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A XIH a EDIJIE

Momentul de începere al uneia 
dintre cele mai de răsunet 
confruntări din lumea handbalului 
masculin european se apropie cu 
pași repezi ! Intervalele de timp 
sint acum de ordinul orelor, mo
tiv pentru care avem convingerea 
că preparativele în rîndurile celor 
6 formații, care începînd de azi 
se vor alinia la startul celei de a 
XIH-a ediții a „TROFEULUI CAR- 
PAȚI", sînt încheiate. In același 
timp, după cum sîntem informați 
de la Ploiești, orașul gazdă al a- 
cestei atît de echilibrate dispute

AZI începe, la ploiești

PROGRAMUL DE AZI 
ESTE URMĂTORUL;

la Ploiești. Sub supravegherea antre-
Este aceasta o teamă pentru meciul cu 

Foto: S. BAKCSI

ora 
NL1

ora
— SUEDIA,

ora 19,30 : IUGOSLAVIA 
CEHOSLOVACIA.

17 : ROMANIA—ROMA- 
tineret.
18,15 : R. D. GERMANA

Clasamentul se va alcătui 
în felul următor: prin adiți- 
une de puncte, iar atunci cînd 
două formații sînt Ia egalitate 
de puncte, departajarea se va 
face după următoarele criterii: 
a) golaverajul general prin scă
dere, b) numărul de goluri
marcate, c) rezultatul direct
dintre aceste două echipe și 
d) serii 
la 7 m.

de cite 10 aruncări de

organizatorilor s-au in
ele, toate biletele fiind.

pregătirile 
cheiat și 
spre satisfacția lor, epuizate pen
tru întreaga durată a competiției, 
adică pînă luni 6 martie, cind va 
avea loc ultima etapă.

în toate materialele publicate de 
noi pînă în prezent, am încercat 
să prezentăm cititorilor cele cinci 
reprezentative naționale, ce au 
toate șanse certe de a cuceri me
daliile de aur la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen. Dincolo, însă, de

Hanabaiiștii iu 
norului Vlado S 
echipa noastră ?

valoarea de necontestat a pro: 
nistelor acestei importante compe
tiții, ceea ce atrage la această edi
ție a „Trofeului Carpați" și ceea ce 
mărește in mod sigur interesul 
pentru ea (un exemplu concludent 
îl constituie faptul că peste 20 de 
ziariști de peste hotare vor urmări 
în sala „Victoria" partidele 9 este 
și faptul că ea programează me
ciuri tradiționale în lumea hand
balului. Spre exemplu, amatorii de 
handbal din Ploiești vor avea marea 
ocazie 
finalei 
mânia 
numai 
înfruntat în anul 1970, anul în care 
a avut loc campionatul mondial, 
de alte două ori, o dată la Cluj 
unde au ciștigat, surprinzător, 
handbaliștii din R.D.G. dar peste

Căiți» ANTONESCU

de a asista la reeditarea 
ultimei ediții a C.M. : Ro- 
— R. D. Germană. Și nu 
atît. Aceste două echipe s-au

(Continuare în pag. a 4-a)

BOXERII D. CONDURAT
Aseară au plecat la Sofia boxerii 

Dinu Condurat și Simion Cuțov, 
care au fost invitați să participe la 
un turneu internațional ce va în-

Șl S. CUJOV LA SOFIA
cepe la mijlocul acestei 
Pugiliștii sînt însoțiți de 
federal Ion Popa.

săptămini. 
antrenorul

ÎN PROIECT. ÎNTÎLNiRI ALE NAȚIONALEI
CU ECHIPELE REPREZENTATIVE

ALE U.R.S.S., UNGARIEI Șl BULGARIEI
• Alte meciuri ale formațiilor de tineret și olimpică • Numeroase turnee internați onale ale unor echipe de club
• Adoptarea in forma definitiva a hotaririi privind imbunătățirea activității

Aseară a avut loc la sediul Fede
rației Române de Fotbal o impor
tantă conferință de presă, condusă 
de fov. vicepreședinte ION BALAȘ.

Cu acest prilej s-ou făcut comuni
cări în legătură cu o serie de întîl
niri și turnee internaționale ale echi
pelor noastre proiectate, pentru acest 
an și pentru anii viitori.

Astfel, echipa națională va intilni 
îl» primăvara anului 1974 reprezen
tativa Ungariei, într-un meci amical, 
la Budapesta, returul acestui meci 
urmînd să se dispute la București în 
1975. Tot in legătură cu relațiile fot
balistice româno-ungare s-a perfectat 
pentru ziua de 6 mai 1972 un meci 
la Budapesta între selecționata olim
pică □ Ungariei și selecționata uni
versitară a țării noastre. ,

Se vor intensifica și legăturile cu 
fotbalul bulgar. Tn acest sens a fost 
perfectat meciul Bulgaria A — Ro
mânia A (12 septembrie 1973, la So
fia), in aceeași zi urmînd să se în
tâlnească la București echipele de ti
neret. Pentru acest an s-a prevăzut : 
la București (10 mai) meciul dintre 
selecționata noastră olimpică și Bul
garia B ; in luna august, două echi
pe de Divizia A din Bulgaria vor în
treprinde turnee in România ; în ziua 
de 20 august o echipă românească 
de Divizia A va întâlni naționala 
bulgară la Sofia ; in perioada 1—20 
februarie 1973, două echipe de club 
din țara noastră vor întreprinde 
nee de pregătire în Bulgaria.

Vor cunoaște o deosebită
ploare și relațiile fotbalistice cu
U.R.S.S. Pentru prima jumătate a lui

tur-

am-

de reluarea activității oficiale
aprilie 1973 a fost perfectat meciul 
România — U.R.S.S., Ij București, re
turul acestei partide urmînd să se 
desfășoare în aceeași perioadă a 
lui 1974 la Moscova. Tn aceleași zile, 
pe terenul echipei A care se depla
sează, se vor desfășura partide ale 
selecționatelor naționale de tineret. 
Tot în anul viitor echipa de juniori 
U.E.F.A, a țârii noastre va participa 
Io tradiționalul turneu de juniori de 
la Ashâbad. într-un viitor foarte 
apropiat vor avea loc vizite reci
proce ale unor echipe de club. Ast
fel, o formație divizionară A bucu- 
reșteană va participa între 11 și 17 
iunie a.c. la un turneu în Uniunea, 
Sovietică, cu prilejul jubileului de 75' 
de ani al federației de specialitate. 
Iar între 13 august și 1 septembrie 
o echipă fruntașă a fotbalului sovie
tic va întreprinde un turneu în țara 
noastră.

La cel de-al doilea punct al ordi- 
nei de zi, antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a preze.itat o informare în le
gătură cu stadiul pregătirilor echi
pei naționcle în vederea apropiatelor 
întîlniri cu Franța și Ungaria.

S-a anunțat adoptarea de ^ătre Bi
roul federal a hofărîrii privitoare la 
îmbunătățirea activității antrenorilor 
echipelor divizionare și oi centrelor 
de copii și juniori, cu o serie de îm
bunătățiri față de textul propus în 
ședința din ianuarie a Comitetului fe
deral.

Tn încheiere, F.R.F. a prezentat în 
amănunt amplul plan de măsuri în
treprinse, încă din decembrie 1971, 
pentru pregătirea noului sezon. Vom

rr

antrenorilor • Alte măsuri legate

reveni asupra acestei probleme, -de
ocamdată menționînd doar citeva 
acțiuni imediate. Astfel, joi 2 martie 
se va ține o ședință cu observatorii 
federali, cu Comisia de competiții și 
disciplină și Comisia specială pentru 
Divizia C. Luni 6 martie va avea loc 
o ședință de lucru cu antrenorii di
vizionari A, prilej cu care se va 
face o analiză a perioadei pregăti
toare și se vor da indicații pentru 
noul sezon competițional, iar marți 
7 martie se va organiza o ședință cu 
Colegiul divizionar A.

BIATLONIȘTII
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SUFLU NOU
MICA LUME

FONDIȘTILOR

SCHIULUI

ATLEȚII, CU OCHII LA GRENOBLE. CU GlNDUL LA MUNCHEN
î

din orașul carePalatul de lai iiă
găzduit acum patru Aii Olimpi-a

ada albă îșl va acoperi la mijlocul 
acestei luni oglinda de gheață cu 
tartanul pistei de atletism. Iama 
va fi alungată — la propriu și la 
figurat — pentru câ „europenele* 
de sală de la Grenoble se vor ține, 
în acest an olimpic, cu gîndul la 
fierbintele august al J- O. de la 
Munchen.

„Tot ce prevede programul cont- 
petițional al sezonului actual și al 
celui in aer liber, care urmează, 
se subordonează obiectivului major 
al acestui an : participarea cu suc
ces la Olimpiadă" — ne-a preci
zat din -capul" locului Victor Firea, 
secretarul general al federației de 
resort, râspunzînd întrebării noas
tre privind prezența atleților ro
mâni la campionatele europene de 
sală de la Grenoble. Și din răs
punsurile primite de la ceilalți in
terlocutori. sportivi și antrenori, a 
rezultat câ această aserțiune ar 
putea figura ca motto la prezenta 
anchetă. Cu alte cuvinte, atleții 
noștri fruntași sînt acum cu ochii

la Grenoble, 
Munchen.

dar cu gîndul Ia

★
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O nouă construcție sportivă in Iași: Palatul sporturilor

Antrenorul 
Zimbreșteanu 
piniei 
neral 
ediție 
rindul 
cesare 
ne zbatem pentru a orienta me
todica antrenamentului pe baze 
moderne, ceea ce înseamnă, în c- 
sență, atacarea simultană a tuturor 
factorilor antrenamentului. In a- 
ccastă idee sezonul de sală se în
cadrează perfect etapei actuale din 
perioada mai amplă a pregătirii 
Olimpiadei. Iată <le ce majoritatea 
atleților noștri din Iotul olimpic 
și-au prevăzut in planurile lor par
ticiparea la întrecerile de sală, 
chiar dacă înainte de a intra Ia 
,Ji3 August" (l februarie), a trebuit 
să improvizăm. N-am pledat, insă, 
pentru necesitatea unei temeinice 
pregătiri fizice generale ? Partici
parea la Grenoble nu constituie 
un scop în sine și nici obiectivele 
de azi ale performanței nu sint 
la nivelul celor urmărite pentru 
perioada de virf, a Olimpiadei- 
Campionatele europene de sală nu 
pot fi, insă, tratate ca o bagatelă, 
ele lasă urme in pregătire. De a- 
ceea susțin ideea să concureze a- 
colo numai cei cu șanse de afir
mare, care ne pot reprezenta, a- 
cum, ca atare. Unor sportivi cu
noscut» in arena internațională, 
cum sint majoritatea atleților noș
tri ce vor participa la Grenoble, 
nu le es(e indiferentă cartea de vi
zită.

Avind 
de sală 
fruntări 
fruntării

Gheorghe 
integral o- 

exprimate de secretarul se
al F.R.A.. plasînd apropiata 
a „europenelor" de sală în 
verificărilor tranzitorii, ne- 
și obligatorii. „De cîțiva ani

federal 
subscrie

in vedere că acest sezon 
a fost ntai sărac în con* 
ca alte dăți (tot grija con- 

de Ia Miinchen...) cred

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

Le Iași, sălile de sport satisfac 
cu greu cerințele mereu mai mari 
ale tineretului. în speranța, că ape
titul tineretului pentru activitatea 
sportivă nu este pasager, forurile 
în drept au și venit în întâmpinarea 
cerințelor, construind un. adevărat 
palat al sporturilor, a căiții inau
gurare va avea loc, poate și ca un 
simbol, în luna lui Mărțișor.

Noul lăcaș pi sporitului va prelua, 
desigur, o bună parte din bogata 
activitate hibernală a bătrînului și 
totuși mereu tânărului oraș moldo
vean. Sălile vechi, ceva mai descon
gestionate, vor continua, la rîn- 
du-de, să pulseze de viață, iar pen
tru ca ritmul acestora să se men
țină alert, ar fi de dorit ca încă de 
pe acum să se ia unele măsuri or
ganizatorice. Aceasta a reieșit ca o 
necesitate de strictă urgență în ur
ma raidului pe care l-am întreprins 
la cîteva din sălile de sport ale 
orașului.

O SALĂ DE SPORT... FARMACIE

Iată prima impresie pe care- am 
avut-o pășind pragul sălii de sport 
din Dealul Copoului, aparținînd In
stitutului agronomic, în fapt, este

vorba de două săli, gemene, ampla
sate pe o coastă de deal, într-un 
decor fermecător. O sală este dedi
cată jocurilor, cealaltă gimnasticii, 
tenisului de masă, boxului, judo- 
ului etc. Vestiarele, grupurile sani
tare, în sfîrșit, toate anexele, ca să 
nu mai vorbim de sălile pro- 
priu-zise, sclipesc de curățenie.

Intrăm în sala de gimnastică. La 
ora vizitei noastre, afluență slabă. 
Doar două perechi de tineri joacă 
tenis de masă. Ne adresăm unui 
băiat zvelt, cu - o privire blindă, de 
moldovean. Se recomandă : Virgil 
Ionescu, student anul IV. Faculta
tea de agronomie.

— Veniți des pe aici ?
— Am vrea, dar nu totdeauna 

se și poate. Acum 
mene și mai avem 
perioada cursurilor, 
pat. De dimineață, 
pipă. seara către 
Cînd găsim o
20—30 de minute, nimeni nu se 
opune — bineînțeles dacă ne pu
nem ' tenișii — să intrăm în sală 
pentru un volei, un tenis de masă. 
Dar aceasta se întîmplă rar. Noi, 
cei din anul IV nu mai avem ore 
de sport și nici nu este posibil ca

absolut toată lumea să fie înca
drată în vreo secție de performanță 
a clubu/ji. Mișcare vrem să facem

G. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

sîntem în exa- 
ceva spațiu. în 
totul este ocu- 
de la ora 7, și 
miezul nopții, 

„fereastră", fie Și de

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică/

Știm de multi ani că schiul nostru ds 
fond a rămas o disciplină săracă. Din. indiferență, din lipsă de materiale, din 
slaba răspfndlre în mase, el a ajuns să 
fie doar în grija câtorva cluburi de per
formanță. Și aceste citeva — dnd este 
vorba de seniori. — sint de fapt numai 
două : A. S. Armata și Dinamo, ambele din Brașov. In aceste candlțil, nu-i de 
mirare că la un campionat național se 
adună la start doar 20—30 de concurenți șl că valoarea fondului nostru Pe plan 
internațional se află la un nivel care 
reduce la minimum calendarul. Nu vom 
căuta să analizăm, acum, motivele care 
au dus la această situație inadmisibilă 
pentru o disciplină sportivă cu caracter 
aplicativ șl cu mare priză la tineret, dar 
nu putem să nu subliniem că proba de 15 km a adus la start doar 32 de schiori, 
dintre care 6 juniori. Dacă din numărul 
seniorilor (26) mai scădem pe biatloniștî 
(10), avem situația exactă a schiului nos
tru de fond : 16 sportivi de performanță, 
dintre care 10 aparțin celor două cluburi brașovene amintite, trei Institutului de 
Educație Fizică din București și cite 
unul Universității Cluj, Institutului pedagogic Oradea șl asociației Energia Pe
troșani. Cu o asemenea bază, nu-1 de 
mirare că. de mulțl ani batem pasul ue loc ; că și puținele talente ale generației 
care se apropie de retragere (cum este 
Dinu Petre care a cucerit mulți ani titlurile de campion) nu au reușit să-și 
valorifice pe deplin posibilitățile -Și să se 
afirme pe plan internațional. O bună parte din vină aparțini insă și antreno
rilor (fondiștilor) închistați In empirism, 
rămași ani de zile la metode învechite, la volum și intensitate de muncă departe 
de cerințele performanțelor de valoare 
internațională de astăzi. Dacă recent 
încheiatele campionate naționale de fond ne-au reamintit toate acestea, ele ne-au 
dat și prilejul unor constatări îmbucu
rătoare care, adăugate faptului cunoscut 
că numărul juniorilor a sporit mult in 
ultimii ani și că valoarea lor este promițătoare. fac totuși ca schiul de fond 
să albă perspective mal bune. Consta
tările îmbucurătoare privesc in special noua atitudine față de pregătire, întro
nată în lotul național de biatlou, gama 
lărgită și mai bine aleasă a mijloacelor folosite, care au dus la un simțitor pro
gres al tinerilor antrenați în acest lot. 
Fără îndoială, către blatlon s-au îndreptat în ultimii ani — cu mici excepții — 
cei maț buni fondiștl, dar triumful „nou
lui val", al tinerilor care de-abia au pășit In rîndurile seniorilor nu ar fi fost po
sibil dacă ei ar fi rămas la metodele 
de pregătire mai comode și învechite ale fondiștilor clasici. Cine a văzut în 
cursă pe dublul campion, '■Sh. Voicu, pe 
Gh. Glmlță (împiedicat doar de ceruire 
să lupte direct pentru titluri cu colegul 
de generație Și prietenul său Voicu) și 
pe V. Papuc și-au putut da seama de 
marele salt pe care l-au făcut — ca fon-

Gh. EPURAN

v alentin Jurcă și-a susti 
brio candidatura pent 
pionatele europene de 
la Grenoble, și cu 
confruntării intemaționa 

„Cupa de cristal" 
Foto: N. DRAGOȘ

ASEARA, LA HOCHEI

ROMANIA-AUSTRIA 4-2
Aflată in drum spre Miercurea 

Ciuc. unde va participa de vineri 
la turneul grupei C a Campiona
tului mondial, reprezentativa Aus
triei a susținut, aseară, pe patinoa
rul artificial „23 August" din Ca
pitală, un joc amical cu selecțio
nata României.

