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RAIDUL NOSTRU PRIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN ORAȘELE 

PLOIEȘTI, SIBIU, BACĂU Șl HUNEDOARA

sociotla sportivă reprezintă cadrul cel mai potrivit pentru o largâ cu
prindere a oamenilor muncii tn practicarea exereitiiior fizice ți spor
tului de masă.

Tn înfăptuirea acestui obiectiv, consiliile asociațiilor sportive dovedesc 
deseori multa inițiativă, spirit organizatoric și, în general, o preocupare care 
se cere remarcată.

Șîn», însă, și cazuri în care pe linia atragerii marii mase a oamenilor 
muncii în activitatea de educație fizică și sport se face încă prea puțin. Exis
tă pe alocuri tendința de a căuta diferite |ustificări, de pildă aceea că tere
nurile de șport sînt insuficiente sau că acestea sînt destinate activității de 
performanța, nu de puține ori de o valoare îndoielnică.

In etapa actuală, chiar rolul asociațiilor sportive —- în cadrul acțiunii 
generale de atragere a salariaților în practicarea educației fizice și sportu
lui de masă — crește în mod deosebit și prin faptul că ele trebuie sâ se 
ocupe cu consecvență și de îndrumarea activității membrilor lor și către ac-
tivitafi individuale, cu o verificată ți recunoscută eficiență. Ne-am propus sâ 

> printr-un raid-anchetă efectuat în mai multe orașe — care este 
preocupare ai celor cu responsabilități în această direcție, pentru 
în viață a unor asemenea deziderate importante.

sondăm — 
gradul de 
traducerea

ploiești Calendare și „calendare"
Uzinei» 1 

materială, __  ____ ___ _______
înot descoperit, un teren de fotbal, o 
pistă de atletism cu sectoare de sărituri 
șl aruncări, un teren de handbal, unul 
de volei, două de tenis ți o sală (neo- 
mologabilă) de sport, pentru jocuri șl 
dezvoltare fizică generală.

Trebuie să amintim că toate aceste te
renuri se află In imediata apropiere a 
uzinei. Contruntlndu-se calendarul spor
tiv al asociației sportive Prahova pe 
anul 1971 cu aceste posibilități mate
riale, se poate constata o acoperire a- 
proape Integrală a acestora din urmă. 
Dar, din acest punct de vedere, calen
darul prezintă o anomalie : programarea 
unor competiții la popice (care au și 
aici multi iubitori) și eforturile ma.i 
ale asociației n-au avut ca prim obiec
tiv amenajarea unei arene, fie ea 
și tn aer liber. în plus, existenta doar 
a unuj te.-en de fotbal (solicitat, in 
principal, de echipa Prahova — campio
natul ludețean — ți cea de Juniori) nu 
poate permite organizarea campionatu
lui pe asociație decît între reprezenta
tivele Intersecții. Or, secțiile, cuprinztad 
un număr apreciabil de salariațl, prea

Mai Ploiești posedă o bată 
formată dintr-un bazin de

acestmulțl amatori nu pot pracrlca 
sport.

Campionatele Interne șt diferitele com
petiții cu caracter de masă la unele 
ramuri sportive, practicate aproape re
gulat (înot, șah, tenis de masă și de 
cimp. orientare turistică, volei handbal, 
fotbal ți cros, la care se adaugă 
cursiile organizate - - — '
aproximativ 30 la 
masă a salariaților. 
punzătoare. Ar mal 
tul — pozitiv — că_______ _____________
ramtlD de sport sînt proporțicr.al pro
gramate ce-a lungul întregii perioade 
a anului, accesibilă sportului. Spre 
exempțu. orientarea turistică a fost cap

ex- 
periodic) cuprind 

rută din Întreaga 
Este o cifră cores- 
O de adăugat fap- 

activitățlle Ia aceste

de afiș tn lunile aprilie („Cupa semicen
tenarului"), iulie—august (campionatul 
asociației sportive), octombrie („Cupa 
Prahova"), Iar voleiul în aprilie, iulie și 
august, noiembrie și decembrie, prin 
diferite competiții.

Constatările făcute la Rafinăria l plo
iești sînt mal puțin îmbucurătoare In 
primul rînd, din cele trei (I!) bazine de 
Înot, unul este închis, iar celelalte două 
folosite de... locuitori ai cartierului, ne- 
salariați al întreprinderii ; apoi. unul 
dintre cele două terenuri de fotbal (al 
doilea fiind situat la 3 km de Întreprin
dere) șl unul dintre cele 3 de tenis de 
cimp sînt Închise ; mal e o masă de 
ping-pong (la aproximativ 2 000 de sala- 
riați); râtnin o arenă de popica cu două 
piste, o sală de box (folosită aproaoe 
exclusiv pentru pregătirile echipei de 
performantă), trei terenuri de volei și 
10 „cimpurl" de șah.

Să analizăm puțin, spre exemplu, ac
tivitatea de masă la popice. Anul tre
cut, timp de 6—7 luni, asociația — 
a pus la dispoziția secțiilor 
bine !) în limita timpului 
bil, această arenă. Unei 
ti venea rfndul cam de două __
lună, fapt care înseamnă pentru un sa
lariat circa 12 zile pe an de practicare 
a sportului preferat. Ceea ce este — 
oricum — foarte puțin.

Eforturile — lăudabile, de altfel, «le 
asociației sportive șl neglijate, din pă
cate, tn alte întreprinderi — de a orga
niza IntSnlri ca sportivi fruntași, confe
rințe pe teme sportive sau chiar simul
tane de șah — sînt insuficiente centru 
a fi atins scopul principal al educației 
fizice St «portului — recrearea șl, mal 
»les, recuperare» forței d8 muncă prin 
mișcare.

sportivă 
(foarte 

dlspont- 
secțli 

ori pe

Radu NEMTEANU

sibiu Nemulțumiri in sensul bun al cuvîntului
„Biografia* asociației sportive a 

uzinelor „Independența* este plină 
de dinamism.

-Campionatul asociației, Ia fotbal 
și la handbal, de pildă, a ajuns 
Ia un moment dat să nu maj sa-

tisfacă pretențiile. Angrenarea ana- 
terilor era parțială, intrucît calen
darul competițional se interfera cu 
perioada concediilor- Soluția a

(Continuare ir) pag. a 3-a)

PROGRAMUL

TURNEULUI

HANDBALIȘTILOR

DIN MAROC

Reprezentativa masculină 
handbal a Marocului, aflată în tur
neu tn țara noastră va Inului, tn 
zilele următoare, echipele Rafinăria 
Teleajen, Voința București și Di
namo București. Jocurile se vor 
desfășura după următorul program:

Simbătă, Ia Ploiești, de la ora 
18. eu Rafinăria Teleajen.

Duminică, de la ora 19, în sala 
Fioreasca, cu Voința București.

Marți, de Ia ora 19, în sala Di
namo. cu Dinamo București.

de

22 DE BOXERI LUPTA, DUMINICA 
LA CIRCUL DE STAT

v

• Năstac nu admite nici un contracandidat la șefia categoriei 
• Covaci susține că lipsa îndelungată din ring nu-l va dezavan
taja • Gyorffi în pragul unei încercări riscante

După o îndelungată așteptare, ma
rea familie a iubitorilor boxului din 
București se va reuni duminică di
mineață tn jurul ringului instalat în 
eleganta arenă a Circului de stat. 
Nerăbdarea cu care am așteptat a-

.In programul 
tiinirea dintre 
care singură ar putea umple arena 
circului, mai sînt și alte meciuri de 
mare interes. Mihai Aure! — Ștefan 
Boboc, Constantin Gruiescu — Anton

galei, exceptind în- 
Cuțov și Dobrescu,

ION GYORFFI ALEC NĂSTAC

1

IN PARCUL OLIMPIC DE LA MilNCHEN
AU FOST PLANTAȚI DOI BRAZI ROMÂNEȘTI

La ceremonie au luat
de organizare a J.O.,

cuvintul WILLI DAUME, prețe dintele Comitetului
ți consulul PETRE OLARU, atațat olimpic român

crea die Un arbore caratterist.c 
da țările lor. In acest fel. în preaj
ma locului de desfășurare a Jocu
rilor Olimpice se va crea, cu timpul 
o adevărată dumbravă olimpică, 
ic mp moașă $> simbclică. dincolo de 
valoarea botanică.

Ceremonia plantării brarilcr ro- 
măreșo a avut loc la poalele dea- 
luliâ olimpie, tn partea sudică a 
parcului olimpic, ta preajma ma- 
reî-j stadion central. în apropier- a 
căi i de acces ce v» purta c

DE HOCHEI ÎN CAPITALĂ
TURNEU INTERNAȚIONAL

$■ acenfiîle m Ir. rLeneșe au 
fost de fată

Atașatul climpce rotr-â-i Petre 
Olaru, ți presecmtel-e CLOJ.O- WUli 
Daume. au ținut orvintări. subli
niind însemnătatea solemnității- Cu 
acest prilej, dL Deume a remarcat 
isbcricasa eclabcrare prietenească 
dintre Comitetul de rerar.izare și 
Comitetul Oiimpic Român, spmtnd 

Finah _S7-it si~-- că delegația 
tirilor rorvdni ra fi primită 
Munchen m deosebită căldură 

ți eu aplauze'.
Delegația româr.â a oferit partîti- 

panțjlor !a ceremonie o recepție fci 
saloanele restaurantului românesc 
din Munchen ^Monche.ntalerhîrten- 
stuben". Apoi, seara. dL Wîlli Da
ume a invitat pe partfcipanți !a un 
dineu în saloanele hotelului „Vier- 
jahreszeiten"

Au început antrenamentele pe patinoar. Bineînțeles primii care au încercat gheața proaspăt făcută au fost 
hocheiștii români, de la a căror ședință de pregătire vă prezentăm acest aspect general.

Astăzi și mtine după amiază, se
lecționata de hochei a țării noastre 
își începe ultima și cea mai impor
tantă etapă a pregătirilor sale, ve- 
rificîndu-și potențialul prin două 
partide internaționale susținute in 
compania formațiilor EV Fiissen

(R. F. a Germaniei) și selecționata 
orașului Sverdlovsk. Jocurile vor 
avea loc în cadrul unui turneu in
ternațional organizat in Capitală, 
la patinoarul artificial ,,23 August". 
Iată programul competiției :

Azi, de la ora 16,30 : Selecționata

de tineret a României — Sverdlovsk, 
de la ora 19 : România A — EV 
Fussen.

Mîine, de la ora 16,30 : Selecț. de 
tineret — EV Fiissen, de la ora 19: 
România A — Sverdlovsk.

Cu; an, Gabriel Pometcu — Eugen 
Gorea, Antoniu Vasile — Gheorghe 
Ciochină, pot fi considerate adevă
rate finale de campionat. Cu mare 
curiozitate ți emoții sînt așteptate 
confruntarea dintre campionul mij
lociilor Alee Năstac și proaspătul 
promovat în categoria celor 75 de 
kilograme. Ion Gyorffi, precum și 
reintrarea fostului campion Ion Co- 
vaci-

ALEC NASTAC „Dacă 
meciul de duminica ? II 
Gyorffi..."

Campionul categoriei 
mică și-a părăsit colegii _
și va încerca duminică dimineață să 
se Impună direct în fața „șefului 
mijlociilor", Alee Năstac. Vom avea 
prilejul să asistăm Ia un meci spec
taculos in care puncheurul Nâstac va 
avea de contracarat „vicleniile* lui 
Gyorffi. Vicecampionul european de 
la Madrid așteaptă- partida cu un 
optimism total : „Dacă voi cîțtiga 
meciul de duminică ? II spulber pe

voi cîștiga 
spulber pa

mijlocie
de 71 kg,

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 3-a)

CE SE ÎNTlMPLÂ CU FORFAIT-ul
> HOCHEIȘTILOR FRANCEZI?

Vestea că reprezentativa Franței 
nu va iua parte 'la întrecerile grupei 
B a campionatului mondial a provo
cat, cum este ușor de înțeles, o mare 
nedumerire. Cu atît mai mult cu _ cit. 
abia cu puține zile înainte de. primi
rea acestei comunicări, la sediul. Co
misiei de organizare sosise o scrisoa
re din partea forului de specialitate 
francez prin care se confirm» partl-

ciparea, anunțîndu-se totodată și lo
tul care va face deplasarea.

