
„CUPA DE CRISTAL"
A CONSEMNAT ÎN 1972 

O REUȘITĂ DEPLINA
• Am văzut evoluînd cîțiva dintre viitorii laureați 
ai europenelor și ai J. 0. > Atleții noștri au un bun 

potențial de concurs

Cu două săptămîni 
pionatelor europene 
perit de Ia Grenoble, 
cristal" a constituit un bun 
lej de verificare nu numai pentru 
atleții noștri fruntași, ci și pentru 
numeroși sportivi de peste hotare. 
Din acest punct de vedere, în lu
mina „europenelor" apreciem că 
întrecerile la care am asistat în 
sala de la „23 August" au cores
puns integral, noianul de perfor
manțe de valoare înregistrate cu 
acest prilej ridicînd cota de cali
tate a competiției la o înălțime 
pe care n-au atins-o, în acest se
zon, prea multe concursuri de pe 
continent și, în orice caz, nici una 
dintre precedentele ediții ale „in
ternaționalelor" noastre indoor.

Cu excepția a două probe (lun
gime, înălțime — bărbați) în cele
lalte 10 au fost îmbunătățite, în 
unele cazuri copios, recordurile 
„Cupei de cristal11, ceea ce spune 
desigur foarte mult. Adăugăm a- 
cestei constatări pe cea privind 

' nivelul valoric atins de rezultatele 
competitorilor Ia toate cele 12 
probe ale concursului, demne de 
orice mare concurs atletic inter
național, indiferent în ce „sală" ar 
fi organizat, ca și faptul că la cî
teva probe au fost obținute rezul-

înaintea cam- 
pe teren aco- 

„Cupa de 
pri-

perit și că doar puțin a 
fim martori la doborîrea 
recorduri mondiale, 
la prăjină.

Toate acestea pledează, Intr-un 
fel. și pentru calitatea excelentă a 
noii piste din material sintetic 
(„Coritan") cu care este pardosită 
sala bucureșteană, scot în evidență 
atmosfera și ambianța extraordina
ră de concurs. Oaspeții au avut 
numai cuvinte de laudă la adresa 
spectatorilor bucureșteni — înțe
legători cu atleții, fini cunoscători 
ai acestui sport — la adresa ace
lor sute de pasionați ai atletismu
lui care și-au prelungit, cu multe 
minute, șederea în sală, pentru a-i 
vedea evoluînd sîmbătă pe Wolf
gang Nordwig și duminică pe Bea
trix Rechner în încercările lor so
litare la prăjină și, respectiv, la 
săritura în înălțime.

De data aceasta, spre deosebire 
de alte asemenea prilejuri, con
cursul de la „23 August" s-a bu
curat de prezența a numeroase 
„capete de afiș", de cîteva auten
tice vedete ale atletismului inter
național. pe care ne-ar face oricînd 
plăcere să le revedem în Bucu
rești, nu numai sub cupola primi
toare a sălii, 
pe stadionul

lipsit să 
a două 

la triplu' și

cj și sub cerul liber. 
Republicii. între ei
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O ECHIPĂ 
DE CICLIȘTI 
ROMÂNI 

IN ALGERIA
Echipa de ciclism care ne 

va reprezenta țara la Turu 
Algeriei — Ștefan Suciu, An
drei Suciu, Alexandru So 
fronie. Vasile Selejan, Con 
stantin Ciocan și Nicolas 
Andronache — a părăsit du
minică seara Capitala cu di
recția Belgrad. De aici, ci
cliștii se vor deplasa în Al
geria, cu avionul.

Viorica Viscopoleanu —

AU ÎNCEPUT SA SOSEASCĂ

ECHIPELE PARTICIPANTE

TROFEUL CARPAȚI de

tî-

îi 
la

In discuție intervine Rudolf No
vak, conducătorul delegației austrie
ce :

Primit oaspefi la cea de a XIII-a ediție a „Trofeului 
Carpați" sînt redutabilii handbaliști suedezi, sosiți ieri 
pe aeroportul internațional Otopeni. Iată-i pe Lenart 
ji Dan Eriksson, pe Strom, Segerstad, Johansson și 
ceilalți coechipieri ai lor la cîteva clipe după sosire.

— Vom lupta pentru unul din pri
mele două locuri !

• Astăzi, de la ora 18,30, In Capitală, Selecționata 

divizionară — Austria

Iată-ne lntrați în atmosfera cam
pionatelor mondiale de hochei. Pri
mele echipe participante la grupa C. 
de la Miercurea Ciuc. au sosit ieri 
în Capitală.

După-amiază. un avion special al 
companiei TAROM a adus, de la Mi
lano și Viena, loturile Austriei și 
Italiei. Pe cei mai mulți dintre ju
cători, antrenori și conducători 
cunoaștem de arum doi ani. 
Galați.

O foarte plăcută revedere 
nărui șl simpaticul Ernesto 
președintele comisiei tehnice 
derației italiene, conducătorul 
rrilor". Zîmbitor și volubil, 
se interesează dacă meciurile 
rificare cu Avîntul Miercurea Ciuc, 
din 29 februarie și 1 martie, au fost 
confirmate. II asigurăm că totul este 
în regulă.

cu
Crotti, 
a fe- 
„azzu-
Crotti 

de ve-

— Noi, tot asta vizăm. Dar nu ia 
fi ușor pentru că Ungaria iși pro
pune același lucru și mai este aceas
tă misterioasă echipă a Chinei, des
pre care toți vorbesc că ar putea fi 
revelația turneului. Oricuri, grupa 
C se anunță ca niciodată mia» dispu
tată. Am deplasat ’a Miercurea Ciuc 
tot ce avem mai bun, pe jucătorii 
cei mai în formă.

POIINIIALUIIII, DAR Șl VICTORIA!
După reușita repetiție generală 

făcută duminică după amiază, cînd 
mii de ploieșteni au luat efectiv cu 
asalt ușile de intrare ale modernei 
și cochetei săli „VICTORIA", acum, 
în preziua acestui maie eveniment 
sportiv care este a XIII-a ediție 
a „TROFEULUI CARPAȚI", avem 
deplina convingere că întrecerea, 
așteptată cu un neobișnuit interes, 
va avea în mod cert un mare suc
ces de public. Și este foarte bine, 
deoarece există suficiente, garanții 
că întrecerea va putea oferi meciuri 
de o înaltă ținută tehnică și tacti
că, satisfăcînd, deci, pe deplin exi
gențele acestui cald_ și iubitor . de 
handbal public ploieștean.

în prezent, cînd orele care au mai 
rămas pînă Ia prima dispută a 
competiției sînt tot mai puține, a- 
matorii de handbal cunosc amă-

de 
de 
a- 
de

nunte legate de valoarea și pregă
tirile formațiilor participante 
peste hotare. „Serialul" publicat 
ziarul nostru se va încheia azi, 
cum este și firesc, cu un tur
orizont în tabăra handbaliștilor ro
mâni. Lotul de 
tors din turneul întreprins în Spa
nia și în Franța și, după .un scurt 
răgaz de timp, s-a deplasat la Plo
iești unde șl-a continuat pregătirile 
în vederea „Trofeului Carpați". 
Veștile primite din mijlocul acestui 
lot nu sînt însă de natură să ne 
bucure. După accidentările lui Bir- 
talan și Dan Marin, produse mai 
înainte, acum pe lista de pacienți 
a d-rului Gh. Mănescu au mai a- 
părut două nume: Liviu Bota și 
Simion Schobel. Primul, manifesta
se la ultimele partide internaționale

seniori s-a reîn-

— Perfect!, exclamă, n-am susți
nut anul acesta nici un joc. Doar 
antrenamente și... antrenamente.

o formă deosebită, ceea ce i-a decis 
pe antrenorii formației să-l soco
tească titular. Din păcate, însă, la 
controlul medical efectuat după în-

„ Față de echipa aliniată anul trecut în 
grupa B, apar șase jucători noi, 
Mair, Vattai, Sandro de Toni, Iusam, 
Gasser și Refatti, pînă nu de mult 
juniori, acum promovați In prima 
garnitură.

Seara a sosit de la Stockholm șî 
echipa R.P. Chineze care a susținut 
în Suedia un turneu de pregătire, 
obținînd rezultate bune și lăsînd o 
impresie excelentă în fața unui pu
blic nu numai exigent dar și foarte 
erudit în materie de hochei.

Echipele Italiei și R.P. Chineze Iși 
continuă astăzi dimineață, cu autoca
rul, drumul spre Miercurea Ciuc.

Formația Austriei va rămîne două 
zile în Capitală. Ea va juca astăzi, 
de la ora 18,30, la patinoarul artifi
cial „23 August", cu o selecționată 
divizionară, iar inline, de- la aceeași 

cu I.P.G.G.

tate superioare sau egale cu cele 
cu care s-au cîstigat titlurile 
ropene, anul trecut, la Sofia (60 
7,6—7,8 s,
60 m 6,6—6,6 s la bărbați șl 
m 7,3—7,3 s la femei). De mențio
nat, de asemenea, faptul că ma
joritatea probelor disputate s-au 
bucurat de una sau chiar două 
performanțe de mare „calibru11, că 
au fost înregistrate numeroase re
corduri naționale pe teren aco-

eu- 
mg 

triplu 16,85—16,83 m, 
60

loto i Dragoș NEAGU

am văzut, sîntem convinși de acest 
lucru, pe cîțiva dintre laureații 
apropiatelor campionate continen
tale de la Grenoble și de la Jocu
rile Olimpice din vară.

Intr-o companie atît de valoroa
să, cu atît de multe stele de pri-

„intemaț to
nalele" de tenis 
de masă ale R.F 
a Germaniei, 
tlul probei 
dublu 
a fost 
gat de perechea 
Maria Alexan
dru (dreapta) — 

Carmen Crișan

ti
de 

femei 
ciști-

Romeo VI LARA

(Continuare în pag. a 4-a)
(Amănunte în 
pag. a IV-a)

Patinajul românesc are un drum lung

Foto: B. VASILE

V. CH.
— Ce vă propuneți la Miercurea 

Ciuc ?
(Continuare in pag. a 4-a)

Loturile
striei și Italiei 

după sosire, pe 

aeroportul Oto

peni.

REZERVELE BASCHETULUI IȘI SPUN CUVlNTUL

de străbătut pînă la afirmare
Aceasta a fost părerea participanților la masa rotundă organizată de ziarul 
nostru, în legătură cu problemele disciplinelor olimpice de iarnă. (în pagina a 
2-a)

JUNIOARA ILDIKO VILANI,

21 DE PUNCTE IN DIVIZIA A!

T

<■

V:-

REZULTATELE ÎNTRECERILOR CONSILIILOR JODETENE PENTRO 
EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Șl CLUBURILOR SPORTIVE PE ANUL 1971 •

In conformitate cu criteriile aprobate de Biroul C.N.E.F.S., în anul 
1971 a continuat întrecerea Intre consiliile județene pentru educație 
fizică și sport și cluburile de performanță. Obiectivele care au stat 
la baza acestei întreceri au fost, pentru consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport: a. activitatea de educație fizică și sport de masă; 
b. activitatea sportivă de performanță; c. activitatea economico-finan- 
ciară și amenajarea de baze sportive, iar pentru cluburile sportive: a. 
activitatea sportivă de performanță; b. activitatea economico-financiară.

Se apreciază că întrecerea s-a desfășurat în condiții mult mai bune 
decît în anii anteriori, consiliile locale șt cluburile sportive, împreună 
cu ceilalți factori cu atribuții în domeniul sportului acordînd mai multă 
atenție acestei acțiuni. De asemenea, criteriile pe baza cărora s-a des
fășurat întrecerea au fost îmbunătățite, conform propunerilor făcute de 
consiliile județene și de cluburile sportive.

Din centralizarea situațiilor trimise de C.J.E.F.S, și cluburi, rezultă 
că s-au obținut unele rezultate pozitive în domeniu) activității sportive 
de masă și de performanță, precum și pe linia economico-financiară sau 
a amenajării de baze sportive în mediul urban și rural.

Consiliilor județene pentru educație fizică și sport ca și cluburilor 
sportive clasate pe primele trei locuri, le vor fi decernate steaguri, cupe 
și diplome, iar consiliile pentru educație fizică și sport și cluburile care 
au ocupat primele locuri, vor primi, în plus, premii în bani, ce urmează 
a fi folosite pentru diferite amenajări sportive.

întrecerea între consiliile județene pentru educație fizică și sport 
cluburile sportive va continua in acest an, aprecierea rezultatelor ur- 

mînd a se face tn raport cu realizarea obiectivelor cuprinse în planul 
de dezvoltare a activității de educație fizică ji sport pe perioada 1971— 
1975, pe baza cărora, la sfîrșitul anului, să fie intocmit un nou clasa
ment general.

După rezultatele obținute, clasamentul primelor trei locuri se pre- 
tîntă astfel t , A

PENTRU
I. CONSILIILE JUDEȚENE
I EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

Grupa I
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2-
3.

1.
2.
3.

CLUJ 
Brașov 
Constanța

— 635,260
— 538,670
— 448,420

P- 
P- 
P-

SUCEAVA 
Harghita 
Maramureș

— 152,775
— 137,780
— 93,525

II. CLUBURILE SPORTIVE 
Grupa I

RAPID BUCUREȘTI
C. S. M. Cluj 

Metalul București
Grupa a ll-a

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
Universitatea Timișoara 
Nicolina lași
» Grupa a lll-a
C. S. NAUTIC-DELTA TULCEA
C S. Cîmpulung Muscel 
C. S. Voința Cluj

— 427,550
— 254,400
— 250,650

— 256,100
— 138,900
— 74,800

50,400
41,500
40,120

P- 
P-
P-

P- 
P-
P-

P- 
P-
P-

P- 
P- 
P-

Mai întîi se cuvin cîteva comple
tări la două din meciurile ale căror 
rezultate au influențat (și vor in
fluența) mult poziția echipelor aflate 
în lupta pentru calificarea în tur
neul final al diviziei A și, în egală 
măsură, pentru... evitarea retrogra
dării. La Satu Mare, tînăra formație 
Sănătatea a spulberat (79—50) spe
ranțele Universității Iași (revelația 
primului tur al competiției), practi- 
cînd un joe tehnic, spectaculos și 
eficace. Ceea ce trebuie menționat, 
în mod deosebit, este aportul junioa
rei Ildiko Vilanl (1,78 m înălțime, 
'născută în 1953), transferată în luna 
ianuarie de la Școala sportivă din lo
calitate, echipă care activează cu suc
ces In divizia școlară ți de junioare. 
Cele 21 de puncte înscrise de Vilani, 
dar mai cu seamă aportul adus de 
ea întregii comportări a sătmăren- 
celor, confirmă, încă o dată, că bas
chetul nostru are rezerve puternice 
care, însă, trebuie folosite cu curaj, 
așa cum a făcut (și nu este pentru 
prima dată) harnica ți priceputa an- 
trenoare Gabriela Both. La Brașov, 
Voința a repurtat un succes facil în 
fața A.S.A. Cluj, la care absența unor 
jucătoare de bază (Ildiko Sipoș — 
accidentată, Ecaterina și Elisabeta 
Pajtek — transferate) se face resim
țită, celelalte echipiere neizbutind, 
încă, să le suplinească.

UN SINGUR PUNCT ÎNTRE 
LOCURILE 4 Șl 10 !