Testul a fost util pentru ambele 
formații. Echipa noastră s-a dove
dit superioară din ioate punctele 
de vedere (fizic, tehnic, tactic) și

REPREZENTATIVA ITALIEI 
ÎNVINSA DE AVINTUL 

MIERCUREA CIUC !
Abia sosiți la Miercurea Ciuc, ho

cheiștii italieni au și susținut ur. 
meci de verificare în compania 
formației locale, Avântul. Au ciști
gat gazdele cu 2—0 (1—0, 1—0, 0—0: 
prin punctele marcate de Vacar și 
Jere. Revanșa are loc astă seară.

a câștigat cu scorul de 4—2 <3—1 
0—0, 1—1).

Și dacă rezultatul ne mulțumeș
te, evoluția în ansamblu a națio
nalei trebuie să suporte, totuși, des
tule critici. Cu excepția primei re
prize, în care hocheiștii români au 
jucat intr-adevăr la adevărata lor 
valoare, ei s-au comportat contra
dictoriu, combinațiile și pasele lor 
au funcționat defectuos, iar perioa
de lungi de dominare teritorială au 
rămas nefructificate.

Au marcat : Ioniță, Ștefanov. G. 
Szabo, Florescu, respectiv Pusch- 
nig și MortL

Astăzi, de ța ora 18.30, are loc 
partida Austria — I.P.G.G.

V. CH.

In discuf ie — activitatea școlilor’ sportive

tDUCAȚIfl Șl WMimUI
Marți dimineața a arut loc, la 

Casa Universitarilor din Capitală, 
ședința de lucru cu directorii șco- 
Ii'or sportive și responsabilii sec- 
ți;l r sportive școlare din Întreaga 
țară. La ședință au fost prezenți 
tovarășii Virgil Cazaca, prim ad
junct al ministrului educației, și 
ins ațamintului. conf. univ. Marin 
Birje», vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, prof. univ. dr. 
I.eon Teodorescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, rectorul In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport Au fost, de asemenea, de 
față, reprezentanți ai C.C. al U.T.C„ 
președinți ai unor consilii județe
ne pentru educație fizică și sport, 
inspectori, metodiști de educație 
fizică în cadrul unor inspectorate 
școlare județene și municipale.

Tn cadrul ședinței, conf. univ. 
Alexandro Forțu. directorul Di
recției de educație fizică și sport

din Ministerul Educației 
țâmîntuiui, a prezentat 
mare privind activitatea 
rată de școlile sportive, i

și învă- 
o infor- 
desfășu- 

• opuxuvc, realizările
obținute de aceste unități școlare 
destinate să se ocupe de dezvolta
rea sportului de performanță în 
rindul tineretului studios, neajun
surile care s-au semnalat.

Pe marginea informării au fost 
purtate discuții în cadrul cărora 
a ■ luat cuvîntul, printre alții, C. 
săvinescu (Piatra Neamț), Gh. 
Buiuc (Brașov), M. Pivariu (Cluj), 
D. Blayer (Timișoara), Tr. Todo- 
ran (Sibiu). I. Smidu (Ploiești), 
Eugenia Țicaliuc, C. Popescu și 
Tudor Vasile din București, Ca
melia Ionescu (Buzău). Ău luat 
de asemenea cuvîntul tovarășii 
Leon Teodorescu și Marin Bîrje- 
ga, vicepreședinți ai C.N.E.F.S.

Concluziile ședinței au fost pre
zentate de tovarășul Virgil Cazacu, 
prim adjunct al ministrului edu
cației și invățămintuluL

SPORTUL, PE AGENDA UNEI
LA COMITETUL JUDEȚEAN

De curînd, la Constanța a avut loc, 
la Comitetul județean de partid, o 
întîlnire de lucru cu cadre de condu
cere din Consiliul județean pentru 
educație fizică ți sport, conducători 
ai organizațiilor de masă’ și obștești, 
ai Inspectoratului școlar județean, di-: 
rectori ți ingineri țefi din întreprin
deri. secretari ai organizațiilor de 
partid, președinți ai comitetelor sin
dicatelor, conducători de cluburi și 
asociații sportive, directori de școli 
și licee, specialiști în . activitatea de 
educație fizică și sport.

A luat parte tovarășul Vasile Vîlcu, 
prim secretar al Comitetului județean 
Constanța aJ P.C.R.

CONSFĂTUIRI DE LUCRU
DE PARTID CONSTANTA

In cadrul întilnirii de lucru au fost 
dezbătute pe larg măsurile ce se im
pun pentru dezvoltarea în proporție 
de masă a rugby-ului în rîndurile 
tineretului, pe plan local. Cu această 
ocazie s-a discutat și despre activita
tea sportivă de pe litoral, calendarul 
întîlnirilor ce vor avea loc în această 
vară aci, precum și dezvoltarea spor
tului și a bazei sale materiale. Tot
odată, s-au făcut aprecieri asupra ac
tivității sportive de masă și de per
formanță din municipiul și județul 
Constanța, în scopul asigurării creș
terii calitative a acesteia.

L. BRUCKNER — coresp. Cn atac al hocheiștilor noștri, la poarta reprezentativei austriece.
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PER PEDES APOSTOLORUM
u n recent congres interna

tional al ecologilor fi al 
altor oameni de știință 

semnala cu îngrijorare pericolul 
creșterii masive a poluărilor, 
mai ates in marile metropole, 
și lansa un S.O.S. 
parcă, să spună:

..Salvași Terra,

care vroia.

salvați-1 pe 
Homo Sapiens, pînă nu este prea 
tiniu

g Și este adevărat că impetuoasa 
| revoluție tehnico-științifică, spe- 

cifică epocii noastre, precum și 
masiva dezvoltare a industriei.

g mai ales in țările cu o mare 
? densitate a populației, a accen- 
î tuat infestarea mediului încon- 
| jurător, amenințind sănătatea 
ș locuitorilor din aglomerările ur

bane.
i Dar mai există o altă poluare.
< dășpre care s-a scris și s-a vor- 
i bit destul de puțin, deși eă nu 
' este mai puțin nocivă: aceea a 

imobiVjUții, a sedentarismului. 
Extinderea proceselor de auto
matizare și mecanizare â pro-

} ducției, înmulțirea mijloacelor de 
i transport, cinematograful, radioul 
j telefonul, liftul, televizorul șl 
| alte desxoperiri îndreptate spre 
| binele omuliii, poartă în ele și 
s reversul medaliei. Reducînd ăi 
? de zi, aria efortului fizic ji u 
I mișcării, ele determină efecte cu 
' totul negative asupra dezvoltării 
? tinerei generații și a sănătății 
? virstnicilor, deopotrivă. Aceasta 
i este, de altfel, una din cauzele 
; pentru care, in statisticile O.M.S., 

bolile ca.rdio-vascula.re, cauzate 
' de obezitate și de sedentarism, 
ț ocupă un autoritar și trist loc 
j iutii.
5 Departe de noi ideea de a 
t pune în discuție valoarea mari- 
' lor descoperiri, care catapultează 
: societatea contemporană pe cul- 
; mile civilizației, îmbogățind via- 
i ța materială și spirituală a filn- 
l ței umane.
j Dar, de aci și pînă la tnstata- 
- rea unui reflex de imobilitate 
; ca o deprindere de viață, este 
' cale lungă. Vezi, de pildă, tl- 
' neri zdraveni, dispuși să aștepte 
Ș liftul minute în Șir, pentru a 
> coborî... două etaje, sau oameni 

în toată puterea care se înghe- 
suie în autobuz ca să meargă... 
o stație. Nu este cu nimic para
doxală afirmația că ar fi reco
mandabil chiar și pentru bă- 
trini, nu să coboare, ci să urce 

j cîteva etaje pe zi. Mai ales că 
5 medicina modernă recomandă 
s exercițiul fizic în tratamentul 
5 infarctului cardiac.
ș Echilibrul biologic al ființei 
j umane se realizează, printre al- 
i tele și prin dinamică, prin miș- 
J care sistematică, zilnică, singu- 
i rul mijloc sănătos, natural și

T

A
scrimă

III

de compensare a vieții 
sedentare, care, după 
știe, accelerează feno
li procesele degenera-

eficient 
statice, 
cum se 
menele 
live.

Recunoscind aceste adevăruri 
elementare, proclamate și difu
zate cu insistență de oameni de 
știință dintre cei mai autorizați, 
apar de-a dreptnl bizare, dacă 
nu absurde, unele atitudini pe 
care le întUnești zilnic la mai 
tot pasul.

Sănătatea publică nu a- acea 
decît de ciștigat dacă, ieșindu-se 
din rutină și comoditate (noțiuni 
care deseori se confundă), ne-am 
propune să reținem măcar ur
mătoarele reflecții care apar
țin unui foarte bun amic:

• Nu luați dimineața autobu
zul. pentru 2—3 stații- Pășeați 
să vă rupeți nasturii, să vă ener
vați și să vă stricați ziua. Mal 
bine sculați-vă cu 15 minute 
mai devreme și mergeți pe toa. 
O plimbare cotidiană de 3 006 
de metri ferește 
pericolul creșterii

• Nu urcați cu 
la etajul III în 
nu numai economie de energie 
electrică, dar — mai ales — vă 
veți menaja sănătatea;

• Nu vă grăbiți, după termi
narea lucrului, să ocupați cel 
mai comod fotoliu în fața tele
vizorului. O jumătate de oră de 
mers pe jos seara, vă va liniști 
și vă va da un somn profund, 
odihnitor.

organismul ce 
colesterolului;
liftul decît de 
sus. Veți face

Și amicul mi-a mai înșirat jl 
altele, pe care desigur fiecare 
dintre noi le știm, le acceptăm, 
dar... nu le aplicăm. Deși, a- 
ceste lucruri nu au voie să fie 
uitate, ele fin, totuși, de concep
țiile și deprinderile pe care cul
tura noastră le promovează în 
masă. PE ClND, OARE, UN 
CONGRES MONDIAL ÎMPOTRI
VA SEDENTARISMULUI ’

ION BALAȘ

P. S.: O veste de ultimă oră i 
La Stockholm, va avea loc un 
congres mondial In problemele 
poluării. Se vorbește, cu insis
tență chiar, de un apel adresat 
omenirii pentru ca în orașele 
aglomerate să se interzică folo
sirea automobilelor, transportul 
făcindu-se pe biciclete, ca în 
marile orașe din China șl Olan
da. Salutăm propunerea cu căl
dură. Viitorul strălucit care se 
preconizează bătrin ului dar me
reu tânărului biciclu, nu poate 
fi decît în favoarea viitorului 
urmașilor noștri ! (I.B.).

SUB SEMNUL

C.S. ȘCOLAR
J

în urmă ea clteva zile, am fost 
invitați să participăm la plenara 
Clubului sportiv școlar București, ia 
cadrul căreia s-a făcut analiza ac
tivității desfășurate în anul 1971.

La capătul celor trei ore de dez- 
bateri. a reieșit clar că .’a COS. 
Școlar, activitatea sportivă este 
armonios împletită cu cea educa
tivă, elevul sportiv reprezentând nu 
numai viisorul perrârmer, ci și vii
torul OM, care trebuie îndrumat 
si ajutat cu atenție în dificila pe
rioadă a creșterii sale

★
Dlr. succinta dare de seamă pre

zentată de președintele ciubite. 
tov. Ian Botee. s-a văzut că anul 
trectit a constitxăt pentru CSS un

BUCUREȘTI
O discuție Interesantă a avut ioc 

pe tema realizării concepției uni
tare de pregătire a sportivilor, în 
multe secții întîlnindu-se idei 
rite, uneori chiar contrarii, 
care a dus Ia un mare decalaj 
rezultate.

Redăm -telegrafic" clteva 
b’eme interesante dezbătute de an
trenorii participanți la plenară i

• (limit 
unei înalte 
-■eaau).

•A

I
BEBE, „FENTEIE" TALE

DUC SPRE • • • TRIBUNAL! L
i

dife- 
lucru 
Intre

pro-

de muncă in spiritul 
exigente (Gh. Topolo-

individual — o proble-• Studiul 
mă de importanță majoră pentru 
• temeinică pregătire a antrenoru
lui (I. Bolea).

UTI PLANIFICAT REALIZAT

Recorduri recoo^cane > 31 (9)
Titluri repuhi'teg-x- 31 34 (35)
Soortivf ta ăxurf 53 77 (68)
Sportiv; legitimați îîe 826(856)
Sportiv; clasificați (cutii) 22 29 (34)

xaseftn 7 6 (8)
•) Ia part—jezâ siai trecute cifrele pîanifxate pentru anul 1972.

Să vezi și să nu crezi! Am 
primit mai ieri o scrisoare în 
care ni se relata o atitudine de 
disprețuit. Una dintre acelea pe 
care le citești de cîte două ori 
crezînd că poate n-ai înțeles 
bine.

