cheltuit enorm, spunea prof. 
Titus Toma din Predeal, cu mij
loacele mecanice tie transport. în 
mod practic, nu mai avem bani 
pentru pregătire și concursuri și 
deși ne aflăm în situația extraor
dinară de a avea la dispoziție nu
meroase teleferice și teleschiuri, nu 
vom putea apela la ele, urmînd a 
fi nevoiți să reducem antrenamen
tul tot la cantitățile tradiționale 
de pe vremea cînd nu beneficiam 
de aceste mijloace tehnice moderne 
care au revoluționat concepțiile de 
pregătire.

Nu știm care ar putea fi solu
țiile optime. In orice caz în unele 
țări cu care ne comparăm, ele au 
fost găsite. Schiorii de o anumită 
clasificare, instructorii, adică cei 
care realizează și o funcție propa
gandistică pentru anumite stațiuni 
de sporturi de iarnă beneficiază de 
un regim tie gratuitate pe mijloa
cele de urcare, iar școlarii și schio
rii neclasificați, cei în grupuri, ta
berele etc, de reduceri substanțiale. 
Nici întreprinderile tutelare ale 
mijloacelor mecanice nu sînt în 
pierdere pentru că rentabilitatea se 
asigură prin repetarea urcărilor, nu 
prin costul ridicat al unei sin
gure urcări.

Schiurile, bocancii, calitatea lor 

sportive, mal devreme și mal 
eficace, bugetul de timp al elevilor 
trebuie favorizat cel puțin în șco
lile speciale, prin formule inova
toare. La fete, de pildă, prin ab
sența îndelungată de la confruntă
rile internaționale s-a produs un 
mare decalaj valoric între schiul 
feminin românesc și cel străin, toc
mai la ora cînd marile performan
țe, ca și la natație, se obțin la 
vîrsta junioratului. Avem în pre
zent talente și s-ar putea rezolva 
și problemele de înzestrare mate
rială, dar chestiunea pregătirii și a 
calendarului, adică, în ultimă in
stanță. a bugetului de timp tre
buie să-și găsească soluțiile mai 
tievreme sau mai tîrziu.

sînt esențiale pentru progres. Dar 
calitatea, subliniau în unanimitate 
invitații noștri, nu este totul. Pre
țurile trebuie să fie accesibile pen
tru a putea transfera o parte din 
efortul material al federației, clu
burilor și asociațiilor în bugetele 
familiale.

Pentru înalta performanță s-a 
apelat la import — bineînțeles li
mitat — și astfel s-a creat uneori 
o inegalitate inițială între poseso
rii acestor materiale și cei care nu 
dispuneau de ele. Desigur, efortu
rile mari care s-au făcut au ate
nuat. cel puțin la nivelul schiori
lor buni, aceste tieosebiri, dar pen
tru viitor rezolvarea constă în ame
liorarea producției indigene, care 
trebuie să devină competitivă pe 
plan internațional, ca și în orien
tarea stimulativă pentru cumpără
tori a regimului prețurilor.

★
în unanimitate, participanții me

sei rotunde, apreciind că rezulta
tele obținute de Cristea și Brenci 
sînt onorabile, au ținut să subli
nieze că ele constituie un balon de 
oxigen pentru schiul alpin; că 
momentul în care ele intervin este 
favorabil și trebuie să profităm de 
această platformă pentru a ne re
grupa forțele, pentru a consolida 
organizatoric unitățile de perfor
manță, pentru a activiza pregă
tirile.

Schiul alpin reprezintă coloana 
vertebrală a sporturilor de iarnă ; 
el este atletismul Olimpiadelor de 
iarnă și pentru a putea (ine pasul 
uriașelor sale dezvoltări postbelice, 
toate eforturile trebuie concentra
te și bine direcționale în scopul 
continuării și dezvoltării frumoase
lor tradiții pe care schiul alpin le-a 
avut și la noi în țară.

GHIȚĂ NU CREDE CĂ-I UN PORTAR NOROCOS
Anul trecut. Intr-o seară, la o convo

care a iotului național, la Snagov, An
gelo Niculescu s-a speriat. Ișl căuta bă
ieții, și el nicăieri. Toți dispăruseră fără 
urmă Tot umblînd din oameră In ca
meră, antrenorul naționalei a auzit un 
hohot puternic de rîs Venea dinspre 
camera lui Ghiță. întreg lotul se strîn- 
sese acolo, savurlnd poveștile spuse cu 
farmec anume de cel mai bun portar al 
Moldovei. Răducanu pierduse un prim 
duel...
• • • • • • •••

— Crezi, Ghiță, că umorul e una din 
calitățile necesare ale unul portar 7 Mă 
gîndesc că șl Băducanu...

— Un portar trebuie să știe meserie. 
Să fie serios și să aibă curaj. Dacă mai 
este sl o fire veselă, cu atit mal bine. 
Iși deconectează echipa.

— Am auzit spunindu-se că înaintea 
meciurilor tari ai un trac...

— Eu 7 ! Eu rid în cabină, să-l deco
nectez pe ceilalți. Niciodată nu mi-a 
fost frică, întrebați băieții !

— In avion, însă, tremuri mal rău ea 
un copil. '

— Frica asta de zbor s-a cuibărit în 
mine <le acum 2 ani. Mergeam cu lotul 
B spre Salvador. La aterizare, avionul 
a intrat printre două stinși. Am zis că

ta munți ne oprim. Am închis ochii. 
Cînd îmi revenisem puțin, l-am văzut 
pe Valentin Stănescu cu ochii cit ce
pele. De atunci, ori de cite ori avionul 
se înclină puțin, văd ta fața ochilor 
numai stîncile alea din Salvador.

— Artstlcă Ghiță, mulți spun că ești 
un portar norocos.

— Eu zic că m-a cam ocolit norocul. 
Altfel, crezi dumneata că aș fi apărat 
în poarta naționalei numai în meciul de 
Ia Belgrad, și o repriză cu „olimpicii* 
Bulgariei la inaugurarea nocturnei bucu- 
reștene 7! Că, slavă domnului, note mari 
am avut mereu 1...

— Ce crezi despre Răducanu 7
— Ce să cred 7 E talent mare. Șl are 

și presă bună. Acum, însă, trebuie să-și 
revină moral. Dacă ia două goluri la 
Arad, ta prima etapă a returului, e cu
rățat. Dacă va fi, însă, serios, nu la el 
două goluri.