Nu ținem minte ca în istoria celor 
22 de ediții ale campionatului națio
nal feminin de baschet să se fi înre
gistrat o situație a clasamentului ca 
aceea de acum. Intr-adevăr, în afa
ra primelor trei clasate (Rapid, 
I.E.F.S. și Politehnica, candidate la 
titlu), toate celelalte teamuri concu
rează cu șanse egale la cinstea de a 
participa la turneul final (patru echi
pe) și, în același timp, îți apără cu 
disperare locul în divizia A. Locu
rile 4, 5, 6, 7 ți 8 sînt deținute de 
Voința Brașov, A.S.A. Cluj, Cri.șul, 
Universitatea Iași și Universitatea Ti
mișoara, cu același număr de puncte 
— 15—, Iar ultimele două locuri sînt 
ocupate de Sănătatea Satu Mare și 
Constructorul București cu 14 puncte. 
Deci, un singur punct intre a patra 
ți ■ zecea clasată, o adevărată pre
mieră după 11 etape ale campionatu-

ICHF

Foto :
i

Vasile BAGEAC

Hegheduș

14 (un talentat 
tlnăr remarcat in
ultima vreme) tji 

dispută mingea

cu „veteranul" 

Cimpeanu. Fază 

din meciul IEFS-

nr.

; 1

lui. Firește, disputa pasionantă care 
se anunță de acum înainte nu poate să 
influențeze declt favorabil ambiția ju
cătoarelor și calitatea meciurilor, ce
ea ce nu poate fi decît în folosul 
spectacolului și al publicului.

RAPID, ECHIPA PRESINGULUI?

Am urmărit, cu mult interes, evo
luția din ultima vreme a formației 
feminine Rapid, aflată pe primul loc, 
neînvinsă în toate partidele susținute 
pînă acum. în tur. ne-a impresionat

evoluția excelentă a întregii echipe 
și, mai cu seamă, a tinerelor Maria 
Roșianu și Doina Buga, al căror aport 
în obținerea performanțelor (printre 
altele, victorii asupra Politehnicii și 
I.E.F.S.-ului, considerate favorite în 
întrecerea directă cu feroviarele), a 
fost considerabil. în retur (mai pre
cis, încă în cursul întîlnirilor pentru

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



Pag. a 2-a r* Nr. 6981

RETROSPECTIVĂ ȘI PERSPECTIVĂ OLIMPICĂ DE IARNĂ

DIN PĂCATE, PATINAJUL ROMÂNESC MAI ARE DE STRĂBĂTUT
UN DRUM LUNG PlNĂ LA AFIRMAREA INTERNAȚIONALA

n contextul general al slabelor rezultate obținute de spor
tivii români la ultima „Olimpiadă albă", de la Sapporo, 
patinajul artistic n-a putut să se situeze la nivelul mediu 
al acestui sport, rămînînd, după cum se știe, prin cam
pionul țării, juniorul Gyorgy Fazekaș, pe ultimul loc al 
clasamentului la „simplu bărbați". Acordînd o circum

stanță din cauza împrejurării nefavorabile care l-a obligat pe 
debutantul nostru olimpic să patineze a doua parte a progra
mului său ' '
totuși câ programul acestuia atît la „europene'

nostru olimpic sa patineze a doua parte a progra- 
liber fără a fi în plenitudinea forțelor fizice, constatăm 

* ’ .. . î" ?i mai ales
la Sapporo n-a avut, în pofida antrenamentului și dorinței de 
afirmare, conținutul și valoarea care să pretindă un clasa
ment mai bun, O infiltrație în eșalonul mijlociu al patinajului 
artistic mondial.

Problema calității șl virtuozității programului reprezentantului

nostru nu poate fi privită ca un caz izolat, d ca o reflectare 
a nivelului la care a ajuns patinajul nostru artistic după ani 
de eforturi individuale și colective. Cerința nerealizaiă la Sappo
ro, aceea de a reuși o integrare în eșalonul primilor 10—15 pa
tinatori din lume, se încadrează în ansamblul general de rezul
tate modeste, pe care și alți reprezentanți români le-au tre
cut în palmares, de la primele lor apariții pe gheața marilor 
concursuri internaționale. După ani de zile de eforturi ei ră- 
mîn în postură de debutanți, fără pretenții la vreun loc fruntaș, 
sau măcar mediu.

lată de ce am considerat necesar sO ascultăm o serie de 
opinii autorizate, la începutul unui drum moi lung de dezbatere 
a problemelor patinajului românesc, artistic și de viteză, spor-a problemelor patinajului românesc, artistic și
turi care, sîntem convinși, vor putea da in viitor reprezentanți 
de seamă în circuitul internațional.

MARAMUREȘ
UN CENTRU

AL SĂRITURILOR

DE LA 
TRAMBULINA ?

INSTRUIRE NECORESPUNZATOARE

REZULTATE PE ACELAȘI CALAPOD
că a-Realitatea logică, obiectivă, 

cest rezultat de la Sapporo nu este 
un singur caz particular, Izolat de 
nivelul general al patinajului româ
nesc, a apărut, încă din pri
mele luări de cuvînt la 
rotundă. Să recapitulăm, 
te note stenografice, cele 
de unul dintre partlcîpanți. tov. Va- 
leriu MARCHIEVICI, arbitru inter
național : „Slujim o disciplină spor
tivă care, mal mult decit oricare alta, 
necesită o lungă dezvoltare în timp. 
In patinaj, progresele se fac încet 
ți sînt cîștigate pas cu pas. In 6—7 
ani, abia dacă poți aprecia că un 
patinator, care a fost inițiat în acest 
sport la vîrstă fragedă, a meritat sau 
nu investițiile de instruire și activi
tate (antrenamente, concursuri, tabere 
etc.) făcute. De multe ori, îți dai sea
ma numai tîrziu că sportivul în care 
ți-ai pus speranțe este, de fapt, ne-

pri- 
masa 

In scur- 
spuse

5? a în 1968, Ia C.E. de la VSste- â
___ *___ «... — x vî V-ras, campioana republicană ELE

NA MOIȘ se clasa pe locul 21 (din 
25 de concurente). In proba de 
figuri libere, ea era clasată pe 
locul 16, lăsind In urmă — printre 
altele — pe Rita Trapanese, Patri
cia Dodd, Frances Waghorn, Syl- 
valne Duban.

A In 1969, la C.E. de la Gar- 
nalsch Partenkirchen. Elena Moiș 
■e clasa pe locul 23 (din 23 de 
concurente).

..

talentat, sau s-a plafonat definitiv."
Evident, problema selecției In pa

tinaj este deosebit de dificilă. Dar, 
poate, ea devine cu atît mai dificilă 
In condițiile existente la noi, așa cum 
remarca, mai departe, în mod just, 
interlocutorul nostru : „Este greu să 
alegi patinatori buni cînd n-ai o bază 
de masă, iar noi nu avem. Din pricină 
că patinajul este un sport care cer» 
eforturi și sacrificii da timp — de

multe ori rămln in activitate doar acei 
sportivi care au sprijin efectiv, mai 
cu seamă de Ia părinți. Acești părinți, 
care nu o dată au adus servicii im
portante dezvoltării acestui sport, se 
transformă, alteori, nejustificat, in 
antrenori și arbitri ai copiilor lor, 
interferîndu-se în procesul de instrui
re. Mulți antrenori rămîn supuși in
fluențelor acestor părinți, influențe ce 
se dovedesc, uneori, negative. Toate 
acestea grevează asupra pregătirii 
sportivilor, ca și asupra întregii acti
vități în patinaj."

Lipsa de autoritate a antrenorilor 
noștri nu este, însă, și un semn de sla
bă calificare a acestora ? Iată ce opi
nează tov. V. Marchievici, la acest 
punct :

„Este absolut necesar ca patinato
rii din lotul republican să fie pregă
tiți de un antrenor străin. Avem ne
voie de un asemenea antrenor, care 
să lucreze cu sportivii de virf, precum 
și cu antrenorii noștri, aceștia din 
urmă avind numai de cîștigat din- 
tr-un asemenea schimb de experien
ță. Au mai avut loc, la noi, astfel de 
acțiuni, dar pe o perioadă de timp 
scurtă, simple vizite ale specialiștilor 
de peste hotare. O activitate mai în
delungată, de un an ce! puțin, pe 
patinoarele noastre ale unui antrenor 
din străinătate, de preferință din 
U.R.S.S., ar remedia multe din lipsu
rile semnalate". în continuare, vor
bitorul a arătat că acum, cînd numă
rul patinoarelor artificiale crește cu 
fiecare an, se resimte țot mai mult 
lipsa unor cadre calificate de antre
nori și instructori. încă o problemă 
care va trebui rezolvată, In viitor, 
Totodată, se impune un sprijin mai 
efectiv al organelor de resort acordat 
patinajului, de prea multe ori pus în 
urma hocheiului, clnd este vorba de 
a se acorda mijloacele materiale 
(gheață, în primul rfnd...) necesare 
unei activități corespunzătoare.

rea cadrelor din patinajul artistic, in 
detrimentul celui de viteză, deoarece 
pregătirea viteziștilor se face mai 
ușor, chiar pe uscat. In general — în 
orice fel de condiții — este mai les
ne să crești patinatori de viteză. A- 
tunci, de ce am planificat mereu nu
mai patinatori artistici pentru parti
ciparea la Olimpiadă și mari con
cursuri internaționale ?"

Iată o întrebare interesantă, la care 
am fi dorit și un răspuns explicit de 
la cei de față, dar nu l-am obținut...

PATINAJUL DE VITEZÂ NEGLIJAT
DEȘI S-AR FI CONSACRAT MAI RAPID
ce ni s-a spus, ca purtet de 
în domeniul patinajului artis- 

*' irfect valabil și pen- 
____ ______ ! viteză. Așa rezultă 

din cuvintul ing. Dan LĂZĂRESCU, 
maestru al sportului : „Copiii care 
pășesc pentru prima oară pe un pa
tinoar, nu beneficiază de o inițiere 
corectă. Instruirea și — implicit — 
selecția, sînt deficitare la noi. Pornim 
greșit la drum, încă de Ia început. 
Pentru a avea cadre calificate în pa
tinaj, este absolut necesar să fie îm
bunătățită activitatea catedrei de spe
cialitate Ia I.E.F.S.

O a doua problemă, care creează 
dificultăți din start activității în acest 
sport — a continuat vorbitorul — este 
lipsa orelor pe gheață, ceea ce se 
resimte la toți patinatorii noștri, ar
tiști sau viteziști. Patinajul cere multe 
ore pe gheață, In unele perioade de 
virf, chiar 6—3 ore zilnic pentru fie
care sportiv. ■ La noi, cu împărțirea 
programului la patinoar, între antre
namentele secțiilor de patinaj, cele 
de hochei, ca și patinajului public, 
esfe greu să obții minimul necesar de 
timp pentru o 
toare. Nu se 
bună, ața...

Ceea 
plecare,
tic, pare a fi pei 
tru patinajul ele

pregătire corespunză' 
poate face c i.—'Ja treabă

Desigur, discutind despre patinajul 
viteză, nu s-a trecut peste acel punct 
nevralgic, care este absența unei pis
te artificiale, a acelui „inel de gheață* 
cu calitate (și existență...) constantă, 
nesupus intemperiilor. Rezultatele 
modeste ale viteziștilor noștri sînt da
torate, în bună măsură, lipsei de pre
gătire necesară, de durată, pe gheață. 
Este ceea ce nu uită să ne reaminteas
că Dan Lăzărescu și cu această oca
zie, deși tema este prea bine cunos
cută : „Cînd vom beneficia de o pis
tă artificială de viteză, putem să luăm 
in obiectiv și pregătirea unei partici
pări la Olimpiadă. Deși chiar acum, 
la Sapporo, s-ar fi putut încerca ob
ținerea unui rezultat mediu, cu Victor 
Sotirescu. Acesta a coborît sub bare
mul olimpic cu un timp foarte bun 
(2:13,9) pe 1500 m șl cu acest rezultat 
s-ar fi putut clasa in jurul locului 20, 
pa pista olimpică de la Makomanai.

Desigur, Insă, după cum știm prea 
bine, pista artificială de viteză — 
condiție sine qua non pentru afirma
rea internațională — rămîne, pentru 
moment, In stadiul de deziderat, la 
noi. Dar chiar In aceste condiții, de 
insuficientă dotare materială, cred că 
am greșit punfnd accentul pe pregăti-

Valerîu Mar
chievici iyi spu
ne cuvintul, a- 
sistat de FI. 
Gămulea ji Dan 
Lăzărescu.

MULTE ELEMENTE

s-au Îndepărtat
— de altfel — și alte între- 
de redactorii noștri de spe-

Au fost 
bări puse_ _________
cialitate, dornici de a lărgi orizontul 
discuțiilor purtate la masa rotundă. 
Una dintre acestea se referea la lip
sa evidentă a unei continuități în creș
terea cadrelor de patinatori. Mai e- 
xact, ceream să știm ce s-a Intimplat 
cu o serie întreagă de patinatori ta
lentați, fete și băieți, care au „dispă
rut" de pe gheață, foarte curind după 
ce obținuseră primele galoane de con
sacrare.

Solicitați să ne dea lămuriri. In 
această problemă, atît secretarul fe
derației de specialitate, prof. Florin 
Gămulea, cît și tov. V. Marchievici, 
au dat răspunsuri puțin concludente, 
tn majoritatea cazurilor nominalizate,

GENERAȚIA PRIMULUI

TALENTATE

'Arbitra Irina Mirv 
eulescu ji antrenorul 
Victor Neagu — doi 
dintre specialiftU care 
urmăresc pas cu pa» 
pt performerii gheții.

I

de patinoar
ce le-am prezentat. Ni s-a spus că 
unii patinatori au avut hepatită (și 
au abandonat activitatea...), cum este 
cazul fostului campion Mihai Stoe- 
nescu, alții ca Cristina Patraulea, 
Crenguța Cumbarl sau Imola Saivart 
— au abandonat fără motiv, iar Sandu 
Dragoș (și încă cîțiva) au devenit din 
cale afară de nedisciplinați. Pentru 
aceștia din urmă, vinovați sînt, zice- 
se, părinții...

Dacă așa stau lucrurile, am mai 
fi întrebat cum și-au îndeplinit atunci 
sarcinile educative toți acei tehnicieni- 
antrenori, instructori, arbitri etc. — 
care au în grijă cadrele de sportivi 
tineri incluși în activitatea de pati
naj. Dar federația de specialitate ? 
Fără îndoială, răspunsul ar fi plutit, 
de asemenea, în vag.

mondiale șl europene. Prezența unui 
arbitru român în juriile mondialelor 
sau europenelor, constituie 'totdeauna 
un stimul, cel puțin psihologic, pentru 
concurenți! din țara noastră".