Iată și despre ce este vorba. 
Un arhitect, pe nume Sorin 
Sechter din București, aflat pe 
an șantier, s-a întîlnit cu un an
gajat al I.C.M.2 pe nume... Dar 
mai bine să vă reproducem în
ceputul scrisorii pe care ne-a ex
pediat-o arhitectul ! ....Doresc să
vă relatez un caz, exemplu ne
gativ, privind etica unui sportiv, 
membru al unei echipe din elita 
voleiului românesc — Rapid. 
Bebe Gîju, căci despre el este 
vorba, ini-a solicitat, ca fiind la 
mare nevoie, suma dc 600 lei pe 
timp de o săptăniînă. I-ani dat 
— era în ultima lună a anului 
trecut — și... nu i-am mai vă
zut'*. Ce s-a întîmplat în conti-

nuare ? După vreo 3 luni de aș
teptare, creditorul văzînd că Be
be nu mai apare cu suma dato
rată, s-a dus în sala Giulești 
unde începuseră meciurile din 
cadrul „Cupei 16 Februarie1’. A- 
colo, bineînțeles, a început să în
trebe de jucătorul Gîju. Intere- 
sîndu-se la oamenii din adminis- 
strația stadionului de el, a primit 
un răspuns plastio care reflectă, 
de fapt, conduita morală a celui 
căutat.

— Bebe Gîju ? 
făcut un vagon de 
fugit la Cluj. Mai 
„isprăvi” la activ.

„Vă relatez aceste 
scrie în continuare cititorul nos
tru — nu pentru că suma dc 
bani respectivă reprezintă ceva 
insurmontabil 
pentru faptul 
arc numai 20 dc ani. Dacă va 
continua pe această linie poate 
ajunge un rebut al societății.

A zburat! A 
datorii și a 
are și alte

faptc — ne

pentru mine, ci 
că acest sportiv

Oare conducerea secției, antreno
rii, știu pe ce drum a apucat 
Gîju ? S-au mai văzut cazuri 
cînd dezinteresul unor conducă
tori a dus la dezintegrarea mo
rală și fizică a unor 
Chiar la Rapid — altă 
însă. îmi pare rău că 
nevoit să scriu aceste 
Sînt un susținător 
„fan“ 
prezentanților săi. 
însă că scrisoarea 
servi unui scop educativ, ba chiar 
la formarea unui om”.

Aveți dreptate, tovarășe Sech
ter 1 Ar ti foarte bine dacă mulțl 
dintre cititorii noștri n-ar trece 
nepăsători peste asemenea aspec
te negative întâlnite în compor
tarea unor sportivi. Am pune 
astfel umărul, împreună, la for
marea unor sportivi care mai au 
nevoie de educație.

Modesto FERRARINI

jucători, 
secție, 

am fost 
rinduri. 

moral, un 
al clubului Rapid, al re- 

Am gîndit 
mea poate

PE MARGINEA PLENAREI C.J.E.F.S. SUCEAVA

OARE, INIȚIATIVA• O cit mal strinsă legătură In
tre antrenor, școală și părinți (I. 
Hartnaghi).

• Nu avem nevoie de sportivi 
eu carențe In educație! (Gh. Pre- 
ciescul

• O dt mai mare colaborare in
tre antrenor ți medic (dr. E. Ma- 
“XSCU).

• Lucrările
țări științifice 
pubikate sau 
intrennnlor (A__ ____

• întâlnirile internaționale — fac
tor stimulator pentru tinerii spor
tivi (P. Niculescti.

• Sala „Tineretului- nu oferă 
condiții bane de pregătire pentru 
secția de gimnastică (I. Petru).

Centrului de cerce- 
„23 August" să fie 

puse la dispoziția 
Mișca).

Heria ALFXANDRESCU

IN CAMPIONATUL

MLNICIPAL

si taiere

Pre-

DI\A\IO —RAPID 8-6

ECHILIBRULUI Gh. COCIUBAN-coresp.

E UNICA SOLUȚIE?
în anul 1971, atenția Biroului 

Consiliului județean pentru educa
ție fizică și sport, — se spune 
în informarea prezentată de tov. 
președinte Eugen Căbulcă — a fost 
orientată spre dezvoltarea activită
ții sportive de *masă în rîndul oa
menilor muncii din întreprinderi, 
instituții, în rîndul elevilor și stu
denților, spre întărirea continuă a 
bazei materiale. Pe linia 
sportive de performanță 
noastre au fost îndreptate 
voltarea unor ramuri de 
tradiții și cu condiții optime de 
practicare în județul nostru (atle
tism, box. hochei, rugby, lupte, schi 
și fotbal)

N-au fost ocolite nici minusurile 
și, în ^fîrșit, ascultăm opiniile ce- 
lcr înscriși la cuvînt (din care spi
cuim cîte ceva) ...

Constantin Filipovici (președin
tele C.O.E.F.S. Gura Humorului): 
___ Nu se face gimnastică de învio
rare în internate, din vina profeso
rilor. iar pe linie de învățămînt nu 
se iau măsuri împotriva acestora..- 
Centrul de schi a rămas fără cadre 
și a... înghețat—'.

Gheorghe Bratu (profesorul de 
la Școala generală nr. 4 din Câmpu
lung ,care, împreună cu elevii și

activității 
eforturile 
spre dez- 
sport cu

tovarășii care, periodic, fac inven
tarul

Ne așteptam să ia cuvîntuj și 
profesorul Petru Storoj, de la Li
ceul nr, 2 din Rădăuți, să-și îm
părtășească din experiența sa (prin 
muncă patriotică în care i-a an
grenat pe toți elevii liceului și cu 
sprijinul .părinților, a realizat o 
bază sportivă complexă, excelent 
utilată; în orele de atelier, elevii 
efectuează lucrări și pentru... be
neficiari, deci, fonduri; patinoarul 
— iluminat și cu stație de ampli
ficare — este pus și la dispoziția 
publicului, deci, alte fonduri). Se 
pare ,însă, că rădăuțeanul a adop
tat o atitudine atât de rezervată la 
plenară pentru a da de înțeles (ce
lor care s-au plîns sau au criticat) 
că inițiativa nu este unica soluție. 
Și, într-adevăr, dacă la asta s-a 
gîndit, a avut dreptate. Cine poate 
afirma că pentru efectuarea cu re
gularitate a programului de gim
nastică de înviorare în internate 
este nevoie de oameni de iniția
tivă? Gine poate afirma că pentru 
desfășurarea unei activități elemen
tare de educație fizică și sport este 
nevoie de oameni de inițiativă ? 
Cine poate afirma că pentru an
grenarea unei clase de elevi într-o 
activitate de muncă patriotică pen
tru amenajarea unei baze sportive 
este nevoie numai de oameni de 
inițiativă ? Cine poate afirma că 
pentru folosirea materialelor 
echipamentelor de sport este ne
voie de oameni de inițiativă ? Cine 
poate afirma că o activitate de 
schi (specifică zonei sucevene) se 
poate desfășura permanent numai 
dacă ai oameni de inițiativă ? Cine 
poate afirma că pentru confecțio
narea panoului de lemn pe care-I 
solicită Grigoraș, pentru a răpi cît 
mai puțin din suprafața stadionu
lui în timpul antrenamentelor sale 
cu greutatea, este nevoie de oa
meni de inițiativă ? Dacă rezolva
rea îndatoririlor elementare de că
tre cei ce sînt angajați — fie plă
tit, fie voluntar — poate fi numai 
rezultatul unei inițiative, atunci, 
ajungem să ne întrebăm î ce în
seamnă inițiativa propriu-zisă ? 
Din fericire, participanții la ple
nara sucevenă au înțeles că ar fi 
o mare greșeală dacă s-ar deva
loriza noțiunea de inițiativă. Și 
acesta, putem spune, a fost marele 
sau unul din marile cîștiguri ale 
plenarei de la Suceava. Participan
ții au fost de acord că inițiativa 
este 
sînt 
(iar 
este 
deosebite).

maiștrii, a confecționat zeci de pe
rechi de schiuri, în timpul pro
gramului de atelier, reușind să-și 
desfășoare orele de educație fizică 
pe schiuri): „ ... Ne-am amenajat și 
un patinoar de hochei, fiecare clasă 
își are echipa sa, ajungînd ca și 
fetele să se familiarizeze cu crosa 
și pucul...“.

Nicolae Sturza (președintele co
misiei județene de hochei) i „ ... Ne 
place să facem planuri, dar cînd e 
vorba să le realizăm, uităm de ele. 
Noroc de oameni ca pix>fesorul de 
științe naturale Veniamin Guga, 
care-i microbist de hochei. Dar el 
e singur Ia Vatra Domei, nu are... 
frați gem'eni !...“

Mircea Colibaba (președintele 
C.O.E.F.S. Rădăuți): „ ... Rugbyul a 
fost introdus în toate școlile din 
județul Suceava! La festivalul spor
turilor de iarnă din Rădăuți am 
avut o singură absență: reprezen
tantul inspectoratului școlar, care 
participa la o ședință pedagogică. 
Nu-i de mirare: profesorul de is
torie Eugen Pleșca, inspectorul ge
neral școlar a fost rugbyst, nici
decum schior sau hocheist...".

Mihai Sprinceană (șeful catedrei 
de educație fizică a Institutului pe
dagogic din Suceava, ..descoperito
rul” și antrenorul aruncătoarei de 
greutate Valentina Cioltan, sulița- 
șului Constantin Grigoraș și mara- 
tonistului Aurel Scolobiuc): „...Lec
ția de educație fizică în școli, încă 
nu se bucură peste tot de atenția 
cuvenită. De 
tru notarea 
alergarea în 
altul. Unde-i 
o dogmă ? Unde-i creația ? Profe
sorii de. educație fizică trebuie să 
fie creatori de exerciții !... După 
opinia mea, județul Suceava nu are 
tradiție nici în atletism, nici în 
lupte, deși, la prima vedere, suc
cesele sportivilor noștri în aceste 
discipline ar infirma aceasta. Avem 
în realitate, sport de performanță 
de seră, cu cîteva elemente... Baza 
materială este, pe alocuri, necores
punzătoare. Campionul național de 
suliță Grigoraș are nevoie de un 
simplu panou de lemn, pentru an
trenamente, are nevoie de o hal
teră

Gheorghe Voinescu (președintele 
Consiliului județean, al sindicate
lor) : ... Unii participanți Ia discu
ții s-au plîns de lipsa de fonduri. 
Din informațiile pe care le deții*, 
la Gura Humorului, la Ițcani, la 
Fălticeni au fost cheltuite impor
tante sume de bani pentru lucrări 
care puteau fi efectuate foarte bine 
prin muncă patriotică.-. în privința 
materialelor și echipamentelor de 
sport, acestea există în valoare de 
sute de mii de lei, dar stau ne- 
fol^site, pe ele punînd mîna doar

diviziei A

După meciul cu Cehoslovacia

VALOAREA
mai trebuie 
voleul de 

doilea servi- 
ea și antre-

Notații la prima etapă

e Dacă avem In vedere că 28 
din cele 60 de meciuri ale primei 
etape a diviziei A s-au terminat 
eu victorii la limită (unele decise 
chiar la tușaveraj). putem spune 
că debutul confruntărilor formații
lor fruntașe din scrima noastră s-a 
desfășurat sub semnul echilibrului. 
Pînă și campionii „en titre", for
mațiile clubului Steaua, s-au aflat 
în situația de a obține cu evidentă 
dificultate unele victorii. Singura 
excepție a constituit-o echipa flo- 
retistelor în care Olga Szabo și-a 
făcut o reintrare remarcabilă con
tribuind substanțial la suita de vic
torii alături de Ileana Drîmbă, E- 
caterina Stahl și Ana Pascu.

• In lotul celor mai eficace 
retiste ale etapei se numără 
turi de cele patru trăgătoare 
Stelei, Judith Haukler (Olimpia 

Satu Mare) care — ca și Ileana Drîm
bă — nu a pierdut decît patru 
asalturi în cele 5 meciuri. Din pă
cate aportul mai tinerelor sale co
lege (Pallay, Lazăr și Lengyel) a 
fost destul de redus așa că echipa 
nu a realizat decît două victorii. 
Se pare că și aici — ca și în for
mația de spadă a echipei craiovene 
Electroputere — „noul val" nu dă 
dovadă de un angajament mai de
plin în ceea ce privește apărarea 
șanselor echipei din care 
Un subiect de meditație 
alții !

fac parte, 
și pentru

am întors 
generației

• Să nu se creadă că 
armele (criticii) asupra 
tinere a scrimei noastre ! Avem și 
cuvinte de laudă pentru sabrerul 
clujean Ion Pop, pentru spadasi
nul Paul Szabo (tot de la CSM 
Cluj), floretistele Magdalena Bar- 
toș și Aurora Crișu (ambele de la 
Viitorul), floretiștii Eugen Heim, 
George Pordea și Pal Henter (toți 
de la Politehnica Timișoara), sa- 
brerii brașoveni Adrian Creițaru 
și Al. Csiki (Tractorul), fără a pre
tinde că am epuizat lista tuturor 
celor care au avut o bună compor
tare în fața unor trăgători mai ex
perimentați.

• CLASAMENTELE după prima 
etapă se prezintă astfel: floretă 
masculin : 1. Steaua 8 p (52 a.c.) ;

GHEORGHE MAN
S-a stins din viață maestrul spor

tului Gheorghe Man, unul din J“uș- 
chotarii noștri care au făcut să se 
vorbească pentru prima oară despre 
scrima românească în chiar tara muș
chetarilor. Aceasta se întâmpla in 
anul 1937, cu prilejul campionatelor 
mondiale de la Paris, unde echipa de 
•sabie a țării noastre s-a clasat pe 
locul IV.

Gh. Man a slujit cu fidelitate acest 
sport, vreme de aproape patru dece
nii, mai întâi ca sportiv activ, dobîn- 
dind în afara remarcabilului rezultat 
de la „mondialele” din 1937 și titlul 
de campion al României în anii 1951 
si 1952, apoi ca antrenor pregătind 
in ultimii ani noi generații de trăgă
tori la Clubul Sportiv Școlar din Bu
curești.

Smuls prematur dintre noi de o 
boală necruțătoare, Gh. Man lasă în 
urma sa amintirea luminoasă a unui 
sportiv de oliță, a unui dascăl care 
si-a îndrumat elevii cu multă price
pere și dragoste.

Și

dreapta: Tudor Petru}, Laurenfiu 
și

Echipa de floretă a I.E.F.S., performera etapei de debut_a campionatului 
divizionar la scrimă. De la stingă la

Meleca, Mircea Chiș

PtFRîZtMIATIVA DE TINERET (feminin) ȘI-A CONFIRMAT

Ștefan Alexiu.
Foto t N. DRAGOȘ

regulă, în școli, pen- 
elevilor se folosește 

grup de 3, unul după 
logica? Programa este

2. Universitatea București 8 p (4G 
a.c.) ; 3. IEFS 6 p (40 a.c.) ; 4. 
Politehnica Timișoara 6 p (38 a.c.) : 
5. Olimpia Satu Mare 2 p ; 6. Pro
gresul 0 p. Floretă feminin : 1. 
Steaua 10 p ; 2. Universitatea Bucu
rești 6 p (40 a.c.) ; 3. Progresul 6 p 
(39 a.c.) 4. Olimpia Satu Mare 4 p;
5. IEFS 2 p (30 a.c.) ; 6. Viitorul 
2 p (30 a.c.) ; Sabie : 1. Steaua 10 
p ; 2. Politehnica Iași 6 p (43 a.c.) ;

-^————■11 I

3.
4.

Tractorul Brașov 6 p (41 a.c.) ;
CSM Cluj 4 p (38 a.c.) : 5. Uni

versitatea București 4 p (36 a.c.) ; 
6. Olimpia Satu Mare 0 p. Spadă : 
1. Steaua 10 p : 2. Electroputere 
Craiova 8 p ; 3. Medicina 
reș 6 p ; 4. CSM Cluj 2 p 
5. Universitatea București 
a.c.) ; Olimpia Satu Mare 
a.c.).