— Ce-al zice dacă mîlne ar trebui să 
aperi în meciul cu Ungaria 7

— Aș apăra, asta aș face ! Unde nu 
dă norocul ăsta peste mine !

— Mi-ai spus, odată, că dacă puștiul 
dumltale. Valentin azi de 4 ani, va avea 
talent, tot portar îl faci. De ce tot por
tar 7

— Pentru că postul ăsta m-a cucerit

pe mine pe viață. Șl pentru că e un post 
cheie. Ca portar, ori ești mare, ori ești 
mic ! Cei mediocri nu există 1

— Cum definești un portar mare 7
— Un portar care iși scoate singur 

echipa basma curată, cînd echipa uu 
merge, sau cînd totul pare pierdut. 
Atunci poți spune că ești portar.

— Te-am văzut, de multe ori, în de
plasare salvind de unul singur onoarea 
Bacăului. Asta înseamnă...

— Eu prefer să fiu luat „ta focuri" 
de la bun început. Și In deplasare cam 
așa se intlmplă. Asta-j tot !

— Uneori, însă, ești din cale afară de 
nervos.

— Arată-mi dumneata pe cineva care 
trăiește fotbalul și nu se enervează cînd 
echipa nu merge ! Eu joc de 12 ani la 
Bacău, și sufăr pentru echipa asta, 
de-aia nu mai știu pe ce lume mă aflu 
cînd văd pe cei tineri cum păcălesc fot
balul. Dar, chiar dacă am țipat la foarte 
mulți, nu m-am supărat cu nimeni in 
viața mea.

— Cu antrenorul C. Rădulescu ce-a 
fost 7

— N-a fost vorba de nici un conflict, 
cum s-a zis. Cu Costică Rădulescu Au 
m-aș putea suoăra vreodată. Cu cineva 
de la club a fost atunci o mică neîn

țelegere de două zile. Dar s-a rezolvat 
repede totul.

— Ai vreun necaz, Aristică 7
— De cind stat căsătorit, viața mea e 

echilibrată, fără necazuri. Familia m-a 
ajutat să rezolv multe. Am insă, și eu o 
durere...

— ?!
— Mă doare, că pînă la vîrsta asta de 

31 de ani n-am apucat și eu să Joc 
intr-un meci cheie al naționalei, să arăt 
cu adevărat de ce sint în stare, și să 
aibă lumea încredere in mine. Sufăr cu 
speranța că intr-o zi...

— Mai crezi că...
— Dumneata, în locul meu, ce-ai cre

de 7
— Mal crezi, vroiam să zic, că vei 

apăra multă vreme 7
— Cind voi auzi pe cineva ta tribună 

zlcind să mă las de fotbal, mă voi lăsa 
de fotbal și voi deveni antrenor la o 
echipă de copii. Numai la o echipă de 
copii 1 Deocamdată, însă, abia mi-a ve
nit pofta să joc. Nici nu mă gindesc să 
nu apăr la Miinchen, la Olimpiadă.

— Ești, deci, sigur de calificare 1
— Așa cum a mers echipa in turneul 

marocan, trebuie să ne calificăm. Toți 
sint băieți tineri, în afara mea și a lui 
Suciu, și toți vor să se afirme. Toți tre
buie să ajungă departe.

— Aristide Ghiță. știu că ești în anul 
I la școala de maiștri, mai știu că-ți 
iubești enorm familia, căreia ii acorzi 
cu pasiune orele libere, știu că ești un 
bun șofer amator. Ce alte pasiuni mal 
ai în afara fotbalului 7

— îmi place pescuitul, mă distrez fan
tastic cu undița, uni plac lecturile, fil
mele, plimbările...

— Filme de aventuri, de dragoste, de...
— știu că-ți trebuie un final bun. dar 

să nu-mi bagi mie găselnițe ă la Rădu
canu, că „vreau să joc in fllme“ sau 
alte bazaconii din astea. A ris lu
mea de s-a prăpădit cînd a citit inter
viul acela al lui Rică din revista „Fot
bal", dar mie să nu-ml bagi chestii din 
astea. Ce, eu am mintea Iui Răducanu 7! 
Am 31 de ani, și lr vîrsta asta n i mă 
mai prind copilăriile. Nici ta poartă șl 
nici In viață.

Mircea M. IONES.CU

PE AGENDA ACTUALITĂȚII

AL TREILEA JOC 
LA... BELGRAD

Ca și celelalte fede
rații, angajate în „sfer
turile" campionatului 
Europei, forurile de spe
cialitate român și ma
ghiar au discutat și 
convenit ca în even
tualitatea unui al trei
lea meci între cele 
două reprezentative, el 
să se dispute la Bel
grad. Data va fi stabi
lită ulterior.

INDUSTRIA SÎRMEI 
A ÎNVINS UN 
ADVERSAR DE 

PRESTIGIU — V.S.S. 
KOSICE

CÎMPIA TURZII, 26 
(prin telefon, de la co
respondentul nostru). 
In meci amical, echi
pa locală Industria 
sîrmei a dispus, după 
un joo spectaculos, de 
liderul campionatului 
cehoslovac V.S.S. Ko
sice, cu scorul de 2—1

(2—0). Au înscris Cli- 
pici (min. 37), Simosi 
(min. 40 din 11 m) 
pentru gazde, respec
tiv Simosi (min. 48 au
togol). Au asistat 2 000 
de spectatori.

P. ȚONEA

M. OLTEANU — 
(RE)ACCIDENTAT 

LA CRAIOVA
După amicalul de 

joi, de la Craiova, fun
dașul central al echi
pei Steagul roșu. Ma
rin Olteanu, a acuzat 
din nou dureri la pi
ciorul accidentat în 
turneul olimpicilor din 
Maroc. Se pare că — 
fiind vorba de o rup
tură de mușchi — a- 
părătorul brașovean va 
absenta la startul nou
lui sezon competițio- 
nal.

STEAUA — JIUL 
2-1 (1-0)

Ieri, pe stadionul Ghen
cea. într-un meci amical, 
Steaua a dispus de Jiul 
Petroșani cu 2—1 (1—0).

Au marcat Tătaru (min. 8). 
Făgaș (min. 60) și din nou 
Tătaru. din lovitură de >a 
11 m (în min. 70). Alte 
amănunte în ziarul de mîi- 
ne.