O completare la acest subiect are 
antrenorul Victor NEAGU : „La noi 
s-a făcut constant o greșeală, anume 
aceea de a încerca imediat participa
rea la campionatele cele mai mari. 
Un patinator tinăr trebuie mai iutii 
rodat, de-a lungul mai multor sezoa
ne, în concursurile de mai mică an
vergură și apoi să-și facă debutul la 
campionatele europene și mondiale. 
Dar noi, antrenorii, n-am prea avut 
cuvînt cînd era vorba 
concursurile la care să 
sportivii". Idee prețioasă

de a alege 
ne trimitem 
— după pă-

MASURI Șl

REZOLVĂRI

PATINOAR ARTIFICIAL

FĂRĂ BILANȚ CANTITATIV Șl CALITATIV
La acest din urmă subiect, un eu- 

vînt mai hotâritor pare să fi încercat 
a exprima prof. Victor NEAGU, an
trenorul secției de patinaj artistic a 
clubului Dinamo București: „Cind 
ne-am fixat ca obiectiv de perfor
manță participarea la marile con
cursuri. s-a avut in vedere faptul că 
proba feminină ne-ar fi mai ușor ac
cesibilă. Iată de ce s-a insistat, la în
ceput, mai mult in formarea unor 
patinatoare, decit a băieților sau a 
perechilor. Speranțele ne-au fost, insă, 
înșelate, deoarece primele participări, 
la campionatele europene, s-au soldat, 
pentru reprezentantele noastre, cu 
ultimele locuri in clasament. Mai a- 
proape de năzuințele noastre s-a ară
tat, totuși, tinăra Beatrice Iluștiu. car» 
a progresat de la an la an. dar ea 
și-a intrerupt activitatea, in condi
țiile știute. Acum, această sportivi 
revine pe gheață, după expirarea sus
pendării. dar nu se știe cine o va an
trena. N-ar fi bine ca ea să aibă ace
eași soartă ca Doina Mitricică, o altă 
patinatoare talentată, care de un an 
de zile este lipsită de asistența unui 
antrenor cu calificarea necesară pre-

unui participant la concursu- 
cea mai mare anvergură?"

gătirii 
rile de

La acestea din urmă intervine se
cretarul E.H.P.. prof. FI. Gămulea, 
precizind că Doina Mitricică, este — 
in ultima vreme — antrenată de Mar
cel Comănici. fostul nostru campion 
de patinaj artistic.

Am intervenit și noi Intrebînd pe 
antrenorul Victor Neagu, care dintre 
sportivii cu care ți-a început activi
tatea — in primii săi ani de antre- 
norat — a ajuns la nivelul cerut par
ticipării la concursuri peste hotare. In
terlocutorul nostru n-are exemple 
concrete la această temă, dar moti
vează prin faptul că secția cu care 
ți-a început activitatea, cea a clubu
lui Steaua, a fost desființată pe par
curs, el trebuind să ia totul de la în
ceput, primind în antrenament alți 
sportivi tineri. Poate — în cazul an
trenorului Victor Neagu — scuza să 
fie valabilă, dar este o constatare ge
nerală evidentă, aceea că nici unul 
dintre patinatorii, care au debutat 
In activitate odată cu fondarea pati- 
noarului artificial „23 August", acum 
mai bine de un deceniu, n-au reușit 
să depășească nivelul mediocrității n« 
plan internațional.

ARBITRAJUL, PROBLEMĂ SPINOASĂ,

NU-I OBSTACOL DE NEiNLĂTURAT

rerea noastră — care nu trebuie, însă, 
interpretată greșit. Știm, prea bine, 
câ unii antrenori doresc să participe 
numai la concursuri slabe, acolo unde 
pot obține locuri mai înalte. Or, nu 
prezența pe podium în concursurile 
de la Zagreb, Sofia sau Varșovia, ne-a 
ajutat să ne facem o idee precisă des
pre, valoarea patinatorilor noștri. Mai 
bine, am arăta de ce nu s-a instalat 
în pregătirea și rodarea în concursuri 
a unei serii întregi de patinatori ta
lentați, care promiteau performanțe 
și care au „dispărut" pe parcursul 
scurtei lor cariere. Au rămas pe ghea
ță, în schimb, alții, mediocri, dar per- 
severenți, promovați nu atît prin pro
pria lor valoare, ci datorită lipsei de 
adversari.

DEZIDERATE

URGENTE Șl
secre-

PENTRU

EFICACE

Totuși — mulți sau puțini, buni sau 
slabi — cind acești patinatori ai noș
tri ajung să se confrunte cu adver
sari de peste hotare, cum se compor
tă el 7 La acest subiect, un răspuns 
autorizat ne dă arbitra internațională 
Irina MINCULESCU, fostă campioa
nă națională, membră a biroului 
F.R.P. I

„Patinajul artistic, ea orice sport 
tn care clasificarea se face pe baza 
aprecierilor personale ale arbitrilor, 
este supus, inerent, unor criterii su
biective. Iată de ce este foarte greu 
pentru un debutant — mai ales atunci 
cind provine dintr-o țară fără tradi
ție deosebită in sportul gheții, ca a 
noastră — să se afirme de la început 
cu un rezultat care să-l impună aten
ției. Mai curind, el suportă un han
dicap de puncte, pe care arbitrii 
străini i-1 impun cu bună știință, in 
scopul de a promova, in schimb, pe 
propriii lor concurenți, aflați in între
cere. Astfel, oricit de talentați ar fi 
fost patinatorii pe care țara noastră 
i-a prezentat la marile campionate. 
Olimpiade inclusiv, cu greu ei ar fi 
putut să se situeze mai sus in clasa
ment

Personal, consider că la Întrecerile 
de la Sapporo, după valoarea ce i-o 
cunoee, Gyărgy Fazekas ar fi trebuit

să obțină un loc mai bun, pină la a! 
10-lea, in proba de figuri obligatorii. 
Pentru mine este de-a dreptul de ne
înțeles ca el să fie clasat, (la obliga
torii, in urma concurentului japonez 
și a celui austriac. După cum este 
curios ca, la figurile libere, unul din
tre arbitri să-i acorde campionului 
japonez 5.5, iar reprezentantului nos
tru cu un punct și ceva mai puțin 
— 4.3 !

Fără nici o Îndoială, arbitrajul in 
disciplina noastră suferă de subiecti
vism. Remediile sînt greu de găsit. 
Ele, insă, nu pot fi în nici un caz ace
lea incercate o dată de noi, cind am 
invitat arbitri străini la campionate
le republicane. Nu ne-a fost greu 
să observăm, imediat, mai apoi, că și 
in aprecierile arbitrilor invitați ți-a 
făcut loc o destul de ridicată doză de 
subiectivism...“

Care ar fi remediul pentru a evi
ta acel „zid" advers, care se ridică 
în fața tinerilor noștri concurenți la 
concursurile de peste hotare ? Arbi
tra Irina Minculescu opinează astfel : 
„Să încercăm a promova mai mulți 
arbitri internaționali, care să obțină 
dreptul de a arbitra la campionatele 
mondiale, europene și Jocuri Olimpi
ce. Pină acum, numai eu și colega 
mea Vera Curceag am arbitrat la

Și acum, cuvintul aparține 
tarului general al Federației române 
de patinaj, prof. Florin GAMULEA, 
care prezintă un material informativ 
larg ți documentat. Din acesta a tre
buit, din motive de spațiu, să reținem 
doar ideile principale, care fac — 
de altfel — o bună sinteză a întregii 
probleme :

„In țara noastră, patinajul are o 
veche tradiție. Aniversăm, în aceas
tă iarnă, împlinirea a 100 de ani de 
la prima activitate organizată in pa
tinaj pe teritoriul țării noasăre și, 
totodată, o jumătate de secol de la 
fondarea federației române de spe
cialitate. Cu toate acestea, despre un 
început de performanță in sportul pe 
patine, la noi, se poate vorbi numai 
după ce au fost date in folosință pri
mele patinoare artificiale. In 1958 a 
tost construit patinoarul artificial 
„23 August", iar astăzi dispunem de 
zece asemenea patinoare, dintre care 
două acoperite. Numărul lor va crește 
in anii prezentului cincinal, pină la 
20. Totodată, nu trebuie uitat, însă, 
că patinajul viteză nu dispune încă 
de o pistă artificială și darea ei în 
folosință este prevăzută abia nentru 
anul viitor. In afara patinoarelor ar
tificiale, este necesar să se acor
de atenție ca, în funcție de posibili
tățile materiale locale, de condițiile 
atmosferice, să se amenajeze, în ace
lași timp, și cît mai multe patinoare 
naturale.

In raport cu creșterea bazei mate
riale și îmbogățirea activității de masă, 
trebuie luate cele mai eficiente mă
suri pentru crearea unor secții de 
patinaj artistic și de viteză, în cadru) 
cărora să poată fi efectuată, în bune 
condiții, activitatea de performanță. 
In prezent, numărul secțiilor este 
foarte mic (10 artistic : 12 viteză) în
cadrate cu foarte puțini antrenori (în 
total 17), iar altele lipsite complet de 
antrenori sau instructori. Sînt pro
bleme în direcția finanțării acestor 
secții, care uneori nu pot asigura nici 
măcar plata chiriei pe gheață, la pa
tinoare. Toate acestea sînt motive 
pentru care numărul patinatorilor din 
secțiile de performanță rămîne foar-

însă,

Campionul român G. FAZEKAS 
a obținut următoarele locuri 
proba individuală masculină 
campionatelor europene, in 
mele patru ediții :

1969 — locul 22 {din 2.3);
1970 — locul 22 (din 23);
1971 — iocul 18 (din 22);
1972 — locul 18 (din 231.

în 
a 

ulti-

te mic (în Jur de 200), ei concentrîn- 
du-se mai mult la probele individua
le de patinaj artistic, neexistind pre
ocupare pentru proba de perechi și 
dans pe gheață, tot atît de importan
te.

Slabele rezultate obținute în con
cursuri se pot explica și prin faptul 
că atît patinajul artistic cit și cel de 
viteză nu au o bază sportivă proprie

se desfășoare pregătirea lo-unde să 
turilor, așa cum s-a asigurat pină a- 
cum la majoritatea celorlalte disci
pline sportive. Propunerea federației 
noastre ca patinajul artistic să fie 
centralizat la Brașov pe noul patinoar 
artificial acoperit, ce se va construi 
in 1973, iar patinajul viteză să se con-

0
• La J.O. de iarnă de la Gre

noble, in 1968, BEATRICE HUȘ- 
TIL’ (cea mai tin&ră participantă 
la «Olimpiada albă") obținea lo
cui 29 (din 31). fiind clasată a 
20-a la proba liberelor, tn care 
lăsa în urmă * 
Sonja^îb^Srfi 
tor. ’
• La C.E. de la Giiteborț. în 

1972, învinsele Beatrice! Iluștiu 
de acum patru ani erau astfel 
clasate : 2. Rita Trapanese (meda
lie de argint); 3. Sonja Morgen
stern (bronz) ; 6. Charlotte Wal
ter.

pe Rita Trapanese, g 
iffcrh,'Charlotte WaK

NICOLAE BEZMAN—campion
Patru lovituri- în clopotul de la 

gura minei — semnalul de coborlre 
— și vechiul lift plonjează cu noi 
spre măruntaiele pămîntului. Prin 
toboganul întunecos al puțului, cu
rentul de aer aduce iz pătrunzător 
de sare. Cîteva zed tie secunde și 
stopăm. Ni se deschide. Pătrundem 
în imensa galerie — cea mai ve
che de la Slănic Prahova — cu 
bolți uriașe, de templu oriental, 
ornamentate în alb, cenușiu și ne
gru și scăldate de luminile neonu
lui. Aid. în acest univers subte
ran, s-au desfășurat, timp de trei 
zile, întrecerile campionatelor re
publicane de micromodele, la care 
au participat un neobișnuit de 
mare număr de sportivi din întrea
ga ț&ră.

După mai bine de 15 ani de com
petiții, după cîteva întîlnlri inter
naționale șl un campionat mondi
al. micromodelismul nostru a a- 
juns la maturitate, astfel că etiiția 
din acest an a republicanelor a 
fost abordată. încă de la primul 
start, cu o seriozitate demnă de

m înălțime, 
filmate cu

realizat

republican. 9 VOINȚA Tg.
niște performeri de talie mondială. 
Conducerea întrecerilor a fost lu
ată de prof. Otto Hints, Voința Tg- 
Mureș, dar un întreg pluton de 
concurenți, seniori și chiar juni
ori, l-au urmat la diferențe mini
me de timp. La startul al II-lea. 
escadrila aeronavelor evolua chiar 
sub tavan, la 50—60 
ca un stol de berze 
încetinitorul.

Cel mai bun timp
26:22 — aparținea lui Nicolae Bez- 
man, de la Oțelul Galați. Startul 
al 111-lea, al IV-lea și al V-lea au 
fost dominate, însă, de sportivii 
din Tg. Mureș — Vasile Nicoară 
și Ștefan Botos. Era greu de pre
supus, totuși, între cine se vor îm
părți primele trei locuri în clasa
ment. Din cele șase lansări regu
lamentare doar două, cele mai bu
ne, sînt luate în considerație. Lup
ta se ducea între concurenți! de 
la Voința Tg. Mureș și cei de la 
Oțelul Galați, urmați de tînăra e- 
chipă Politehnica București, con
dusă de cunoscutul constructor Au-

Fu trambulina mare de la Borșa 
s-au disputat, în urmă cu cîteva 
zile, mai multe concursuri destinate 
schiorilor specializați în această dis
ciplină. Nu vom face, de astă dată, 
o analiză a întrecerilor, a compor
tării săritorilor sau a calității tram
bulinei, oi vom reda o discuție pe 
care am avut-o cu președintele 
CJEFS Maramureș, tov. Ioan Pop, 
în legătură cu perspectivele spor
turilor de iarnă în acest județ.

— V-ați gindit, ținînd cont de 
excelentele condiții naturale de 
care beneficiază stațiunile Borșa și 
Mogoșa, să creați în județul dv. un 
puternic centru destinat sporturilor 
de iarnă ?

— Fără discuție. Am și trecut -la 
lucru, încă de acum un an, înfi- 
ințînd mai multe centre de inițiere 
în schi, amenajînd pîrtii noi și or- 
ganizînd tot mai multe competiții, 
mai ales la nivelul juniorilor, acum 
în număr de 250 legitimați. In pri
vința celor două stațiuni, dorim să 
le modernizăm cît mar curind, prin 
instalarea unor tele-cabine și a 
unor schi-lift-uri, precum și prin 
mărirea capacității de cazare. Vom 
solicita, aptoi, federației de specia
litate ca aceste două complexe 
sportive de iarnă să fie cuprinse 
cit mai des în calendarul intern șî 
internațional, gîndindu-ne câ prin 
aceasta vom angrena și mai mulți 
tineri în practicarea schiului.

— Dispuneți de unica trambulină 
(practicabilă) de dimensiuni mari 
din țară și totuși, nu aveți nici un 
săritor ! Care este- explicația ?

— Explicația stă în faptul că a- 
vem o singură trambulină — și a- 
ceasta de dimensiuni mari. Ne lip
sesc trambulinele mici, trambulinele- 
școală pe care să se poată iniția și 
pregăti viitorii săritori, așa că a 
fost imposibil să ne formăm spor
tivi în aceste condiții. Ne-am pro
pus, însă, să amenajăm trei tram- 
buline-școală și să organizăm 
cursuri speciale de inițiere în sări
turi. Vrem — și de fapt acesta este 
visul nostru — ca județul Mara
mureș să devină un centru specia
lizat în sărituri de la trambulină. 
Tocmai de aceea am solicitat fede
rației de specialitate toată docu
mentația necesară pentru amenaja
rea trambulinelor mici; precum și 
cadre specializate (antrenori, in
structori și foști sportivi). La noi în 
Maramureș oamenii iubesc sportul 
și în special pe cel de iarnă, fiind 
dornici de rezultate cît mai bune. 
Dorim, deci, .să ducem cît mai 
grabnic la sfTrșit aceste acțiuni.

Horia ALEXANDRESCU

ÎNTRECERILE

centreze la București, pe viitoarea 
pistă artificială, trebuie neapărat lua
tă în considerație. în aceste centre 
ar putea fi, eventual, comasați toți 
sportivii cu perspective, la o singură 
unitate școlară, specializată, așa cum 
se face și in 'alte țări.