Sîmbătă și duminică

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE

PENTRU TROFEUL MIHAIL
Sîmbă/tă și duminică se va des

fășura în Capitală turneul interna
țional de spadă pentru trofeul „Mi
hail Savu“. Competiția comportă 
un concurs individual și, a doua zi, 
o întrecere pe eghipe.

Ion F.

Tg. Mu- 
(35 ax.); 
2 p (31 
2 p (26

BACIU

SPADĂ

SAVU
vorSpadasinii noștri fruntași 

avea ca parteneri de întrecere o se
rie de trăgători valoroși din R.S.F.S. 
Rusă, Ungaria. R.D. Germană pre
cum și din Polonia, Bulgaria și 
Grecia.

I. o adversară incomodă 
lâ penxra tenisul confi

de mai multe ori finalistă 
ompeti*,ia feminină pe echipe 

Xnoie Soisbault” (în acest 
împreună cu naționala 

■e 21—23 iulie, in lo- 
jquet, direct în ultima 

ir.trecerii) reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei — într-o 
nouă alcătuire — a supus unui 
era—xn sever formația similară a ' 
țării noastre, în meciul ce și l-au 
xsțxxat cele două echipe la sfir- 

tu! sâpcâmîr.ii trecute.
Chiar da:A tinerele noastre ju- 
itoare au înscris in foile de con
tre rezultatul final de 5—0, nu 

P-tem iăsa neobservată evoluția 
cană, ir. ar.sambîu, a formației 
oaspete, ineîntătoare pentru specia
list: ea ți pentru public (un joc 
a-'x-igent- practicat în limitele u- 
r»or ctoordoiiHte ce definesc tenisul 
Emule in: atacuri la fileu, cu o
eficace ic rituri de backhand scur
tă sau trimisă cu forță pe fundul 
terenului' a foarte talentatei jucă
toare cebosîova.e Maria Kociskova. 
Ații Virginia Ruzici cît și Mariana 
Simionescu au trebuit să facă uz 
de o gamă variată de lovituri 
pentru a dțtlga meciurile cu aceas
tă adversară de temut în viitorul 
foarte apropiat, care este Kocis
kova.

Revenind la jocul prestat de 
formația noastră se impune, ca o 
primă observație, faptul că a abor
dat întEntrea cu mult curaj și în
credere ta victorie, calități dobîn- 
dite ca urmare a unor eforturi per
sonale intensive. Virginia Ruzici 
ți-a dominat și și-a învins în cele 
din urmă adversarele, printr-un 
joc variat, alternând loviturile în 
forță cu cete doar „mîngîiate", și 
unele ți altele, insă, deosebit de 
eficace. în mod deosebit s-a remar
ca» te serviciu, primul dintre ele 
fiind hotărâtor în pregătirea atacu
lui ce avea să-i urmeze- De altfel, 
de câte ori primul serviciu a in- 
trat ta teren, de atâtea ori el a 
incomoda'.-o pe Kociskova și cu 
aut mai mult pe Hanna Hiiblerova 
(o stângace lovind cu forță, dar 
neavînd. încă, o tehnică pusă la

punct). Firește, Ruzici 
să-și îmbunătățească 
stingă, precum și al 
ciu, carențe de care 
norii sînt conștienți.

în ce o privește pe Mariana Si- 
mionescu, trebuie să spunem că s-a 
aflat la acest meci într-o formă 
remarcabilă. Pregătirea fizică bună 
a ajutat-o mult în obținerea victo
riilor. Dar ceea ce s-a observat 
cu pregnanță la Simionescu în me
ciul cu Cehoslovacia, a fost lovi
tura de dreapta, armă pe care tî- 
năra noastră jucătoare o folosește 
din ce în ce mai bine. Ne-a sur
prins plăcut, însă, și cu unele fine 
execuții de mingi „scurte", o ade
vărată încântare pentru spectatori. 
In partida de dublu, Ruzici și Si
mionescu au demonstrat încă o dată 
că tind să devină un cuplu extrem 
de redutabil.

Așa stînd lucrurile, căpitanii celor 
două echipe. Aurel Segărceanu (Ro
mânia) și Walter Rampas (Cehoslo
vacia), au toate motivele să fie 
satisfăcuți de evoluția elevelor lor 
la început de sezon, în ciuda fap
tului că oaspeții au plecat acasă 
cu un 0—5. i

Nu ne face plăcere, dar trebuie 
să mărturisim că formația secundă 
a țării noastre (Florența Mihai și 
Adriana Călina) nu a evoluat la 
nivelul așteptărilor, astfel că scorul 
de 1—4 cu care a pierdut meciul 
exprimă întrutotul realitatea. Este 
un adevăr șl faptul că adversarele 
lor (Marta Barcakova și Viera Kc- 
zarova) s-au dovedit a fi talentate 
și bine pregătite.

Ion GAVRILESCU

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE PENTRU

.,CUPA 8 MARTIE"

unica soluție doar atunci cînd 
de înfăptuit lucruri deosebite 
agenda 
bogată

suceaveană pentru 1972 
în asemenea proiecte

GONG!V

• Crișul Oradea—A.S.A. Tg. Mu
reș 18—2. Dintre meciuri notăm ca
litatea duelurilor L. Horvath (C) — 
N. Simion (ASA), Al. But (C) — 
I. Mihoc (ASA). Orădenii au obți
nut victoria la puncte. (I. Ghișa- 
eoresp. județean).

L Gabor (C) b.ab. C. Frută. Gh.
Mihăilă (L) b.p. A. Niștor. N. Tu- 
dorică (L) b p. M.
Groapă-coresp.)

Gloșaru. (G.

(Di b.ab. 1 C. Cikai. K. Toth (V) 
bab. 1. V. Uifalean.
b. dese. C. Secheli.
resp.)

R. Neamțu (D) 
(I. Tonta—co-

CFR Timișoa- 
Crișul Oradea

• Laminorul Roman — Ceahlăul 
P. Neamț 11—17. Nou înființată, 
echipa Laminorul a susținut pri
mul meci de verificare. Iată cîtev i 
rezultate: I. Oprițan (C) egal cu 
L. Viorel, E. Baciu (L) b.p. N. To- 
can, Gh. Mantu (C) b.p. C. Tănase,

— Voința 
în cadrai pre- 
campionatelor.

• Dacia Bistrița 
Miercurea Ciuc 6—ti. 
gâtirilor in vederea 
pugiliștii din Bistrița au susținut 
recent întâlniri de verificare în 
compania celor din Miercurea 
Ciuc. - Iată cîteva rezultate: A. 
Tacaci (XT b.p. R. Ungur, A. Vul
pe (D) b.p. I. Naghi, R. Turicea 
(D) b.ab. 3 I. Ferenczi, L. Dablea

• Patru echipe — 
ra. Chimia Craiova, 
și Metalul Bocșa — s-au confruntat 
recent la Timișoara, in cadrul u- 
n.ui turneu. La încheierea compe
tiție, 
primit 
tehnic 
tocmit, 
CFR Timișoara. Chimia 
Crișul Oradea. Metalul Bocșa. Tot 
la Timișoara s-a încheiat cursul 
de reîmprospătare a cunoștințelor, 
organizat de colegiul județean de 
arbitri. LecțiEe au fost conduse de 
președintele colegiului, arbitrul La- 
dislau Krauser. (D. Stoianov-co- 
resp.)

craioveanul Paul Iancu a 
diploma atribuită celui mai 
boxer. în clasamentul în- 
ordinea este următoarea: 

Craiova,

în sala Steaua a început tradi
ționala competiție, dotată cu „Cupa 
8 Martie", rezervată fetelor. Para
lel cu aceasta se dispută și un con
curs deschis băieților. La fete par
ticipă 32 de jucătoare, favorite în 
ordinea clasamentului fiind : Iudith 
Dibar-Gohn, Ecaterina Roșianu, 
Agneta Kun și Eleonora Dumitres
cu. Cu șanse se prezintă, de ase
menea. Mariana Nunweiller, Au
relia Trifu și Valeria Balaj. La 
băieți se întrec 27 de jucători, 
primul favorit fiind I. Sântei. La 
concursul fetelor lipsesc și de a- 
ceastă dată jucătoarele din provin
cie, excepție făcînd cele două ju
nioare 
doara, 
șeanu.

Iată 
registrate : Simona Nunweiller — 
Camelia Dragoș 6—0, 6—1 ; Dana 
Georgescu — Daniela Tobescu 6—3, 
6—4 ; Ana Balasz — Mirela Dunca 
6—1, 6—2; Maria Romanov — Lu
nela Orășeanu 6—4, 6—5 ; Ana
Balasz — Ileana Constantin 6—0, 
6—0.
Partidele se dispută între orele 8 
—13 și 14,30—22.

de la Constructorul Hune- 
Ana Balasz și Lunela Oră-

cîteva dintre rezultatele în-

S. IONESCU

Horio CRISTEA
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O S APT AMIN A LA AJAXla Timișoara 
avanpremieră fotbalistică

POLITEHNICA-STEAUA,
ÎN 16-1MILE CUPEI
Azi, la Timișoara 

avanpremieră la 
sezonului oficial de fotbal. în 
orașul de pe Bega se dispută, 
de la ora 15,30, o partidă de
osebit de atractivă : Politehnica— 
Steaua, din cadrul 16-imilor 
„Cupei României".

După cum ne-a transmis co
respondentul nostru P. Arcan, 
localnicii sînt hotărîți să aibă 
o bună comportare în această 
partidă. Deși întîmpină dificul
tăți în alcătuirea formației 
(Bungău și Mafa sînt acciden
tați), echipa timișoreană se va 
stră'dui să fie la înălțimea ad
versarei. deținătoarea „Cupei", 
marea specialistă a competiției.

întîlnirea are loc pe stadio
nul ..1 Mai". Iată formațiile pro
babile :

POLITEHNICA ; Filip — Ro
tarii. Mehedinți, Arnăutu. Ma
ier, Fiilop, Surdan, Dima, Re- 
gep, Bojin, Copăceanu.

STEAUA : Haidu — Sătmă- 
reanu. Smarandache. Hălmăgea- 
nu, Negrea, Vigu, Savu, Aele- 
nei, Tătaru, lordănescu, Năs- 
tase (I. Constantin).

are loc o 
deschiderea

E foarte greu să pătrunzi In „la
boratoarele" lui Ajax. Dacă nu ai 
relații, e aproape imposibil. Pentru 
că liderul, neînvins de 22 de etape, 
al Olandei nu poate fi văzut decât 
la meciuri. La antrenamente nu are 
acces nimeni din afara clubului. Si, 
totuși antrenorul Gheorghe Ola, tri
mis de federația noastră de specia
litate în documentare, a putut stu
dia pe viu, timp de 8 zile, in luna 
ianuarie, acest univers fotbalistic 
numit Ajax. S-a bucurat de acest 
privilegiu datorită antrenorului echi
pei din Amsterdam care nu este 
altul decit — după cum bine știți 
— Ștefan Covaci, la ora actuală unul 
din cei mai simpatici și populari 
antrenori din Olanda. „Conspectele" 
lui Gh. Ola n-ar încape nici intr-o 
revistă întreagă, așa Incit misiunea 
de selecție a reporterului a fost 
foarte dificilă.

— Ce inseamnă Ajax. dincolo 
de sonoritatea numelui său ?

— Ajax înseamnă enorm de mul
te. Echipa intii alcătuită din 18 ju
cători, echipa de tineret rezerve 
formată din 12 jucători, la care se 
adaugă mereu cite patru oameni de 
la prima formație, trei echipe de 
juniori, patru echipe de copii șj pa
tru echipe de amatori. Ajax mai în
seamnă și șase terenuri proprii de 
antrenament, toate iluminate, plus 
alte 20—25 de terenuri din parcul 
Ajax ale diferitelor asociații. Toate 
slr.t terenuri gazor.ate. înzestrate cu 
aparatură modernă (porți normale 
și mici, mobile, ziduri mobile, pano
uri, jaloane. mingi medicinale 
etc). O adevărată industrie! Si 
Lnchipuiți-vâ că in această „industrie

Ajax* o ședință a secției de fotbal 
durează 5 (cinci!) minute!...

— In acest context, interesant 
este ce v-a frapat mai mult : 
„omul sau mașina" ?

— Mentalitatea jucătorilor m-a 
frapat, dincolo de toate condițiile 
excepționale. Felul în care privesc 
antrenamentul, cum suportă trava
liul enorm, cum răspund la progra
mul intens. Pentru jucătorii de la 
Ajax nu există exercițiu greu, an
trenament greu. Ambiția de a exe
cuta totul cit mai bine, conștiința 
depășirii continue Ii domină pe toți, 
dar nu-i aoasâ, pentru că totul este 
o plăcere de a juca.

— Na putem crede că plăcerea 
aceasta de a juca s-ar datora 
unui program lejer.

— Sînt convins că programul unei 
săptâmini a jucătorilor ’

lan- 
a-1

fată

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
ASTAZI, PROGRESUL—AUTOMATICA

Astăzi, pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, divizionara B Progresul 
București întîlnește echipa Automa
tica. întîlnirea are loc cu începere 
de la ora 15,30.

SPC1TUL STUDENJESC S-A 1NA- 
fv.AT DIN LIBAN CU UN BILANȚ 

BUN
»

In perioada 21—28 februarie, frun
tașa seriei I a Diviziei B — Sportul 
studențesc București — a efectuat un 
turneu in Liban.

Fotbaliștii români au susținut pa
tru partide, încheind turneul neîn
vinși : 6—2 (3—1) cu Reggia Tabac 
Beirut (echipă întărită cu cinci ju
cători de la a'.te formații) ; 1—1 (0—0) 
cu Homenetmen Beirut; 2—2 (1—0) 
cu Schabab Tripoli (de fapt o selec
ționată locală); 1—1 (0—0) cu Racing 
Club Beirut.

In acest turneu, antrenorul I. Mo- 
troc a rulat toți cei 20 de jucători 
pe carâ T-a avut la dispoziție. De 
menționat că Sandu Mircea, care a 
fost accidentat in meciul cu Steaua, 
inaintea plecării în Liban, a jucat 
doar un singur meci (cu Reggia Ta
bac), in care a înscris patru goluri. 
Fotbaliștii de la Sportul studențesc 
au lăsat o frumoasă impresie

în Bulgaria. Bancarii au susținut — 
după cum am fost informați — două 
jocuri la Varna. In primul meci au 
intilnit echipa locală Cemo More, care 
activează în prima divizie și au pier
dut cu 2—0. In al doilea joc, au avut 
ca adversar formația poloneză Wisla 
Cracovia (tot din Divizia 
data aceasta, bucureștenii 
terenul învinși, cu 2—1.

. Ziarul „Naroden Sport" 
publică, însă, și rezultatele
jocuri de pregătire ale Progresului: 
0—2 cu Volov și 1—2 cu Ludogoreț.. >

A). Și de 
au părăsit

din Sofia 
altor două

MiINE, JIUL JOACA LA

Tn drum spre Odorheiul

în Liban

SIBIU

Tn drum spre Odorheiul Secuiesc, 
unde vor susține duminică meciul din 
cadrul 16-imilor Cupei, fotbaliștii de 
la Jiul Petroșani vor face un popas 
la Sibiu. Aici, Jiul va susține un 
meci de verificare cu divizionara B 

— C.S.M. Sibiu.