„U" CLUJ PE RUTA 
ARAD—LUGOJ— 

IUGOSLAVIA

înaintea plecării în 
Iugoslavia, echipa stu
denților clujeni a sus
ținut un meci de ve
rificare la Arad, fn 
compania divizionarei 
C Vagonul. După un 
joc anost, partida s-a 
încheiat la egalitatei 
0-0. „U“ Cluj a ali
niat următoarea for
mație: Moldovan —-
Cîmpeanu (Ciocan). 
Solomon, Pexa, Mihăi- 
lă, Sudy, Fanea I azăr 
(Ardeleanu), Barbu, 
Munteanu, Mureșan, 
Lică (Iordache).

Astăzi, clujenii vor 
juca la Lugoj cu di
vizionara B Vulturii 
Textila, iar marți vor 
pleca spre Iugoslavia.

Șt. IACOB — coresp. 
județean
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Cinai mai puternic, a întrecut-o po 
.................... ‘ tării, 

1, Re
record
— re- 
MlrM-

ultimii metri pe campioana 
Aura Mărășescu. Rezultate 1 
nate Stecher (R.D.G.) 7,3 — 
egalat, 2. Mariana Goth 7,4 
cord național egalat. 3. Aura____
șescu 7,5, 4. Iordanka Iankova (Bul
garia) 7,5, 5. Bronislava Gak (Iugo
slavia 7,7, 6. Eleonora Monoranu
T.7.

goniștl, obținlnd 6,6 — nou record 
al competiției — atît în serie, cît 
și în alergarea finală. Rezultate i 
1. Gh. Zamfirescu 6,6 — record e- 
galat, 2. G. Lendel (Iugoslavia) 6,7, 
3. T. Szabo 6,7, 4. D. Cristudor 6,8, 
5. T. Petrescu 6,8, 6. Ad. Toma 6,9.

(
METRONOMUL ÎN FUNCȚIUNE I

STARTUL LUI ZAMFIRESCU 
A FOST PERFECT

d«j Cursa 
M50 m a 
[creditați 
[tre aceștia, Gh. Zamfirescu, decanul 
[de vîrstă al finaliștilor, a avut un 
(start perfect, detașîndu-se de la 
iprimii metri. El a continuat aler
garea într-un ritm susținut, rezis- 
(tînd puternicului asalt al iugoslavu
lui Lendel și al timișoreanului Sza
bo. Ieri după-amiază, Zamfirescu « 
fost cel mai constant dintre prota-

sprinterilor pe distanța 
avut cel puțin 5 favoriți, 
cu un timp egal (6,6). Din-

Vlorioa Viscopoleanu ne-a re
amintit-o ieri pe cea care tn *68 
a devenit campioană olimpică. Ea 
a impresionat prin constanța «a 
de metronom : 6,24 m, 8,44 m, 6,49 
m, 6,39 m, 6,39 m, 6,42 m.

Rezultate: 1. Viorica Viscopo
leanu 6,49 m, 2. Elen» VlnUlă 6,31 
m, 8. Valeria Bufanu 6,14 m, 4. A- 
lina Popescu 6,13 m, 5. Dorina Că- 
tinean 5,88 
5.71 m.

m) evoluția sa la această compe
tiție. dar după excelenta săritură 
la 5,35 m el n-a avut forța nece
sară pentru a aborda cu succes 
înălțimea record.

Rezultate: 1. Wolfgang Nordwig 
(RDG) 5,35 m. 8. Dinu Piște lu 4,90 
m. 3. Romuald Murawski (Polonia) 
4,80 m, 4. Nlchifor Ldgor 4,80 m,5. 
Alexandru Kravcenko (URSS) 
4.70 m,

m, 6. Lucia Jinga

TENTATIVA DE RECORD MONDIAL

Multiplul
Wolfgang Nordwig a ținut să-și 
încheie cu un record mondial (5,46

campion european

GREUTATE (F) ; 1. Marian* A- 
dam (RDG) 18,00 m, 2. Valentina 
Cioltan 17,13 m — nou record. 3 
Ludmila Masarova (URSS) 15,50 m, 
4. Carmen Ionescu 15,06 m, 5. 
riana Constantin 14,10 m, 6. 
haela Loghin 14,09 m.

ÎNĂLȚIME : 1. Șerban Ioan 
m, 2. Marcel Chira 2,04 m, 3. Ru
dolf Baudis (Cehoslovacia) 2,04 ni, 
4. Mihai Purice 2,00 m.

ALMER (16:32,5) PRINTRE FRUNTAȘIIIN TURNEUL DE TENIS DE LA NEW-YORK

NASTASE INTILNEȘTE PE GISBERT IN SEMIFINALE CURSEI DE 1500 m LIBER LA BREMEN
Ma- 
Mi-

2,11

i
Concursul continuă astăzi de la 

ora 16,00.

'NEW YORK 26 (Agerpres), — 
Sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la New 
York s-au consumat fără surprize 
deosebite. Favoriții au învins pe 
toată linia, astfel că în semifinale 
Ilie Năstase îl va întîlni pe spa
niolul J. Gisbert, în timp ce ame
ricanul Stan Smith va juca împo
triva compatriotului său Cliff Ri
chey. ,.

In sferturile de finală, Năstase 
l-a eliminat cu 6—3, 2—6, 6—1 pe 
Jim Connors (S.U.A.), Smith a 
cîștigat cu 6—4, 7—5 In fața ve
teranului peruvian Alex Olmedo, 
iar Cliff Richey 1-a sees din cursă 
cu 6—1, 6—3 pe suedezul Ove 
Bengtsson. Singura partidă cu re
zultat neschimbat a test cea în

care spaniolul Juan Gisbert l-a în
trecut cu 5—7, 6—1, 7—5 pe com
patriotul său Andres Gimeno.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ

Deși participă de mai 
Ia întrecerile anuale ale

ALE R. F a GERMANIEI
26 (Agerpres). — Probele peHAGEN __ ______

echipe din cadrul campionatelor Interna
ționale de tenis de masă ale R.F. a Ger
maniei au fost cîștigate la masculin de 
reprezentativa Suediei, iar la feminin 
de selecționata Ungariei. In finală, spor
tivele maghiare au întrecut cu 3—2 echi
pa URSS. tn semifinale, Ungaria a cîști
gat cu 3—2 ÎntUnirea cu echipa Româ
niei.

Finala competiției masculine a opus 
formațiile Suediei și Ungariei, victoria 
revenind suedezilor ou 3—2.