Rămincrea în urmă la aceste dis
cipline sportive, cu pondere deose
bită la Jocurile Olimpice de iarnă — 
Ia care se pot ataca în total 36 de 
medalii și tot atitea locuri fruntașe 
precum și 156 de medalii anual la 
campionatele europene și mondiale — 
ar putea fi recuperată în următorii 
4—5 ani, în cazul in care vor fi luate 
unele măsuri prin care să se impul
sioneze rapid dezvoltarea celor două 
ramuri ale patinajului. Iată-le, mai 
jos, sintetizate in cîteva puncte :

1. îmbunătățirea activității de 
masă :

2. Consolidarea secțiilor de perfor
manță și înființarea de noi secții ;

3. Acordarea unor norme sporite 
de antrenori ți finanțarea corespun
zătoare a secțiilor ;

4. Rezolvarea problemelor legate 
de materialele sportive necesare aces
tei activități :

5. înființarea 
pentru pregătirea 
ne :

6. Construirea 
patinai viteză la București și sub
venționarea, de către C.N.E.F.S., a 
proiectului acestei piste :

7. Măsuri pentru perfecționarea 
cadrelor tehnice :

8. înființarea și finanțarea unor 
centre de copii (4—5 centre) ;

9. Acordarea, în viitor, federației 
a unui buget corespunzător pentru o 
activitate susținută ;

10. Crearea premiselor necesare 
formării unei școli românești de pa
tinaj artistic și viteză, proprii condi
țiilor de dezvoltare și practicare a pa
tinajului in țara noastră.

întrecerile finale ale campionate
lor republicane de patinaj artistic 
pentru juniori și junioare sînt pro
gramate în zilele de 1. 2 și 3 mar
tie, la patinoarul acoperit „23 Au
gust" din Capitală. Finalele senio
rilor se vor disputa în cursul lunii 
aprilie, la date ce vor fi stabilite 
ulterior.

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

Tn campionatul diviziei secunda 
s-au înregistrat următoarele 
zultate :

MASCULIN : Silvania Ș. 
niei — Explorări B. Mare 
Electroputere Craiova —

re

I

unor baze proprii 
loturilor republica-

pistei artificiale de

Silva- 
1—3, .

Corvinul 
Hunedoara 3—2, C.F.R. Cluj — Ind 
Sîrmei C. Turzii 1—3, Politehnica 
Brașov — Alumina Oradea 3—0, 
Voința Arad — A.S.A. Sibiu 3—1. 
Medicina București — Aurora 
București 3—k, Electra București — 
Voința București 3—1, Relonul Să- 
vinești — Vagonul Ploiești 3—0. 
Farul Constanța — Locomotiva 
București 1—3.

FEMININ : Drapelul roșu Sibiu 
— Universitatea Craiova 0—3, Uni
versitatea Iași — Viitorul București 
3—2, Sănătatea Tîrgoviște — Corvi
nul Deva 1—3, Voința 
Universitatea Cluj 0—3.

CORESPONDENȚI : 
T. Costin, I. Pocol, 
C. Gruia, I. Ionescu,

Zalău

M. Bonțoiu, 
M. Avanu. 
I. Ioana

ÎNTRECERILE AVIATICE Rezervele iși
spun cuvintul

A COMITETULUI FEDERAL{Urmare
din pag. 1)

DIN... SUBTERAN

ȘEDINȚA 
LĂRGITĂ

Mureș locul I pe echipe 
rel Popa. După lansarea a V-a, 
toată lumea îl vedea pe Vasile Ni
coară campion cu 28:03 în star
tul trei și 27:43 min. în startul al 
V-lea. Dar iată că Nicolae Bezman, 
solicitînd tot ce putea da motorul 
tie cauciuc al modelului său, a re
alizat în startul VI 29:51 cel mai 
bun timp al concursului. Și Bez
man a cîștigat, după o îndelungată 
activitate, titlul de campion repu
blican pe 1972 (56:33) urmat de 
Vasile Nicoară (55:46), Ștefan Bo- 
toș (55:22), Aurel Popa, Politehnica 
Buc. (53:05) și Aurel Morariu, Vo
ința Tg. Mureș <50:57).

La juniori, primele trei locuri au 
fost ocupate de : Eugen Curea (O- 
țeltzl Galați), campion republican 
44:29, Marcel Iridon (Voința Tg. 
Mureș) 44:07, Firel Stamate (O- 
țelul Galați) 26:53.

întrecerile de micromodele de la 
Slănic-Prahova au constituit un 
valoros test în vederea concursu
lui internațional care va avea loc 
aici, în luna mai.

Vicrel TONCEANU

„Cupa 16 Februarie"), observăm, însă, 
că antrenorul emerit Sigismund Fe- 
renez utilizează în egală măsură toa
te jucătoarele înscrise pe foaie (12 
la meciurile din Capitală, 10 la cele 
din provincie), fără a manifesta vreo 
preferință, indiferent de experiența 
sau renumele echipierelor. Cum a a- 
juns la acest lucru ? In primul rînd, 
prin ridicarea valorică a celor con
siderate rezerve, prin stimularea do
rinței acestora de a juca în prima 
formație. In al doilea rînd (de fapt, 
acesta este țelul nemărturisit dar vi
zibil al apreciatului antrenor), prin 
adoptarea ca sistem de bază a pre
singului, apărare modernă care soli
cită o excelentă pregătire fizică, teh
nică și tactică și un lot omogen. Nu 
vrem să anticipăm, dar credem că 
vom vedea Rapidul practicînd acel 
joc modern despre care se aud multe, 
care este foarte apreciat In discuții, 
dar prea puțin cunoscut șl aplicat în 
țara noastră.

PLOAIE DE FAULTURI TEHNICE!

jucătorii și, din păcate, unii antre
nori continuă să comenteze și să 
conteste vehement (și chiar în mod 
nesportiv) deciziile cavalerilor fluie
rului. Duminică, la începutul repri
zei secunde a partidei dintre Dinamo 
și Politehnica București, antrenoarea 
Stela Rusu i-a apostrofat pe arbitrii 
M. Aidea și G. Dutka (ambii s-au a- 
chitat bine de o misiune foarte difi
cilă) strigîndu-le : „Furați ca în co
dru !"; în jocurile Voința Brașov — 
A.S.A. Cluj și Steaua — Rapid, 
Agneta Dumitru (Voința), Tarău, 
Oczelak (Steaua) și Cr. Popescu (Ra
pid) au protestat în repetate rînduri.

Toți aceștia au fost sancționați cu

fault tehnic. Probabil, însă, că unii 
(cei cu atitudine jignitoare și recidi- 
viștii) vor fi chemați și în fața Co
misiei de disciplină pentru a răspunde 
de faptele lor. Ca și săptămîna trecu
tă, ne întrebăm : cît va trebui să 
treacă pentru ca toți antrenorii și ju
cătorii să-și stăpînească nervii, pa
siunile, subiectivismul, să se preocu
pe de comportarea lor tehnică și să 
nu-i „arbitreze" pe arbitri? Oare in
transigența celor desemnați să asigure 
buna desfășurare a întrecerilor, pre
judiciile aduse individual și întregii 
echipe, nu sînt argumentate suficient 
pentru a tempera ieșirile sancționate 
de regulament ?

Azi, 
sediul 
dința 
rației 
analiza activitatea 'din perioada 1 
martie 1971—20 februarie 1972. 
Totodată, vor fi prezentate spre 
aprobare, calendarul competițional 
intern și internațional și bugetul 
F.R.L. pe 1972.

la ora 10, va avea loc la 
C.N.E.F.S. (etajul VIII) șe- 

lărgită a comitetului Fede- 
române de lupte, care va

Miercuri se închide
vinătoarea la rațe

REZULTATE, DIVIZIA B

In ciuda avertismentelor repetate 
și a severității crescînde a arbitrilor,

Prima etapă a turului m, MASCULIN: 
Sănătatea Satu Mare — Sănătatea Aiud 
127—23 (60—12), Voința Zalău — Voința 
Tg. Mureș 68—67 (37—30), Crișul Oradea 
— Politehnica Brașov 59—72 (34—45), ști
ința Petroșani — Universitatea Craiova 
19—15 (27—24), Constructorul Arad — 
Știința Mediaș 72—53, C.s.M. Iași — Po
litehnica Iași 70—74 (35—33), Farul Con
stanța — Rapid C.F.R. Galați 122—62 
(57—32), Universitatea București — voin
ța Ploiești 73-r64 (40—25), Comerțul Tir- 
govlște — P.T.T, București 89—129

(46-54); FEMININ : Rapid Deva — Ști
ința Sf. Gheorghe 50—37 (20—11), Voința 
Tg. Mureș — Pedagogic Tg. Mureș 81—40 
(41—12). Voința Oradea — Crișul n Ora
dea 58—37 (32—18), Forosta Arad — Uni
versitatea Craiova 93—41, Metalul Salon- 
ta — Medicina Timișoara 51—40 (27—20), 
Sănătatea Ploiești — Voința Constanța 
32—59 (17—29). I.E.F.S. H — Progresul 
București 55—38 (24—16), Olimpia Bucu
rești — Voința București 33—49, Univer
sitatea București — Arhitectura Bucu
rești 50-69 (23—SI).

și fliște
Ministerul Economiei Fores

tiere șt Materialelor de Con
strucții precum și Asociația 
Generală a Vînătorilor și Pes
carilor Sportivi aduc la cu
noștință că vinătoarea la gîște, 
rațe și alte păsări de baltă te 
închide miercuri 1 martie a.c. 
pe toate categoriile, de fonduri 
de vînătoare.
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“ ■' APROAPE 1800 DE JUCĂTORI 
VIZAȚI PENTRU LOTUL DE TINERET!

De cele mai multe ori e foarte u- 
șor să alcătuiești o formație din nume 
consacrate. Sau cel puțin din nume 
lansate de curînd. Ceea ce înseamnă 
că e mult mai dificil să făurești o 
echipă din jucători absolut necun.os- 
cuți. Desigur, această a doua iposta
ză presupune și un suficient procent 
de risc. Dar, uneori, riscul este o con
diție a succesului. Și trebuie să ad- 
miti riscul cînd succesul înseamnă 
(sau poate însemna) scoaterea, deo
dată, la lumină a unui număr de ju
cători talentați aflati, pe undeva, pe 
orbitele secundare (și uitate) ale fot
balului autohton. S-ar putea obiecta 
că un astfel de „act de revelație" în 
anonimatul plin de valențe este un 
proces firesc, un fel de „selecție na
turală" ce se desfășoară, de regulă, 
de la sine. Dar dirijarea acestui pro
ces spre o finalitate imediată, bine 
definită, filtrează mult mai temeinic 
și mai competent valorile plasate pe 
scara devenirii.

La ora actuală, o astfel de finali
tate este Iotul de tineret pentru Bal
caniada de la Izmir (9—16 august). 
Lotul trebuie alcătuit în așa fel in
cit campionatul primei divizii să nu 
fie întrerupt. Pentru o asemenea re
zolvare existau mai multe soluții. 
Antrenorul principal al lotu’ui de ti
neret, Cornel Drăgușin, a ales una 
din cele mai dificile soluții, dar pe 
cea mai valoroasă prin perspectivele 
sale (teoretice). Refuzînd ideea impro
vizației cu jucători cit de cît cu- 
noscuți. Cornel Drăgușin a lansat din 
start concurența valorii și investiga
țiile începute în aceste zile prind in 
sfera lor nu mai puțin de 159 de e- 
ch'pe. Adică, acest macrounivers nu
mit divizia C. cu marii săi necunos- 
cuți, divizia B ți campionatul de ti
neret rezerve. Dincolo de spectaculo
zitatea procedeului de lucru (de alt
fel, colectiv, după cum se va vedea), 
șansa descoperirii cîtorva talente au
tentice a reprezentat „primul impuls* 
merut să dinamizeze (sau, mai bine

CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECȚIE 
ÎN DISCUȚIA BIROULUI FEDERAL

Meciul România—Franța („Cupa națiunilor-F.I.R.A.*•)
se va juca la Constanța

Biroul federal a luat în discuție 
problema constituirii Comisiei de se
lecție a locurilor reprezentative. Pro
blemă stringentă, rezolvată la nivelul 
tuturor federațiilor naționale înscri
se în F.I.R.A. (și repusă pe rol, re
cent, cu ocazia mesei. rotunde organi
zată de ziarul nostru), existența co
misiei de selecție tinde să devină o 
realitate chiar din acest sezon.

în sprijinul constituirii comisiei de 
se'ectie s-au pronunțat toți membră 
Biroului federal. înir-o primă etapă, 
prof. Nicolae Pâdureanu a fost de
semnat să facă investigații în legă
tură cu componenta comisiei, opera
ție care urmează să fie încheiată 
Pînâ ia 6 martie, cînd va avea loc 
ședința plenară a comitetului federal.

Care vor fi criteriile de lucru ale 
prof. Pădureanu ? Conform recoman
dărilor primite, acesta va apela la o 
serie de oameni care cunosc bine rug- 
byul, l-au practica" și urmăresc ac
tivitatea competitională internă și 
internațională, fiind totodată, exem
ple de conduită In societate, perso
nalități cu o largă suprafață-

Biroul federal a subliniat că sarci

I.K.V. Stockholm în
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de 

Ia înființarea federației suedeze de 
rugby, numeroase echipe din această 
țară vor efectua turnee pe continent.

Țara noastră va fi vizitată da formația 
I.K.V. din Stockholm, care va susține 
un turneu de trei meciuri. Primul meci 
va avea loc în ziua de 27 sau 28 martie 
cu o selecționată divizionară cuprinzînd 
tineri între 19—22 de ani. Apoi, pe 30 
martie I.K.V. Stockholm va juca cu 
Dinamo București. în fine, intr-un al

TEAMA DE
Dacă arenele Constructorul Bucu

rești, Hidromecanica Brașov, Ceta
tea Giurgiu și Petrolul Băicol con
tinuă să prezinte particularități de 
natură să favorizeze obținerea unor 
rezultate exagerat de mari de că
tre gazde, celelalte săli au fost aduse 
— mai mult sau mai puțin — Ia 
cote regulamentare, oferind condi
ții normale de întrecere. Sîntem in
formați că toate arenele au fost 
dotate In ultima vreme cu noi gar
nituri de popice, excluzîndu-se ast
fel și ultimul motiv de nemulțumire 
pe care îl invocau jucătoarele și ju
cătorii atunci cînd aveau o com
portare necorespunzătoare.

Și cu toate că pistele sînt pe cale 
să devină pretutindeni bune ae con
curs, echipele înregistrează. în mod 
surprinzător, o evidentă scădere de 
formă de la reluarea campionatului. 
Fenomenul a apărut mai pregnant 
în penultima etapă (a treia a retu- 

zis, să activizeze universul valoric de 
dincolo de divizia A.

In virtutea acestui Imperativ, la 
26 și 27 aprilie, la București, în fața 
unei comisii formate din antrenori 
federali, membri ai Colegiului cen
tral al antrenori'or și antrenorii e- 
cjiipelor investigate, vor apărea în 4 
jocuri nu mai puțin de 120 de jucă
tori. La 26 aprilie se vor întîlni cele 
4 selecționate ale diviziei C (fiecare 
selecționată va avea 15 jucători aleși 
din cite 3 serii). A doua zi, la 27 apri
lie. selecționata seriei I a diviziei B va 
întîlni selecționata seriei a II-a, iar 
selecționata echipelor de tineret din 
București va primi replica selecțio
natei de cădeți a provinciei.