Ce s-a intimplat între timp? Orga
nizatorii grupei B a C. M. nu știu 
prea mult și sînt efectiv derutați, 
deoarece absența jucătorilor francezi 
de la startul competiției va provoca 
serioase perturbări, legate de modifi
carea programului, de felul în care 
se va proceda cu punctajul etc. Tcc-

mai în acest scop, în cursul zilei de 
ieri federația noastră de hochei a 
luat legătura telefonic cu președin
tele Ligii Internaționale de Hochei, 
dl. Brian Ahearne, anunțîndu-1 de a- 
cest forfait și solicitîndu-i nu numai 
părerea, dar și intervenția pentru ca 
eventual formația Franței să fie, 
totuși, prezent» la București.

IAȘI, 16 (prin telefon, de la trimisul nostru). — De azi, Iașu. 
a intrat în rîndul orașelor din țara noastră care dispun de o mo 
dernă ?i spațioasă sală a sporturilor. Situată în zona de agremen 
din spatele Palatului Culturii, noua sală vine să marcheze creșterea : 
mișcării sportive în orașul și județul Iași, să creeze condițiile ne
cesare dezvoltării acesteia în continuare.

La începutul festivității, tovarășul Ion Mancluc, prim secretar a. 
Comitetului municipal de partid, primarul orașului, a tăiat panglicii 
inaugurală de la intrarea principală, după care tovarășii Petre Mâl 
comete, Alexandru Dumitrache, secretari ai Comitetului județean 
P.C.R., Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., Ion Șorcaru, președin 

tele C.J.E.F.S. și alți reprezentanți ai orgânelor locale de partid și 
de stat au vizitat frumoasa bază sportivă.

Succint, iată cîteva date despre noua perlă sportivă a lașului. Clă
direa are formă dreptunghiulară, cu exterioare din beton și sticlă, 
iar acoperișul suspendat este susținut de cabluri. Tribuna pliantă se 
poate strînge în zilele de antrenament, soluție tehnică folosită pen 
tru prima oară în țara noastră. Capacitatea tribunelor — 2 500 
locuri.

Modesto FERRARINI

iNCEPlND DE AZI, LA IAȘI

SE REIA CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL

Incepînd de astăzi, noua sală a 
sporturilor din Iași, găzduieș
te timp de trei zile etapele a 
XIII-a, a XlV-a și a XV-a din 
campionatul masculin de handbal, 
divizia A. După o întrerupere des
tul de lungă, se reia deci cea mai 
reprezentativă competiție internă. 
Ea va fi purtată sub semnul incer
titudinii care plutește în rîndul e- 
chipelor din partea a doua a cla
samentului.

De altfel, aruncînd o privire pes
te programul celor trei etape care 
se vor desfășura la Iași, remarcăm 
în cadrul acestui turneu cîteva par
tide de majoră importanță pentru 
configurația clasamentului, în spe
cial între locurile 5—10. S. C. Ba
cău vă întîlni pe Politehnica Timi
șoara și pe Politehnica Galați — 
ultimele două clasate. Apoi, extrem 
de disputat se anunță și meciul 
dintre ocupanta locului 8, Dinamo

Brașov și Politehnica Timișoara, 
în fine, „capul de afiș" al turneu
lui este deținut de jocul Universita
tea București — Dinamo București, 
programat în ultima etapă. Iată, 
însă, clasamentul:

1. Steaua
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Dinamo Bv.
9. Polit. Tlm.

10. Polit. Galați

PROGRAMUL DE AZI

Dinamo Buc. 
Univ. Buc. 
Univ. Cluj 
Tro tușul 
S.C. Bacău 
Indep. Sibiu

U 12 0 0 242—152 24 
12 10 0 2 233—160

8 13 193—167
6 2 4 201—214
4 17 183—198
4 1 7 182—208
4 0 8 184—224
3 18 177—211
2 2 8 179—205
1 4 7 167—201

12 
12 
12
12
12
12
12
12

20
17
14
9 •
9
8
7
6
6

14,30: Politehnica Timișoara — 
S. C. Bacău, 15,45: Dinamo Bra
șov — Universitatea Cluj, 17,00: 
Politehnica Galați — Dinamo Buc., 
18,151 Independența Sibiu — Stea
ua, 19,301 Trotușul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Universitatea Buc,

ASTA-SEARA, PE STADIONUL „23 AUGUST"*

STEAUA
UN MECI BINEVENIT PENTRU TOATĂ LUMEA!

Nici că s-ar fi putut o mai bună 
potriveală in programarea meciu
rilor decît acest Steaua—U.T.A. '. 
Reprezentantele noastre în cupele 
europene — aflate înaintea «mor 
examene de supremă dificultate — 
se vor găs- față In față astăseară 
Intr-o „repetlț e generală*, pentru 
fiecare dintre ele, și — în același 
timp — pentru o partidă a cărei 
importanță — din unghiuri diferi
te de vedere — este la fel de mare 
ți pentru formația bucureștear.ă 
și pentru cea din Arad-

Steaua luptă pentru a rămine Ia 
suprafață. Tnțelegind prin asta pri
ma jumătate a clasamentului și 
deci, o platformă de unde sâ ma 
incerte, eventual, o zvînctre- L'.T.A 
îți joacă Ia București— liniștea .vi
itoarelor săptămîni. Alte pierderi 
din provizia de toamnă ar apropia 
grusul urmăritoarelor ți asta nu- 
poete fi mdîferent echipei Iui Ni 
nclae Dumitrescu.

Joc Ia lumina reflectoarelor. 
Prima nocturnă de campionat p> 
stadionul -23 August", fapt cart 
ajută ți pe Steaua și pe C.T-A- 
programate să joace tot sub Iu 
mină artificială la Munehen ți la

Londra. Un serviciu reciproc și 
binevenit și pentru o echipă și 
pentru cealaltă. Un alt avantaj al 
acestei programări căzută așa de 
util și fără voia autorului ei care 
o elabora la sfîrșitul verii 1971.

Tn sfîrșit, o revedere cu cîțiva 
dintre internaționalii noștri

Și gațl să nu uite că miine seară sce
na pe care se află se numește, to
tuși, „campionat-1. Atîtea și atîtea 
motive care ne îndeamnă să fim 
mîine. Ia ora 19, pe stadionul „23 
August*, luminat de noile și pu
ternicele sale reflectoare...

Ce va arăta tabela de marcaj la

Citifi In pag. o ll-a

SAPPORO: Semnificații
>

avertismente și perspective
• Intii prim-planul slăbiciunilor proprii fi apoi

motivările obiective

• Influența

• Ce viitor

• întărirea

accentuată a progresului tehnicii

să fie rezervat sporturilor de iarnă?

răspunderii in pregătirea participării

la Olimpiada de vară

Ieri, Intr-un moment de relaxare, fotbaliștii de la U.T.A. au făcut o 
plimbare prin Capitală. Iată-', pe elevii lui, V Dumitrescu pozînd obiec

tivului fotografia pe unul din bulevardele bucureștene.

modă*, dacă îi avem în vedere pe 
Sătmăreanu, pe Domide ți Broșov- 
schi (Tordănescu este accidentat) 
Și o luptă de idei între cei doi 
vechi „lupi de fotbal", Valentin 
Stănescu șl Nicolae Dumitrescu, 
care vor revedea partiturile pentru 
>.minutele de foc* din fața lui 
Bayern și Tottenham, fiind obli-

Foto i S. BAKCS.I

Încheierea „conturilor" ? Egalitatea 
nl se pare „semnul" cel mai proba
bil, gîndindu-ne la tradiția bune
lor jocuri ale lui U.T.A. la Bucu
rești și la ezitările bucureștenilor 
în acest început de sezon, vizibile 
mai cu seamă în a doua repriză a 
fiecărui meci.

Klimi» IQNESCV



Jocurile Olimpice de iarnă '72 au prefigurat marea bătălie de la J. 0. de vară '72

SAPPORO: SEMNIFICAȚII, AVERTISMENTE Șl PERSPECTIVE
S-a împlinit o lună de la festivitatea de 

închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
din dcea seară de 13 martie, cînd la 
ieșirea din „Palatul de gheată Makoma- 

nai1', delegația română privea la spectaculosul 
ioc de artificii și la munții din jur, pe care 
încercările el stăruitoare nu au reușit să-i 
aducă decît prea puține satisfacții. Boberii și 
biatloniștii noștri nu aveau, Intr-adevăr, de ce 
să fie veseli. I-a emoționat festivitatea de în
chidere, comparabilă cu un fastuos și multi
color final de carnaval sau de teatru de re
vistă, realizat însă cu o admirabilă discreție, 
i-a. mișcat pe băieții noștri grandoarea Olim
piadei de la Saipporo, dar pe fețele lor se putea 
observa regretul, tristețea pentru prezența mo
destă în clasamentul pe națiuni ; locul ÎS—19 
din 35 de țări participante, dintre care unele 
tgi avut de la bun început o prezență simbo
lică. Mulți dintre „olimpicii" noștri știau că 
pe linsă unele motivări obiective, nu pot avea 
eeu^iința împăcată in ceea ce privește pregă
tire» temeinică, fără fisuri.

Era o tăcere semnificativă, care a durat și 
ne partptsrsul înapoierii spre tară pînă la ul
tima esfală spre București, cînd a fost timp 
nentru n scurtă trecere în revistă a participă
rii la Sapporo. Se făcitse primul pas către vi
itoarele analize. Au urmat dezbaterile din co
loanele ziarului nostru pe fiecare ramură de 
iport, apoi analizele făcute de federațiile de 
Specialitate cu conclrtziile acestora, iar în zi
lele care tirmeazâ, Comitetul Executiv ai 
C.N.E.F.S. va lua măsfurile necesare pentru dez
voltarea sporturilor noastre de iarnă într-un 
ritm mai rapid.

Din capul locului trebuie să constatăm că 
în ultimii 20 de ani. sporturile noastre de iarnă 
au realizat în timp un salt considerabil — ca 
instalații șî stațiuni montane — comparativ eu 
dotarea și experiența în acest domeniu, ca și 
Inexistente înainte de 1944. Bacă în trecut, nu
mărul practicanăilor schiului se cifra în jur 
de 20 000, astăzi el poate fi estimat Ia aproxi
mativ 200 000 Tar dk la un singur schilift odi
nioară, astăzi avem circa 20 de mijloace meca
nice (schilifturi, teles caune, tctecabine). In ceea 
ce prfveșto procesul de modernizare a stațiu
nilor de munte, este la îndemîna oricăruia din
tre noi să-1 constate, cînd Urcă la Sinaia, Pre
deal sau Poiana Brașov, pentru a numi doar 
cele trei localități de reputație turistică euro
peană.

De asemenea, trebuie- să înregistrăm progre
sul, în unele cazuri chiar de mari proporții, 
înregistrat de țările cu mai vechi tradiții, deci

cu o bază materială mai puternică, fapt care 
a făcut să se mențină și, in unele cazuri, să 
fie mărit decalajul pe plan extern între posi
bilitățile celor ce practică la noi sporturile de 
iarnă și ale sportivilor străini, din regiuni cu 
ierni lungi și dotare corespunzătoare. Statisti
cile internaționale afirmă că după cel de ai 
doilea război mondial a avat loe in lume o 
adevărată explozie pe planul practicării schiu
lui. cn o creștere de la 3 000 900 sportivi in 
1945 la 20 000 000 in prezent, ceea ce a adus, 
desigur, și mărirea corespunzătoare a numă
rului de stațiuni și de performeri, ca de pildă 
în Franța, unde numai în ultimii 5 ani au 
fost construite 15 noj stațiuni de munte, cu o 
capacitate de 30 000 de paturi, iar numărul 
schiorilor francezi legitimați a depășit. în acest 
an. cifra de 600 000.