BREMEN 26 (prin telefon). Campio
nul și recordmanul țării, Eugen Ai
mer, a avut o frumoasă comportare 
în prima reuniune a marelui con
curs internațional (487 de înotători 
din 17 țâri) de la Bremen, clasîndu-se 
printre fruntașii probei de 1500 m 
liber (29 de concurenți). Luînd star
tul în cursa de „maraton", la o oră 
cu totul neobișnuită pentru el (22,15), 
Aimer a confirmat progresul realizat 
în această iarnă, parcurgînd cele 60 
de lungimi (25 m) aproape exact în 
graficul probei din urmă cu 5 zile, 
în care stabilise un nou record na
țional (16:31,4). Reșițeanul a înotat 
în cea mai puternică serie umăr la 
umăr cu recordmanul european Hans 
Fassnacht (R.F.G.) și olandezul Tom 
van Kloester, pînă la 1 200 m. In 
final, vest-germanul s-a desprins din 
grupul fruntaș, reușind să cîștige în 
16:23,1. El a lost urmat de van Klo
ester 16:27,8 și Aimer 16:32,5.

In clasamentul general al probei

tnsS, Aimer s-a clasat pe locul IV 
înaintea tuturor crauliștilor ameri
cani și canadieni, ca și a europeni
lor A. Bellbring (Suedia) 16:52,8, P. 
Rosenkranz (R.F.G.) 16:39,4 și van 
Holst (Suedia) 17:11,0, creditați cu re
zultate superioare românului în se
zonul trecut.

Alte rezulțate : 800 m liber (f) : 
Bunschoten (Olanda) 9:09,5, L. John
son (S.U.A.) 9:13,8 ; 200 m mixt (b) : 
Tyler (S.U.A.) 2:09,6, Szentirmay (Un
garia) 2:11,2, Nash (S.U.A.) 2:12,8... 12. 
Slavic 2:17,1 ; 400 m mixt (f) : Pen- 
terman (Olanda) 5:13,3, Daniel (S.U.A.) 
5:15,0.

Reykjavik
GHEORGHIU
L-A EGALAT

PE HORT

DINCOLO DE CULOARE
Carol Corbu în zbor spre cei 16,85 
m cu care a stabilit un nou re

cord dl competiției

OLANDA, 0 ECHIPA DE „C"
CU

multă vreme 
________ campionatu

lui mondial, hocheiștii olandezi și-au 
limitat pretențiile și aspirațiile la un 
loc cît mai sus în ierarhia formațiilor 
angajate în grupa C. Probabil însă 
că, după ce „Țara lalelelor" a fost 
gazdă, în 1971, a competiției eșalonu
lui al treilea al hocheiului mondial, 
pentru organizarea căreia a învestit 
sume însemnate, construind numeroa
se patinoare artificiale acoperite, a- 
ceste aspirații ale hocheiștilor olan
dezi să fi crescut și să aibă ca obiec
tiv, o eventuală ascensiune în grupa

26 (Agerpres). — Tur-

ASPIRAȚII SUPERIOARE
acesta 
acurn, 
trebui

• CAROL CORBU a sărit — 
din prima încercare — 16,85 m la 
triplusalt. Antrenorul său, Baruch 
Elias, este fericit. De ce oare ? 
„La această săritură — ne explică 
el — Carol a bătut inainte de prag. 
Adăugind, deci, cei 20 cm la ci
fra realizată, totalul depășește re
cordul lumii. Sint foarte bucuros 
pentru că aceasta îmi dovedește că 
el este capabil să doboare recordul 
mondial, să se instaleze și mai au
toritar în fruntea ierarhiei cangu
rilor". Poate că speranța antreno
rului va fi împlinită de excelen
tul său elev, la Grenoble. Ar fi 
nespus de frumos...

— Poate la Grenoble ?
— Pronosticuri se pot da ușor, 

mai greu este de sărit peste aceste 
amețitoare înălțimi.

• PIOTR DENISENKO, vechea 
noastră cunoștință, pare un pasio
nat spectator al disputei prăjiniș- 
tilor. E firesc. Cîndva a fost re
cordmanul Europei la această pro
bă, iar la Helsinki (J.O. din 1952) 
a urcat pe podiumul premiaților.

— Unde vor ajunge 
Piotr Denisenko ?

— Anul acesta sigur 
5,50 m Mai tîrziu cine 
in cosmos...

prăjiniștii,

la peste 
știe, poate

ISAKSSON 5,45 m LA PRĂJINA,

ILONA GUSENBAUER

Concursul internațional atletic 
pe teren acoperit de la New York 
a atras în tribunele de la Madiscn 
Square Garden peste 14 000 
spectatori. Cei prezenți în sală au

de

în G M. de biatlon tineret

1,89 m LA ÎNĂLȚIME!

avut prilejul să asiste la realiza
rea unei excepționale performanțe. 
Autorul acesteia este atletul sue
dez Kjell Isaksson, învingător în 
proba de săritură cu prăjina cu 
rezultatul de 5,45 m — nou record 
mondial de sală. Pe locul doi s-a 
clasat Hans Lagerquist (Suedia) cu 
o săritură de 5,28

¥
m.

• Colegul Dan Voicilă de la ra
dio ne aduce vestea că suedezul 
KJELL ISAKSSON a sărit la Ma
dison Square Garden 5.45 m la 
prăjină. Ne grăbim să-i comuni
căm aceasta lui NORDWIG 
privește 
legii săi 
ștacheta

care 
liniștit cum se zbat co
de întrecere să depășească 
înălțată la 4,20.

— Ce părere aveți ?
— Este o performanță strălucită. 

11 felicit.
— îi veți da astăzi și un răs

puns... concret.
Eu știu... (Nordwig rămînecî- 
clipe pe gînduri). Aș vrea, 

nu sint în formă pentru 
record mondial. Cred că 
peste 5,30 m, dar pînă la

un 
voi 

5.50

— Vă place concursul ? ION TUDOR

teva
dar
nou
sări
m mai este o bucată bună-.

— Ah ! Este excelent. Cum poate 
fi altfel o competiție care 
plusalt il are Pe Corbu, 
pe Nordwig, la sprint 
Stecher, iar la lungime 
Viscopoleanu ?

la
pe
pe

la tri- 
prăjină 
Renate 
Viorica

PE LOCUL 7
concurs atletic 
la Viena,

• Apropo de Renate. rugămO
să ne spună părerea despre pista 
de Coritan de la „23 August".

— Este foarte bună. Săptămîna 
trecută, la Rotterdam, am realizat 
7,4 s, jar aici 7,3 s. Ce altă măr
turie mai elocventă poate fi ?