Hotărît să adune la „marele trial" 
cu adevărat tot ce are mai bun fot
balul din eșaloanele investigate, Cor
nel Drăgușin a și desemnat cite un 
antrenor din fiecare serie a diviziei 
C să alcătuiasă „echipa seriei", ur- 
mînd ca după această primă „filtra
re" să aibă loc formarea celor 4 Se
lecționate. La ora actuală se cunosc 
„selecționerii". In divizia C. în or
dinea seriilor : I. Cotruț (Chimia Su
ceava), T. Câpățină (Rulmentul Bîr- 
lad). I. Zaharia (I.M.U. Medgidia), 
S. Taciuc (Electronica) și Al. Con- 
stantinescu (T.M.B.) — pentru seria 
echipelor bucureștene. P. Dragomir 
(Gloria Buzău), V. Blujdea (Flacăra 
Moreni). C. Lepădat (Metalul Tr. Se
verin), K. Dușan (Vagonul Arad), I. 
Retscher (Independența Sibiu), A. 
Micloș (Minerul Baia Sprie), N. Pir- 
vuleț (C.I.L. Gherla) și V. Grosaru 
(Metrom Brașov). De alcătuirea se
lecționatelor diviziei B răspund P. 
Popescu (Metalul București) și L. 
Colceriu (Progresul) — seria I, N. 
Godeanu (Politehnica Timișoara) și 
Gh. Staicu (Olimpia Satu Mare) — se
ria a II-a, iar de cele de tineret se 
vor ocupa „trioul" Jenei—Timar—N'u- 
țescu (selecționata Capitalei) ți V. 
Băluțiu — C. Deliu' de selecționata 
provinciei.

na comisiei de selecție va fi deosebit 
de dificilă, întrucît ia această oră se 
pune în discuție nu găsirea a doi. trei 
jucători pentru cîteva Posturi râmase 
în suspensie, ci remanierea întregii 
echipe. Așadar, o misiune de maie 
autoritate și răspundere.

în partea a doua a ședinței Birou
lui federal au fost făcute unele pre
cizări în legătură ca calendarul cem- 
petițional internațional. S-a hotărît, 
de pildă, ca cel mai important ™cci 
a| X\ -lui României, cel ca Franța, 
din noiembrie, coatind pentru „Cupa 
naliuniier-F.I.RA". ci aibă loc la 
Constanța, oraș în care rugoruî cu- 
noaste o tot mai accentuată Popu- 
lantate. S-au aprobat. In principiu, tur
neele echipelor Știinta Petroșani In 
&F. a Germanie: (Hanm-a) și Agro
nomia Cluj în R.S Cehoslovacă O 
aprobare de pnnctpiu a fost acordată 
și Universității Timișoara pentru un 
turneu intr-o tară care nu a fost încă 
des.-mnată. In aceiași timp, cehie» ie 
GriviJa Roșie, Steaua. Diaa^o și Po
litehnica Iași urmează să primească 
în cursul acestui an vizite ale unor e- 
chiPe de peste hotare

turneu in România
treilea med. pe 2 aprilie, rugby șui sue
dezi urmează să Ln’Xneascâ o nouă for
mație din prima divizie, care n-a fost 
incă desemnată.

I.K.V. este așteptată la București în 
jurul date? de 25 martie.

De notat că acesta este primul turr.eu 
al unei echipe de rugby suedeze In Ro
mânia.

Rubrică redactată de
T. STAMA și M. FERRARINi

JOCURILE ÎN
rului) și a continuat sîmbătă si du
minică, zile în care doar 10 din ceie 
20 de formații masculine au reușit 
să treacă granița celor □ 000 p d, 
multe partide desfășurîndu-se la un 
nivel mediocru. Și în disputele fe
minine s-a observat un reflux al 
rezultatelor.

Discutînd cu o serie de sportivi 
și antrenori, am constatat că teama 
de a juca în săli străine stăpfnește 
aproape toate echipele, fie ele si
tuate în fruntea, fie la periferia 
clasamentelor. Dovada : cu o singu
ră excepție toate formațiile mas
culine aliate în deplasare In etapa a 
patra a returului au pierdut întîlni- 
rile respective, gazdele obținînd vic
torii mai ușor decît se așteptau. 
Ceea ce ni se pare însă mai grav 
este faptul că jucătorii notați cu 
rezultate inferioare nu pot găsi cau
zele reale ale nesiguranței lor în 
lovituri, acuzînd adesea seîndurile

Acum, la începutul experienței, se 
impune și o precizare (pentru jucă
tori, pentru cei care vor alcătui se
lecționatele respective) : după „fil
trul" lunii aprilie vor urma alte două 
„site valorice" în mai și iunie. Abia 
după acele ultime două acțiuni de 
selecție se va ajunge la lotul de 18 
jucători pentru Balcaniadă.

Cînd cauți comori — spune poetul 
— nu sapi în nori, cț în pămînt. Vor 
fi cele 159 de echipe un sol fertil 
pentru o frumoasă idee?...

Mircea M. IONESCU

SELECȚIONATA TIRANA- 

A.S.A. Tg. MUREȘ 0-0
TIRANI, 38 (prin telefon). A.S.A. Tg. 

Mureș și-a încheiat turneul de patru 
jocuri întreprins in Albania învînind 
duminică dupâ-amăază. pe stadionul ..Ke
mal Stafa". in fata unui public extrem 
de numeros, selecționata orașului Tirana 
care se confundă în bună măsură cu 
echipa națională a Albaniei.

Fotbaliștii români au început bine, 
dar după 10—15 minute, inițiativa a fost 
preluată de jucătorii albanezi, aflat! in 
plin sezon, dornici să obțină victoria. 
Totuși, A.S.A. s-a apărat bine și a în
cheiat repriza cu ua scor alb, care s-a 
menținut și după următoarele 45 minute 
de joc echilibrat, ambele formații trecind 
pe lingă victorie.

S-au remarcat Lucaci, Nagcl, Mureșan, 
Czako.

F.C. ARGES-JUNIORI
ÎN R.P. BULGARIA

In perioada 1—7 martie, echipa 
de fotbal juniori a clubului F. C. 
Argeș va întreprinde un turneu db 
2—3 jocuri în R. P. Bulgaria.

„CADEȚII“ IEȘENI DESFĂȘOARĂ 
O FRUMOASĂ ACTIVITATE

După Suceava și Constanța. lașul 
este < e1 de-al treilea centru rugbys- 
tic din tara care acordă o atenfie de
osebită creării unor echipe de juniori, 
în orașul de pe Bahlui. de pildă, 
funcționează nu mai puțin de patru 
asemenea echipe de cădeți. Printre 
inițiatorii lor se numără ing. Niculae 
Herghelegiu, fost jucător la Politeh
nica Iași, care pregătește în prezent 
formația juniorilor de la CS.M.S.. 
prof. Emil Crișan. și el pînâ nu de 
mult jucător la „Poli", antrenorul 
XV-lui Școli' Profesionale de trans
porturi. In același timp, prof- Gbeor- 
ghe Tatu se ocupă de instruirea nrj- 
mei forma'ii a Scolii sportive „Uni
rea". în timrf've'prof.-Ton Pascal con
duce antrenamentele echipei secunde 
a aceleiași școli.

Cele 4 echipe ieșene au susținut 
un campionat municipal de rugby, 
întrecere in care s-au detașat for
mați .e Uairea 1 -i C-S„M_S. Din t- 
nâ ele urraearâ sj activeze :n cam
pionatul diviziei B. Dar. cu o condi

POLITEHNICA BUCUREȘTI - ÎNVINSĂ DE
GIURGIUCĂ redivivus © DOBOȘI întrecut

Dintre tatltairile etapei de «bo
bită și duminică a campionatului 
republican de tenis de masă, cea 
mai importantă a pus față în față. 
In Capitală, pe camotoana masculina 
a țârii. Poiitchmea București și 
team-ui clujean. Cs.M. Victoria a 
revenit surprinzător, dar meritat, oas
peților. Ia'-ă cîteva amănunte de la 
me-ri urile desfășurate.

POLITEHNICA bucurești — 
VOINȚA BUCUREȘTI îl—6 (dispu
tată sîmbătă). Studenții ca un cvar
tet mai omogen au ciștigat cu II—6, 
dar nu tară emoții. Autorii victori
ilor : Gheorghe (4). Boboclcă (3), An-

întrecerile masculine din 

etapa a IV-a a returului 

DEPLASARE
de lansare, a-faltul dur sau moale 
ai pistelor și lăcașul popicelor. După 
părerea noastră, adevărata explica
ție a comportării inegale de la o 
etapă la alta trebuie căutată in pro
cesul de instruire. Unii instructori și 
antrenori continuă să fie adepții jo
cului Ia primul popic, in speranța că 
bila va ajunge intr-una din ulițele 
popicelor. Or. arenele puse la punct 
și cu garnituri de „bețe" corespunză
toare, Impun o lansare precisă la 
canalul preferat. Și încă o carență 
generală : se Ignorează pregătirea 
fizică, majoritatea echipelor dove
dind lipsă de rezistență specifică, 
fapt care reduce simțitor randamen
tul sportivilor. Prin urmare, nu a- 
renele sînt vinovate, rezultatele sla
be fiind urmarea firească a unui 

’ antrenament incomplet sau neme
todic.

Traian IOANIȚESCU

ACȚIUNE TARDIVĂ. DAR LĂUDABILĂ
La Jiul, ca ți la alta echipe, 

existența și rostul echipe: de ur.e- 
ret-rezerve au fost multă vreme 
greșit înțelese, această formație aes- 
fășurfndu-și activitatea competițîo- 
nală în mijlocul unul dezinteres to- 
taL De aceea, mult timp țl-au gă
sit aici locul cîțiva jucâteri. plafo
nați, elemente nestatornice »: ne
atașate culorilor clubului. Nu în- 
tîmplător, la sfîrșîtul campionatul 
1970—71 echipa a terminat pe locul 
13 în clasament, iar acum, după tur. 
ocupă abia locul 9.

O asemenea stare de lucruri Im
punea luarea unor măsuri per.tr : 
îmbunătățirea activității acestui eșa
lon de perspectivă a Jiului. In ur
ma ședinței de analiză din Iur.a ia
nuarie, s-a ajuns la concluzia că 
din lotul de tineret vor trebui să 
facă parte jucători promovați ce 
juniori, elemente dornice de afir
mare din Valea Jiului, care să asi
gure o bază pentru viitor. S-a tre
cut la fapte. Mai întîi s-a renunțat 
la serviciile unor jucător, care nu 
au dat randament ca: Ciurea, E. 
Georgescu, Gligore, Costin, Constan
tin, Miclea, Demeter și Sandu. 
Apoi, printr-o largă popularizare 
— acțiune înțeleasă și sprijinită de 
toate asociațiile sportive din Valea 
Jiului — au fost'organizate la Pe
troșani, numeroase trialuri. Intre 
9—15 ianuarie. Au fost convocați 
peste o sută de jucători tineri sub 
21 de ani numai din Valea Jiului, 
legitimați la diverse echipe din 
campionatul județean. Jocurile au 
fost urmărite de trei antrenori: 
I. Cărare (juniori), T. Szabo (tine
ret) și E. Icrdache (seniori). Acest 
test a dus la depistarea a 14 talente, 
autentice, care au fost transferate 
apoi la Jiul cu asentimentul aso
ciațiilor lor sportive și cu adeziunea 
antrenorilor respectivi. Iată numai 
cîteva nume în care prof. Tiberiu 
Szabo își pune mari speranțe : por
tarul V. Rusu (de la Minerul Bă
lan), mijlocașul Lucian (Minerul 
Vulcan), atacanții Sereanu (Mine
rul Petrila). Rabulea (Parîngul Lo- 
nea) și Iacov, un junior de 17 ani 
de la Minerul Uricani, înzestrat cu 
calități excepționale de extremă pe 
care Eugen Iordache îl consideră 
un viitor titular în prima echipă.

Lotul, în noua sa compoziție, și-a 
început pregătirile la 16 ianuarie, 
sub conducerea antrenorului Tiberiu

ție : ca între timp să-și formeze alte 
echipe de juniori, astfel ca întrecerea 
pe plan municipal a rugbvștilor ju
niori să nu sufere nici un prejudiciu 
<ie formă...

Profesorul Emil Crișan, care ne-a 
furnizat aceste detalii a făcut si o in
teresantă propunere : ca XV-Ie repre
zentativ de juniori, care se Pregăteș
te pentru „Cupa națiunilor-F.I-R.A.” 
să susțină un meci de verificare cu o 
selecționată de rugby juniori a mu
nicipiului Iași. O selcctiouată puter
nică. alcătuită pe scheletul echipei 
Școlii profesionale de transport, fina
listă a Campionatului republican al 
școlilor din rețeaua M.T.T.C. Adică : 
Grosu. Apăvăloaie. Bucan-BaUaru, 
Andrei-Ulici. Busnosu. Cazac-Manolt, 
Marin Pompiliu-Zainea. Grigoraș, Mo- 
reșan, Hâncu-Ciobotăroașe.

Considerăm interesantă (și mai ales 
utilă) propunerea antrenorului ieșean 
pe care o supunem colectivului care 
coordonează pregătirea lotului repre
zentativ de juniori-..

tal (2). Coltescu (1). și dublul Ghcor. 
goe — Aatal pentru învingători, 
r pectiv Panait C). Stamatescu (2). 
Badea (2).

POLITEHNTC.A BUCUREȘTI 
CiS.M. Cluj 8—9 (meciul a avut loc 
duminică). Deșt, handicapată de lip. 
sa unui jucător de bază (Xicolae 
Steban) echipa Politehnica, pcrr.ea 
totuși ca favorita întrecerii. Dar, 
succesul final a fost de partea clu
jenilor cu scorul de 9—8. Cel mai 
bun jucător al partidei a fost, de 
fapt, omul nr. 2 al clujenilor fostul 
campion republican Dorin Giurgiuca. 
Ir. trecind pe toți cei patru adier- 
«ari lntil.-.iți, ei și-a acuș o impor
tantă contribuție Ia realizarea a- 
cestei prețioase victorii obținută de 
clujeni. De remarcat că Gi^rgiucă a 
avut, de asemenea, o bună evoluție 
și In partida de dublu, alături de 
r.ocoți (care a avut o comportare 
inegală, uneori chiar în timpul unui 
set) Cit privește pe campionul țării, 
Șcrban Doboși, el a suferit o sur
prinzătoare infringere (1—Z) din 
partea unui jucător mai slab, Adam 
Anul. După ce clujeanul a clștigat 
nsor primul set (21—13). el s-a con
siderat prea devreme ciștigător, per- 
m.țindu-și momente de relaxare. 
Doboși pierde următoarele două se
turi (13—21, 19—21). Autorii victori
ilor : Giurgiucă (4). Doboși (3), Bor- 
ga și dublul Doboși — Giurgiucă 
pentru clujeni, respectiv. Antal (3), 
Gheorghe (2), Bobocică (2) și Col
tescu (1) pentru bucurețtenl.

Aurel PĂPĂDIE
ARAD (prin telefon, de la cores

pondentul nostru județean). In numai 
130 de minute, echipa masculină Vo
ința din orașul nostru și-a surcla
sat (17—0) adversara din Iași, C.S.M., 
care a dat o replică slabă. Au evoluat 
formațiile Covaci, Simion, Șimandan, 
Trupei (Voința) și Sumulea, Ușares- 
cu, Sava, Domnaru (C S.M. Iași).