Este neîndoios faptul că sporturile de iarnă 
din țara noastră ar fi înregistrat un progres 
mai mare și am fi avut o reprezentare satis
făcătoare la Sapporo dacă, din mijloacele ma
teriale puse la dispoziția mișcării sportive de 
către statul nostru de-a lungul anilor, s-ar fi 
repartizat sumele necesare și pentru dezvol
tarea bazei materiale cerută de aceste sporturi. 
Această reținere, la care s-a renunțat parțial 
în ultimii 4—3 ani, n-a fost intimplătoare : s-a 
considerat că sporturile de vară pot aduce o 
consacrare internațională mai rapidă, ceea ce 
de altfel s-a și petrecut dacă ținem seama de 
cele 54 de medalii (15 de aur, 15 de argint și 
24 de bronz) cucerite tie sportivii noștri la 
ultimele olimpiade de vară postbelice, consti
tuind o realizare excepțională, incomparabilă 
cu trecutul sărăcăcios al sportului românesc : 
2 medalii olimpice (una de argint și una de 
bronz) cît fuseseră obținute înainte de 
23 August 1944.

Pe de altă parte o coincidență nefericita a 
făcut ca în perioada ultimilor ani — tocmai 
aceea a începutului de investiții mai substan
țiale pentru sporturile de Iarnă — să se pro
ducă schimbări de climă pe continentul euro
pean, schimbări care au adus și pe teritoriul 
țării noastre și pe al țârilor vecine, ierni 
ușoare și chiar foarte ușoare, cu zărx.dă ex
trem de puțină, îneîț nici stațiunile de munte, 
așezate la aproximativ 1 200 metri, să nu aibă 
zăpatiă pentru schiat Iată, deci, o dif’cuita’e 
obiectivă împotriva căreia este imposibil de 
luptat pentru că urcușul la înălțimi foarte nari 
este extrem de costisitor, nerentabil ca timp și 
efort, ceea ce face ca practic cea mai mare 
parte a amatorilor de schi, sâ reur.țe '.a acest 
sport.

Sapporo goana după materiale perfecționate șl 
inovații in materie de echipament. Compoziția 
oțelului pentru patinele boburilor, fibra schiu- 
rilor, varietatea de ceară pentru schiuri, țesă
tura și modelul echipamentului, în așa fel incit 
boberii arată ca niște cosmonauți, iar schiorii 
ca piloții de vînătoare. Elvețienii au cumpărat 
patine de Ia vest-germani cu prețul echivalent 
al unui bob, la rindul lor vest-germanii și-au 
modificat carena boburilor după modelele ita
liene. Au fost încercări de furturi de schiuri 
și ceară, iar cînd nu s-a reușit, s-a recurs la 
„spionaj" pentru aflarea formulelor de fabri
cație și de ceruire.

Ceea ce a impresionat în mod deosebit a fost 
aportul științei și medicinii în procesul de pre
gătire și în concurs. Delegațiile și-au adus un 
numeros personal medical și de cercetare, in 
așa măsură incit delegațiile mari cuprindeau 
personal auxiliar pînă la 2,3 din numărul spor
tivilor. Acum, știința și medicina au depășit 
etapa de documentare și cercetare, sau dacă 
este vorba de medicină, stadiul preventiv și cu
rativ, puțind interveni cu precizie în procesul 
de antrenament, cu mijloace obiective de mă
surare și conducere a procesului de instruire, 
ajutind în mod concret pe sportivi și antrenori.

Oamenii de știință și medicii afirmă că au 
reușit să stabilească mijloace precise, cu aju
torul cărora programează pregătirea sportivilor 
pentru a atinge forma maximă la datele cerute 
de calendarul international. Ascultîndu-i, ai 
senzația că pun la punct mecanisme și nu oa
meni din carne și case.

In ceea ce privește medicina, există și ten
dințe condamnabile, ca de pildă realizarea unor 
substanțe dopante, care la analizele antidoping 
dau rezultate negative. Procedeu neloial, anti- 
sportiv, dar dacă se dovedește infailibil la con
trol. acordă avantaj unora în dauna altora. Nu 
intenționăm de fel să recomandăm medicilor

CE VIITOR SÂ

iNTil PRIM-PLANUL SLĂBICIUNILOR

PROPRII Șl APOI MOTIVĂRILE OBIECTIVE
Această poziție dezavantajoasă a sporturilor de 

iarnă în primul rînd în ansamblul mișcării noas
tre Sportive și apoi în contextul internațional nu 
poate sâ absolve de critică pe sportivii trimiși la 
Sapporo și de răspundere, pe antrenorii și of - 
cialii, la nivelul federațiilor și al C.N.E.F.S., cere 
s-au ocupat de pregătirea olimpicilor.

Așa cum a fost situația la Sapporo, grea, cu o 
concurența acerbă, de cea mai bună calitate, 
s-ar fi putut ceva mai mult chiar dacă acest CEVA 
nu ar fi dat nici pe departe motive de satisfacție 
totală, de înscriere în circuitul de mare valoare 
în sporturile de iarnă. Acest CEVA s-ar fi putut 
concretiza printr-o medalie de bronz la bob și 
locurile 4—6 la biatlon ștafetă și individual în ju
rul cifrei 10.

Cauzele care au determinat comportarea spor
tivilor noștri la Sapporo sub limita posibilităților 
lor maxime, deci sub așteptări, pot fi rezumate 
astfel :

1. _ PREGĂTIRE FIZICA INCOMPLETA PENTRU 
EFORTURI MAXIMALE

2 — INCONSTANTA IN PERFORMANȚE, 
ATÎT LA ANTRENAMENTE CIT Șl LA CON
CURSURI;

3. — LOTURI RESTRTNSE. CONSERVATOARE, 
CARE DESCHID GREU PORȚILE PENTRU PROMO
VĂRI ;

4. — PREFERINȚA PENTRU PREGĂTIREA Șl SE
LECȚIA DE LABORATOR.

Pregătirea fizică generală este o problemă la 
ordinea zilei în sportul nostru, nivelul acesteia fiind 
nesatisfăcător din cauză că sportivilor le displace 
să lucreze pînă la capăt în această direcție, mul- 
țumindu-se cu rezistență și forță medie, adică atît 
cît să le justifice prezența în loțurileși echipele 
reprezentative, iar antrenorii nu insistă nici ei cît 
ar trebui, fie pentru menajamente, fie din como
ditate, deoarece multora le place să conducă pro
cesul de antrenament de pe margine.

Raportată la sporturile de iarna, problema,, cel 
puțin pentru bob, pare, la prima vedere, nepotri
vită, insă vom constata că ea are aceeași valoare 
în realizarea performanței, ca și la oricare alt 
sport. In coloanele ziarului nostru au apărut apre
cieri calde pentru marele nostru sportiv Panțuru, 
apariția cea mai prestigioasă în bobul românesc 
din ultimii 30 de ani. Cît de grea este pătrunde
rea printre fruntașii bobului mondial ne-o arata 
și faptul că au trebuit să treacă peste trei decenii 
de la performanța lui Papană și Frim, campioni 
mondiali (193334) pentru ca să ovem o nouă 
vedetă, capabilă să obțină o altă consacrare, 
olimpică, de iarnă, pe Panțuru. Dacă acesta n-a 
putut cîștiga pe pista de pe muntele Teine o me
dalie olimpică, eșecul se datorează și lipsei de 
forță a reputatului nostru pilot. După cum se știe, 
forța de start dată de împingerea bobului de că
tre' cei doi boberi are o mare importanță hotă- 
ritoare pentru reușita coborîrilor în timpi exce
lent!. Tocmai Ia această primă fază, Panțuru este 
deficitar și el ar fi putut să realizeze cit Zangor 
„pasagerul" lui, superior la acest capitol, dacă 
s-ar fi pregătit în mod special pentru a obține o 
forță mai mare la împins. De ce n-a făcut-o. Pan
țuru ? Pentru câ în jurul marilor noștri sportivi se 
creează o atmosferă de ultramenajament de multe 
ori fără să fie impusă de sportivi. Chiar Centrul 
de cercetări științifice al C.N.E.F.S. atunci cînd a 
testat capacitatea și forfa fizied a hoherilor, l-a 
omis tocmai pe Panțuru, deși șe cunoștea defi; 
cienfa campionului nostru. Desigur, nu * numai 
aceasta este cauza ratării unei medalii însă re
zultă clar că pregătirea fizica are o imensă im
portanță și că nu este permis nici unui sportiv s-o 
ignoreze, cu atît mai puțin antrenorilor și tehni
cienilor. .

Biatloniștii n-au fost nici ei excelent pregătiți 
fizic din moment ce, atunci cînd au forțat pentru 
a nu fi depășiți de adversari recunoscuți ca supe
riori, n-au mai dat randamentul normal în .poligon 
din cauza suprasolicitării, depășirii limitei de re
zistență în alergarea pe schiuri.

Inconstanța in performanțe constituie o altă di
ficultate în calea performanței românești. Ea s-a 
reflectat ălît la bob cît și la biatlon, mai puțin la 
cei doi schiori, Cristea și Brenci. Locurile realizate 
de boberi la antrenamente n-au mai .fost repetați 
la concurs, ceea ce înseamnă că emoția, teama de 
eșec au jucat un rol important față de antrena
ment, cînd s-a coborît fără griji de acest soi.. Ba, 
chiar în timpul concursului au fost făcute mari di
ferențe între coborîri, situație foarte rară în rîn-

durile celodalte echipaje care au concurat și aj 
obținut medalii. Și in oceos'ă privință, nesjguroa- 
țo o fost evidentă. Antrenorul Pașovschi și peca
rii soi ne-ou enunțai câ păta de bob de pe mun
tele Teine este favorabilă p io* 'or foorte *eh-ci, 
oen Pan*uru. Or, la concurs s-o coostatet că bo- 
lotârile bobului nestou cu fost moi numeroase ăe- 
ert oie celorlalte boburi fruntașe ș» «• acest M. 
fie că s-a exagerat de portec noastră, fie că cu 
fost subapreciate calitățile ce loricitîi-

Inconstanți au fost și b otio- știl, n-oi cu seomă 
în privința troger or, de rege o «r-o. c*ec se în 
antrenamente rind trâgecj *noi odihniți fizic și 
mai relaxați nervos și moi » abe în concurs Nu s-a 
știut cînd au fost de vise trăgătorii și cînd armele 
au devenit topii ispășitori.

Problema inconstantei, ca • problemă generală, 
păgubitoare pe ansamblul mișcării noastre spor
tive ar trebui să foca obiectul unei cercetări a 
Centrului nostru științific, specializat în ocecstă 
direcție.

Un olt osoec* core se desprinde din observarea 
mai atentă a selecționărilor, care privește și par
ticiparea la Sopporo, se referă 'a menținerea în
delungată în pregătire și competiție a unor loturi 
care iși schimbă greu fața. Ea se polarizează in 
general în jurul unor sportivi coasccrați și antre
nori permanenți, care de multe ori se închid ca 
intr-o carapace pentru a obține cît mai îndelun
gat timp unele avantaje, dintre care deplasările 
la competițiile internaționale nu sint cele mai de 
pe urmă.

Situația este alimentată de realitatea prea puțin 
convenabilă și anume c.â în multe sporturi și 
discipline, în primul rînd pentru bob și schi, 
rădăcinile sînt subțiri și atunci pregătirea și selec
ția seamănă cu o treabă de laborator. Fără pistă 
de bob, cu numai două boburi moderne, cu 7—8 
boberi demni de selecție și cu alți 20 boberi dile- 
tanți, pe boburi improvizate, iată toată pleiada 
□cestui sport la noi care ne-a oferit totuși meda
lia de bronz la Grenoble și locul al cincilea 
la Sapporo. Dar, cît timp ne vom putea baza pe 
elemente de mare excepție cum este Panțuru ? 
lată întrebarea nr .1, valabilă nu numai pentru 
bob, dar și pentru multe alte sporturi. Schiul este, 
desigur, într-o situație mult mai bună decît bobul, 
însă comparativ cu alte țări constatăm că, de ase
menea, Dan Cristea și Virgil Brenci sînt mari ex
cepții. lată de pildă Japonia, care numără în jur 
de 7—8 milioane de schiori amatori, fabrică 4 
milioane de schiuri pe an și în plus importă din 
Austria. Totuși, în. pofida disproporției în clasa
mentul final olimpic, la proba de slalom uriaș, 
înaintea lui Dan Cristea se afla un singur japo
nez ! La fel. Statele Unite ale Americii, cu aproa
pe 2 milioane de schiori și circa 1000 de stațiuni 
de munte, a avut Ia Sapporo, în proba de slalom 
special, un singur sportiv înaintea lui Brenci ! Un 
vechi dicton ne sfătuiește sâ fim severi cu noi, 
cînd ne analizăm, dar să fim bucuroși cînd ne 
comparăm cu alții!