— Ce va fi la Grenoble ? Dar Ia 
Miinchen ?

Luptă, extraordinară luptă.

Hristache NAUM

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ

Pe platoul Klausen (1320 m altitu
dine) din apropierea orașului Lient- 

‘ hal (Elveția) s-a desfășurat, ieri, pro
ba individuală de biatlon (15 km) din 
cadrul 
tineret, 
moale, 
mânui 
foarte 
cui 7,
9 condusese plutonul concurenților. 
Rezultate tehnice: 1. Ianis Tschars 
(U R.S.S.) 1 h 19:25,3- (2 min.pen.) ;2. 
A. Bogdanov (U.R.S.S.) 1 h 
(0 min. pen.) ; 3. Kuntola 
(Finlanda) lh 21:17,8 (2 min.
4- Wolf Karl (RDG.) lh 
(2 min.
(R.D.G.) lh 23:50,0 (4 min. 
6. Ian Szpunar (Polonia) lh
(4 min. pen.); 7. Ion Tudor (Româ
nia) lh 24:34,5 (2 min. pen.)... 18. 
Nicolae Cristcloveanu (România) 
lh 30:54,8 (8 min. pen-).-. 20. Vic
tor Dihoi lh 31:51,2 (11 min. pen.).

campionatului mondial de 
în condiții grele (zăpadă 
probleme de ceruire), ro- 

Ion Tudor a făcut o cursă 
bună, ccupînd în final lo- 
după ce, pînă la kilometrul

pen.); 5. Klaus

21:17,8 
Keijo 

pen.); 
22:10,0
Hesse 
pen.); 
24:09,0

Cu prilejul unui 
de sală, desfășurat 
noscuta sportivă austriacă 
Gusenbauer a stabilit cea 
bună performanță la săritura în 
înălțime cu rezultatul de 1^89 m. 
După cum se știe Ilona 
bauer deține și recordul mondial 
în aer liber cu 1,92 m și se anun
ță ca mare favorită la campiona
tele europene pe teren acoperit ce 
vor avea loc în curfnd la Greno
ble.

• Ieri, la Stuttgart, echipa fe
minină 
T.U.S. 04 Leverkusen 
cea mai bună performanță mondi
ală de șalăi 1:37,9. (v.r. 1:39,5).

cu- 
Ilona 

mai

Gusen-

de ștafetă de 4x200 m 
a stabilit

A 23-a EDIȚIE

(Urmare din pag. 1)

chiar pe patinoarul „23 August', 
care va gâzdui pentru a doua 
oară grupa secundă o crosei și 
pucului mondial — a dovedit-o 
fără putință de tăgadă. După ce 
reprezentativa noastră a lăsat im
presia în primele meciuri că nici 
obiectivul propus pentru „mondia
le" : evitarea retrogradării in gru
pa C („performanță" realizată și 
la cealaltă ediție disputată in 
România), nu va putea fi îndepli
nit, în ciuda caracterului său ab
solut minimal, ultima evoluție — 
în compania unor adversari pu
ternici, hocheiștii din R.D.G. — a 
readus speranța și optimismul. 
S-a acrediat chiar opinia că echi- 
oa noastră se poate clasa... ceva 
mai sus. Cert este că pregătirile 
efectuate pînă acum rru oferă 
nici o certitudine I Bineînțeles, 
este dificil să pronostichezi locul 
final într-o competiție la care 
participă reprezentanții unor școli 
hocheistice cu tradiție în arena 
mondială și olimpică. Dar nici să 
așteptăm încheierea competiției 
pentru a concluziona că pregăti
rea hocheiștilor fruntași n-a fost 
corespunzătoare... Hocheiul se 
află între îngheț și dezgheț I

FĂRĂ „CAPETE DE AFIȘ" ?

Campionatele internaționale de 
înot a| României, disputate în 
săptămîna pe care o consemnăm,

la Reșița — puternic centru al 
notației autohtone — a prilejuit 
reprezentanților noștri obținerea 
unor rezultate de valoare, com
parabile cu multe performanțe 
europene și mondiale. 15 victorii, 
8 recorduri, plasarea lui Aimer, 
Slavic, Hohoiu pe locuri de pres
tigiu într-un clasament „la zi* 
constituie un fapt relevabil. Care 
nu ne poate îndepărta, însă, de 
o întrebare pusă chiar după zile
le de concurs de la Reșița : de 
ce a fost atît de săracă compa
nia înotătorilor străini ?

Întrebarea ne-a readus în me
morie ediția 1972 a campionate
lor internaționale de tenis de ma
să de la Cluj, disputate acum o 
lună, ba chiar și ultimele întreceri 
atletice similare, în aer liber, or
ganizate în ultimii ani. Nu știm 
dacă netrimiterea invitațiilor no
minale unor sportivi cu carte de 
vizită, sau alegerea datelor în 
perioada unor prea multe con
cursuri internaționale, ou determi
nat în principal participările re
duse ale sportivilor de peste ho
tare. Atunci cînd se lansează însă 
o asemenea întrecere este abso
lut necesar să ai asigurată baza 
unei reale întreceri internaționale, 
care nu înseamnă numai număr, 
ci și „capete de afiș', cu alte 
cuvinte valoare competitivă. Așa 
cum dovedesc în aceste zile de 
sfîrșit de săptămînă întrecerile 
„Cupei de Cristal' la atletism, 
„indoor".

BAYERN MUNCHEN A TERMINAT
LA EGALITATE CU

BORUSSIA MONCHENGLADBACH
Ieri, tn campionatul de fotbal al R.F. 

a Germaniei. Bayem MOnchen a jucat 
In deplasare. ‘ "
2—2 (1—2). cu
baeh.

în clasament
a învins cu î—0 pe Eintracht Frankfurt), 
avînd trei puncte avans
MUnchen.

în Anglia a avut loc o
Alte amănunte te ziarul

terminind la egalitate, 
Borussia MSnchenglad-

conduce Schalke 04 (care

față de Bayem

etapă de Cupă, 
de mitee.

A C.M. DE CICLOCROS
ediție a campio- 
de ciclocros (pro-

Cea de-a 23-a 
natelor mondiale 
fesionist și amator) se va desfășura 
astăzi la Praga pe un traseu ales 
In parcul Rieger din centrul ora
șului. Este pentru prima oară cînd 
ambele campionate se desfășoară 
împreună într-o țară socialistă. La 
startul cursei profesioniștilor se 
vor alinia circa 100 concurenți, 
principalul favorit fiind belgianul 
Eric de Vlaeminck, de cinci ori 
învingător în această competiție. 
Profesioniștii vor acoperi un traseu 
în lungime de 25,760 km (9 tururi).