ȘT. IACOB

Szabo. Toți noii jucători au absolvit 
cu mare ușurință testul Cooper. De 
altfel, iată ți părerea antrenorului 
Szabo 1 „După o perioadă pregăti
toare inteasivă. in care s-a lucrat 
susținut ți fără menajamente, am 
reușit să mărim capacitatea de efort 
a tuturor jucătorilor. Fiecare distra 
ei are o fiță personală care cuprin
de date medicale, biologice ți fizice, 
ca ți uncie observații tocmai pentru 
a urmări, periodic, evoluția jucăto
rului. Pe parcurs, s-a observat o 
substanțială creștere a calităților 
fizice (rezistență, forță, viteză și 
inde minare). Dispunem de condiții 
optime de antrenament, avînd la 
dispoziție terenul de zgură de Ia 
Petroșani, ca și accesul pe stadioa
nele din Lonea, Petrila și Vulcan. 
Mă bucură faptul că toți jucătorii 
manifestă o deosebită poftă de lu
cru. fiind dornici de afirmare, vrînd 
să ne demonstreze că nu ne-am în
șelat atunci cînd ne-am oprit la ei. 
Merită subliniată și contribuția 
membrilor secției care acordă o de
osebită atenție echipei de tineret, 
sprijinindu-ne în toate acțiunile. 
Pentru retur, ne-am propus să nu 
urmărim rezultatele imediate, ci Gheorghe NERTEA

Instantaneu de antrenament la Viitorul Tg. Mure} Foto i S. BRAȘOVEANU

LECTORAT
VIITORUL Tg. MURES-0 FAMILIE STIMATĂ 

NU NUMAI PE TERENUL DE SPORT
la clubul

„Steaua“
Cabinetul metodico-științific al 

Clubului sportiv „steaua", orga
nizează miercuri 1 martie, ora 8, 
la sediul său dift calea Plevnei 
nr. 114. lectoratul eu ur'nătoarple 
târne :

„Proprietățile mecanice ale acti
vității nțusculare". Conferențiar : 
Engine; Adrian Gagea cercetător 
științific principal la laboratorul 
de cercetări științifice al I.E.F.S.-

„Probleme de fiziologie ale func
ției neuromuscuiare in sportul de 
performanță". Conferențiar: doc
tor Alexandru Partheniu șeful 
laboratorului de cercetări științi
fice al T.E.F.S.

Sînt invitați să participe : an
trenorii, metodiștii. profesorii 0e 
educație fizică.

CAMPIOANA

C. 5. M. CLUJ 

de ANTAL!

ȚĂRII

CLL J (prin telefon). Deși Intilnirea 
masculină \ oința Cluj — Comerțul 
Tg. Mureș s-a încheiat cu scorul de 
12—5 in favoarea oaspeților, meciu
rile au fost, în general, destul de 
echilibrate, nouă dintre ele termi- 
nindu-se în trei seturi. Cei mai buni 
de la învingători au fost Naftali (4 
victorii). Singinrgiaa (4 v) ți Scnti- 
vani (2 v). De ia învinși doar Suciu 
a ieșit in evidență

P. RADVANI-coresp.
BRAȘOV (prin telefon, de la co

respondentul nostru județean). Echi
pele brașovene au avut de susținut 
partide șj sîmbătă ți duminică. Ast
fel, simbătă seara, in sala liceului 
Unirea din Brașov s-a desfășurat 
intilnirea feminină dintre Rapid din 
localitate și Spar Lac I București. 
La capătul unor inlreceri dlrze. vic
toria a rei enit .a limită to—4) oaspeic
ter. Punctele bucureșter.ceîor au fost 
înscrise de Lidia Ilie (2).EIena Con- 
dicaru (2* șl Mariana Feldman, iar 
pentru gazde. Maria Korodi (2) ți 
Monica Hariga (2).

Duminică. în sala de la complexul 
Ruia din Poiana Brașov au avut loc 
alte două partide-: femei : Rapid 
Brașov — Spartac II București 8—1, 
bârbafi : Voința Brașov — Locomo
tiva București 10—7.

Așa cum arată șl scorul, victoria 
brațovencelor a fost netă r Monica 
Hariga J victorii, Maria Korodi 3 v, 
Hajnal Korodi 2 v. Singura victorie 
a oaspetelor a fost adusă de Liana 
Stoia.

Ba băieți întrecerile au fost deo- 
șebit de strînse, succesul gazdelor 
fiind datorat lui Macovel (4 v), An
cei (4 v), Kokos (în fața Iul Gheor
ghiu cu 2—0) ți Teodorescu. Pentru 

, Locomotiva au cîștigat Păuna (2 v), 
Danielis (2 v), Gheorghiu. Dumitres
cu și cuplul Păuna — Danielis.

C. GRUIA 

mai mult îmbunătățirea calitativă a 
jocului, in așa fel Incit echipa de 
tineret să reprezinte intr-adevăr 
eșalonul intermediar, rezervorul de 
talente alcătuit din jucători bine 
pregătiți, gata oricind să Îmbrace 
tricoul formației de seniori".

Avem convingerea că o ammanea 
acțiune nu va Inttrzia să-ți arate 
roadele. Este necesar să exista însă 
un climat sănătos de inundă, înțe
legere ți unitate din partea tuturor 
factorilor care concură la bunul 
mers al activității fotbalistice din 
cadrul clubului Jiul (jucători, an
trenori, membrii secției). Sperăm că 
pe parcursul campionatului vom a- 
vea ocazia să asistăm la cîteva pro- 
movări-surpriză, debutanți tineri, 
legați sufletește de echipă, capabili 
să răspundă încrederii acordate și 
necesităților primei formații.

Un prim pas a fost făcut. Acum 
așteptăm să consemnăm cît de cu
rînd cu majuscule numele debutan
tului sau chiar al debutanților pro- 
veniți de la echipa de tineret în 
cea de Divizia A.

Aș pune prinsoare cu dv.. stimați 
cititori, că despre echipa de fotbal 
Viitorul Tg. Mureș nu prea ați auzit. 
Și în bună măsură aveți dreptate : 
nu-i nici in Divizia A, nu activează 
nici în „B“. O găsim însă în întrece
rea nr. 3 a fotbalului nostru, în Di
vizia C : ocupă locul 5 în seria a 
Xl-a. Adică nu se află nici printre 
fruntașe — deci subiect pentru un ar
ticol laudativ — nici printre codașe
— deci materie primă pentru o luare 
de poziție, pentru un semnal de alar
mă.

Și-atunci de ce aceste rînduri des
pre Viitorul Tg. Mureș ?

Pentru că, întîmplător, l-am auzit 
pe meșterul cazangiu Ijiliu Naghi, de 
la Prodcomple-x Tg. Mureș, întreprin
derea pe lingă care ființează echipa, 
spunînd că este foarte mulțumit de 
modul în care se prezintă în produc
ție cazangiii din formația de fotbal 
Viitortil. Și, ca orice reporter, am 
pornit pe urnele informației atît de 
prețioase. In felul acesta i-am cu
noscut pe băieții antrenorului I. Kaj- 
lik, pe cîțiva dintre cei de care po
menea meșterul Naghi.

Zi însorită la Tg. Mureș. Aproape 
că a început să dea coltul ierbii, iar 
drumul spre stadionul de zjșură din 
parcul „23 August" pare o plimbare 
printr-o pădurice. Ne îndreptăm spre 
iocul de întîlnire cu echipierii de Ia 
Viitorul. Era oră de pregătire, și an
trenorul Iosif Kajlik ne invitase să-i 
cunoaștem pe cei cu care a dus greu! 
bătăliei atît pentru promovarea din 
campionatul județean in barajul pen
tru Divizia C, cît și în turul de astă7 
toamnă :

— A fost greu pentru noi pentru 
că ne lipsea experiența, ne lipsea 
gradul de pregătire necesar unei e- 
chipe din Divizia C. Cu toate astea, 
ba7Îndu-mă numai pe jucătorii cu 
care am reușit promovarea, cei mai 
mulți dintre ei muncitori la Prod- 
complex, ne-am unit forțele, am venit 
la orele de antrenament cu aceeași 
dorință de a realiza lucruri frumoase 
ca și în producție, ți iată că am reu
șit ca, in cele din urmă, chiar să de
pășim obiectivul propus de noi.

I-am povestit lui I. Kajlik, fost ju
cător la R.A.T.A. Tg. Mureș și chiar 
la C.C.A. prin anii 1952—1953, cuvin
tele auzite de la meșterul Iuliu Naghi. 
Imediat i-am cunoscut pe cazangiii 
de care vorbea acesta : șeful de echi
pă 1. Novac, este un destoinic fun- 

. D. Pop este mijlocaș ; atacantul 
L. Naghi, totodată fruntaș în produc
ție. este și el printre cei evidențiați, 
alături de un alt fundaș, V. Cherghi- 
zan. Ar fi, însă, mai mult decit o im
politețe dacă nu am amlwi și de alți 
muncitori destoinici, fruntași în pro
ducție, totodată fotbaliști la Viitorul. 
Printre aceștia, portarul Biriș, tipograf, 
fundașii Biro și Cioloboc, primul bobi
nator, iar al doilea strungar, ca și 
atacantul Tanasi, merceolog. Alături 
de ei îți duc activitatea portarul 
FUlOp, matrițer, fundașii Moldovan — 
lăcătuș, Siklodi ți Kolosvarl — strun
gari, mijlocașii Chiru — lăcătuș ți 
Vegh — matrițer, atacanții Szakacs — 
lăcătuș, Marton — bobinator și V8r8s
— elev la Școala profesională. Nici 
antrenorul Kajlik nu face excepție: 
el este șeful serviciului financiar de 
Ia Prodcomplex Tg. Mureș.

Așadar, o echipă în care activita
tea profesională face casă bună cu 
fotbalul, In care cei mai buni dintre

CONFERINȚĂ
DE PRESĂ
LA F.R. F.

Ari, de la ora «0, la Federație 
română de fotbal are loo o confe
rință de presă, In cadrai căreia zia
riștii sportivi vor fi Informați asu
pra unor problema curente din ac
tivitatea fotbalistică.

Pe ordinea de si figurează i mă
suri pentru Începerea sezonului com* 
petlțional Intern; informare asupra 
stadiului de pregătire a echipei na
ționale ; diverse.

PE MICUL ECRAN
Marți 7 martie de la ora 15,25 

transmisie în direct de la Arad a 
meciului U.T.A. — Tottenham 
(Cupa U.E.F.A.).

Miercuri 8 martie de la orele 
15,25 transmisie în direct de la 
București a meciului Steaua — Ba
yern Miinchen (Cupa cupelor).

Joi 9 martie de la orele 21,10, în
registrare de Ja Budapesta a me
ciului UJpest Dozsa — Celtic Glas
gow (Cupa campionilor europeni).

jucători se numără printre fruntașii 
în producție.

Viitorul Tg. Mureș este o echipă 
mică. Ea nu și-a propus ca peste 
noapte să reușească marea perfor
manță de a promova în Divizia B. 
Și pentru aceasta nu a încercat nici 
măcar să „importe" jucători de pe alte 
coclauri, ci s-a bazat, în intențiile 
sale, numai pe produsele proprii.

Ca orice echipă mică, Viitorul are 
destule probleme de rezolvat pentru 
ca activitatea ei să fie cît mai bogată, 

'pentru încununarea rezultatelor de 
pînă acum. în primul rînd, este vorba 
de rezolvarea spinoasei chestiuni a 
terenului de joc : cu puțină vreme în 
urmă, clubul Mureșul, proprietarul 

^terenului pe care Viitorul organiza 
'"meciurile sale de Divizia C, i-a făcut 

cunoscut că nici măcar la antrena- / 
mente jucătorii nu mai au dreptul 
să-i calce zgura ! Apoi, rezolvarea a- 
celei realități, totuși, de echipă care 
activează în umbra formației din pri
ma divizie, adică A.S.A., și care face 
ca la meciurile sale să asiste puțini 
spectatori, în general sMlariații în
treprinderii pe lingă care activează 
Viitorul.

Ce s-ar putea face ? Desigur, nu 
noi sîntem cei în măsură să dăm so
luțiile, dar credem că la Tg. Mureș 
sînt suficiente forțe care să rezolve 
aceste probleme fără de care embrio
nul format la Prodcomplex nu s-ar 
putea dezvolta pe căile sale normale. 
Și ar fi păcat, pentru că fotbaliștii de 
la Viitorul alcătuiesc o adevărată fa
milie, stimată atît pe terenul de sport, 
cît și la locul de muncă al fiecăruia 
dintre membrii ei.

Mircea TUDORAN

MECIURI AMICALE
După cum am anunțat, sîmbătă și du

minică, majoritatea echipelor divizionare 
au susținut meciuri amicale în scopul 
verificării și cristalizării formațiilor cu 
care vor începe sezonul competițional 
oficial.

Iată pe scurt relatări șl rezultate de la 
alte partide.
DINAMO — DINAMO (TINE

RET REZERVE) 2—1 (0—1)
Deoarece nu s-a putut rezolva 

problema terenului, proiectatul 
„amical" în nocturnă dintre Dina
mo și U.T.A. n-a rhai avut loc. Din 
această cauză, dinamoviștii au fost 
nevoiți să se antreneze duminică di
mineața în familie:

Antrenorul Nicușor a folosit pe 
următorii jucători: Constantinescu 
(min. 46 Cavai) — Cheran, Nun- 
weiller III, Sandu Gabriel, Deleanu, 
Sătmăreanu II (min. 46 Mustățca), 
Nunweiller VI, Sălceanu (min. 46 
Lucescu), Dumitrîu II (min. 46 
Doru Popescu), Dumitrache, Lu
cescu (min. 46 Fl. Dumitrescu).
FARUL CONSTANȚA — PRO
GRESUL BRĂILA 1—0 (1-0) 

C.F.R. CLUJ — MINERUL BAIA 
MARE 3—3 (2—2)

VULTURII TEXTILA LUGOJ -ț 
„U" CLUJ 0-1 (0-0) 

POLITEHNICA TIMIȘOARA -j 
C.F.R. TIMIȘOARA 0-0
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MARIAN SLAVIC
nou record național pe 100 m liber

Bell-

liber

cifră cu 
reale, 

loc s-a 
în pro-

In concursul de la Bremen

A

(Urmare din pag. 1}

cu pri- 
chiar și

„CUPA DE CRISTAL" 0 REUȘITA DEPLINA

ÎN PRIMUL KIND SĂ LUPTE

BREMEN 28 (prin telefon). — Se
rfs performanțelor de răsunet a 
continuat și în ultima reuniune a 
marelui concurs internațional de 
înot de la Bremen (bazin de 25 m) 
Luînd startul în cea . mai tare ,, se
rie a probei de 100 m liber (37 de 
concurenți), Marian Slavic !s-a clasat 
pe locul III, în urma vest-germani- 
lor -Schiller (52,16) și Steinbach 
(53,00), realizînd o performantă 
foarte bună, 53,59, ce constituie un 
nou record al țării. In clasamentul 
general al probei, recordmanul nos
tru nu a ocupat însă decît locul VI. 
Inexplicabil de slab a concurat, în 
schimb, Eugen Aimer în cursa de 
400 m liber, deși reșițeanul se afla 
într-o formă foarte bună. El a fost 
cronometrat în 4:15,78, <
mult sub posibilitățile sale 
ocupînd iocu] X. Pe același 
clasat și Anca Groza (69,26) 
ba de 100 m delfin. ,

Rezultate tehnice: 100 m

(b): Schiller ("R.F.G.) 52,16, Stein
bach (R.F.G.) 53,00, Vosseler (R.F.G.) 
53,33, Nash (S.U.A.) 53,36, Vigne 
(Franța) 53,38, Slavic 53,59, .. .9. 
Rousseau (Franța) 54,02 ; 200 m li
ber (f): Bunschoten (Olanda) 2:07,82, 
Brigitha (Olanda) 2:08,77, Coughlan 
(Canada) 2:08,95 ; 200 m bras (f) :
Clavenger (S.U.A.) 2:41,34, Te Riet 
(Olanda) 2:41,37 ; 100 m spate (b) t 
Nash (S.U.A.) 58,49, Sehoutsen (O- 
landa) 59,70, N. Miloș (Iugoslavia) 
60,01 ; 200 m spate (f): Groen (O- 
landa) 2:22,41, Elzerman 
2:24,35;
(R.F.G.) 
2:07,25 ; 
(S.U.A.)