INFLUENTA

ACCENTUATA 

A PROGRESULUI 

TEHNICII
La Sapporo a fost extrem de evidentă înăs

prirea concurenței pentru titluri și medalii 
odată cu perfecționarea unor factori care ac
ționează dinafara sportivului și îi ajută perfor
manța, pe care i-arn denumi condiții favori- 
zante;

1. — CALITATEA MATERIALELOR SI A 
ECHIPAMENTULUI SPORTIV

2. — INTERVENȚIA ȘTIINȚEI SI MEDICI- 
NEI IN PROCESUL DE PREGĂTIRE ȘI ÎN 
CONCURS

3 — DEZVOLTAREA UNUI NOU TIP DE 
PROFESIONISM.

Cititorilor noștri le este cunoscută din rela
tările urmărite în timpul Olimpiadei de la

SPORTURILOR
Rezultatele nesatisfăcătoare de la Sapporo pun 

In discuție și utilitatea participării în viitor a 
sportivilor noștri la Olimpiadele de iarnă.

Ce hotărîre trebuie luată ?
Este necesar ca problema să fie pusă de pe 

ac un, iar răspunsul nu trebuie să întîrzie, dacă 
vrem ca hctâririle stabilite în timp util să fie 
operative și eficiente.

Bcbiil păstrează și va păstra încă o valoare 
.r ierna-,: :~.ală acceptabilă. DAR CE ÎNSEAMNĂ 
ACCEPTABIL ? După părerea noastră, a fi 'ac
ceptabil în confruntările internaționale inseani-

sau farmaciștilor noștri realizarea unor aseme
nea substanțe detestabile — ne declarăm total 
împotriva acesțora — dar, la noi se pare că se 
cade chiar in cealaltă extremă și anume aceea 
de a se elimina pină și susținătoarele de efort, 
admise de forurile internaționale, numai de 
dragul zicalei „să fim mai catolici decît Papa".

Prin urmare, sportul și sportivii se află în 
pragul unei cotituri revoluționare, în sensul*că 
ajutorul științifico-medical și progresul mate
rialelor și al echipamentului sportiv pot să con
tribuie în măsură aproape egală cu sportivul 
la realizarea marilor performanțe, mal cu 
seamă în sporturile tehnice.

Tendința aceasta este sprijinită în mod one
ros de marile fabrici de echipament și material 
sportiv, care au început să angajeze sportivi 
celebri pentru reclama lor, să organizeze chiar 
echipe proprii Comitetul Olimpic Internațional, 
in frunte cu președintele său Avery Brundage, 
s-a sesizat de situație și a luat măsura severi 
de a elimina pe Karl Schrantz de la Jocurile 
Olimpice de la Sapporo, pentru a pune stavilă 
pericolului ce ne paște, ca în curind să șe în
frunte pe arena internațională nu sportivii, ci 
mărcile fabricilor de materiale și echipament 
sportiv, și chiar alte soiuri de fabrici, ajungîn- 
du-se Ia sistemul curselor de automobile.

Astfel a luat naștere o formă de profesionism 
mai periculoasă chiar decît cea cunoscută, 
care va încuraja și mai mult abandonarea unei 
pregătiri pentru viață, concomitent cu cariera 
de sportiv de performanță, cu iluzia unor mari 
realizări bănești de pe urma contractelor cu 
fabricile producătoare de mărfuri sportive. Ca
zul Karl Schrantz a fost pilduitor pentru mo
ment, dar nu este sigur că în viitorul apropiat, 
sportivii de vază din țările occidentale nu vor 
deveni angajații acestor fabrici și va fi astfel 
instaurată o nouă formă de concurența, dacă 
ținem seama de potențialul uriaș al acestor în
treprinderi.

FIE REZERVAT

DE IARNĂ?
BI.ATLONUL trece sub semnul îndoielii. 

Sport foarte dificil și pretențios are, deocam
dată, îngreunată calea de afirmare de schiorii 
fondiști din țările cu ierni lungi, cu veche tra
diție în schi, țări aflate în număr suficient 
pentru ca să situeze pe biatloniștii români de 
la locul șase în- jos. Am pleda, în continuare, 
pentru acceptarea ideii de clasare de la nivel 
mediu în sus, iată insă că la Sapporo biatloniș
tii au obținut pe echipe locul a 9-lea din 13 
echipe, iar la individual, locurile 28, 32, 34 și 
52 din 53 de concurenți. Prin urmare s-ar cuveni 
ca ei sâ sară peste Olimpiada de iarnă de la 
Denver 76, fie ca cluburile și federația de spe
cialitate să introducă încă de pe acum gar
nitura de schimb reprezentată de noul val, 
buni fondiști dar, deocamdată, slabi trăgători 
cu capacitate de reprezentare pentru Olimpiada de 
iarnă din anul 1980. Pînă atunci, concursurile 
internaționale și campionatele europene ar fi 
un prilej nimerit de pregătire pentru o rein
trare mai demnă în arena olimpică.

SCHIUL este în situația cea mai privilegiată, 
datorită surprizei pe care au produs-o Dan 
Cristea și Virgil Brenci. Intrecînd așteptările și

justificînd deci încrederea care li s-a acordat, 
ei au obținut la Sapporo. grupe mai bune de 
calificare decît aveau pînă la începutul acestu> 
an. Ei au nevoie să participe la cît mai multe 
concursuri internaționale de anvergură, să de
vină într-un fel, un cuplu Țiriac — Năstase 
căci în companie aleasă, să încerece la Denvei 
’76 să se apropie de prima grupă a celor 10 
schiori faimoși din lume.

Schiul prezintă însă probleme complexe și 
rezolvarea celor mai multe dintre ele este ex 
trem de presantă i producția de schiuri și de 
echipament de schi, în special pentru copii si 
fie mărită și mai accesibilă ; amenajarea de 
pîrtii simple, de schilifturi și spații do cazare 
de asemenea accesibile; mărirea numărului de 
instructori; înființarea unei școli naționale dc 
schi, ameliorarea șl obiectivizarea Instruirii 
sportive, Iată numai cîteva din prioritățile 
strict necesare pentru dezvoltarea acestui sport

PATINAJUL devine problema cea mai spi
noasă. In primul rînd, pentru că patinajulu' 
viteză nu i s-a acordat atenția cuvenită, deși 
oameni de specialitate clarvăzători puteau să 
pretindă de la federație și C.N.E.F.S. un sprijin 
minim pentru patinatorii de viteză, care, Ia 
Sapporo, ar fi reușit să urce mult mai ușor în 
prima parte a clasamentului decît patinatorii 
artistici. în al doilea rînd, patinajul artistic 
ne-a arătat că, în mai bine de 10 ani de efor
turi, nu s-a reușit nici cu fetele, nici cu băieții, 
să se ajungă la un nivel satisfăcător de repre
zentare, satisfăcător însemnînd apropierea de 
primele 10—15 locuri la individual feminin și 
masculin.

Federației de specialitate i-ar veni foarte greu 
să răspundă la întrebarea de ce într-un deceniu 
de activitate a reușit să scoată în competițiile 
internaționale importante numai 3 patinatori 
(două fete și un băiat) care în ultimii patru ani 
de prezență pe patinoarele europene n-au pro 
g resat satisfăcător în comparație cu alți pati 
natori de peste hotare, din aceeași generație. 
Și de ce numai trei patinatori ?

Răspunsul pe care probabil nu-1 vom primi 
este ușor de aflat. Pentru că federația de pa 
tinaj n-a știut să conducă destinele acestui 
sport, dovedindu-se (așa cum a rezultat din luă
rile de ouvînt cu prilejul mesei rotunde or 
ganizată la redacția noastră) lipsită de perso 
nalitate și fermitate, tolerînd o atmosferă dc 
subiectivism și neprincipialitate, cu repercusiuni 
asupra procesului de antrenament și dezvoltări' 
talentelor. Mai pe scurt, federația în cauză nu 
a dovedit, timp de 10 ani, capacitatea de a con
tribui la perfecționarea unor vîrfuri sportivi 
care să pătrundă în eșalonul superior al pati 
najului artistic european.

Ce trebuie făcut de aici înainte ? Nu poate 
fi vorba deeît de un program larg, acum cînc1 
prin eforturile generoase ale statului nostru, se 
ajunge la 12 patinoare artificiale, răspîndite în 
țară.

Ca prim punct se impune : reorganizarea fo
rului de specialitate și angajarea unui antrenoT 
străin, Ia curent cu tot ceea ce este modern in 
acest sport, cu un plan de activitate bine în
tocmit, care să dezvolte nivelul actual al pati
natorilor consacrați și să asigure, în viitorii opt 
ani, O elită de 7—8 patinatori, dintre care să 
fie făcută selecția pentru Jocurile Olimpice 
din 1980.

ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII ÎN PREGĂTIREA 

PARTICIPĂRII LA OLIMPIADA DE VARĂ

Francezii au încercat să explice marele 
lor eșec de la Sapporo prin „starea ne
convenabilă a zăpezii". Dar, zăpada a fost 
aceeași și pentru elvețieni — revelațiile 
J.O. de la Sapporo. Aceștia din urmă pă
reau cT au „perne de aer" sub schiuri.

Secretul elvețienilor era antrenorul 
PAUL BERLINGUER, „Doctorul Zăpadă* 
cum îl numesc sportivii săi. Acesta este 
specialist în „știința zăpezii". Cu două ore 
înainte de concurs, el se ducea pe pîrtie 
cu o eprubetă și un termometru și anali
za pe loc diverse eșantioane de zăpadă. 
Apoi combina 2—3 sorturi de ceară, pe 
care le încerca pe trei perechi de 
schiuri, făcînd imediat alegerea și comu- 
nicind, prin radio-ul portativ, echipei sale 
aflată la punctul de start, ce fel de solu
ție să aplice pe schiuri.

Acest „vrăjitor" din Beckrenried (orașul 
lui natal) s-a găsit la Sapporo în fața 
unor probleme dificile, căci francezii a- 
veau dreptate: compoziția zăpezii era 
neobișnuită, însă Paul Berlinguer a găsit 
soluția care a rămas secretă.

&\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nă ca un sportiv sau o echipă să se claseze DE 
LA PARTEA MIJLOCIE A CLASAMENTULUI 
ÎN SUS, sarcinile acestora fiind stabilite după 
criterii obiective ce rezultă din calitățile și per
formanțele cu care sînt acreditați sportivii 
noștri și rivalii lor în întrecerile internaționale. 
Dacă s-ar proceda astfel, nu ne-am mai face 
iluzii, n-am mai avea deziluzii și ne-am bucura 
de orice clasare, care va depăși barierele logice.

Bobul poate rămîne o ramură sportivă cu 
care să fim prezenți la Denver în anul 19'6, 
chiar dacă Panțuru, la vîrsta de 42 de ani la 
acea dată, nu va mai putea pilota. Va intra în 
joc însă Dragoș Panaitescu (29 de ani în 1976 >, 
al doilea pilot român de reputație, care la Sap
poro, ca debutant la J.O., a obținut Cupa Chal
lenge, oferită de S.U.A. pentru cel mai valoros 
echipaj debutant la această întrecere.

Realizarea pistei artificiale de bob la Sinaia, 
programată pentru anul viitor, este obligatorie 
pentru că numai așa se va dă posibilitatea unor 
antrenamente prelungite și organizării unor con
cursuri internaționale, care să facă sâ dispari 
principalele impedimente de pînă aoum.

Dezvoltarea acestui sport cu ajutorul unei in
tense propagande în rîndurile tineretului, cu 
boburi fabricate în țara noastră, cu un cam
pionat național prestigios, va putea să producă, 
sub bagheta unui maestru ca Panțuru, o serie 
de tineri boberi curajoși, dotați, viitori cam
pioni și participanți la campionatele interna
ționale.