Parcursul probei rezervate ama
torilor va măsura 22,930 km (8 tu
ruri). Favoritul nr. 1 dintre: cei 60 
de amatori Înscriși este belgianul 
Robert Vermeire.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
Reprezentativa de fotbal a Suediei, care 
se pregătește în Insula Madera, a sus
ținut un med de verificare în localita
tea Funchal cu o selecționată locală. 
Fotbaliștii suedez) au obținut victoria 
cu un scor... fluviu: 23—0 <10—0). 
Nordhal a înscris 8 goluri, iar Kindvall 
a marcat 4.

Poloniei și R.F. a Germaniei, s-a în
cheiat cu victoria sportivilor niponi. 
Echipa Japoniei a învins cu 5—1 pe cea 
a Poloniei gl a întrecut la limită cu 
6—5 formația R.F. a Germaniei. Cea mai 
mare swrpriză a competiției a furnizat-o 
luptătorul polonez, Pawlak. învingător 
in fața cunoscutului judoka japonez 
Yamamoto.

Pregătiri pentru C. M. de popice

CONCURSUL FRUNTAȘILOR LA MANGALIA NORD
Primul concurs de verificare din 

ultima etapă a pregătirilor efectuate 
de popicarii români în vederea cam
pionatelor mondiale de la Split a 
avut loc pe arena din Mangalia Nord. 
Comportarea majorității selecționabi- 
lilor a corespuns așteptărilor celor 
doi antrenori Alex. Andrei (f) și Fr. 
Popescu (m).

REZULTATELE : feminin — 1. Ele
na Trandafir 842 (410+432), 2. Corne
lia Petrușcă 838 (412 +426), 3. IldikO 
Grozăvescu 817 (371+446), 4. Christa

Szocs 805 (414 +391), 5. Rozalia Ște- 
futz 799 (394+405), 6. Ana Petrescu 
794 (414+380), 7. Florica Negutoiu 782 
(389+393), 8. Margareta Bordei 774
(368+406), 9. Erika Szasz 766 (390+ 
376). Masculin — 1. I. Băiaș 1845 (927+ 
918), 2. I. Micoroiu 1801 (913+ 888), 
3. I. Tismănaru 1791 (888+903), 4. P. 
Purje 1788 (909+ 879), 5. I. Ștefutz
(868+890), 6. Gh. Silvestru 1732 (878+ 
854), 7. C. Rădulescu 1708 (854 +854), 
8. E. Kiss 1672 (883+789).

în cadrul turneului Internațional femi
nin de tenis de la Bathesda (Maryland) 
junioara americană Chris Everrt a «U- 
mlnat-o cu 6—3. 6—2 pe australianca 
Karen Krantzcke, Iar Julie HeMman 
(S.U A.) a obținut o surprinzătoare vic
torie cu 3—6 6—4 6—1 în fața compa
trioatei sale ’ Billie Jean King. în alte 
două partide disputate Barbara Downs 
(S.U.A.) a învins-o cu 6—1, 6—1 pe Judy 
Dalton (Australia). Iar Nancy Richey 
(S.U.A.) a dispus cu 6—0, 6—2 de Ehe- 
lene Gouriay (Australia).

Prezidiul federației unionale de hochei 
pe gheață a numit pe Vsevolod Bobrov 
Si Nikola: ~ ' ---------- ’ -----
cipali ai
U.R.S.S. tn vederea campionatelor mon
diale. Foștii antrenori A. Cemîșev șl 
A. Tarasov vor activa în cadrul Cole
giului unional de antrenori șl se vor 
ocupa de pregătirea formațiilor Dinamo 
Moscova și respectiv TSKA Moscova. 
Vsevolod Bobrov (49 de ani) care a 
fost șl un excelent fotbalist, a jucat în 
echipa de hochei a U.R.S.S., campioa
nă mondială în anii 1954 șl 1956. Nikolai 
Pucikov (41 de ani) a fost unul dintre 
cel mal buni portari din hocheiul mon
dial. El a antrenat pînă acum echipa 
SKA Leningrad.

Cu ocazia unei conferințe de presă ți
nute la Yaounde noul președinte al 
Confederației africane de fotbal. M. 
Tessema (Etiopia), a revendicat o re
prezentare mai echitabilă pentru conti
nentul african la faza finală a campio
natului mondial de fotbal. De aseme
nea. M. Tessema consideră că repre
zentarea continentelor în Comitetul exe
cutiv al FIFA trebuie Să fie mai echi
librată. în momentul de față din îl 
de 
te 
cel

membri 8 sînt europeni, iar oelelal 
continente au numai cite trei 
mult patru reprezentanți.

Pucikov ca antrenori prin- 
echipei reperezentative a

Lisabona a fost creat «indicatull.a ._____ ____ .
cătorilor portughezi profesioniști de 
bal. Scopul acestui sindicat este de a 
apăra interesele jucătorilor în relațiile 
cu patronii duhurilor.

Echipa de fotbal Chemi» Leipzig, aflată 
in turneu în Polonia, a întîlnit la 
Chorzow formația locală Ruch, lidera 
campionatului. Fotbaliștii polonezi au 
terminat Învingători ou scorul de 4—1 
(2-0).

Inttlnlrea triunghiulară de judo desfă
șurată în localitatea vest-germană 
Wolfsburg. între selecționatele Japoniei.

La Varșovia »-* disputat tntUntrea ami
cală de handbal dintre reprezentativele 
masculine ale Poloniei și H.F. a Ger
maniei. După un meci echilibrat vic
toria a revenit la limită cu 14—15 (10—«) 
sportivilor vest-germanl.

B. Mai mult ca sigur faptul 
nu le va fi prea la îndemînă 
la Miercurea Ciuc, dar nu va 
să fim surprinși dacă, într-o bună zi, 
vom auzi că o’andezii vor ajunge să 
joace în „B“. în fond, să nu uităm 
nici un moment amănuntul, care s-ar 
putea dovedi esențial, că Olanda, ca 
în nici o altă țară, alunecarea pe 
gheață se bucură de o extraordinară 
popularitate și de o tradiție sănătoa
să, că marea majoritate a tinerilor 
știu să folosească patinele (este drept, 
mai mult cele de viteză!). La dis
poziția lor stă o bază materială cu 
totul deosebită (nici unul dintre ora
șele mai răsărite n-a rămas fără pa
tinoar sau patinoare), că există un 
campionat național de hochei — gen 
divizie — bine organizat, în care ac
tivează numeroși jucători canadieni 
sau canadieni de origine olandeză. 
Fiecare club are echipe de seniori, 
juniori și copii, are antrenori și tot 
ce îi este necesar pentru practicarea 
hocheiului. In asemenea condiții, vom 
vedea, peste cîtăva vreme, valoarea 
reprezentativei țârii în marile com
petiții internaționale...