(Olanda)
200 m delfin (B): Fassnacht 

2:04,51, Wales (S.U.A.)
100 m bras (b): Hencken
65,49, Kusch (R.F.G.) 66,00, 

Klees (R.F.G.) 66,59 ; 400 m liber
(b) : Tyler (S.U.A.) 4:02,41, 
bring (Suedia) 4:07,13, Holst (Sue
dia) 4:09,03, . ..10. Aimer 4:15,78;
100 m delfin (f) : Nagel (R.F.G.) 
64,82, Daniel (S.U.A.) 64,96, Buys 
(Olanda) 65,38, ...10. Anca Groza 
69.26.

ț ,r

DIN NOU

STAN SMITH
tenisman american 

învingător în urmă

TELEX
In ziua a doua a campionatelor de atle
tism ale U.R.S.S. pe teren acoperit (În
trecerile se desfășoară la Moscova), Na- 
dejda Kolesnikova a stabilit cea mal 
bună performanță mondială de sală tn 
proba de 600 m cu 1:30,3. Deținătoarea 
vechiului record (1:30,4) Sarmlte Stu.a. 
a ocupat locul trei cu 1:32,4. In timp ce 
Kiel Sabalte s-a clasat pe locul doi cu 
1 '30 6 Iu proba masculină de 60 m g 
Ânatoli Moșeașvlll a egalat
unional cu 7.7. iar în proba similar* 
feminină victoria a revenit Liubovei 
Konova cronometrată în 8,3. S.x.nterui 
Aleksandr Komeliuk și-a adjudecat ac
toria în cursa de 60 m plat, cu 6.5.

BULGARIA-0 ECHIPA CARE ȘTIE
Cunoscutul 

Stan Smith, „
cu o săptămîriă în concursul de 
la Salisbury, a cîștigat șl turneul 
de la New York, al șaselea din 
Circuitul „indoor" american. Smith 
l-a învins în finală cu 4—6, 7—5, 
6—4. 6—1 pe spaniolui Juan Gis
bert, care furnizase cîteva mari 
surpriae. eliminînd succesiv pe 
Graebner, Gimeno și Năstase.

In fir.ala probei de dublu, cu
plul american Stan Smith-Erik van 
Dillen a întrecut cu 6—4, 6—2 pe
rechea Csbome—McManus (S.U.AJ.

In cadrul campionatelor vest-germane de 
atletism de sală de la Stuttgart. He-.de 
Rosendahl a ciștigat proba de săr.tura 
in lungime cu rezultatul de 6 48 m. iar 
Christel Freese a terminat învingătoare 
în cursa de 400 m plat cu timpul de 
54.0, Hans Baumgartner a ocupat primul 
Ioc în proba de săritură în lungime cu 
7 92 m. Alte rezultate : greutate : Sch.a- 
den 19 10 m: 800 m — Lowell 1:4M: to*l- 
țim„ femei — Karen Mack 1.73 m: K4 
in femei — Gisela Ellenberger 3*74.

Cu prilejul unui concurs atletic de sal* 
desfășurat la Varșovia, sprintenii polo
nez Andrzej Badenski a stabilit cea mai 
bună performantă mondială pe terec 
acoperit In proba de 500 m cu ti—pd 
de 1:02,1. Vechilii record era deținut de 
Macley (Trinidad) cu 1:02.5.

După cîteva eșecuri selecționata de mgby 
a Franței s-a reabilitat In „Turneul celor 
5 națiuni”, învingînd cu 37—12 (15—S) 
reprezentativa Angliei, în meciul dispu
tat la Paris. Rugbiștli francezi au marcat 
sase Încercări prin Duprat (2), Biemoret, 
Sillieres, Lux și V. Spanghero. La a- 
cestea, Vlllepreux, care disputa ultimul 
său meci internațional la Paris, a adău
gat încă 10 p, din transformări. Englezii 
au marcat o singură înoercare datorit* 
Iul Beese, în timp ce Old a obținut I 
puncte din lovituri de picior.

mă mărime, cili va dintre atleții 
noștri au avut -Comportări remar
cabile : Carol Corbu, Viorica Vis
copoleanu, Elena Vintilă. Valen
tina Cioltan, Valeria Bufanu, Ma
riana Gcth. Aura Mărășescu, Va
lentin Jurcă, Nicolae Perla și Vio
rel Suciu, Gheorghe Zamfirescu. 
Sînt, după părerea noastră, spor
tivii cei mai îndreptățiți a fi se
lecționați în lotul care va face de
plasarea în Franța, la Grenoble. 
Lor li s-ar putea adăuga, desigur, 
și alți atleți merituoși (Ana Sălă- 
gean și, în mod special,- Cornelia 
Popescu, marea noastră speranță 
pentru Miinchen). Cornelia n-a re
ușit duminică să sară decît 1,70 m

la înălțime, dar trebuie neapărat 
să avem în vedere 'faptul că a- 
cesta a fost primul ei concurs din 
actualul sezon și că reintra, după 
o pauză de mai multe săptămîni, 
în urma unui accident.

Pe Corbu l-am amintit mereu, 
în ultima lună, pentru evoluțiile 
sale constant superioare la triplu- 
salt. Forma manifestată de el, la 
această oră, îl recomandă 
sosmță pentru o medalie, 
de aur, la Grenoble.

De data aceasta, ne-a 
plăcut felul în care a abordat con
cursul și, mai ales, cum s-a com
portat, campioana noastră olimpi
că, Viorica Viscopoleanu. După 
cum spunea însuși antrenorul ei. 
Ion Soter, se vede limpede că Vio

surprins

rica s-a însănătoșit complet, a că
pătat curajul de altădată, siguranța 
care i-a adus atîtea și atîtea suc
cese. încercările au dovedită că Vio
rica merge din ce în ce rtiăi bine 
și că, chiar la Grenoble, se poate 
număra printre marile favorite ale 
săriturii în lungime, probă la care 
ea deține, de altfel, primul titlu 
oficial de campioană europeană de 
sală (Viena-1970). Și Valeria Bu- 
fanu a reintrat, cu brio, după mai 
multă vreme de inactivitate com- 
petițională, impusă de un accident, 
realizînd în ................. .
rezultat, 8,2 
tat recordul

Pentru că 
zonul concursurilor pe 
rit, al cărui clou va 
zilele de 11 și 12 martie, apreciem 
că nivelul general al pregătirii at- 
Ieților noștri fruntași este superi
or anilor trecuți și că există deci 
toate premisele pentru abordarea 
cu succes nu numai a apropiatelor 
campionate continentale, ci și a 
concursurilor în aer liber, al căror 
sezon va fi mai bogat și mai plin 
de răspundere decât oricare altul 
de pînă acum,

în sfîrșit, nu putem încheia a- 
ceste scurte considerații pe margi
nea „Cupei de cristal ’72“ fără a 
evidenția strădaniile organizatori
lor și ale arbitrilor în a asigura 
întrecerilor cadrul cel mai potri
vit, de adevărată sărbătoare a 
atletismului.

Cu doi ani în urmă, echipa

serii și finală, 
s, cu care și-a 
național.
ne aflăm

același 
corec-

TROFEUL
(Urmare din pag. t) '

ampionul european Wolfgang Nordwtg trece ușor laC

încă 
teren 
avea

în se- 
acope- 
loc în

ÎNTRECERILE „UNIVERSIADEI ALBE"rr

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Seă de-a 8-a ediție ti Jocurilor 
mondiale universitare de iarnă, 
care se desfășoară la Lake Placid, 
și-a desemnat primii campioni.: pa
tinatorul artistic John „Mischa" 
Petkevieh (S.U.A.) și săritorul de 
la trambulină Aleksandr Ivannikov 
(U.R.S.S.).

Clasat pe locul cinci la Olimpia
da de la Sapporo, J. petkevieh, da
torită unui remarcabil program de 
exerciții libere, a recuperat punc
tele pierdute la „obligatorii", ter- 
minind pe locul întîi și anunțîn- 
du-se un concurent redutabil la a- 
propiatele campionate mondiale. Pe 
locul secund s-a clasat sportivul 
sovietic Vladimir Kovalev, iar pe 
locul trei Perry Hutchings (S.U.A.).

A. Ivannikov s-a impus în. proba 
de sărituri de la trambulina mij
locie cu două sărituri ride 76 și 
respectiv 69 m. In urma lui s-au 
clasat doi concurenți japonezi: 
Watanabe și Nayano.

Învinși în această probă, japone
zii s-au revanșat în săriturile pen
tru combinata nordică, Hidekl Na
kano a ocupat primul loc cu două 
sărituri de 67 m, fiind urmat de

Vladimir Rusinov (U.R.S.S.) și Ka- 
zuo Araya (Japonia).

In concursul feminin individual 
de patinaj artistic, după desfășura
rea figurilor obligatorii, conduce 
Jenny Walsh (S.U.A.) cu 537 p, ur
mată de Ludmila Bezakova (Ce
hoslovacia) — 526 p și Julia John
son (S.U.A.) — 492,1 p. Sportiva 
română Elena Moiș ocupă locul 
opt cu 461,1.

Antrenamentul „non-stop" pentru 
proba masculină de coborâre a scos 
în evidență forma bună a ameri
canului Bill Farrel și a francezu
lui Eric Stahl Ei au realizat cele 
mai bune timpuri. întrecînd cu 
mai mult de o secundă pe polonezul 
Jan Bachleda. La fete, cea mai ra
pidă s-a dovedit schioara franceză 
Caroline Rebattu.

toarcerea din Franța, starea sănătă
ții sale n-a fost strălucită, motiv 
pentru care nu va mai putea fi fo
losit un timp. In ce-1 privește pe 
Schobel acesta suferă de o întin
dere și nici el nu va juca în cadrul 
„Trofeului Carpați". Din acești pa
tru accidentați, doar Birtalan a 
fost recuperat și, astfel, la ultima 
verificare publică, meciul de dumi
nica trecută cu Iotul de tineret, an
trenorii au prezentat următorul 
„șapte"! Penu — Gunesch, Kicsid, 
Stockl. Gațu, Voinea, Cosma, fiind 
folosiți apoi pe parcurs Gruia, 
Birtalan, Ștef, Samungi, Licu și Tu
dosie. în general, cum se preciza și 
în cronica meciului, echipa nu a 
satisfăcut, comițînd dese erori de 
apărare (cadeții au marcat 5 goluri 
din poziții destul de clare de pe 
semicerc). Poate că acest meci, ca 
orice joc de verificare, nu ne-a 
putut dezvălui forța reală a primei 
noastre selecționate. Avem speranța 
că In partidele din cadrul „Trofeu
lui Carpați" lucrurile se vor pre
zenta cu totul altfel...

Echipa de tineret, care va pre
zenta în această mare competiție 
internațională speranțele handbalu
lui nostru, a fost o surpriză plă
cută. Multe elemente tinere și talen-

CAMPIONATE...
FRANfA (etapa a 25-a). Foarte valoros 

punctul cucerit în deplasare de Nimes, 
care se menține In duelul cu Marseille. 
Aceasta a pierdut un "pietsos punct aca
să Rezultate : Marseille — Nancy 1—1. 
Rennes — Lille 5—2, Angers — Bordeaux 
3—1, Reims — Nantes 0—0. Sochaux — 
Nice 1—1, Metz — Bastia 2—1, St. Etienne 
— Paris St. Germain 3—1, Monaco — 
Nimes 1—1, Ajaccio — Angouleme 3—0, 
Lyon — Red Star 5—1. Conduce Marseille 
cu 36 p, urmată de Nimes cu 33 p, Ren
nes cu 30 p

OLANDA (etapa a Z2-a). Ajax conti
nuă să fie neînvinsă ! Feyenoord a rea
lizat o nouă victorie, rămlnlnd In urmă
rirea liderului. Mal slab se comportă 
P.S.V. Eindhoven, clasată pe locul 11. 
Rezultate : Excelsior Rotterdam — Ajax 
Amsterdam 0—4, Go Ahead — Maastricht 
1—1. D.W.S. Amsterdam — Feyenoord 
Rotterdam 0—2. P.S.V. Eindhoven — 
«tar Velsen 3—0, N.E.C. Nijmegen 
F.C. Utrecht 3—1, N.A.C. Breda — 
lendam 3—0, F.C. Groningen — F.C.

Tel-

Vo- 
Den

Proba de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la Mos
cova a revenit jucătorului sovietic Vla
dimir Korotkov, care l-a învins In final» 
cu 6—2. 6—4 3—6, 7—5 pe compatriotul 
său Aleksandr Metrevell. primul favorit 
al concursului. Iată rezultatele celorlalte 
finale : simplu femei : Evghenia Blrlu- 
kova — Ana Dmitrieva 6—4, 6—3; dublu 
femei : Olga Morozova. Zaija Jansone — 
Marina Kroșdna, Evghenia Biriukova 
6—3, 5—7, 6—4: dublu bărbați: Metrevell, 
Lihaeiov — Pohmann, Gotschalk 6—L 

~ 6—3; dublu mixt: Biriukova, 
- Morozova. Metrevell 8—S,

5—7. 7—5,
Lihaciov
3—6, 6—2.evoluat la fază din partida susținutăBucurești, în grupa B. Iată o 

hecheiștilor vest-germam.

și s-au clasat. în

Bulgariei a
1970. în compania

(5—5) cu Anglia 
final, pe locul 5.

Pentru turneul
Ciuc, antrenorii P. Pantev și V. Ka- 
lev dispun, în linii mari, de lotul 
care a evoluat în 1970, la București 
(grupa B), și, 1971, în Olanda. Sin
gurele schimbări mai importante ar 
fi introducerea portarului D. Țiței- 
kov ca secund al lui P. Radev și a 
doi fundași noi : L. Ivanov și O. 
Hristov. In rest, formația se bazea
ză pe perechile de apărători și linii
le de atac cu experiență : Iliev-Me- 
cikov, Penelov-K. Hristov, Nenov- . 
I. Atanasov-Velicikov, I. Bîcivarov- 
M. Bîcivarov-Gherasimov, Dimov- 
M. Atanasov-Mihailov.

Marea majoritate a jucătorilor 
provin de la echipa Ț.S.K.A.-Cerve- 
no Zname, pregătită de mai multă 
vreme de cunoscutul antrenor so
vietic Veniamin Aleksandrov.

Pe antrenorul Pantelei Pantev 
l-am întîlnit, Cu puțin timp în urmă, 

. în tribunele patinoarului artificial 
„23 August", ca observator la jocu
rile echipelor R.P. Chineze și Un
gariei, viitoarele adversare ale Bul
gariei. La întrebarea „ce-și propun 
elevii săi In întrecerea de la Mier
curea Cine oaspetele ne-a răs
puns :

— Față de anii trecuți, grupa C 
a devenit mult mai puternică. Dar, 
cred că și noi jucăm mai bine. Vom 
căuta să nu repetăm greșelile făcute 
în Olanda, mai ales spre sfirșitul

■ in

Fără să dispună de atuuri tehnico- 
tactice prea mari, echipa de hochei 
a Bulgariei a fost totdeauna o com
petitoare redutabilă în grupa C a 
campionatului mondial, prin angaja
mentul fizic al jucătorilor, prin am
biția și tenacitatea lor. Hocheiștii 
bulgari sînt, înainte de toate, exce- 
lenți luptători pe gheață, partidele 
lor devin atractive tocmai prin în
cleștarea pe care o prilejuiesc.