I ctă că sporturile de 
iarnă pun în faja con
ducerii mișcării noastre

sportive o serie de probleme 
dificile. Dacâ bobului, schiu
lui, biatlonului și patinajului
adăugăm hocheiul și, even
tual, necesitatea specializării 
la săniufe, sport care a îm- 
părfit 9 medalii olimpice ne 
aflăm în fața unui program
divers, din core trebuie sâ se 
hotărască ce sporturi să de
vină competitive pe plan mon
dial și olimpic. Dacă avem 
în vedere dotarea actuală a
sporturilor de iarnă, care este
insuficientă din cauza priori
tății acordate sporturilor de 
voră, este de la sine înțeles 
că nu poate fi făcută în a- 
celași timp, o cotitură de 
180 de grade pentru toate 
aceste șase ramuri sportive 
de iarnă (la rîndul lor cu 
subdiviziuni). Este necesar, 
deci, să se stabilească o or
dine a sporturilor de iarnă. 
Care dintre ele să fie spri
jinite în mod substanțial, pen
tru ca sâ se culeagă roade 
cît mai curind cu putință î 
Aceasta este o alegere difi
cilă, în afara a două discipli
ne indiscutabil prioritare: bo
bul și schiul. In rest, to
tul depinde de fondurile pu
se la dispoziție, dar oricît 
ar fi acestea de mari, nu se 
va putea acoperi necesarul u- 
nui start pentru toate sportu
rile de iarnă, Io nivelul pre
tențiilor de astăzi. Prin ur
mare, C.N.E.F.S. va trebui sâ 
ia o hotârîre în direcția spri
jinirii unor anumite sporturi 
de iarnă pentru obținerea per
formanțelor mai înalte în vi
itorul apropiat. Astfel s-ar e-
vita o tmprăștiere prea mare 
do forțe și do fonduri, cu 
rezultate minore sau col mult

mediocre, așa cum a fost ca
zul pînă tn prezent.

De asemenea, va fi nece
sar să se apeleze la expe
riența unor specialiștii de pes
te hotare și la schimburi de 
experiență, specializări în unele 
ramuri ale sporturilor de iarnă 
— la schi și patinaj, în mod 
special — deoarece este e- 
vident că antrenorii noștri 
pentru aceste specialități nu 
sînt la curent cu cea mai a- 
vansatâ tehnicâ modernă.

Cert este — și Sapporo 
ne-a arătat cu prisosință a- 
ceasta — că sportivul de 
performanță bate pasul pe 
loc sau rămîne chiar în urmă 
dacă nu este ojutat de teh
nica modernă, de material si 
echipament, de știință și me
dicină. Din ce în ce mai mult, 
sportivul de performanță tin
de să semene cu un produs 
al propriilor lui calități, hăr
nicii și ambiții, dar și al u- 
nor dotări nevalorificate în 
trecutul apropiat.

Dar, mai întîi de toate, este 
vorba de ceea ce depinde de 
sportivii înșiși, La acest ca
pitol, mulți sportivi români 
sînt deficitari, așa cum a fost 
cazul și la Sapporo, iar cei
lalți, oflafi în pregătire pen
tru Jocurile Olimpice de vară, 
sînt și ei la fel de descope- 
riți cînd este vorba de pre
gătirea fizică, de constanță 
în pregătire și în rezultate, 
ca și în muncă și perseveren
ță, atribute care caracterizea
ză pe marii campioni olim
pici, chiar dacă în ajutorul 
lor vin cuceririle moderne 
din toate domeniile de acti
vitate.

Aproape toate lipsurile o- 
biective, constatate în pregă
tirea și comportarea olimpi
cilor noștri la Sapporo, sînt 
proprii și multor olimpici no

minalizați sau candidați pen
tru Jocurile de la Miinchen. 
S-ar putea ca semnalul dat 
de Sapporo să fie tardiv, dar 
este sigur că dacâ se vor 
lua măsuri imediate în ceea 
ce privește temeinicia pregă
tirilor și va fi înlăturată cît 
mai repede cu putință scăde
rea rezistenței, cum este cazul 
cu lotul de handbal și la alte 
loturi, dacă vor fi folosite ju
dicios toate mijloacele puse 
la dispoziția loturilor noastre 
olimpice; dacâ vor fi întă
rite aceste mijloace; dacă 
sportivii și antrenorii vor a- 
vea conștiința deplină a răs
punderii lor personale pentru 
reprezentarea sportului româ
nesc în cele mai bune con
diții și cu cele mai bune re
zultate posibile la Olimpiada 
de la Miinchen, atunci pot fi 
eliminate carențele constatate 
la Sapporo, caracteristice și 
pentru multe sporturi de vară.

Este de la sine înțeles că 
toți cei ce se ocupă de pre
gătirea olimpică de la nive
lul cluburilor, trecînd la cel 
al federațiilor și al conduce
rii Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
trebuie s-o facă mult mai 
bine decît pentru Sapporo, 
eliminînd, în primul rînd, ru
tina care se manifestă în a- 
nalize, controale șî prognoze, 
care oscilează în mod ciu
dat de la subaprecieri la 
supraaprecieri.

In fiecare din cele 162 de 
zile cîte au mai rămas pînă 
la startul J.O. de vară este 
necesar să pulseze o activi
tate plină de conținut, de dă
ruire, cu o pregătire metodi
că, perseverentă, cu dragoste 
pentru deplina consacrare o 
României pe plan sportiv in
ternațional.

Aurel NEAGU

>■
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C. MARINESCU-ANTRENOR

LA DUNĂREA GIURGIU
De clteva zile, antrenorul Cos

tier Marinescu a prelua! condu
cerea tehnică a echipei Dunărea 
Giurgiu, care activează în Divizia 
B — seria L Ca antrenor secund 
va funcționa, In continuare, Nico
lae Nemțescu.

Tr. BARBALATA, eoreșp.

» ,

DUPĂ „OPTIMILE * CUPEI ROMÂNIEI

DIVIZIA B APROAPE LA EGALITATE 
CU DIVIZIA A ÎN „SFERTURI"!

Meci amical

CEAHLĂUL P. NEAMȚ- 
I.T.A. PAȘCANI 2-2 (1-0) 

în cadrul pregătirilor In vede
rea returului, divizionara B Cea
hlăul P. Neamț a întîlnit formația 
I.T.A. Pașcani. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate, 2—2 
(1—1), în urma golurilor marcate 
de Niță (min. 30), Barbu (min. 67, 
autogol) pentru Ceahlăul, Zăloagă 
(min. 68) și Crețu (min. 69) pentru 
I.T.A.

Metalul București — un
Miercuri a fost ziua Cupei. O zi 

splendidă, de adevărată primăvară, 
cu mult soare, a creat un cadru 
excelent optimilor de finală. Iar 
Cupa, mereu darnică pentru amato
rii de surprize, nu și-a dezmințit 
nici de data aceasta reputația. Dar, 
parcă în acest an a oferit prea 
multe rezultate neașteptate 1 După 
ce în 16-imi, șapte devizionare A 
și-au luat adio de la trofeu, 
miercuri, alte patru colege ale lor 
au fost nevoite să... divorțeze de a- 
ceastă atît de atractivă competiție. 
Așadar, 11 formații din prima sce
nă a fotbalului românesc vor ur
mări sferturile de finală din... tri
bune, din ziare, la radio sau pe mi
cul ecran. Zece au pierdut între

CONCLUZII DUPĂ TREI PARTIDE =
ARGUMENTE PRO SI CONTRA 

TURNEELOR...
Ne găsim după două etape de 

cupă ți una de campionat, deci după 
două jocuri susținute de 7 din cele 
16 divizionare A (fiind eliminate in 
16-imile Cupei) și după trei meciuri 
disputate de celelalte nouă. Este un 
număr suficient de partide pentru a 
face aprecieri asupra comportării 
echipelor fruntașe 1 Și da și nu. în 
orice caz, un lucru se . poate afirma 
cu certitudine: că echipele, potrivit 
unui vechi obicei, nu se aliniază la 
startul unui nou sezon in cele mai 
bune condiții de formă, ci contează 
și pe primele 2—3 etape competițio- 
nale pentru desâvirșirea pregătirii 
lor.

Cu toate că — și acestui fapt fi 
dedicăm rîndurile de față — o parte 
dintre ele (8 ia număr) au socotit 
că turneele peste hotare din peri
oada ianuarie—februarie le pot ajuta 
in pregătire șl unele au și ținut să 
le întreprindă, în timp ce altele, 
vrtnd sau nevrtnd, au preferat să 
se antreneze acasă. Care au fost 
beneficiile tehnice ale acestor tur
nee sau, dimpotrivă, ale faptului că 
s-au pregătit în tară ? S-au oglindit 
ele în aceste prime trei etape 7

Desigur, nu este vorba de even
tualele învățăminte de natură teh
nică ți tactică trase fn urma turnee
lor, pentru că ele apar mai tirziu. 
avtnd nevoie de timp pentru a li pe 
deplin asimilate și puse în practică. 
Ci doar de modul cum au fost folo
site turneele pentru o mai bur.ă pre
gătire, și in primul rind lizică, pe 
de o parte, iar pe de alta In ce 
măsură au fost utile antrenamentele 
de acasă. încercînd să analizăm 
comportarea celor 16 divizionare A 
pe aceste două laturi, ajungem la 
niște concluzii care constituie tot 
atitea argumente pro și contra tur
neelor sau ale stagiilor de antrena
ment in țară I

Judecați și dv. 1
Universitatea Cluj a plecat., tn 

preajma începerii sezonului oficial, 
in Iugoslavia și Italia, pentru ca la 
Înapoiere să facă trei biete meciuri 
nule (două 0—0 în Cupă cu divizio
nare B l), după un joc steril care a 
scăzut ca ritm spre final. Politeh
nica Iași, egala „șepcilor roșii* la 
Cluj, a manifestat scăderi în jocu
rile susținute după întoarecerea din 
Liban. Steaua, beneficiara unui tur
neu în America de Sud, contractat 
tocmai pentru a se pregăti mai bine 

» în vederea meciurilor din „Cupa cu
pelor* se sufocă In repriza a doua, 
iar jocul său de ansamblu nu este 
pus la punct. în aceeași situație se 
află și U.T.A., căreia se pare că

turneul în Algeria nu i-a fost de 
prea mare folos. Ambele au fost eli
minate din Cupă și au pierdut puncte 
prețioase în campionat. Sport Club 
Bacău și Petrolul, cu meciuri „in 
picioare* în Liban și respectiv Tan
zania, nu se ridică la nivelul com
portării din toamnă, „șchioapătâ* in 
acest început de sezon. în schimb, 
Rapid și A.S.A. dovedesc, singurele, 
prin joc ți rezultate că au știut să 
profite de pe urma turneelor In 
Grecia și, respectiv, Albania. Cel 
puțin pină acum.

Treci nd la echipele care au stat 
acasă, nici ele nu dau posibilitatea 
unor concluzii pertinente. Jiul. Uni
versitatea Craiova ți C.F.R. par să 
fi tras beneficii importante de pe 
urma perioadei pregătitoare. Nu ace
lași lucru se poate spune Insă de 
celelalte, care manifestă lipsuri Ia 
pregătirea fizică ți de ansamblu. 
F. C. Argeș, care a avut un inceput 
promițător, a capotat net la Clmpi- 
na, oferind un joc sub toate aștep
tările. Crișul, Farul, Steagul roșu și 
Dinamo București (acesta din urmă 
avînd însă scuza absenței a 6 jucă
tori, plecați cu lotul în Turcia și 
Grecia) se mențin la un plafon mo
dest de pregătire și, deci, și de joc. 
Semnificativ este nulul dir.amovițtilor 
cu C.F.R. chiar ia București.

lată, așadar, cum se prezintă si
tuația la ora actuală. Ea cu face 
decil să confirme «ocluziile recentei 
ședințe de lucru cu antrenorii echi
pelor din Divizia A : că perioada 
pregătitoare o-a fost folosită in mă
sura pe care o impun campionatul 
și activitatea internațională din acest 
sezon.

N-am vrea să se înțeleagă din rta- 
durile noastre că turneele de iarnă 
sint contraindicate și că toată lumea 
trebuie să se antreneze numai fa 
țară. Ele sint necesare. In spiritul 
dezvoltării relațiilor cu federațiile și 
cluburile din alte țări, ți uti.e pen
tru desăvirșirea pregătirii echipelor. 
Cu un singur corectiv : ele trebuie 
bine chibzuite și puse la punct ia 
prealabil și intreprinse atunci ciad 
echipele au asigurat un fond de acu
mulări in instruire. Pentru că ce 
dragul pregătirilor nu pot fi ignorate 
rezultatele, cele care asigură o pro
pagandă pentru fotbalul nostru.