TURNEUL ECHIPEI PROGRESUL 
BUCUREȘTI ÎN BULGARIA

. - <
Echipa Progresul București a reve

nit în țară după turneul întreprins

de la Ajax 
‘ți dintre 

_ îndemna 
de poveștt 

la Ajax in
ia ora 10.30

ori va speria pe foarte mulți 
fotbaliștii noștri, ori îi va 1 
să creadă că-i vorba 
Pentru că O săptămiră 
seamnâ: luni, după joc, 
un antrenament de revenire (35—45 
minute). După acest antrenament 
mai liber, tcți jucătorii revin obli
gatoriu la cabine pentru o oră ju
mătate — două de saună, masaj, lu
cru la aparate. La ora 14, plecarea 
___ ~ Marț* au loc două antrena
mente, ambele de 90 minute. Dimi
neața cu caracter fizic, nelipsind 
exercițiile in circuit, cu aparate. 
După amiază, antrenament eu carac
ter tactic-fizic. Lucrul cu mingea 
înseamnă cam 23% din tot ceea ce 
se face, nu ca la noi unde am văzut 
jucători trecind imediat la lucru] cu 
balonul. Miercuri — un singur an
trenament. In prima parte pregătire 
fizică. Apoi exerciții de viteză, iar 
cele 90 de minute 
tele cu excepția 
simbătă durează 
se termină cu un 
pe o temă dată, 
este îndreptată în 
nute demarcării, marcajului și cir
culației balonului. Joi au loc două 
antrenamente sau unul în funcție 
de starea echipei, de jocul care ur
mează. Dacă e fizic, are caracterul 
celui de marți; dacă e tactic-fizic, 
el înseamnă un joc 9—9 pe tot te. 
renul, cu sarcini precise. Vineri se 
ține, de obicei, un antrenament teo
retic, uneori renunțîndu-se la el în 
funcție de uzura echipei. între orele 
10—14 are loc pregătirea jocului, se 
anunță formația (nota bene, vineri, 
șl nu în ziua meciului). Uneori, vi
nerea se face și un antrenament fi-

acasă.

(toate antrer.amen- 
celor de luni șj 
exact 90 minute), 
joc pe tot terenul.
Atenția deosebită 
aceste 15—20 mi-

zic. Sinibătă, un antrenament de 45 
de minute, intens, în viteză, cu 
sări și plecări ușoare pentru 
menține in ritm pe jucător.

— Chiar toată lumea face 
acestui program ?

— Absolut toată lumea ! Mă aștep
tam ca la al doilea antrenament din- 
tr-o zi să intîlnesc jucători obosiți, 
plictisiți. Dar ai impresia că jucătorii 
se află la primul antrenament Inter
vine aici mentalitatea jucătorului. 
El îsi ordonează întreaga viață în 
funcție de fotbal și să nu uităm un 
amănunt: jucătorii de la Ajax se 
află împreună numai la antrenamente.

— De la acest regim superior 
(și nu_ spartan cum ar putea 
spune unii !) nu face excepție 
nici măcar marele Cruyff, câști
gătorul ultimului „Balon dc aur"?

— Ca să aveți o imagine cit mai 
reală a acestei stele, vă pot spune 
că Ajax are jucători de talie inter
națională de la nr. 1 pină la 11. 
Cruyff insă se ridică cu un cap peste 
toți. O tehnică ireproșabilă, dublată 
de o imaginație si spontaneitate 
ieșite din comun. Fiind o mare ve
detă, el nu trăiește însă din talent 
Talentul e dublat la Cruyff de o 
muncă ucigătoare.

— Atitudinea aceasta față dc 
fotbal, dacă vreți, conștiința dă
ruirii totale se formează dintr-o 
dată sub imperativul unui ioc in 
celebra echipă Ajax sau se dez
voltă de la 
tăriei cind 
reflexe ?

— Cînd vezi 
copiii nu te mai miri de ceea ce 
constați Ia echipa intii. Pregătirea 
copiilor începe de la 8 ani șl se pune 
mare accent pe pregătirea fizică, 
fapt care explică, dacă vreți, capa
citatea de efort de care am rămas 
uimiți văzînd Feyenoord-ul sau 
Ajax-uL La copiii de 10 ani, se lu
crează în circuit. Nouă ne e frică 
să repetăm un circuit cu cei mari, 
iar în Olanda am văzut repetîn- 
du-se cu copiii. De la 12 ani au loc 
cite patru antrenamente pe săptămî- 
nă, iar juniorii I, de 17—18 ani, lu
crează zilnic, mai intens decît pri
ma formație a clubului. Clubul pu
ne la dispoziție echipament doar 
pentru echipa mare, în rest toți 
(copii, juniori, tineret, echipele de 
amatori) au echipament personal. 
Dar interesul pentru fotbal e ace
lași, fie că-i vorba de copii sau de 
Cruyff.

stadiul acela al copi* 
se pun bazele atitor

cum se lucrează cu

PROGRAMUL
returului campionatului diviziei naționale A, ediția 1971-1972

ETAPA A
U.T.A.
F. C. Argeș 
Petrolul 
Dinamo 
Universitatea Cluj 
Farul
Jiul
Universitatea Craiova

ETAPA A
C.F.R.
Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș 
Crișul
Rapid
Sport Club Bacău 
Steaua
Politehnica

ETAPA A
F. C. Argeș 
Universitatea Cluj 
Dinamo
Fard
Jiul
U.T.A.
Universitatea Craiova 
Petrolul

ETAPA A
Sport Club Bacău 
Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R.
Politehnica
Dinamo 
Steagul roșu 
Crișul

XVI- a (12 MARTIE)
- Rapid (1-1)
— Sport Club Bacău (1—4) 
— Steagul roșu (0—3)
— C.F.R. 3—1)
— Politehnica (3—3)
— A.S.A. Tg. Mureș 0—0) 
— Crișul (0—0)
— Steaua (1—1)

XVII- a (19 MARTIE)
— Universitatea Craiova 2—2)
— Dinamo 2—2)
— Jiul 0—0)
— Petrolul 0—1)
— F. C. Argeș 1—2)
— Universitatea Cluj 1—3) 
— U.T.A. 2—2)
— Farul (2—2)

XVIIf-a (26 MARTIE)
— Steagul roșu (1—2)
— A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
— Politehnica (1—0)
— Steaua (0—2)
— C.F.R. Cluj (2—1)
- Crișul (2—1)
— Sport Club Bacău (0—3) 
— Rapid (0—2)

XlX-a (2 APRILIE)
— Petrolul (1—2)
— Jiul (1—1
— U.T.A. (1—5)
— F. C. Argeș (1—21
— Universitatea Craiova (0—5)
— Rapid (1—2)
— Farul (0—2)
— Universitatea Cluj (0—4)

ETAPA A XX-a (12 APRILIE)
A.S.A. Tg. Mureș 
Petrolul 
F. C. Argeș 
Universitatea 
U.T.A.
Farul
Rapid
Universitatea

Rapid
Universitatea 
Dinamo 
Crișul

Steaua
C.F.R. 
Politehnica 
Petrolul
Jiul
U.T.A.
F. C. Argeș 
Steagul roșu

Cluj

— Sport Club
ETAPA A XXIV-a (24 MAI)

—< Sport Club

Steaua 
C.F.R.
Farul 

Bacău

(2-1)
(1-0)
(0-1)
(0-0)

A.S.A. Tg.

Bacău 
Crișul 
Rapid 
Mureș 
Farul

Dinamo 
Universitatea Cluj 

Craiova— Universitatea
ETAPA A XXV-a (28 MAI)

U.T.A.
Steaua

C.F.R. 
Crișul 

Petrolul 
Craiova

Jiul (1—2)

Farul
Steagul roșu
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid 
Universitatea Cluj 
F. C. Argeș 
Dinamo ,
Sport Club Bacău — Politehnica (1—1)

ETAPA A XXVI-a (31 MAI)
Jiul
C.F.R.
Crișul
Universitatea Craiova 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
U.T.A.
Farul

ETAPA A

— Universitatea

(0—1'

;2-i)

— Rapid (1—5)
— Sport Club Bacău (1—41
— Dinamo (1—3)
— Petrolul (1—1)
— Politehnica (0—2)
— Steagul roșu (1—3)
— Universitatea Cluj (0—2)
— F. C. Argeș (0—3)
XXVII-a (4 IUNIE)
— Crișul (0—0)
— U.T.A. 0—3
— A.S.A. Tg. Mureș (0—3) 
— Dinamo (0i—1)
— Farul (2—2)
— C.F.R. (0—1)
— Steagul roșu (0—2}
— Jiul (0—3)
(11 IUNIE SAU 21 IUNIE)
— Universitatea Cluj (0—3)
— Rapid (0—1)
— Politehnica (0i—11
— Universitatea Craiova (0—2)
— Steaua (7—1)
— F. C. Argeș (0—2)
— Petrolul (2—0)
— Sport Club Bacău (1—3)

ETAPA A XXIX-a' (18 IUNIE SAU 25 IUNIE)
Sport Club Bacău — A.S.A. Tg. Mureș
Steaua — Universitatea Cluj
Universitatea Craiova — Jiul
Petrolul — Dinamo
Politehnica — U.T.A.
C.F.R. — Farul
F. C. Argeș — Crișul
Rapid

ETAPA A XXX-a (25 IUNIE SAU 28 IUNIE)
— Universitatea Craiova 
— C.F.R.
— Politehnica
— Rapid
— Petrolul
— Steaua
— Sport Club Bacău (2—4)
— F. C. Argeș (2—3)

4 Tn paranteza — rezultatele din 
turul campionatului.

Politehnica 
Universitatea Craiova 
F. C. Argeș 
Steaua
Rapid 
Petrolul
Sport Club Bacău 
Universitatea Cluj

ETAPA A XXVII l-a
Farul
A.S.A. Tg. Mureș 
Steagul roșu 
Crișul
C.F.R.
Jiul 
U.T.A. 
Dinamo

Crișul (1—0
Politehnica (1—0 

Steaua (1—2
Steagul roșu (1—1 

Jiul (1—1 
Sport Club Bacău (1—3 

C.F.R. (1—0 
Craiova — Dinamo (0—3)
ETAPA A XXI-a (16 APRILIE)

Steagul roșu (0—1) 
' ' (1-4)

(0-2) 
(2-1) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-2) 
(0—4)

Cluj

Jiul
Crișul 
Universitatea
Sport Club Bacău 
Dinamo
Steaua 
Politehnica
C.F.R

Farul 
Universitatea Cluj

Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș 

Petrolul 
F. C. Argeș 

U.T.A.
ETAPA A XXII-A (20 APRILIE) 

Universitatea Cluj — Dinamo
Rapid — Universitatea Craiova
Politehnica — C.F.R.
F. C. Argeș — U.T.A.
Sport Club Bacău — Jiul
Steagul roșu — Crișul
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua
Farul — Petrolul

ETAPA A XXIII-a (4 MAI)
Universitatea Craiova A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
U.T.A. Steagul roșu (1—0)
Petrolul

Craiova

(2-3) 
(0-3) 
(2-2) 
(0-4) 
(0-0) 
(0-0)

î (2-3) 
î (0-1)
il (0-3)

(1-1) 
(1-4) 
(0-1) 
(1—0) 

Steagul roșu (1—5)

Farul
Steagul roșu
A.S.Â. Tg. Mureș 
Universitatea 
Jiul 
Crișul 
U.T.A.
Dinamo

Cluj

(0-2)
(0-0)
(0-2)
(0-1)
(1-0)
(0-4)

F. C. Argeș (0—5 
Folitehnica (0—3

Mircea M. IONESCU

Ștefan Covaci — primul din dreapta — conducind unul din acele antrenamente ale lui Ajax, in care „totul a devenit o plăcere de a juca".

pesta, 
țiilor

celor opt“.
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DE AZI AL REVISTEI

• Două ample reportaje cu U.T.A. și Steaua înaintea meciurilor 
cu Tottenham și Bayern, de săptămîna viitoare.

• O pagină de comentarii după turneul echipei naționale în 
Turcia și Grecia.

Corespondențe, in exclusivitate, din Londra. Miinchen, Buda- 
Amsterdam și Sarajevo, referitoare la „sferturile" competi- 
europene intereluburi.
ALF RAMSEY, la ancheta internațională ..Printre selecționerii

• Cinci aspiranți la șefia seriei a II-a a diviziei secunde fac 
pronosticuri.

• Rubricile Carnet. In 7 zile. Prim plan. Carnet extern. Cam
pionate naționale în Europa. Din fotbalul internațional.

*

ATLEȚII, CU OCHII LA GRENOBLE
HERCULE,

DAR NUMAI PE HIRTIE!
Ir. general, cind se vorbește despre 

luptători mai toți se gîndesc la niște 
oameni 'voinici, la adevărat! Hercule, 
la atleți în jur de 100 kg. Sînt firește, 
în flecare echipă de lupte, asemenea 
atleți. La trei categorii — miljocie. se
migrea șj grea — luptătorii cîntăresc de 
la 90 de kg în sus. Deci, e firesc ca la 
orice întîlnire, acești concurenți să se 
afle în centrul atenției spectatorilor. 
Meciurile lor Insă sînt, contrar aștep
tărilor, statice, lipsite de spectaculozi
tate. de procedee tehnice, mai ales 
atunci cînd combatanții sînt de forțe 
egale sau apropiate. Nici unul dintre ei 
nu încearcă acțiuni și dacă arbitrii sînt 
îngăduitori (și nu dictează avertismente 
pentru pasivitate), în cele trei reprize 
sportivii nu fac altceva decît să se îm
pingă linul pe altul, simulînd că luptă.

De-la etapa inaugurală a diviziei 
A la libere, corespondenții noștri ne-au 
relatat, că ia aproape toate reuniunile, 
echipele erau deficitare la oategorlile 
mari. Acești coloși au luptat confuz, 
nu au recurs la folosirea procedeelor 
tehnice permise de regulament decit 
acolo unde decalajul valorle sau de for
ță era net în favoarea unuia, ca. de pil
dă în partidele Steaua — Rapid și Stea
ua' — Dinamo Brașov. Unii dintre luptă
torii „mari" de la Steaua, care au o cla
să peste adversarii lor, au fost firește 
superiori din punct de vedere tehnic și 
și-au permis să atace din toate pozițiile.

Dar și la întîlnirea de la Brașov au 
fost deficiențe la aceste categorii. Ast
fel, I. Marton (Dinamo Brașov), Gh. 
Urianu (Steaua) L. Rădol (Rapid Buc.), 
sportivi cu o vastă experiență (primii 
doi au fost ani de zUe în lot) au evo
luat șters fiind descalificați. Doar „gre
ul" Stelei) St. Stîngu, a făcut rfteva 
procedee mal spectaculoase, și aceasta 
într-o partidă în care a avut un adver
sar tinăr prea crud, A mai făcut excep
ție șt V ' lorga (cat. mijlocie — Progre
sul Brăila), component al lotului olim
pic.

Aceeași decepție s-a înregistrat și la 
reuniunea de la Galați, unde două din 
cele trei competitoare (Dunărea Galați 
si Metalul Tirgovlște) sînt printre frun
tașele luptelor libere din țara noastră. 
Șl aici, coneurențil de la 90. 100 și -plOO 
au făcut mai mult o parodie și nu meci 
de lupte libere. Mustață, Burgaza (Du
nărea). Brașoveanu (Metalul). Marcov șl 
Avidlșteanu (ultimii doi de la cea de a 
treia formație care a concurat la Galați, 
Tomlstex Constanța) au fost scoși de pe 
salteaua de concurs de către arbitri pen
tru evitarea luptei.