I-am urmărit pe hocheiștii olandezi 
la ultimele două ediții ale campiona
tului mondial și din meciurile lor am

desprins unele calități (viteză, înde- 
minare, forță) dar și cîteva lipsuri: 
tendință accentuată spre un joc indi
vidual, nervozitate, ceea ce duce, im
plicit, la apariția unor durități — 
cum li se spune în hochei — inutile. 
Din acest motiv, Ia Galați, formația 
olandeză a fost penalizată cu elimi
nări, însumînd 93 minute, iar anul 
trecut, acasă, a avut 53 
penalizare !

Pentru întrecerile de la 
Ciuc, Olanda va deplasa 
lot : PORTARI : Gerry

REYKJAVIK . _ .
neul internațional de șah de la Reyk
javik a ajuns în fața rundei finale, 
dar cîștigătorul nu va fi cunoscut 
decît sîmbătă noaptea, deoarece ro
mânul Florin Gheorghiu, printr-un 
finiș puternic, l-a ajuns pe ceho
slovacul V. Hort. Cei doi șahiști au a- 
cumulat după 14 runde cite 10*/2 P; 
fiecare. Ei sint urmați însă la numai 
jumătate de punct de fostul campion 
al U.R.S.S., Leonid Stein și de cam
pionul Islandei Fridrik Olafsson. Pe 
locurile 5—6 cu cite 9*/a puncte se a- 
flă suedezul Anderson și olandezul 
Timman, în timp ce Vladimir Tukma- 
kov (U.R.S.S.) ocupă locul 7 cu 9 
puncte.

minute de

Miercurea 
următorul 

. Gobel (1), 
Vincent Van Schilt (31) — APĂRĂ
TORI : Van Den Hub (2), Hans Chris
tiaans (4), Mario Van Veghel (5), Mi- 
chiel Van Der Borg (3), Kuk Pset 
(6), Andries Talsma (7) — ATACANȚI: 
Jack De Heer (8), Robert Hagen- 
doorn (11), Ronaldo Krikke (9), Jos 
Bles (10), Rudi Koekkock (14), Toni De 
Groot (12), Theo Dietz (16), Kleas 
Van Den Broekk (18), Gerry Schaf
fer (17) — REZERVE : Rob Verborn
(19) , Hack Wiglemaus (15), Jan Burg
(20) . Antrenorul formației este cana
dianul Tonny Callam.

Din lotul anunțat, doar 7 jucători 
au evoluat anul trecut la C. M.

Romeo VILARA

SCUMPA LAMÎIE !... și ușoare contuzii. Ei au fost însă amen
dați de organele de circulație și... de 
conducerea clubului!în cursul partidei Inter—Catanzaro, un 

suporter, calabrez nemulțumit de modul 
cum evolua formația sa, a crezut că o 
ooate ajuta țintindu-1 în oap pa Sandro 
Mazzola cu sticla de plastic conținînd 
suc de lămîîe. „Proiectilul0 fiind ușor, 
internaționalul italian nu a avut nimic 
de suferit. în schimb a suferit clubul 
meridional, deoarece comisia de disci
plină a Federației Italiene l-a amendat 
cu 650 mii de lire. Iar vinovatul a fost 
deferit justiției pentru huliganism!

UNDE DUCE IMPRUDENȚA
Gunter Netzer șl Hartwig Beidick. doi 

dintre internaționalii echipei Borussia 
Monchengladbach. se duceau — de cu- 
rînd — la antrenamentul obișnuit al clu
bului, confortabil instalați într-un auto
mobil. La un moment dat. ei au depășit 
o mașină In care se aflau două fru
moase fete, care după toate aparențele 
nu obținuseră de multă vreme permi
sul de conducere. Cei doi tineri au în
ceput să-și demonstreze talentele la vo
lan, cind întredndu-ie dnd Ueîndu-se 
depășiți, astfel că fetele nu prea sigure 
pe volanul micului lor automobil, au 
fost nevoite să oprească. Au vrut să o- 
preascâ și cel doi fotbaliști, dar... au 
nimerit într-un copac șl apoi într-un 
gard lung de vreo zece metri! Mașina lor 
a fost făcută praf, lmprudențfl ocu- 
panți scăpînd doar cu niște zglrieturl

NOI INVITAȚI LA ,5

COPILUL Șl MINGEA
Un șut expediat fără adresă a făcut 

ca mingea să zboare peste gardul sta
dionului ,,Dinamo" din orașul gruzin 
Ordjonikidze. Alături de stadion curge 
rîul Terek, cu ape foarte repezi și care 
formează numeroase cascade în preaj
ma stadionului. Mingea s-a rostogolit in 
riu și a fost luată) de apele învolburate. 
Un băiețel imprudent a încercat să o- 
preascâ balonul pestriț, dar s-a îm
piedicat și a căzut în riu. Zadarnic a 
încercat el să se redreseze. Vîrteiurile 
l-au tîrit spre cascade, unde l-ar fl aș
teptat o moarte tragică. în ultimul mo
ment, un tînăr s-a aruncat, scotîndu-1 
din apă. împreună cu mingea. Salva
torul -nu era altul decît campionul de 
lupte libere Victor Hugaev, medaliat 
în nenumărate concursuri internațio
nale, care a mai adăugat valorosului său 
palmares încă o medalie:
la înec".

130 ANTRENORI IN 52

„Salvator de

DE ANI!..
un antrenor.
...doi tehnici-

TURNEUL DE BOX

DE LA MINSK
telefon). Vineri sea-MINSK. 26 (prin _______  _____

ra, au continuat la Minsk întrecerile din 
cadrul turneului internațional de box. 
Ion Mageri a încrucișat mănușile cu ira
kianul Septi. în fata căruia a pierdut 
la puncte, cu 3—2. Doi dintre judecători 
l-au indicat învingător pe Mageri alțî 
doi pe Septi, iar arbitrul Wolf (R.D.G.), 
cunoscut publicului bucureștean, l-a pre
ferat — la egalitate de puncte. 59—59 — 
Pe boxerul irakian. Reprezentantul nos
tru a boxat spectaculos, în permanentă 
mișcare, cîștigînd detașat primul rund. 
Al doilea a revenit de puțin irakianului, 
iar ultima repriză a fost eca1ă. Sîmbătă 
seara, în semifinale, a evoluat semigreul 
Marin Constantineseu în compania so
vieticului Anfimov. Deoarece meciul s-a 
disputat la o oră tîrzie, rezultatul va fi 
publicat in numărul de luni.