Concluzia se impune de Ia sine. 
Ideea turneelor, compromisă ta a- 
ceastă iarnă chiar de beneficiare, 
trebuie susținută in viitor prin modul 
de a le privi și a le folosi ta ca
drul general al perioadei pregăti
toare.

Petre GAȚU

avertisment pentru echipele din prima
cerea pe teren, iar una (U.T.A.), 
care — practic — a abandonat 
competiția de bună voie, a trimis în 
„Cupa Cupelor“... formația de ti
neret I

Miercuri, trei echipe de Divizia 
B și-au continuat drumul spre faza

PAUL POPESCU 
antrenorul echipei Metalul 

București

finală. La Piatra Neamț și Arad. 
Universitatea Cluj și Crișul n-au 
putut învinge pe F. C Galați și, 
respectiv Politehnica Timișoara, re
gulamentul obliglndu-le să-și lase 
partenerele să meargă mai departe. 
Intr-un fel, după comportare, pe
deapsa e meritată.

O echipă culege din nou aplauze: 
-Metalul București. Gabriel Sandu a 
plecat la Dinamo. Savu la Steaua, 
E:nil Dumitru ia F. C. Argeș și to
tuși-. Metalul, un adevărat izvor de 
cadre, urcă noi trepte în Cupă, ta- 
cercind să reediteze performanța ce 
anul trecut, cind a jucat in semifi
nale I Și spre lauda lor, eievil iui 
Paul Popescu — printre care a apă
rut un nou talent, pe nume Omer 
— nu au fost beneficiarii literei re
gulamentului. care Ii ajută pe cei 
din categoria inferioară. Metalul a 
entuziasmat asistența de la CImpina 
cu jocul său plăcut și eficace, și-a 
întrecut net adversarul, pe F. C. 
Argeș (care duminică seara !ș: pu
sese candidatura la titlul de cam- 
pinar.ăV* condus eu 3—O in mia. 
70 și nu i-a dat posibilitatea echipei 
lui Dobra să marcheze galul de 
onoare de—t în mia. 90. Bravo. 
Metalul! De trei ori. bravo!

La P.r-.eșu. Dinaaae — camptoa- 
na țârii — a dezvă-tat o veche me
teahnă a ecidpeior noastre. Jocul 
său neserios, deconectarea, cum i 
se spune mai pe ocolite, din mo
mentul Li care s-a văzut în avan
taj net. a făcut ca de la 3—0, D> 
namo să cîștige greu cu 3—2 în fața

divizie
Tractorului. Dinu a fost excelent, 
Lucescu. Sălceanu Și tinărul Do- 
brău au jucat bine. Dar o echipă 
are 11 jucători (și cu rezervele 13). 
Dinamo a ratat ocazii cu seninătate 
și Petruț a sancționat-o cu două 
goluri.

Divizia C părăsește Cupa cu frun
tea sus. Tractorul, Unirea Drăgă- 
șani și Dunărea Calafat au ajuns 
în optimile de finală. Performanța 
merită a fi subliniată. Ultimele 
două — Unirea și Dunărea — n-au 
mai putut reedita succesele din 
16-imi și au pierdut în fața echipe
lor Rapid și C.F.R. Cluj. Diferența 
de valoare de la „A" la „C* există. 
Numai echipele de Divizia A să 
fie serioase în ziua meciurilor. 
Acest lucru s-a văzut și în meciul 
de Ia Oradea, unde A.S.A., fără să 
strălucească, s-a calificat... fără du
reri de cap în fața divizionarei B. 
Olimpia Satu Mare.

La Brașov, in singurul meci în 
care s-au întilnit două formații de 
Divizia A. Sport Club Bacău nu a 
depășit nivelul comportării pre
cedente (de la Pitești), a avut mo
mente de dominare, dar a acționat 
confuz și a pierdut în fața Jiului, 
o echipă mai lucidă, mai bine or
ganizată, care a avut în tinărul 
Mulțescu o revelație ca animator, și 
tn Stoian un puncher în devenire.

Ca orice etapă de Cupă, „opti
mile* au oferit miercuri lucruri 
bune, dar și decepții. Pe alocuri, 
spectacolul fotbalistic a fost agrea
bil, s-au marcat 18 goluri (cu patru 
mai multe decît in prima etapă a 
returului Diviziei A). Cupa a relan
sat in atenția opiniei publice spor
tive o echipă de autentice talente 
și Ia care se muncește bine — Me- 
taiuj București — și amintește că 
și la Galați se mai joacă fotbal. Dar 
meciurile Cupei au adus pe tapet »: 
carențe în evoluția și concepția 
citorva formații.

Dar ..pata cea mai neagră* a con- j 
stituit-o eliminarea a incâ patru | 
echipe de „A* și evoluția ștearsă a 
lui F. C. Argeș și Crișul. Așa s-a 
ajuns ca in „sferturile* de -a 29 * 
martie. Divizia A să aibă cruci echi- f 
pe. iar cea secundă, trei! Aproape : 
de Ia egal la egal!_

Constenhn ALEX8
----- ----------------------

PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL

PRONOSPORT DIN 19 MARTIE
L Sport C-C Br—.U* CUJ 

H Bac, r C. A ret» 
nr. S:«ega- rc-i■ j—onarte 
rv Crt—— prerer

HULIGANII ȘI-AU PRIMIT PEDEAPSA!
Ieri, In cadrul rubricii noastre 

„Dintre sute de rapoarte*, am re
latat cele taumplate la Ploiești. 
Ia medul Petrolul—Steagul roșu, 
unde un huligan a aruncat cu o 
sticlă fn terenul de joc.

Ir.tr-o convorbire pe care am 
avut-o cu tov Kîculae Pan ti lie. 
președintele clubului Petrolul, am 
aflau tușă că. de fapt, este vorba 
de doi indivizi care s-au făcut vi- 
novați ce comportări huliganice.

Depistați de crgar.ere de miliție 
șj judecați potrivit procedurii de | 
urgență, cei doi, low Dula-.i. ta , 
virstă de 38 de ani. și Radu fii- j 
culae, ta etate de 19 ani, au fost ! 
condamnați, ta baza art. 2. litera ] 
A. din Decretul nr. 153197U. ia f 
cite o luni închisoare (sentințele * 
nr. 1677 și I67«,l.

Procuratura a făcut apel impo- | 
trica acestor sentințe, cetind ma- ’ 
rrorea pedepsei.

SFÎRÎIELI
*itrebcrea ~ea s.-i astfel i nu există scăpare ? 

Oamenii oceștia — îmbrâcofi în verde, mov, roșu, 
gcizen s ecosez — nu se pot, și ei, plictisi ? Ă- 
ceastâ coT.-ișoariJ Schjbo n-are și ea o criză de 
auperare, la capătul căreia să dea cu patinele 
în lampă, strigînd lumii întregi : „M-am plictisit 
ti tot fiu medal atfl cu aur* ? Nepela nu poate 
să urle lrtr-o zi : „demnilor, m-am săturat, ori 
ies al petrutea, ori—* ? Eu înțeleg că sportul e 
o plăcere, câ totul in sport e să participi, nu să 
cisfigi, eu înțeleg și invers — câ e o mare volup
tate să cijtigi tot timpul, lăsindu-i 
să participe, der tot tntelegînd, la 
stingă, pe fațâ și pe dos, nu mai 
pricep nimic „Europenele* (de pa
tinaj artistic) seamănă cu „mon
dialele*. .„mondialele* cu „olimpi
cele*. .olimpicele cu .europenele" 
ți așa ne 
fără nici 
unde nu-i surpriză, de unde artă ? 
Fetele și băieții așteaptă frumușel 
ca Scnubo sa îmbâfrineascâ, Nepela 
să prindă un guturai cronic, 
Smirnova și Ulanov, după 
rie, să fie copleșiți 
le gospodăriei. Altfel 
poate I Sigur că mi-a plăcut cum 
plîngea puștooica aceea din R.D.G., 
piingea ctit de sincer că din Canada se auzea 
pină în România — dacă nu cădea, ocupa locul 
3, nu locul 4, cine n-or fi bocit ? — dar eu aș 
vrea să aud un bocet general, al tuturor patina
torilor ortisti, sotui sâ tet joace in scenariul ăsta 
nesărat, unde nu-i loc de nici o surpriză, sau 
mai frumos spus: de nici o sfîrîială. Un bocet 
general si enorm, din care să iasă măcar atît : 
„impusele* să urmeze după .libere" ! Mai întii li
bertatea, după oceea obligația — de ca ar face 
patinajul, si încă cel artistic, excepție de la o 
regulă a bunului simt î Dar n-o să iasă nimic, 
știu eu.

întoreîndu-ne, se poate spune că nici cu atletis
mul de sală nu a fost vreo sfîrîială. Cursele, sprint 
sau semi fond, nu par serioase și nu m-am putut 
capsa. Un 50 de metri plat care se termină cu

„mondialele"
.olimpicele cu _ . - .

invîrtim în jurul soarelui, 
o surpriză — și acolo

iar 
căsăto- 

să Fie copleșiți de treburi- 
se mainu

PROGRAMUL 
DIVIZIEI

Seria a IX-a
ETAPA A XIV-» (t« MASUL)

C.FJL SUceria—Indep. Sibiu (1—2)
M13. Tei.uc—Vitrometan Mediaș (l—1) 
Unire» A:b« luila—SUnaur Zlama (t—î) 
A.S.A. S:t»u—Textila Sefceț <2—3)
Chimia ora» Victoria—Viei. Câian <&—2) 
Meu Cops» Mlcâ—Cor sir. Hnned. (9—€) 
C.F.R. S-ghlțoara— U.P.A. Sibiu (1—5)

ETAPV A XV-a (2 Arai LIE)
Vitro—etan Mestaș— A.S.A. Sibiu (1—5) 
CocAtr. H—ied.—C.F.R. Sighișoara (0—1) 
L-.depea Sen ta S. oi a—Minerul Teliue (t—1 
Victoria Câ.an—Unirea Alba Iulia (0—:) 
U.P.A. S-.O.u—C.FJt. SUr.er.a (2—3)
Texula Seueț—Oumla ora» Victoria (0—1) 
Sluti-,- Ztatna—Metaiui Copța Mica (0—1)

ETAP A A XV i-a (S APR IUL)
Ur.trea A.ca Iulia—Textila Se&e» (0—1) 
Minerul Teiiae—U P A. Sibiu (1—2)
C.FH. Signișc-ai*—Minaur z.a‘n» (1—1)
C -jz:. H^neo.—:.-.CE-.^5 i S.r.j i —’.
Metahl! Copsa Micâ—Victoria Căian (0—2) 
C.F.R. s oteria—vurome--an Med.aț (2—6) 
A-S.A. Sista—Chimia oraș Vicu (2—2)

ETAPA A XVU-» (1« APSILIL)
V:mxla CAian—Minerul Te.iuc (1—1) 
€-F.B; S.oterta—C.F.R S:?inșoar» (1—1) 
U.P^A. Sibiu—Constructorul Huned. (3—1) 
C&tatia ora» Vie—Unirea Alta Tuiia ;0—1) 
A S.A. S:S: i—Independenta Sibiu ((<>—3) 
Mmaur Z.atna—Textua Sebeș (2—3) 
Vttrortteta.-. Med.—Met. Copșa M. (1—3)

Seria a X-a
ETAPA A XJV-a (30 MARTIE)

CIL S *. Mattraue—Topitocui B M. (2—3) 
Mju B. Sștte— Votata Care: (»—0)
Seceta oaia-nta—M_a Ca-.r.tc <0—0
Cocstr B. M —B .tctea.-a Mcrgntta .0—3’ 
Bradul Vtșe-—Ml»- a Sisilex S2v. <3— 
V'ert-rta Care—5-t-ețui S. Mare (2—Ș) 
Cntrea Za«.—C.oca B. Mare <3—0)

ETAPA A XV-a (2 APXnJD
MLâtt.-a ȘtzojX S-U—Unirea ZaAu (I—O 
Wneetai S. Mare—Bradul vtșeu (1—2)
Biarean» Marșîtita—Vtct. Care (1—5) 
Ttțasoeul 3. Mare— Mx B. Spr.e rt—1> 
M_o.er-x Ca me—Cottstr. B Mare 0—i> 
«L-seta B. Mare—CUT- S t?eta’ M. (♦—t) 
Votata Careu—Saitr.ua <1—1)

ETAPA A XVT-a O APRILIE.
sradu. Vtțeo—Votaja Caret <♦—2)
Ccn®r. B. Mare—Ir. rea Za^u n—I)
CJX. SiJIret.. M— M x Ca XC t»-a- 
Sr=ue»x S M.—MMura Sutatal Su. S> 
Breoita Sa-ocia—T&p.t-orui 3. M. (1—3) 
Bttreax.» Mare-, ta—»Lr_ B. Sprie -2— t) 
V.ewria Care.—G.ort» B. Mare |3—4)

pe nătăfleți 
dreapta și ia

un om căzînd într-o gaură,, nu e entuzlasmant. 
înălțimea și prăjina -- da, dac, iar o dăm pe 
pozitiv, tristețea e și mai mare,, fiindcă după Cor- 
bu și Silqi, nu-l mai pot remarica, de la noî, aecît 
pe Țopescu pentrw ochiul său tot mai sensibil la 
imagini (deși, ca £i mine, ca și băieții din M'jfi- 
chen, din aragosta pentru Sleaua și ca să 4iu-i 
stricăm plăcerea, și dînsul sao făcut că nu vede 
golul din ofsaid al lui Tătaju...).