Această moleșeală de la categoriile 
mari nu este de dată recentă. Ea cons
tituind nodul gordian și la edițiile pre
cedente ale campionatului. Deci, un mo
tiv în plus ca antrenorii să înțeleagă că 
acești sportivi — de ia care puținii spec
tatori care mai vin la reuniunile de 
atletică grea așteaptă cît de cit o evolu
ție spectaculoasă — să fie obligați să 
lupte cu adevărat și nu să mimeze.

T. R,

- PRIN SĂLILE DE SPORT DIN IAȘI
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

însă cu toții. Vara este mai simplu. 
Iarna, mai greu.

Amatorul de sport de la „Agro
nomia" are dreptate, iar problema 
și-o pun nu numai cei din Dealul 
Copoului ci foarte mulți alți stu- 
denți și nu numai din Iași. Cău- 
tîndu-i rezolvarea, catedra de edu
cație fizică de pe lingă Institutul 
de medicină și farmacie din Iași a 
primit sprijinul organelor de resort 
și astfel au fost amenajate — ex
perimental —, la demisolul unuia 
dintre căminele de studente, două 
camere pe care, dotîndu-le cu in
ventarul sportiv necesar, le-au 
transformat in săli de forță. Expe
rimentatul a dat roade- Microsălile 
de sport sînt folosite în mod sis
tematic de către studente, iar ti
neretul care își desfășoară aici ac- 
vitatea primește îndrumarea com
petentă a unuia dintre cadrele di- 
daatice de la catedra de speciali
tate. Iată o inițiativă bună care 
ar putea fi generalizată.

SALA VOINȚA A INTRAT iN 
REPARAȚII

Construită de aproximativ 20 de 
ani, sala Voința, prin proporțiile 
sale (24X14 m) a fost principala 
și cea mai solicitată bază sportivă 
din oraș. Aici s-au desfășurat și 
continuă să se desfășoare, toate 
competițiile divizionare la volei, la 
baschet, la tenis de masă etc. Tot 
aici și-au făcut antrenamentele 
principalele secții ale cluburilor 
sportive locale. Acum, sala Voința 
a intrat în reparații. A intrat în 
reparații și totuși nu-și închide 
porțile. Sportivii ieșeni vor conti
nua s-o frecventeze, dar cu intra
rea prin ușa din... spate. în față, 
unde erau vestiarele s-a lăsat front 
liber de lucru constructorilor. Aici 
se va ridica o clădire, cu două 
etaje, pe o suprafață de 28X14 m. 
unde publicui ieșean va putea să 
viziteze expozițiile de prezentare 
ale cooperativelor meșteșugărești 
din județ. Un local modem, cu 
săli și holuri în care, între două 
expoziții, vor avea acces șj sporti
vii. Deci, o clădire cu o dublă 
funcționalitate. Felicităm cu toată 
căldura pe proiectanții noii con
strucții.

SĂLILE C.S.M.

De fapt, denumirea de mai sus 
a devenit improprie. Grupul de săli 
(4) la care ne referim, aparține 
de anul trecut administrației baze
lor sportive.

în jurul sălilor amintite gravitează 
cea mai mare parte din activitatea 
sportivă a lașului. Le-am vizitat 
cu prilejul raidului nostru și, la 
prima vedere, lucrurile ne-au apă
rut normale. Sălile se prezentau în 
general curate, bine întreținute și 
tot atît de bine dotate.

„Noi, școala, n-ani prea avut ma
terial sportiv corespunzător — ne 
declară profesorul de box al Școlii 
sportive Unirea. — Sacii de box îi 
aveam rupti, ringul era ca vai de 
el. Acum, administrația bazelor 
sportive, care ne închiriază sala, ne 
oferă în cost și materialul sportiv 
căruia îi duceam dorul. Și este de 
o calitate foarte bună. Dacă ar fi 
tot atit de corespunzătoare și cu
rățenia la instalațiile sanitare. Și 
dacă îngrijitorii sălilor ar fi mai 
pronipți la montatul ringului — 
pentru instalarea căruia pierdem 
mult din timpul afectat antrena
mentelor — n-am avea de ce să 
ne plîngem".

La sala nr. 1, le-am găsit la an
trenament pe voleibalistele junioare 
ale asociației sportive Penicilina.

(Urmare din pag. 1)
diștî — acești tineri biatloniști. Ei au 
dovedit — inai ales că știu să alerge și 
cu brațele, ceea ce este esențial în fon
dul pe schi — că știu să-și dozeze efor
tul și să se pregătească. De altfel, atît 
Gh. Voicu cit și Gh. Gîrniță sini, atit 
în privința felului cum ințeleg să mun
cească dar și a regimului de viață spor
tivă, un exemplu. Iată de ce conside
răm comportarea acestor schiori, care 
reprezintă .noul val“. drept marea -tu
șită a acestor campionate. Ea a adus 
deja un suflu nou in mica lume — puțin 
blazată, puțin resemnată — e fondiștilor 
schiului, un suflu care, sperăm, va face 
pe mulți alții să-și schimbe atitudinea 
fată de pregătire, și, mai ales, să o 
aducă la nivelul pretențios al cerințelor 
actuale. în directă legătură cu succesul 
tinerilor biatloniști, trebuie să amintim 
numele antrenorului federal al probelor 
nordice, prof. C. Tiroo, autorul direct ai 

Iată ce declară Petru Itu, antre
norul lor:

„N-aș putea vorbi, de pildă, des
pre o slabă preocupare privind 
curățenia sălilor. Vede oricine- Sînt 
curate. în rest însăLa dușuri, 
mucegaiul s-a întins pe pereți, iar 
grătarele sînt sparte. Totul îți lasă 
impresia de neîngrijit, de murdar 
și pentru aceasta fetele mele nu 
se încumetă să intre la dușuri. Prin 
săli umblă cine vrea. Nil există un 
portar care să-i oprească pe cei 
nepoftiți. în sfîrșit. nemulțumiri 
care, cu putină bunăvoință, ar 
putea fi înlăturate".

★
Ne oprim aici cu constatările 

ocazionate de raidul nostru prin 
sălile de sport ale lașului. După 
cum se poate vedea am găsit unele 
lucruri bune, dar și mai puțin 
bune. în orice caz, prin dotarea 
lașului cu marea sală de sport 
despre care am amintit și care va 
ri curînd inaugurată, nu înseamnă 
că restul bazelor sportive să cadă 
în dizgrație. Dimpotrivă, prin des
congestionarea lor se creează posi
bilități ca neajunsurile semnalate 
să poată fi grabnic și radical li
chidate. Pretutindeni, simțul gospo
dăresc trebuie să-și pună ampren
ta. O reclamă zecile de mii de ti
neri ieșeni — muncitori, studenți 
și elevi — care și-au făcut din 
sport un prieten de nedespărțit.

acestui reviriment pe care-1 dorim con
tinuat cu și mai multă hotărire, cu și 
mai multă îndrăzneală. Totodată, trebuie 
să semnalăm un aspect foarte important 
în pregătirea fondiștilbr, rămas — din 
motive greu de înțeles — la nivelul de 
acum 2—3 decenii : RECUPERAREA. 
Condițiile în care își desfășoară activi
tatea schiorii fac imposibilă folosirea 
elementarelor mijloace de recuperare, 
absolut necesare pentru sporirea volumu
lui și intensității efortului la antrena
mente. Și este greu de presupus că ele 
vor putea apare atîta timp cît schiorii 
de performanță vor continua să fie oas
peții hotelurilor și cabanelor, tot mai 
îndepărtate de atmosfera sportivă și tot 
mai mult baze pentru turismul alimentar 
— am putea spune chiar de bodegă — 
care a urcat și la altitudine. Niște baze 
proprii ale schiorilor, dotate corespun
zător nevoilor actuale și cerințelor de 
efort maxim, se dovedesc indispensabile 
pentru creșterea performanțelor lor. 

că nivelul performanțelor va fi 
mai scăzut la Grenoble decît la 
celelalte ediții, iar aprecierea șan
selor este foarte dificilă. O ierar
hizare a șanselor principalilor 
pretendenți români arată, după o- 
pinia mea, astfel: Corbu, Viscopo- 
leanu, Silai, Butanti, Vintilă, Jur- 
că. Un eșec al acestora înseamnă 
doar o defecțiune de moment".

Carol Corbu, atletul care bate 
cu tot mai multă insistență la por
țile recordului mondial la triplu- 
salt în sală, ne-a răspuns cu ri
goarea profesiunii sale de matema
tician : „Incepîndu-mi pregătirea 
Ia 8 noiembrie, am împărțit sezo
nul competițional în două etane 
distincte, avînd ca puncte de refe
rință „europenele" de sală și Olim
piada dc la Miinchen, despărțite 
printr-o perioadă de refacere Ia 
băile Felix. Pentru prima perioa
dă mi-am propus un record mon
dial și medalia de aur la Greno
ble. Planul de pregătire și obiec
tivele de performanță propuse dc 
mine și de antrenorul meu, pro). 
Elias Baruch, au fost acceptate, 
aducîndu-li-se doar un amenda
ment pe care nu l-am putut în
suși : plecarea în decembrie la 
munte. Dc ce ar trebui să accept 
ceva de a cărui utilitate nu sînt 
convins, numai pe motivul că a- 
colo se duc și alergătorii și arun
cătorii ? Sportivii ar trebui mai 
des consultați în ceea ce privește 
propria lor pregătire. Numai ast
fel, le va crește simțul de răspun
dere. Am ambiția să cîștig titlul 
european in fața acestui puternic 
luptător de concurs care este Sa- 
necv. Se va înregistra cu siguranță 
o săritură peste 17 metri. Pentru 
rodaj voi sări in același concurs 
și la lungime".

Abia reintrată în circuitul con
cursurilor — ce-i drept cu lin nou 
record la 60 m garduri : 8.2 s — 
Valeria Bufanu afișează un opti
mism moderat : „Doar cu trei săp
tămâni de antrenament nu mă con
sider foarte bine pregătită. In plus 
voi fi handicapată de alergarea pe 
50 metri. Oricum, însă, nu pot con
cepe să nu ajung în finală iar dacă 
prind un start bun pot t<nti un 
loc III—IV. Eu consider concursu
rile de sală ca o supapă necesară 
unui lung și anevoios program de 
pregătire. Cred că atletii noștri 

vor obține două medalii, nu știu 
insă de care..- Candidați princi
pali : Corbu, Viscopoleanu, Silai",

Valentin Jurcă, molipsit pare-se 
de matematica lui Corbu, îi acordă 
acestuia 99% șanse la titlul euro
pean, deși consideră proba de tri- 
plusalt cea mai echilibrată din 
program. „Și proba mea, lungimea, 
este însă pe aproape. Gîndiți-vă că 
sînt 7—8 săritori în Europa în jur 
de 8 metri, in minte venindu-mi 
acum Schwarz (recordmanul euro
pean) și Baumgartner din R.F. a 
Germaniei, Beer, Klaus și Dăhnc 
din R.D. Germană, Davies (Anglia) 
și Pani, principalul favorit întrucît 
evoluează acasă. Eu mai am de 
remediat poziția vicioasă a corpu
lui la ultimii pași de elan, cînd 
venind la bătaie pe spate „agăț" 
pragul, depășind. Nu cred să sar 
la Grenoble sub 7,85 ni. Va fi 
mult, va fi puțin..."

Reușind 6,49 m Ia „Cupa de Cris
tal", campioana olimpică Viorica 
Viscopoleanu a marcat o nouă 
treaptă pe drumul ascendent al 
formei în acest sezon, cu atît mai 
mult cu cît săriturile ei au fost

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII AUTOTURISMELOR 
ȘI AI EXCURSIILOR ATRIBUITE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 20 FEBRUARIE 
1972

Categoria I (4 autoturisme DACIA 
1300) : 1. Bucko Ladislau — com. Se
cul jud. Caraș-Severin; 2. Loghin 
Gheorghe — Constanța ; 3. Mustață 
Gheorghe — Tecuci; 4. Moroșan Teo
dor — Suceava. Categoria 2 (5 auto
turisme SKODA S 100) : 1. Niță .A. 
Nicolae — com. Tărtăsești, satul Bil- 
dana, jud. Ilfov ; 2. Babau Liviu și 3. 
Popa Eugen din Craiova; 4. Staicu 
Liviu — Sibiu ; 5. Chițu Ion — corn. 
Brezoi, jud. Vî'cea. Categoria 3 (31 
excursii în Italia) : 1. Iurcu Io'.anca : 
2. Tuca Petru și 3.Eibenschutz Dorin — 
toți din Arad; 4. Opriș Traian și 5. Me
nea losif din Oradea ; 6. Baciu Vasile 
— Xntorsura Buzăului, jud. Covasna : 
7. Lazăr Stan — Brăila ; 8. Spiridon 
Crucită — Cluj ; 9. Butyka Laszlo — 
Covasna, corn. Pava de Jos ; 10. Ara- 
bagiu Vasile — Tîrgoviște ; 11. Ga
giu Gheorghe — sat Buclumeni, com. 
Valea Leurzei, jud. Dîmbovița : 12 
Vasile Anghel — sat Circea, corn 
Coșoveni, jud. Dolj ; 13. Săbiescu A- 
drian — Olteț. jud. Dolj ; 14. Talpă 

„grupate". „Nu cunosc care vor fi 
principalele competitoare Ia Gre
noble, după cum nu cunosc pista 
de concurs. Va depinde, deci, mult 
de puterea de acomodare și sper 
să nu se repete povestea de Ia 
Berlin unde fiind un covor peste 
parchet nu m-am regăsit sărind 
doar 6,05 m- Mă simt bine acum, 
dar, ca să fiu sinceră, nu-mi prea 
plac concursurile de sală care te 
fac să pierzi, oarecum, din pregă
tirea generală. Trebuie să luăm 
însă această participare tot ca o 
pregătire, pentru Miinchen, în spe
cial. La Sofia, RosendahI a cîști- 
gat cu 6,63 m. Acum se va încheia 
proba tot cu un rezultat în jur de 
6,60 m".

★
Nu ni s-au pus pe tavă argumente 

„sforăitoare", estimarea lucidă a 
formei actuale, a posibilităților „la 
zi", privite în perspectiva verii 
fierbinți a Olimpiadei fiind co
mună tuturor interlocutorilor noș
tri. Pentru că atunci vom vedea 
dacă afleții noștri de frunte și-au 
făcut, gospodărește, iama car...

Feoctist — Galati; 15. Gârbacia
Gheorghe — Slobozia, jud. Ialomița - 
16. Ferembac Carol — Iași; 17. Cottă 
Țeofil — Gurghiu, . jud. Mureș ; 18. 
Măcâu Gheorghe — Slatina ; 19. H„- 
gea N. Constantin — Filipeștii de Pă
dure, jud. Prahova; 20. Tucu Dumi
tru — Bicsad, jud. Satu Mare; 21. 
Kadosi Luiza — Căpleni, jud. Satu 
Mare ; 22. Rusu Vasile — Adincata. 
jud. Suceava ; 23. Vălcăneanțu Nicolae 
— Lugoj ; 24. Nitu Dumitru — Vî!- 
cea ; 25. Laszlo Augustin ; 26. Ciontea 
Ion: 27. Dordea Ion^ 28. Constanti- 
nescu Nicolae: 29. Șerbănescu loan ; 
30. Dragoță Vaier Nicolae și 31. Va- 
siluțâ Emil, toți din București.