Anul trecut, în Olanda, formația 
bulgară venise cu șanse certe de 
calificare. Dar, exceptînd primul 
loc (la care selecționata României 
n-a avut — practic — contracandi- 
dați), celelalte au prilejuit o dispu
tă de rară tensiune. Jucătorii bul
gari n-au rezistat acestui „voltaj" 
foarte ridicat, au pierdut trei me
ciuri decisive la... un gol diferență 
(cu Franța 1—2, cu Danemarca 4—5, 
după ce conduseseră in ambele timp 
de peste două reprize, și cu Unga
ria 6—7), au terminat la egalitate

de ia Miercurea

Ele ne-au costat cincijocurilor.
puncte bune și ne-au închis dru
mul spre calificare. Vom încerca 
încă o dată, „marea cu... crosa". A- 
dică să luptăm pentru unul din pri
mele două locuri.

I-am urat succes !
Valeriu CHIOSE

ciclist al Sardiniei a Începu» 
etapa Inaugurală închein-

Al lă-Iea tur
la... Roma, __ _________ „------- --------
du-se după 153 km la Clvittavechla. unde 
primul a trecut linia de sostre rutierul 
belgian Roger de Vlaemlnek. fratele cam
pionului mondial de clclocros. învingăto
rul a fost cronometrat în 4h 19:30 (medie 
orară 33.327 km). fiind urmat în același 
timp de italianul Marino Basso, olande
zul Gerben Karstens, italianul Giancarlo 
Polidori și belgianul Patrick Sercu.

CUPLUL MARIA ALEXANDRU CARMEN CRIȘAN
A

ÎNVINGĂTOR LA „INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS DE MASA ALE R. F. a GERMANIEI

CARPAȚI“
tate, cu perspective fac parte aeum 
din lotul antrenorului M. Pintea 
(Drăgăniță, Zamfirescu, Voinea II) 
si există premisele ca în curînd, la 
fel ca Schobel, Tudosie sau Stockl 
să ajungă și ei printre componenții 
echipei naționale.

Obiectivele acestor două echipe 
române sînt, în general, asemănă-

HAGEN, 28 (prin telefon). — 
Campionatele internaționale de te
nis de masă ale R. F. a Germaniei 
s-au încheiat duminică seara. Un 
frumos succes ău obținut jucătoa
rele românce Maria Alexandru și 
Carmen Crișan, învingătoare în pro
ba de dublu fete. După ce au eli
minat în semifinale perechea vest- 
germană Scholer — Wetzel cu 3—1, 
ele au cîștigat finala cu 3—2 (—16, 
—26, 13, 13, 14) în fâța cuplului 
cehoslovac Alice Grofova — Blan- 
ka Silhanova.

Alte rezultate, simplu femei, sfer
turi de finală : Magos — Alexandru 
3—1, Kishazi — Vlaicov 3—0. In

turul doi, Zoia Rudnova (U.R.S.S.) 
— clștigătoarea competiției a dis
pus de Carmen Crișan cu 3—2. De 
menționat că sportiva noastră a 
condus în ultimul set cu 19—16! 
Dublu mixt, turul II: Andersson, 
Bengtsson — Vlaicov, Korpa 3—1, 
Smekal, Schliiter (Austria) — Ale
xandru, Stipancici 3—1, Rudnova, 
Gomoskov — Crișan, Wikstrom (Ro
mânia, Suedia) 3—0; simplu bărbați, 
finala: Johansson — Bengtsson
3—0 1

De la Hagen, jucătoarele românce 
au plecat la Brighton unde, joi, vor 
începe campionatele internaționale 
ale Angliei,

La acest turneu, federația 
de specialitate a invitat două 
cupluri de arbitri din țări ale 
căror echipe nu iau parte la 
întrecere i Repo UNTO și 
Heikki TUOMINEN (Finlan
da), Theo KILHORN și Ge
rard HOUTBRAKEN (Olanda). 
Alături de ei vor funcționa 
următorii arbitri români : V. 
Sidea, P. Cîrligeanu, C. Căpă- 
țînă, D. Purică, V. Pelenghian, 
M. Grebenișan.

toare, ambele urmărind, în spe
cial, la Ploiești verificarea poten
țialului. In ceea ce privește rezul
tatele, lucrurile se schimbă, deoare
ce față de prima garnitură preten
țiile sînt cu totul altele, de la elevii 
antrenorilor N. Nedef și E. Trofin 
fiind normal să așteptăm câștigarea 
trofeului. Cum este, de altfel, și do
rința lor...

Trei învingători in turneul de șah de la Reykjavik:

GHEORGHIU, HORT, OLAFSSON
Turneul internațional de șah de 

la Reykjavik are, in cele din ur
mă, trei învingători : marii maeș
tri Fiorin Gheorghiu (România),

RECORD MONDIAL LA HALTERE
MOSCOVA. 28 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs de haltere, 
desfășurat la Riga, Valeri Iaku- 
bovski a corectat recordul mondial

la categoria semigrea (atilul „îm
pins") cu performanța de 208,500 
kg. Vechiul record, deținut de com
patriotul său Jan Taits, era d» 
208 kg.

Vlastimil Hort (Cehoslovacia) și 
Fridrik Olafsson (Islanda), toți trei 
totalizînd cîte 11 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 4—5. Stein 
(U.R.S.S,). Anderson (Suedia) — 

10’/i p.; 6. Tukmakov (U.R.S.S.) — 
10 p ; 7. Timman (Olanda) — O'/i p; 
8. Keene (Anglia) — 71/» P 1 9—10. 
Sigurjonsson și Solmundarsson (am
bii Islanda) — 6'/» p. etc. La tur
neu au participat 16 șahiști.

Partida întreruptă în ultima run
dă, dintre Olafsson și olandezul 
Timman, a fost cîștigată de jucăto
rul lslandez, care l-a egalat astfel 
pe liderii clasamentului.

După ultimele „coboriri"

CAMPIONATE
Bosch 1—0. Sparta Rotterdam — F. 
Twente 1—1. A.D.O. Haga — Vitesse 
Arnhem 4—0. In clasament conduce 
Ajax cu 41 p. urmată de Feyenoord cu 
37 p. și Sparta cu 30 P.

GRECIA (etapa a 22-a). Derbyul ate
nian s-a soldat cu victoria echipe: A.E.K. 
învingătoare In meciul cu Fanathinalkos, 
dar aceasta din urmă deține tocă șefia 
în clasament. Rezultate : A.E.K. — Pa- 
nathtoaikos 2—1: P.A.O.K. — Apollon 
1—0: Trikala — Aegaleo 1—0; Arts — 
Olymplakos Pireu 1—1; Ethnlkos — Veri» 
1—1; Panahalkl — Heraklis 2—1: Kavala 
— Pierikos 2—1: Olympiakos Voios — 
Panlonios 0—1; Olympiakos Nicosia — 
Fostir 1—1. In clasament conduce Pana- 
thinalkos cu 56 p, urmată de Olympiakos 
Pireu cu 54 p și A.E.K. cu 53 O

SPANIA (etapa a 33-a). Primele două 
clasate, Real Madid și Valencia, au fost 
învingătoare. Real are un avans apre
ciabil : 6 puncte. Intreruptadu-șl seria 
succeselor. C.F. Barcelona a terminat Xa 
egalitate pe teren propriu. Rezultate ;

c.

Real Madrid — Malaga 1—0; Cordoba — 
Real Sociedad 1—0; Sevilla — Las Pal
mas 0—2: Coruna — Gljon 1—1; Granada
— Atletico Madrid 1—0; C.F. Barcelona
— Bctis Sevilla 2—2; Valencia — Celta 
Vigo 4—0 : Atletico Bilbao — Sabadell
3— 1: Burgos — Espanol Barcelona 2—1. 
Clasament : 1. Real Madrid 35 p; 2. Va
lencia 29 p; 3. Real Sociedad 26 D

PORTUGAUA (etapa a 21-a). BenEca 
și Setubal au obținut victorii, dar for
mația lui Eusebio nu va putea fi. pro
babil, ajunsa de Setubsl. Rezultate : 
Benfica — Belenenses 1—0; Tirssense — 
Unlao de Tomar 1—0; Beira Mar — 
Boavista 1—1: Setubal — Barreirense
4— 0; C.U.F. — Atletico 1—1 : Porto —
Lelxoes 2—0: Farense — Academica 4—2; 
Sporting — Guimaraes 3—0. Clasament : 
1. Benfica “ —. - -
ting 3o p. 
Boavista.

39 p; 2. Setubal 32 p: 3. Spor- 
Pe ultimele locuri Leixoea si

(etapa a î2-a): BeverenBELGIA _____ ...________
Standard 0—2; Anderlecht — Saint Gll- 
loise 2—0: Diest — Lderse 0—0; F.C. An
vers — Cere’.e Bruges 1—1; Malines — 
Waregem 2—0; Bruges — Beerschot 2—0; 
F.C. Liege — Racing White 1—0; Saint 
Trend — Crossing Schaerbeek 1—0. In 
clasament conduce F.C. Bruges eu 38 p, 
urmat* *e Standard cu 33 p fl Ander
lecht eu 30 p.

la

IN

Crystal

STATU QUO 
„CUPA

Mountain

MONDIALA"
YORK, 28 (Agerpres). — Con-

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
„STELELE SPORTULUI MONDIAL"

La Moscova au apărut, zilele tre
cute, în editura „Fizkultura i Sport" 
primele două lucrări din colecția 
„Stelele sportului mondial".

.Prima din ele este semnată de 
triplul campion olimpic de schi de

DUPĂ EXEMPLUL

la Grenoble, francezul Jean Claude- 
Killy și poartă titlul „Pe schiuri îm
preună cu Killy". Cartea cuprinde o 
serie de episoade interesante din 
viața și activitatea sportivă a ce
lebrului schior francez

CAMPIONILOR
dar, tot-

NEW
cursul internațional de schi de la Crystal 
Mountain a continuat cu desfășurarea 
altor două probe de coborîre.

CurSa masculină s-a încheiat cu vic
toria sportivului vest-german Franz Vo
gler. cronometrat cu timpul de 86,36. 
urmat de campionul olimpic Bernhard 
Russi (Elveția), — 87,13 și Jean Băniei 
Daetwyler (Elveția) — 87,21.

Proba feminină a fost dominată de 
schloarele austriece clasate pe primele 
două locuri. A cîștigat WLltrud Drexel 
cu timpul de 91,33, secundată de Anne- 
marie Proell — 91,48. Invingătoarea de 
la Sapporo, elvețiană Marie Therese Na- 
dig, a ocupat locul trei eu 91,65.

In clasamentele individuale ale „Cupei 
Mondiale" continuă să conducă Annema- 
rie Proell la feminin și, respectiv, Jean 
Noel Augert (Franța) la masculin. în 
clasamentul pe națiuni, pe primul loc sa 
află Franța cu 854 p, urmată de Austria 
— 681 p, Elveția — 493 p, SUA — 235 p, 
R.F. a Germaniei — 221 p, Italia — 156 p, 
Polonia — 30 puncte etc. 1

Sportivii bulgari se mîndresc cu 
frumoase rezultate în domeniul 
luptelor și pentru a se forma, în 
continuare, noi generații de ele
mente valoroase, Uniunea Tinere
tului Comunist Bulgar și Uniunea 
pentru Cultură Fizică și Sport au 
inițiat o acțiune de popularizare 
a acestei discipline în rîndul tine
retului școlar ! „Insușește-ți tehnica 
sportivă a glorioșilor luptători bul
gari".

Regulamentul conține o serie de 
prevederi foarte interesante. Ast
fel, fiecare participant la această 
acțiune trebuie să învețe să exe
cute procedeul tehnic favorit al 
unuia din cei șase campioni olim
pici șl mondiali ai Bulgariei t Ni
cola Stancev, Liutvi Ahmedov, Bo- 
ian Radev, Eniu Vîlcev, Prodan 
Gardjev și Petko Sirakov, în acest 
scop, tinerii concurenți (elevi între 
10 și 14 ani) fac antrenamente cu 
profesorii lor de educație fizică, 
cu antrenori de specialitate șl chiar 
cu o serie de luptători fruntași. 
Cel ce execută corect un procedeu 
primește un portret în 
campionului respectiv șl

De cîtva timp, mai 
exact de etnd celebrul 
Laszlo Papp se ocupă 
de pregătirile boxerilor 
maghiari, pugilisrnul 
din Ungaria se afirmă 
tot mai mult pe plan 
internațional. Antrena
mentele temeinice pe 
care le face Laszlo 
Papp cu elevii săi au 
dat rezultate neaștep
tat de bune. La cam
pionatele europene de 
juniori de la Miskolc, 
boxerii maghiari 
cucerit 
la C.E. de la Madrid, 
trei pugiliști (Gedo, 
Badari și Kajdi) au 
urcat pe treapta cea 
mai înaltă a podiu
mului

Acum, gîndurile bo
xerilor maghiari sînt 
îndreptate spre Jocu
rile Olimpice. Laszlo 
Papp, care a cucerit de 
trei ori titlul olimpic, 
speră 
levii

au
5 titluri, iar

si obțină cu e- 
săi noi succese.

In 
Papp 
namentul elevului său 
GedO.

fotografie, Laszlo 
urmărind antre- .

culori al 
autograful

obțlnă 6 
automat, 
„Tînărul

acestuia. Cine ajunge să 
portrete diferite devine, 
și purtător al insignei 
luptător*1. ■

Este lesne de înțeles că această 
acțiune va da posibilitate specia
liștilor să descopere o 
nere elemente cu certe 
tru sportul luptelor.

serie de ti- 
calități pen-

odată, dezvăluie cititorilor experien
ța acestui as al schiului alpin, me
toda sa de antrenament, felul pro
priu de a aborda întrecerile pe pîr- 
tiile albe pe care le-a dominat cu 
personalitatea sa.

Cea de a doua lucrare din co
lecția „Stelele sportului mondial" 
este consacrată atletului neozee
landez Peter Snell, recordman 
mondial și campion olimpic al 
probei de 800 m. Cartea se inti
tulează „Fără surle și tobe". Ea a 
fost scrisă de însuși eroul ei, Peter 
Snell în colaborare cu ziaristul 
H. Gilmoore, iar prefața ediției în 
limba rusă este semnată de cunos
cutul alergător sovietic Vladimir 
Kuț, fost campion olimpic la Mel
bourne.

ÎN PROVINCIA GUANDUN
se dezvoltăActivitatea sportivă 

necontenit în toate provinciile Re
publicii Populare Chineze, O foarte 
largă dezvoltare a luat sportul în 
Guandun, o provincie din sudul 
țării.

Muncitorii, țăranii, tineretul șco
lar și studenții participă cu mult 
entuziasm la manifestările sportiva 
organizate în diferite discipline 
printre care Ia fotbal, baschet, te
nis de masă, volei, atletism, gim
nastică,

Demn 
în toate 
riurilor 
nizează

natație șl badminton, 
de remarcat este faptul că 
localitățile de pe malurile 
și marilor fluvii ie orga- 
Intreceri de traversare a

acestor cursuri de apă. La aceste 
concursuri participă, în ultima vre
me, un număr tot mai mare de 
femei.

In districtul Mei Sien, sportul cu 
balonul rotund se bucură de o mare 
popularitate fiind foarte îndrăgit 
de tineri. Pentru a ilustra pasiunea 
lor pentru acest sport, ■ vom men
ționa că deși districtul are o popu
lație de numai 11000 locuitori, pe 
cuprinsul său se află 20 terenuri 
de fotbal de care beneficiază peste 
500 jucători legitimați In 27 de e- 
chipe la care se mai adaugă un nu
măr însemnat de începători care 
nu sînt cuprinși încă în efectivele 
echipelor.
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