CEI MAI BU^I
DIN EUROPA

Bologna a mai schimbat 
pe Fabbrî, înlocutndu-1 cu 
enl: O. Pugliese, director tehnic, și Cer- 
vellati. Acest duet 
mărul antrenorilor 
din sezonul 
antrenori pe

1920/21
an...

a ridicat la 130 nu- 
foloslțl de Bologna 
și până astăzi! Doi

Mai curînd sau mai tîrziu. fie
care tară europeană și-a desem
nat ..fotbalistul anului 197144. prin 
anchete fie în rîndul tehnicieni
lor. fie în al ziariștilor sau pași o- 
natilor balonului rotund. Să vă 
prezentăm mai jos pe 22 dintre ei

Anglia : Frank Mc LINTOCK 
(Arsenal Londra).

Austria : Kurt JARA (Tirol In
nsbruck)

Belgia : Ervin van der DAELE 
(F.C Bruges)

Bulgaria : Dimităr PENEV
(TSKA Sofia).

Cehoslovacia : Karol DOETAS 
(Snartak Tmavai

Danemarca : Birger PEDERSEN 
(Hvidovre Copenhaga)

Elveția : Rudi MULLER (Young 
Bovs Ziirictn

Franța : Georges CARNUS (Ol. 
Marseille)

Italia : Franco CAUSIO (Juven
tus ToHno)

Iugoslavia : Draroslav STEPA- 
NOVICI FOFK Beograd)

Luxemburg: Louis PTLOT (Stan
dard Liege)

Norvegia : Jan CHRTSTIANSEN 
(Rosenborg Trondheim)

Olanda : Johan CRUYFF (A1ax 
Amsterdam)

Polonia : Zlgfrid SZOLTYSIK 
(Gormk Zabrze)

Portugalia : Jorge NENE (Ben 
fi ca Lisabona)

R.D Germană : 
(Carl Zeiss Jena)

R.F a Germaniei 
VOGTS (Borussia 
bach)

România : Nicolae DOBRTN (FC 
Argeș Pitești)

Scoția : Martin BUCHAN (Aber
deen)

Suedia : 
(Hammarby

U.R.S.S. : 
(Dinamo Kiev).

Ungaria : Sandor ZAMBO (Uj- 
pesti Dozsa Budapesta).

Deci. 3 Dortari (Camus Hell- 
sti-om. Rudakov). 7 fundași, 3 
mijlocași și 9 înaintași.

Peter DUCKI

: Hans Huber1 
MSnchenglad

MINI-CUPA MONDIALĂ44
Anglia, Mexic, R. F. a Germaniei 

și Italia, au anunțat că nu vor par
ticipa la „Micul campionat mondial 
de fotbal" pe care Confederația bra
ziliană a sporturilor îl va organiza în 
vara acestui an, cu ocazia celei 
150-a aniversări a independenței 
ziliei.

Reprezentantul Braziliei pe 
Federația internațională de 
d’Almeida, a ținut să precizeze că în 
discuțiile pe care le-a avut cu inter
naționalii italieni, aceștia, ca și cei 
englezi, de altfel, s-au declarat feri
ciți să poată participa Ia turneul din 
Brazilia. Dar, federația italiană ezită 
să-și trimită echipa în turneul de la 
Rio, invocînd un calendar încărcat 
și eventualitatea calificării echipei re
prezentative în turneu! final al cam
pionatului Europei. „Aceste forfaituri 
— a spus d'Almeida — sint greu de 
înțeles. In orice caz, noi vom organi-

de-a 
Bra-

lingă 
fotbal,

za competiția și vom putea avea la 
start echipe Ia fel de bune- Deocam
dată ne gindim la formațiile Austriei, 
Ungariei, Olandei, Belgiei, Scoției, 
care nu au fost invitate inițial" — a 
încheiat oficialul brazilian.

Roni HELLSTROM 
Stockholm)
Evghenii RUDAKOV

PĂREREA LUI ILLOVSZKY DUPĂ MECIUL DE LA VOIOS
După cum transmite agenția MTI. Ru

dolf niovszky. selecționerul reprezenta
tivei maghiare de fotbal a fost plecat 
zilele trecute in Grecia, unde a asistat 
la întUnirea amicală dintre selecționata 
României și Olimpiakos din Voios. îna- 
poindu-se la Budapesta. Rudolf niovszky 
a declarat unul redactor al MTI urmă
toarele :

„Selecționata română a desfășurat un 
joc excelent, atractiv, victoria el cu 
3—0 nu a reflectat complet valoarea 
echipei. Jucătorii români au făcut o bu
nă impresie nu numai asupra mea, dar 
și a publicului. Punctul lor forte 11 
constituie jocul comblnativ-ofensiv. Sint

bine pregătiți tehnic, aplică sistemul 
4—2—4. iar mijlocașii se încadrează de
seori in linia de atac. Apărarea exercită 
marcajul strict al jucătorilor adverși. 
Bineînțeles că după un singur meci nu 
pot să-mi creez o imagine atotcuprin
zătoare privind sclccțlenata română, 
dar indiferent de adversar (echipa Vo
iosului ocupă in prezent locul 10 in cla
samentul primei divizii a Greciei) țin 
să subliniez tncă o dată că jucătorii ro
mâni sint buni".

Din selecționata României lui R. Il.'ov- 
szky i-au plăcut mai mult Dinu, t.upes- 
eu, Iordănescu și 
introdus in echipă

Dobrin, care a fost 
in repriza a doua.

Ore de repaus 
pentru lotul ma
ghiar de fotbal. 
In cadrul tur
neului pe '•are 
l-au întreprins re
cent in Brazilia, 
fotbaliștii ech’rei 
Ungariei au 
cut cîteva 
cursii in împre
jurimile orașului 
Rio de Janeiro. 
Fotografia alii'u- 
rată este una din 
cele care au >n- 
trat în albumul 
de amintiri al 
fiecărui compo
nent ° al' lotului 
ungar.
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