ClȘTIGLRILE CONCURSCLLI
PRONOSPORT nr. 9 

DIN 27 FEBRUARIE 1972

C.ATEGORIA I (13 rezultate) 6.45 
variante a 12 211 lei ;

CATEGORIA a Ii-a (12 rezultate) : 
107 variante a 883 iei ;

CATEGORIA a ITT-a (11 rezultate):

Rubrică redactată 
dc LOTO-PRONOSPORT
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viteziștii noștri afirma NOI MEDALIAȚI

BASCHETUL FEMININ IA AVÎNT ÎN AFRICA

CHRISTA TRACHER-de două ori
laureată în concursul international Al „UNIVERSIADEI ALBE'

de la Ulan Bator
• La Ulan Bator s-a desfășurat 

' un interesant concurs internațional 
de patinaj viteză, la care au luat 
parte șî sportivi români, alături 
de reprezentanți RD. Germane, 
Cehoslovaciei și R.P. Mongole.

Cu acest prilej, performanțe deo
sebit de frumoase și-a înscris în 
palmares uniestra sportului Christa 
Tracher, catppioană și recordman, 
a României. Ea a cîștigat două 
dintre probele concursului. fiind 
cronometrată cu 49,1 pe 500 m și 
1:40,1 pe 1000 m. Ultimul rezultat 
este și un nou record al țării (v. r 
1:42,4). Christa Tracher a ocupat 
apoi două locuri patru în celelalte 
probe, cu următoarele timpuri — 
2:41,1 pe 1500 nr. și 5:48,0 (record 
personal) pe 3000 m.

> în clasamentul multiatlonului, 
Christa Tracher a obținut un pre
țios

Tn 
nul 
nut
de 45,8, iar la 1500 m el a fost da

nsat al optulea, cu 2:19,8-

loc ck)i, cu 210,816 puncte, 
concursul masculin, campio- 

român Victor Sotirescu a obți- 
locul 10 la 500 m, cu timpul

PATRU LUPTĂTORI ROMANI.
Ieri au plecat în U.R.S.S., la Minsk, 

patru luptători români care vor par
ticipa la celebrul turneu internațio
nal de greco-romane, „Memorialul 
Ivan Podubnîi". La întrecerile din 
3—5 martie, de la Minsk, vor fi pre
zent! sportivi din peste 10 țări.

------------- -------------

• ELENA MOIȘ pe locul 8 in
NEW YORK, 29 (AgerpreM - 

Jocurile mondiale universitare de 
iarnă au continuat la Lake Placid 
(S-U-A.) cu desfășurarea întrece
rilor de schi alpin, patinaj artistic 
și hochei pe gheață.

Cursa masculină de coborire. dis
putată pe pirtia de la Whiteface 
Mountain (în lungime de 3150 m, 
cu o diferență de nivel de 798 ml. 
a fast dstigalâ ce francezul Eric 
Stahl. învingătorul a realizat tim- 

■00.07 fiind urmat de corn- 
ău Jean Pierre Pulhod — 
americanul Bill Farrell 
Principalul favorit, vest- 
Franz Vogler. a ocupat 
cu 2XH^1. dar ei are 

a nu fi putut participa 
lamentul „non-siop-. 
nînin. proba de coborire 

rever.:: canadiencei Lisa Richard- 
cronometrată pe 

aime 00 m

întrecerea patinatoarelor
In turneul de hochei pe gheața, 

echipa U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 9—0 (3—0. 1—0, 5—0) forma
ția S.U.A. Cite două goluri au 
marcat tinerii jucători Serghei Ka- 
puhin și Viaceslav Anișin. In cla
sament conduce U.R.S.S. cu 4 
puncte, urmată de S.U.A. cu 2 
puncte (o victorie cu 9—4 în fața 
studenților canadieni) și Canada cu 
0 puncte. Turneul se desfășoară 
tur-retur.

In clasamentul general pe me
dalii conduce U.R.S.S. cu 3 meda
lii de aur, urmată de S.U.A. — 2, 
Franța și Canada — cite o me
dalie de aur.

I

S'

CHRISTA TRACHER.

sporuv 
care s

tinaj ai 
succesi 

Jennie Walsh, 
i bună și 
nd 1 268.9 
•venit pa- 

Ludmila Be- 
cea de 
ameri- 
12,3 p 

Mois 
cu 1 123 p 

xxmrente.
pe gheată 
-.e::c Elena

Gbenadi Kirponoso
201.1 p Pe

LA . MEDIALUL PODUBNÎI"

prezen
Cl.lim Karelitva—Gheorghi Prosko 
rin.

Sub conducerea antrenorului feds 
Ion Corneanu, au plecat la Mi 
I. Baciu (cat. 57 kg), T. Horvath 
kg), N. Mihai 68 kg), și V. Dolipscbi 
(+100 kg). Primul ți ultimul sint din 
lotul olimpic.

R.P. CHWHA-0 ECHIPA IN PLIA PROGRES
DEBUTEAZĂ LA
fazele fixe, aplică pressing.il, a 
scheme bine studiate situațiile 
de superioritate sau i citate nu- 
mericâ.

Hocheiț

Pat
cunoscuți 
cele șase 

Poiana 
_______________ „ _ apreciat 
la ei viteza, ingeniozitatea combîna-

Hocheiștii chinezi sint 
spectatorilor români după 
jocuri susținute la Galați, 
Brașov și București. Am

Hocheiștii chinezi, pe aeroportul din Stockholm, se pregătesc să se imbar<.'. 
tn avionul care ii ta aduce la București

c

țiilor, acroșajul dar, mai ales, spi
ritul de fair-play în care interpre
tează această disciplină sportivă 
aspră și foarte bărbătească.

Luni seara, i-am revăzut pe prie
tenii noștri la aeroportul Otopeni. 
Se reîntorceau din turneul făcut în 
Suedia. Nouă ne parveniseră doar 
cîteva din rezultatele înregistrate 
acolo. Acum sîntem în măsură să Ic 
înșirăm pe toate.

Intilnind in cinci partide echipe 
din categoria secundă a campiona
tului suedez, reprezentativa chineză 
a cîștigat unul, a pierdut două și a 
terminat două la egalitate. Astfel : 
cu Marestad 4—4 (I—2, 1—2, 2—0), 
cu Văstergotland 4—5 (0—3, 0—0, 
4—2), cu Holland 7—7 (3—1. 1—1, 
1—5), cu Blecking 2—3 (1—2, 0—1,
1— 1) și cu Roma 5—2 (1—0, 2—1,
2- 1). Palmaresul (5 1 2 2 22-21) 
este, fără îndoială, notabil pentru o 
formație care debutează 
internațională.

Semnificativ ni se pare, 
marele număr de goluri 
(22), ceea ce demonstrează că ata- 
canții chinezi și-au îmbunătățit șu
tul la poartă, capitol la care erau 
deficitari. De asemenea, ei au în
ceput să joace cu corpul, viguros 
dar foarte corect, sînt în progres la

jocului constructiv, deschis, cursiv. 
Ei blochează pucul la mantinela 
doar în situații extreme, preferind

a C.M. su 
teresl

I-am solicitat antrenorului lă 
X an-ci o părere as-jpra compel.’. - 
care se deschide vineri, îa Miercu
rea Ciuc. Cu o modestie cuceritoare, 
dar specifică acestor oameni, r'. 
ne-a spus i

„în jocurile de pregătire pe cam 
le-am susținut cu hocheiștii dum 
nea voastră, atit la Pekin, cit și in 
România, am avut foarte multe de 
invâtat. Fructuos a fost și turneul in 
Suedia. Dar. jucătorii noștri 
mai au o cale lungă Dină la ade
vărata măiestrie Va mai trebui să 
muncim mult. Vont fi bucuroși sâ-i 
cunoaștem pe minunății locuitori ai 
orașului Miercurea Ciuc, despre 
care am auzit că sint mari cunoscă
tori și pasionați ai hocheiului. Ne 
exprimăm speranța că întrecerea 
din grupa C a campionatului mon
dial se va desfășura intr-un spirit 
de deplină sportivitate, va conln- 
bui la întărirea prieteniei dintre ti
neretul și sportivii țărilor noastre-

d foâ

Valeria CHIOSE

pentru o 
in arena

mai ales, 
înscrise

LA MIERCUREA
DE

MIERCUREA CIUC 
(prin telefon, de la tri
misul nostru). Din orice 
parte ai intra in orașul 
de reședință al județu
lui Harghita, te întîm- 
pină mari panouri și 
afișe care anunță înce
perea. p«fste ti ouă zile, 
a campionatului mon
dial (gri*pa C) de 
chei pe gheață.

Primii oaspeți

ho-

au 
fost jucătorii italieni și 
chinezi, sosiți marți la 
prînz. cu două auto
care, de la București. 

■ La băile Jigodin, situa
te la marginea orașu-

CIUC, înaintea startului
LA 3 MARTIE

ai comite- 
organizare

lui, membri 
tului de 
i-au întîmpinat cu tra
diționalul „Bun venit" 
românesc.

Celelalte participante 
la grupa C și-au anun
țat sosirile după cum 
urmează: Bulgaria și 
Danemarca — in noap
tea de 1 spre 2 martie 
Austria și Olanda — in 
după amiaza zilei de 3 
martie. Ungaria va
de la Brașov în ace

leași zi. In seara de 
miercuri este așteptai 
dl. Walter Wasserwogcl, 
președintele Directora
tului competiției.

veni

De.egațule sportive, 
arbitrii și oficialii vor 
locui in nou! si ele
gantul hotel -Bradul", 
care va avea circuit 
fnchis in perioada cam
pionatului.

Palatul de gneață. 
construcție modernă și 
masivă, o veritabilă ce
tate de otel Și beton, 
își îmbracă hainele de 
gală. Se pun ia punct 
ultimele amănunte or
ganizatorice. despre 
care. împreună cu alte 
știri, vă vom reiata in 
ediția noastră de miine.

Troian IOAN1ȚESCU

AXIII-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI
(Gfrmare din pag, l)

puțin timp, victoria a revenit la 
Berlin, jucătorilor noștri, care în 
acel an au dominat copios între
cerile handbalistice. De asemenea, 
este așteptată cu interes disputa 
dintre reprezentativele României și 
Iugoslaviei, aceasta din urmă fiind 
socotită, pe bună dreptate, cea mai 
valoroasă echipă a anului 1971. Ul
timele jocuri dintre aceste echipe 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : 17—17 la Galați în „Tro
feul Carpați" și 17—15 pentru Iu
goslavia la „Cupa Mondială" de la 
Goteborg. partidă dramatică, cu 
două prelungiri și în care handba- 
llștii români au avut victoria în... 
mînă ! își vor lua ei acum re
vanșa ?

Dacă ar fi să luăm fiecare etapă 
în parte, aproape zilnic vom afla 
cite o partidă ce implică vechi și

frumoase rivalități sportive. Un joc 
România — Cehoslovacia nu este 
altceva decît continuarea unei dra
matice finale a campionatului mon
dial (1961), precum și a două semi
finale ale aceleiași competiții (1964 
și 1967), în primele două victoria 
revenind selecționatei române, iar 
în ultima, adică în anul în care 
reprezentativa Cehoslovaciei a cu
cerit titlul, handbaliștilor acestei 
țări. De altfel și meciul România 
— Suedia a fost nu de mult o fi
nală a C.M. ! în anul 1964. la 
Praga, jucătorii români au furni
zat una dintre cele mai frumoase 
partide de handbal, întrecînd selec
ționata „Tre Kronor" în finala 
campionatului mondial. Ce să mai 
spunem de meciurile Iugoslavia — 
R. D. Germană (semifinală a C.M. 
din 1970) sau Cehoslovacia — Sue
dia de două ori finală a campio
natului mondial ? Efectiv, fiecare 
meci de la Ploiești va însemna c

dispută de tradiție, care va prile
jui o excelentă confruntare de 
forțe.

în acest sens nu există dedt o 
singură îndoială. Și anume aceea 
că asemenea rivalități sportive duc, 
de multe ori. la scăderea spectacu
lozității intilnirilor. la adoptarea u- 
nor sisteme de joc ceva mai si
gure în obținerea victoriei și care 
fac apeL de regulă, Ia forțarea 
notei în jocul cu corpul în apă
rare și la prelungirea obositoare a 
atacurilor. Cum. însă, această edi
ție a „Trofeului Carpați" repre
zintă și unul dintre cele mai feri
cite prilejuri de verificare în ve
derea Jocurilor Olimpice, este de 
așteptat să se joace deschis, avîn- 
tat. cu dorința fermă de a cîntări 
cit mai bine valoarea, capacitatea 
tehnică și tactică a fiecărei echi
pe. Din acest motiv avem speranța 
că spectacolul handbalistic de la 
Ploiești nu va avea nici o umbră.

Intr-unui din numerele trecute 
ale ziarului nostru, am prezentat, 
pe scurt, cîteva aspecte din basche
tul african masculin. S-ar putea în
țelege, din acel material, că în Afri
ca baschetul este practicat în mod 
organizat numai de către bărbați. 
De loc adevărat 1 Din aceste con
siderente, vom face cunoștință citi
torilor noștri și cu baschetul afri
can feminin, care se bucură de o 
popularitate crescîndă.

Succesul înregistrat de cel de-al 
VI-lea campionat al Africii la bas
chet masculin a devenit un mare 
Imbold pentru pregătirea și pregă
tirile în vederea celei de-a IV-a 
ediții a campionatului african de 
baschet feminin, care va avea loc 
în luna iulie a.c. la Tananarive, în 
Republica Malgașă (Madagascar). 
Pe motivul că echipa Senegalului a 
cucerit titlul suprem în amintita 
competiție a bărbaților, vom exem
plifica cu cîteva momente din pre
gătirea selecționatei feminine a a- 
cestei țări.

Antrenorul 
Bonaventure 
deunăzi, că 
se ocupă o constituie elevele de li
ceu, deși un mare număr dintre ele 
se află în preajma examenelor de 
absolvire, ceea ce creează serioase 
dificultăți muncii de pregătire și 
riscul de a prejudicia participarea 
lor la competiția de la Tananarive. 
Cu toate acestea, ele se antrenează 
foarte serios. In mod efectiv, cam-

panta a început din septembrie anui 
trecut cu faza de selecție, trecută 
de 30 de tinere. în prezent, se acor
dă atenție perfecționării tehnice 
atît individuale, cît și colective. Din 
lotul larg vor fi reținute 12 jucă
toare, care vor participa la între-

miercurea după orele 18,00, în care 
se pune accentul pe pregătirea fi
zică propriu-zisă.