Inctt —
— tot cu
Lucescu a

• ■ internatioi

4lI d 1 n vIr
U-1 c

n-arfe rost sil fim moftdlogi și mofturoși 
fotbailul ne tragejm zilefe. Am. refinut că 
fost decepționai de TcCttenhatm și ideea 

mi Dinu — din nou excelent co
mentator — câ echipele mari din 
Occident dojminâ fazele finale ale 
competițiilor europene, din cauză ca 
joacă toată iarna 1 Să dea dum
nezeu să fie așa cum zic înjeleoții 
dinamoviști... Din sfîrîială de goiuri 
‘nternaționale, prezentate duminică 

. unui meci care ar fi avut 
luj, nu-i văd bine pe olan- 

----- ... viitorul apropiat. Dacă Ar
senalul nii-l va decepționa pe Lu
cescu, Ajax e „afară", după cum 
cred că lU.T.A. și Steaua se vor 
lăuda că au fost, eliminate de fi
nalistele competiției— Totdeauno 

picioare, ’nu ne fie de deochi Iam căzut tn
CORESPONDENȚA.
Scanderbeg — Loco : ^Evident, aveți ochi de se

lecționer unic, sau ocîii unic de selecționer. Ii 
vreți pe Uîfăleanu, pe jarălungă și pe Domide în 
națională. Se face — căci de ce n-ar arăta na
ționala ptfecum clasamentul Diviziei A? Rețin și 
ideea că-țl eliminăm pe unguri, cu condiția ca 
sâ joace Răducanu, „al cărui talent e cît muntele 
ăla din Sapporo"... îmi placa mai ales compara
ția. Dv„ ce visați nooptea ? — v-aș întreba în 
numele știu eu cui. De asemenea, vă atrag res
pectuos atenția că nu trebuie să mă flatați peste 
măsură, asigurîndu-mă că mă citiți în fiecare marți 
Cronica mea nu apare marți, ci vineri.

BELPHEGOR

RETURULUI CAMPIONATULUI
C EDIȚIA Î971-1972

ETAPA A XVni-a (U APBHAE>
C.F.R. Sighișoara—Chimia oraș Vie, Ăo—1)
Victoria Câlan—A.S.A. Sibiu
Vitrometan Med.—Minaur Zlatna
Textila Sebeș—U.P.A. Sibiu
Const Huned.—Unirea 
Independ. Sibiu—Met. 
Minerul TeUuc—C.F.R.

ETAPA A XIX-a
Minaur Zlatna—Const.Met ~ -----
A.S.A.
Unirea
U.P.A.
Textila 
Chimia

(0-2) 
<0—3) 
<0-l) 
(0—1) 
<0—1) 
<2-l)

Alba luiia 
Copșa M. 
Simeria
(30 APBIUL1 
Hunedoara 

CopSa Mică—C.F.R. Simeria 
Sibiu—C.F.R. Sighișoara 
Alba luiia—Min. Teiiuc 
Sibiu—Vitrometan Media» 
Sebeș—Victoria Câlan 
oraș Victoria—Indep. Sibiu
ETAPA A XX-a (7 MAI)

Independența Sibiu—U.P.A. Sibiu 
Unirea Alba luiia—C.F.R. Sighișoara <1—1) ...------- .—, , --------  .. (<_3)

<1—2) 
(0—4) 
(1-5) 
(1-1)

Minerul Telluc—Metalul Copșa M. 
Chiml» era» Vlcu — Vitro. Med. 
C.F R. Simeria—Text.Ia Sebeș 
Contt. Huned.—A.S.A. Sibiu 
Victoria CAian—Minaur Zlatna

ETAPA A XXI » (U MAI)
ZlatnaMinerul Teliuc—Minaur ______

Independenta Sibiu—Text. Sebeș 
C.F.R. Simeria—Chimia oraș Vie». 
A.S.A. Sibiu—Unirea Alba lull» 
C.F.R. Sighișoara—Victoria Căian 
Metalul Copșa Mică—U.P.A. Sibiu 
Vitrometan Mediaș—Const. Huned.

ETAPA A XXII-a (21 MAI)
Meu Copșa M.—Unirea A. luiia 
Victoria Căian—C.F.R Simeria

W-2) 
<0—4) 
(1-3) 
(1-4) 
<l-5) 
<0-6.1 
(1-6)

«-0)

(0-3)
(2-3) 
<0—l) 
(0-1) 
(1—6) 
(1-3)
(1-1)

(0-1)
(0-5)

Mln. B Sprie—Măgura Șimleul SIL <3—0)
ETAPA A XVHI-» (23 APRILIE)

Min. B. Sprie—Gloria B. Mare | 
MAgura Șlmieul Sil.—Recolta Sal. ( 
Someșul S. Mare—Voința Caret < 
C.I.U Slghetul Mar.—Constr. B. M. ( 
Victoria Care—Unirea Zalău i
Bihoreana Marghita—Bradul Vișeu i 
Topitorul B. Mare—Minerul Cavnic (

ETAPA A XIX-» (30 APRILIE) 
Constr. B. Mare—Victoria Care 
Bihoreana Marg.—Topitorul B. : 
Bradul Vișeu—Mia. B. Sprie 
Unirea Zalău—Recolta Saionta 
Voința Cărei—C.LL. Sig. Mar. 
Măgura S m. Sil.—Min. Cavnic 
Gloria B. Stare—Someșul S. Nara

ETAPA A XX-a fi MAI) 
Mm. Cavnic—Bihoreana Marghita 
Victoria ' Cărei—Voința Cărei 
C.Li_ Sig. Mar.—Măgura Șim. SU. 
ToprioruJ B Mare—Gloria B. Mare 
Recolta Saionta—Bradul Vișeu 
Somețol S Mare—Constr B. Mare 
Min B. Sone—Unirea Zalău

ETAPA A XXI-» (14 MAI)
Unirea Zalău—Bradul Vișeu 
Coaitr. B. Mare—Recolta Sa-onta 
M.'erul Cavnic—Someșul S. Mare 
Victoria Carer—Min. B. Sprie 
Măgura Șim. Sih—Gloria B. Mare 
Trpiioral B. Mare—Votata Cared 
Bihoreana Mar.—Cit- Sig. Mar. ,

ETAPA A xxn-a (21 MAI)
Bradul Vișeu—Topitorul 3. Mare (0—3) 
Măgura Șim. Sta—Victoria Cărei (1—2)

(0-0) 
(0-1) 
(0-1) 
(1—0)
(1-2) 
(0-3) 
(0—2)

M.
(0-8) 
(3—1) 
(0-0) 
<«-U 
(0—2) 
(0-3) 
(0-1)

fi—1) 
(2-0) 
(0-1)

a—2) 
(2—4) 
(0—0)

fi-1) 
(1—3) 
(1—2) 
(0-2) 
(0-3) 
(0-3)
<2—23

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
9

(Urmare din pag. I)
fost găsită i pentru „absenții mo
tivați* au fast create întrecerf-ane- 
xă, dotate și ele ch trofee.

Activitatea competițională Insă, 
oricît și-ar întinde aripile, are ® 
anvergură limitată- „Vrem să în
vățăm înotul, nu numai noi, ci și 
copiii noștri î“ Lacurile sărate de 
la Ocna Sibiuluj au făcut oficiul 
de „plută* pentru neinițiați. Azi, 
peste 2 000 de salariați ai „Inde
pendenței* știu să înoate (pentru 
copiii lor au fost organizate, în 
timpul iernii, centre de învățare 
la bazinul acoperit). „Vrem să dru- 
mețim, nu numai cite unul-doi. ci 
și în... familie I" Lunar, peste 1 000 
de salariați împletesc drumeția cu 
întrecerile de orientare turistică.

bacău „Letea" — o
Asociația sportivă Letca se numără 

printre cele mai vechi din orașul și Ju
dețul Bacău Dacă, tn trecut, în cadrul 
el nu activa decît o secție de fotbal. în 
schimb, tn ultimii ani. această asociație 
a cunoscut o amplă dezvoltare.

în prezent asociația sportivă Letea 
Bacău cuprinde patru secții de perfor
manță la tir. șah, box șt fotbal (divizia 
C) și cind secții pentru sportul de masă 
— popice, volei, handbal, tenis de cîvnp 
și tenis de masă Dacă la toate acestea 
maj adăugăm splendidul complex spor
tiv al asociației care poate fi invidiat 
chiar și de Sport Club Bacău și de alte 
aluburi Și asociații din țară, avem o 
imagine clară asupra activității ce se 
desfășoară aici Complexul sportiv are 
un stadion cu o tribună de 4 000 de 
locuri, tar terenul de fotbal a fost omo
logat pentru întîlniri de divizia A. B șl 
C. El mai cuprinde terenuri de volei, 
handbal, tenis de *cîmp, precum și o 
sală de sport, o popicărie. și un poligon 
de tir olimpic cu 16 paturi.

Se poate afirma, fără teama de a greși, 
că asociația sportivă Letea Bacău este 
printre primele din țară care dispune 
de o asemenea bază sportivă. Toate aces- 
te realizări nu ar fi fost posibile dacă 
asociația nu ar ti primit sprijinul per-

de la marginea Sibiului pină sjs, 
la Păltiniș. „Vrem să facem și noi 
culturism!“ Au fost confecționate 
200 de haltere pentru maturi și 50 
pentru copii...

O „biografie* tn care figurează 
multe semnături, printre care: ing. 
Lucian Bogdan (șef secție II Me
canică), maistrul loan Schiau (pre
ședintele asociației sportive), mais
trul Constantin Cărăuleanu, metro- 
logul Ioan Kiirti, contabilul Gheor
ghe Moise, directorul adjunct Nico- 
lae Gheorghiu (vicepreședinte a) 
asociației), tag. Petru Golea (res
ponsabilul sportiv tn comitetul 
U.T.C.), Ioan Oprescu (președinte
le comitetului sindicatului uzinelor 
„Independența").

asociație sportivă model 
manent al Comitetului de partid, al con
ducerii administrative, al eomitet.iiul 
sindical șl al celor peste 2 000 membri, 
care in afara achitării cotizației lunare 
au executat, numai în anul 1971, peste 
40 000 de ore muncă patriotică, în special 
la brăzdarea terenului de fotbal, la ame
najarea tribunelor, cît și la nivelarea 
terenurilor de handbal, volei și tenis de 
cîmp. De asemenea. însemnate ore de 
muncă au fost depuse la construcția Poli
gonului de tir.

tn ultimul timp patrimoniul asociației 
Letea Bacău s-a Îmbogățit cu noț sorti
mente de echipament șl material sportiv, 
pentru toate ramurile, ta valoare de 
peste 30 00o lei.