După ce campionatul feminin de 
baschet al țării se va termina, ei 
va fi înlocuit cu un turneu mixt, la 
care vor lua parte două dintre cele

naționalei . senegaleze, 
Carvalho, explica, 

baza echipei de care

Profil

BRAD COOPER

Brad Cooper, înotător suplu, 
cu o tehnică foarte bine pusă la 
punct, a realizat un salt valoric 
Jeosebit în ultimele luni, de cînd 
se pregătește cu apreciatul an
trenor de la Antipozi, Don Tal
bott. La începutul acestui an, el 
atrăgea atenția specialiștilor cu 

n prim record al lumii în pro- 
ha de 800 m liber, iar pe lista 
favoriților la J.O. de la Mun- 
chen mai apărea un candidat

O primă și certă confirmare 
aveam s-o primim zilele trecu- 
•e, cind în cadrul cursei de 400 
m I:ber din cadrul campionate- 
nr naționale ale Australiei. Co
rner a înotat sub o furtună to- 
-zbilă ce se abătuse deasupra 
„Valley pooi'-olui din Brisbane, 
■ n fața a 800 de spectatori ce nu 
s-au deslipit din tribune încu- 
rajindu-1 frenetic. Acele crono- 
metrelor s-au oprit la 4:01.7. Rt 
’ /catul, considerat de antreno- 
- :l său ca excelent, l-a nemul-

<■

7

CIFRE

Are 18 ani, 1,73 in 
șl 73 kg. S-a năs
cut la Singapore in 
familia unul func
ționar de bancă a- 
ustrallan. La vârsta 
de 7 ani s-a sta
bilit împreună cu 
părinții săi Ia Bris
bane, iar din luna 
iunie a anului tre
cut s-a mutat la 
Sydney pentru a se 
antrena în grupa 
crauliștUor condusă 
de celebrul Don 
Talbott. S-a afir
mat în concursuri
le internaționale ca 
un. excelent spatist, 
corectând 
rile țării 
01,2—100 m 
—200 m.
din 1971 el 
mat și ca un foarte 
bun craulist. in 
special pe distanțe 
lungi, înregistrînd 
in ultimele luni un 
progres cu totul ex
cepțional. La aceas
tă oră. Cooper de
ține două recor
duri mondiale, 4;0l,7 
pe 400 m și 8:23.8 
pe 800 m.

recordu- 
sale cu 
și 2:11,2 
fncepind 
s-a afir-

■

țumit 
care a 
„4 minute".

Ca atare, în ziua următoare 
(era programată finala la 800 
m liber), noul recordman al lu
mii a anunțat că face o nouă 
tentativă Ia 400 m. Cooper a 
pornit din nou în întrecere în- 
tr-un ritm infernal și după cea 
de a 8-a lungime, exact la ju
mătatea cursei, el s-a oprit cu 
ambele mîini pe marginea pisci
nei pentru a fi cronometrat o- 
ficial. La aflarea rezultatului 
însă (doar 4:04,2 și deci tentativă 
nereușită), australianul a pornit 
din nou în cursă, în urmărirea 
lui Windeatt și White, princi
palii săi adversari, ce se distan
țaseră cu vreo 20 m. I-a ajuns 
ia capătul unui efort excepțio
nal și a cîștigat cu 8:26.0! O per- 
f -manță cu totul neobișnuită, 
care certifică clasa deosebită a 
acestui nou as al natației aus
traliene.

însă in parte pe Brad, 
dorit să învingă și cele

■■■
Aceste tinere baschetbaliste din Senegal se pregătesc cu asiduitate pentru 
selecționarea in echipa feminină a țării, care va participa la a IV-a ediție 

a campionatului Africii.

cerile din cadrul „Săptămînii națio
nale a tineretului", unde vor tre
bui să-și verifice potențialul de joc 
în fața unor selecționate regionale.

După aceea, preparativele selec
ționatei feminine a Senegalului vor 
continua tot la intensitatea unor 
competiții, alături de actualele an
trenamente desfășurate în fiecare 
duminică de la ora 7 dimineața și

mai bune echipe de juniori și două 
selecționate feminine. Această ul
timă fază va permite echipei națio
nale senegaleze să ajungă la nivelul 
necesar de a aborda cu maximum 
de șanse importantul „test" din 
Madagascar, în care cele mai bune 
reprezentative de țări își vor dispu
ta titlul continental.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
La Moscova au luat sfirșit campionatele 
de atletism pe teren acoperit ale 
U.R.S.S., cu performanțe remarcabile. 
Astfel. în proba masculină de aruncarea 
greutății Valeri Voikin a realizat 19,42 
m. iar Tamara Panghelova a fost cro
nometrată în cursa de 1 500 m eu timpul 
de 4:18.7. Proba feminină de săritură în 
tnălțime a fost cîștigată de Valentina 
Ciulkova cu 1,80 m. Pe locul doi, cu 
același rezultat, s-a clasat Galina Fila
tova. V. Miasnlkov a trecut primul linia 
de sosire în cursa de 110 mg în 13,8, iar 
Galina Mitrohlna a terminat învingă
toare în proba de 100 m. plat cu timpul 
de 11 8. Săritura cu prăjina a revenit lui 
Ev. Tananika, cu 5,20 m, urmat de G. 
Gusev — 5,10 m Alte rezultate : 1 500 (m) 
— Ralko — 3:46.2 : too mg (f) — Vcra 
Tkacenko — 13.9: 100 m plat (m) — Vla
dimir Lovețki 10,5.
■
Pugilistul francez Roger Zamt este noul 
campion european la categoria super- 
ușoară. ca urmare a victoriei obținute 
la puncte in 15 reprize asupra italianului 
Sandro Looopolo. Originar din Guade
lupa. R. Za'mi succede lui Pedro Carras
co (Spania), care a abandonat titlul 
eupean pentru a ataca titlul mondial aJ 
categoriei ușoare.

DesUșurată in două semietapc. pe tra
seul Cagliari — Oristano. etapa a 2-a a 
Turului ciclist al Sardiniei a fost ctști- 
gată de rutierul italian Marino Basso. 
Tn clasamentul general individual, pe 
primui loc a trecut Basso, urmat la 23 
sec. de belgianul Roger de Vlaemlnck șl 
olandezul Karstens — la 1:03.

La Pernik (Bulgaria) s-au intilnlt intr-un 
meci Internațional feminin echipele de 
șah ale Bulgariei șl Iugoslaviei. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 
6—6

tn cadrul competiției de hochei „Cupa 
Alpllor", echipa H.C. -Ieșeni ce a intilnlt 
pe teren propriu formația elvețiană 
Chaux de Fonds. Hocheiștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 6—5 (2—2, 
2—1, 2—2). Punctele învingătorilor au 
fost marcate de Poljansek (2). Smolej
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SI FAPTE
istoria fotbalului 

s-au inscris atitea
Niciodată in 

cehoslovac nu
--i ca in turul actualului cam- 

p.onaf Cu cele 345 puncte mar
cate in toamnă, actualul campionat 
depășește recordul anului 1969, cînd 
cele 283 de goluri păreau o cifră 
imposibii de reeditat. Bineînțeles 
că o asemenea recoltă, venită după 
o perioadă de sterilitate, a bucurat 
pe _ _ ■ t orii fotbalului din Cehoslo
vacia. Și. totuși, nivelul jocurilor 
nu a crescut suficient. Dacă majo
ritate acestora preferă sistemul 
4—3—3. mai sint și echipe care 
continuă să joace cu patru înain
ta ca de pildă Slovan, VSS Ko
sice, Dukla și chiar Tîrnava. O 
lipsă unanim simțită este aceea 
a unor individualități de primă 
mină, majoritatea evoluțiilor situ- 
indu-se la nivel mediu.

în sezonul trecut s-a înregistrat 
și o creștere a mediei spectatorilor. 
9 700 în medie pentru fiecare meci. 
Cei mai mare număr de spectatori 
sînt prezenți la meciurile echipei 
Slovan Bratislava (202.618). Rivala 
s= din localitate. Inter, și-a pier
dut popularitatea în urma unor 
meciuri foarte slabe. De altfel, a- 
cesstă formație nu a înscris în 
turul campionatului decît 13 go
luri, cifră infimă dacă ne gindim 
că golgeterul sezonului, Capkovici, 
are la activul său 14 goluri. O 
evoluție nesatisfăcătoare a mai a- 
vut și Tatran Presov ale cărei 14 
goluri apar ridicole față de cele 
40 înscrise de Slovan. 34 de Du
kla Praga, 33 de 
27 ale Spartei. Și 
ceste echipe citate 
pozitiv.

Foarte 
schimbare 
Sparta l-a 
fostul său 
trenorului 
s-a reînnoit contractul. Celebrul 
Masopust este așteptat să schimbe 
situația la Teplice sau la 
dar nu se știe încă unde 
stabili în cele din urmă, 
antrenor al Spartei, Jezek, 
rechemat din Olanda

JAN SOKOL

Tîrnava sau 
totuși numai a- 
au un golaveraj

este veșnicacriticată
de antrenori. Astfel, 

schimbat pe Kolsky cu 
jucător Kraus. Nici an- 
de la Sbrojovka nu i

Presov.
se va 
Fostul 
a fost

DIN CAMPIONATUL CEHOSLOVAC

Kuna, Hrivnak, Viktor (de la stingă la dreapta, in tricouri de culoare 
inchisă), trei dintre protagoniștii campionatului cehoslovac.

FURTUNILE
După ceasurile de euforie care au 

urmat victoriei asupra Iui Pana- 
thinaikos și cuceririi de către echipa 
National a „Cupei Intercontinentale", 
fotbalul Uruguayan a intrat iar în 
atmosfera de incertitudine 
se zbate de multă vreme, 
mintita ispravă a permis 
din Montevideo să-și mai 
finanțele, nu același lucru

în care 
Dacă a- 
clubului 

redreseze 
____ ___ _________  __  . se poate 
spune despre restul echipelor, ajun
se în pragul falimentului, ca rezul
tat al veșnicelor conflicte dintre ju
cători și conducerile respective. Ul
timul efect al pgnuriei bănești este 
tinderea de către Penarol a inter
naționalului Mazurkevici, fost ani 
de-a rîndul portarul naționalei uru- 
guayene acum în Brazilia.

Ajutorul solicitat statului a avut un 
efect contrar, deoarece cei în drept 
nu au găsit nimic mai bun de făcut.

(2). Kosir șl M. .Ian. Pentru oaspeți au 
inscris Turler (2). Pelleter, WUllaiano 
și Holmes.■
„Cupa Europei" ta schi a programat in 
stațiunea elvețiană Thyon două probe de 
coborâre. La masculin, pe primul loc s-a 
clasat austriacul Kurt Engstler — 2:26,01. 
urmat de compatriotul său Relnulf Lem- 
berger — 2:20,90 și vest-germanul Willy 
Lesch — 2:21,12. In cursa feminină s-au 
impus schioarele austriece, care au ocu
pat primele două locuri : Sigrid Eberle 
- 1:52,68 și Brigitte Schroll - 1:53,17.
Sportiva franceză Brigitte Jeande] s-a 
situat pe locul trei cu 1 :53,24.

Cursa de 15 km, din cadrul concursului 
internațional de schi-fond de la Nava- 
coirada. s-a încheiat cu victoria Spor
tivului Italian Mario Varesco, cronome
trat în 57:59. Pe locul secund s-a clasat 
compatriotul său Lino Zanon 58:56, 
urmat de elvețianul Christian 
59:13. Schiorul francez Michael 
rent a ocupat locul 5, cu iii

Marele premiu ciclist de la

Pfeutei — 
Didierlan- 
00:34

Antibes a 
fost cîștigat de tînărul rutier belgian Van 
Madelghem. cronometrat pe distanța de 
140 km în 3h 28:15. De menționat că în
vingătorul cursei a căzut Ia o busculadă 
la km, 70, s-a rănit la coapsă, dar a 
prins plutonul fruntaș, pentru a se im
pune apoi la sprintul final
Ml
Competiția organizată de Automobil Cui
bul din Turcia a fost ciștigată de echi
pajul grec Leonidas — Zumboulis pe o 
mașină <„Porsche“ (clasa 850—1150) Un 
alt echipaj grec : R-aftopouIos — Andra- 
nopoulos a ocupat locul doi. Locul treJ 
a revenit echipajului turc Aii Siphai —• 
Sevim Siphai.

Federația belgiană de atletism a alcătuit 
lotul atlețllor care vor face deplasarea 
la campionatele europene pe teren aco
perit de la Grenoble. Din echipă nu vor 
face parte cunoscuții campioni Emile 
Puttemans șl Andre de Hertoghe care 
sint angajați intr-un turneu in SUA. De
legația atlețllor belgieni cuprinde pe 
Jloels (50 m). Van den Wijngaerde (400 
m), Reygaert (800 m), Mignon (1 500 tn). 
și Ornelis (3 600 m).

ȘTIRI o REZULTATE
Duminică s-au desfășurat 

imile Cupei Bulgariei. In urma re
zultatelor, la 15 martie sint pro
gramate primele jocuri din >- 
ti mi" i Lokomotiv Sofia — Dunav 
Ruse, Ț-S.K.A. — Beroe, Levski 
Spartak — Trakia, J.S.K. Spartak
— Slavia. De remarcat că dintre 
cele 16 echipe calificate în optimi. 
15 sînt din prima divizie, iar una 
din divizia secundă.

• La Yaounde au luat sfîrșit în
trecerile grupei A a campionatu
lui Africii. în ultimele două focuri 
disputate s-au înregistrat două re
zultate de egalitate i Kenya—Togo 
1—1 (1—0); Mali—Camerun 1—1 
(1—0). Iată clasamentul final al 
grupei A 1 1. Camerun — 5 p ; 2. 
Mali — 3 p : 3—4. Kenya și Togo 
cu cite 2 p fiecare. Pentru semifi
nalele competiției s-au calificat se
lecționatele Mali și Camerun.

• La Așhabad se desfășoară un 
turneu internațional de fotbal pen
tru echipe de juniori. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate în ca
drul grupelor t U.R.S.S. — R. F. a 
Germaniei 2—1 ; R. D. Germană
— R.S.S. Turkmenă 3—1 ; Iugosla
via — R.S.S Ucraineană 3—1 ; 
U.R.S.S. (formația secundă) — Un
garia 2—3 ; R. D. Germană — Un
garia 2—1 ; U.R.S.S. B — R.S.S. 
Turkmenă 3—0.

FOTBALULUI URUGUAYAN
decît să „Înghețe" prețurile bilete
lor de intrare, în nădejdea absurdă 
că ieftinind prețurile vor populariza 
fotbalul în rîndurile spectatorilor. 
S-a întîmplat însă că, scăzînd de 
cinci ori biletul de intrare, venitu
rile clubului s-au diminuat în pro
porția respectivă, îmbogățindu-se în 
schimb speculanții, care au avut grijă 
ca biletele ieftine să dispară Imediat 
de pe pîață. Fotbaliștii, în diferen
de cu cluburile jucau fără vlagă, 
meciurile erau neinteresante, iar pu
blicul a dispărut din tribune. Na
tional șj Penarol au supraviețuit 
greutăților, ridicînd prețul cotizați
ilor, dar celelalte cluburi au trebuit 
să apeleze la soluții disperate. Ast
fel clubul Central, vechi de 67 de 
ani, și-a adăugat denumirea de Es- 
panol, pentru a putea atrage colo
nia locală spaniolă. Nici Wanderers

— club vechi de o jumătate de se
col — nu stă mai bine, devreme ce, 
pentru a evita cheltuielile legate de 
prezența lui în capitală, s-â mutat 
în orașul provincial Pidras.

Veșnicele conflicte dintre jucători 
și administrațiile cluburilor duc la 
mari încurcături In calendarul cam
pionatului. Din cauza grevei jucăto
rilor săi, National a fost nevoit să 
amine trei meciuri de campionat. A 
fost creată o comisie guvernamental:: 
pentru readucerea ordinei, dar ho- 
tărîrile ei nu sînt luate în seamă 
de nimeni. Astfel că. la ora actuală 
meciurile se dispută absolut îa tn- 
tîmplare, totul plutește în nesigu
ranță și nu se știe dacă va exista 
sau nu un campionat al anului cu
rent.
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