Harnicii gospodari al asociației sporti
ve Inginer Nicolae Farbu. președinte,

Nicolae Mereu, secretar. Vlrgil Dine», 
casier și tagxer Cun.iAoiin Filip, preșe
dintele secției de fostei na sînt mulțu
miți. tasâ. cu ci: au reauzat șl ca atare 
ta cursul lunii viitoare vor .ataca- un 
nou obiectiv îndrăzneț »« anume con
struirea unui bazin de Inol cu toate ane
xele necesare. Și. pentru a demonstra 
pasiune» lor per.'.ru sport, gospodarii 
asociației au prevăzut — pentru anul 
1,73 — acopererea teiinalul, ceea ce ta 
permite ca. In scurt timp, și natația bă- 
câuană sâ-și poate spune cuvîntul ta 
sportul de performanță.

tn aceste zile la sal» de sport a aso
ciației au fost repartizate clteva camere 
pentru sediul asociației, una pentru pre
zentarea trofeelor cucerite de sportivi, 
precum și o sal» de biliard pentru mem
brii susținători.

Toate aceste realizări a'J creat condiții 
ca marea majoritate a membrilor asocia
ției soortive să fie smgrer.ațf ta diferite 
competiții cum sint cele de fotbal, volei, 
handbal, tenis de masă $1 cimp. șah etc.

Divizionara de fotbal ocupă locul 12 
In Divizia C. Această poziție desigur ne
mulțumește pe conducătorii secției, care 
au hotărit reîmprospătarea lotului cu 
șase elevi de la Liceul de fotbal din Ba
cău, fapt oe dă multă încredere la relua
rea returului Intr-o comportare cit mal 
bună

O preocupare de ultimă oră a asocia
ției sportive este și reactlvlzarea gimnas
ticii la locul de muncă. Deja ci,teva sute 
de salaria’,1 au și început să o practice, 
zilnic In întreprindere Un alt fapt no
tabil fl constituie patronajul pe care 
asociația sportivă îl are asupra a două 
școli, cum stat Liceul Industrial de pe- 
trol-chlmie Si Grupul școlar profesional 
petrol-chimie din care se recrutează, cu 
precădere, viitorii sportivi și membri al 
asociației.

Văzînd cele de maj sus, se poate afir
ma, câ asociația sportivă Letea Bacău 
are o rodnică activitate șl poale fj dată 
ca exemplu pentru surorile el din între
gul județ, sau chiar din țară.

Die IANCU, coresp. județean

hunedoara Se poate asigura mult mai bine odihna activă

baza materială existenta tn muni
cipiul Htmeodara acoperă cerințele 
de a practica sporturile preferata 
de căre salariații Combin aiului și 
cei ai întreprinderii de construcț-- 
I.G C.L. — a doua mare întreprin
dere.

Am avea, însă, de reproșat faptul 
că terenurile existente nu slot ex
ploatate cu maximum de eficiență. 
Spre exemplu, în momentul vizitei 
noastre, două terenuri de baschet 
aflate ta incinta stadionului Corvi
nul, erau lipsite fie de panouri, 
fie de inele, iar pista de atletism 
de la Constructorul nu era de loc 
„populată. Bazele respective ar 
putsa fi puse ș> ele, ta bune con
diții, la dispoziția amatorilor, căci 
aceștia există cu siguran'ă r.umai 
că trebuie îndrumați, atrași și ten
tați, fn primul rind. prin asigura
rea unor bune condiții, să practice 
sportul.

Gimnastica la locul de muncă 
se află, la Hunedoara, ta stadiu 
experimental, practicată, deocam
dată, doar de către cele 400 de sa 
lariate ale secției de covoare — Vi
dra Se preconizează însă, extinde
rea acestei utile activități și ta ca
drul laboratorului din Combinat, 
unde ponderea salariaților o consti
tuie tot elementul feminin.

Principala formă de recreare este 
și mai ales trebuie să fie ieșirile 
în aer liber ale salariațilori nece
sitățile le reclamă din plin, iar 
condițiile geografice specifice locu
rilor le fac posibile. Ce s-a între
prins In această direcție?

Iată o întrebare la care am pri
mit multe răspunsuri favorabile, 
fără ca cerințele să fie, însă, aco
perite într-o măsură mulțumitoa
re. Atît numărul cplor care obiș
nuiesc, în mod regulat să participe, 
cît și al celor angrenați la sfîrșit 
de săptămînă, într-o astfel de ac
țiune, sînt încă neglijabile. Pri

ma cauză a acesta: stări de lucruri 
este reasigurarea, la fiecare sfirșit 
de «ăptâminâ. a mijloacelor ce 
transport De esempio. trenul 
Ccmbinatului, care aduce și duce 
muncitorii la și de la lucru, a 
asigurat doar ce cîteva ori, ta anul 
trecuL transportul a peste 1 uOO de 
camer.i spre Valea Runcului. De 
ce. însă, cu s-a permanentizat o 
asemenea inițiativă? Numai astfel 
aceste ieșiri pot deveni o obiș
nuință.

Există fără îndoială, unele greu
tăți. Dar. cu concursul tuturor fac
torilor locali, al asociației sportive, 
al comitetului sindical și ta pri
mul rind al conducerii combinatu
lui ele pot fi depășite. Chiar și In 
aceste condiții, au fost duminici ta 
care aproximativ 5 009 de oameni 
(un real succes!) au ieșit spre dife
ritele locuri de agrement din îm
prejurimile Hunedoarei, ia Valea 
Straiului ți a Nar.druiui, Ia ștran
dul de la Valea Seacă sau spre la
cul Cinciț. Or. dacă la fiecare sfin
țit de săptămînă s-ar înregistra 
aceste cifre și, permanent, cel pu
țin 5000 de oameni și-a- pemece 
clteva ere ta mijlocul naturii, re
zultatele ar fi excelente 1'

Lăudabile — trebuie s-o spunem 
ta încheiere — sînt și eforturile 
făcute pentru amenajarea acestor 
locuri, pentru ca ele să devină ta 
adevăratul sens al cuvântului, spa
tii de agrement, care să ofere la 
tot pasul tentații pentru orice formă 
de mișcare. La lacul Cinciț de pildă 
au fost amenajate (de către asocia
ția sportivă Constructorul) două ba
zine plutitoare, construite din țevi 
mari, un camping și un motel, iar 
pe ltagă cele 30 de ambarcațiuni 
existente, se preconizează a fi lan
sate la apă alte 40 de bărci popu
lare.

22 DE BOXERI
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Gjorffi ți pe oricare alt mijlociu 
senil să-și încerce norocul la cate
goria mea—“

Gj'ârffi. modest, rămtae încrezător 
ta tar.nica ți jocul său da picioare, 
principalele arme cu care va în
cerca să se impună ta fața lui Năs- 
tac. Nu a vrut să ne dea un pronos
tic, mărginindu-se să ne spună doar 
următoarele i „Mă simt foarte bine la 

75 de kilograme. Voi vedea duminică 
dacă am făcut bine sau nu trecind 
la categoria mijlocie.. -

ION COVACI : „Doresc să-mi 
recuceresc locul in echipa națională"

Fostul campion Ion Covaci, bolnav 
în ultimele luni. Iți va face reintra
rea într-un meci în care îl va întîlnl 
pe tinărul Ion Mocanu, o autentică

Radu TIMO'TE

La Hunedoara, sub culorile celor 
6 asociații sportive și ale clubului 
Corvinul, sînt înscriși aproximativ 
17 000 de tineri. Aceștia sînt an
grenați ta diferite competiții de

șah, fotbal (combinatul are 32 de 
echipe pe secții), volei, handbal, te
nis de cîmp și de masă, popice. 
Doar într-o oarecare măsură — față 
da numărul mara si 'alariaților-^

In materialele prezentate în cadrul acestui raid, am consemnat o 
parte din realitățile întîlnite în cîteva asociații sportive din țară. Ne pro
punem să revenim, într-un viitor apropiat, cu relatarea altor aspecte în
scrise în sfera de activitate a asociațiilor fportțye din scoți. întreprinderi 
sau HaUiu —- ---------—

Textila Sebeș—C.F.R. Sighișoara 
U.P.A. Sibiu-rChimia oraș Vlct. 
Vitrometan Med.—Indep. Sibiu 
Constructorul Huned—Min. Teliuc 
Minaur Zlatna—A.S.A. Sibiu

ETAPA A XXni-a (28 MAI)
Chimia oraș Vict.—Minaur Zlatna 
Unirea A. Idlia—Vitrometan Med. 
U.P.A. Sibiu—A.S.A. Sibiu 
C.F.H. Simeria—Const Hunedoara 
Textila Sebeș—Met Copșa M. 
Independenta Sibiu—Victoria Căian 
C.F.R. Sighișoara—Minerul Telluc

(0-3)
(1-2)
(0—3) 
(0-0) 
(0-2)

(0-3)
(0—1)
(2-0) 
(0—1) 
(1-5) 
(0-2) 
(0-2)

ETAPA A XXIV-a (8 XUME)
Vict Căian—U.P.A. Sibiu
Min. Teliuc—Chimia praș Vict.
Vitrometan Mediaș—C.F.R. Sighiș.
Unirea Alba luiia—Indep Sibiu "
Minaur Zlatna—C.F.R. Simeria
Constr. Huned.—Textila Sebeș
A.S.A. Sibiu—Met. Copșa Mică

ETAPĂ A XXV-a (11 IUNIE)
Constr. Huned.—Chim, oraș Vict.
U.P.A. Sibiu—Unirea Alba luiia
Minerul Teii uc—Textila Sebeș
C.F.R. simeria—A.S.A. Sibiu
Met. Copșa Mică—C.F.R. Sighiș.
Independ. Sibiu—Minaur Zlatna
Vitrometan Mediaș—Victoria Căian

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

(0-4) 
(2-2) 
(1-1) 
(1-5) 
(1-1) 
(0-1) 
<0—6)

ETAPA A XXVI-Ă (18 IUNIE)
Textila Sebeș—Vitrometan Mediaș
Chim, oraș Vict.—Met. Copșa Mică
C.F.R. Sighiș.—Independ. Sibiu
Unirea Alba luiia—C.F.R. simeria
A.S.A. Sibiu—Minerul Teliuc 
Vict. Căian—Constr. Hunedoara 
Minaur Zlatna—U.P.A. Sibiu

(0-2) 
(0—1) 
(1-3) 
(0-1) 
(0—2)

Gloria B M.—Bihoreana Marghita 
C.I.L. Slghetul Mar.—Recolta Sal. 
Someșul S. Mare—Unirea Zalău 
Min. B. Sp.—Minerul Cavnlc 
Voința Cărei—Constr. B. Mare

ETAPA A XXIU-a (28 MAI)
Voința Cărei—Minerul Cavnic 
Gloria B. Mare—Constr. B. Mare 
Recolta Salonla—Vict. Cărei 
Topitorul B. M.—Măgura Șim. Sil. 
Bradul Vișeu—C.1.L, Sig. Marmației 
Someșul S Mare—Min. B. Sprie 
Bihoreana Marghita—Unirea Zalău

ETAPA A XXIV-a (4 IUNIE)
C.I.L. Slghetul Mar.—Someșul B. M. 
Măgura Șim. Sil.—Bihoreana Mar. 
Minerul Cavnic—Gloria B. Mare 
Unirea Za'âu—Votata Cărei 
Victoria Care!—Topitorul B. Mare 
Mm. B Sprie—Recolta Saionta 
Constr. B. Mare—Bradul Vișeu

ETAPA A XXV-a <11 IUNIE)
Măgur» Șim. Sil.—Constr. B. Mare 
Min. 8 Sprie—C.I.L. Sig Mar. 
Topitorul B. M.—Someșul S. Mare 
Victoria Cărei—Bradul Vișeu 
Bihoreana Mar.—Recolta Salont» 
Gloria B. Mare—Voința Cărei 
Mineral Cșvnic—Unirea Zalău

ETAPA A XXVI-a (18 IUNIE)
Bradul Vișeu—Minerul Cavnic 
Recolta Saionta—Gloria B. Mare 
C.I.L. Sig. Mar.—Victoria Cărei 
Unirea Zalău—Topitorul B Mare 
Voința Caret—Măgura șim. Sil. 
Constr. B. Mare—Min. B. Sprie 
Someșul S. M.—Bihoreana Marg.

LUPTĂ DUMINICĂ

(0-1)
(0-4)
(1—2) 
(0—0) 
(0—1)

(2-D 
<1—1) 
(1-3) 
(1-0) 
(0-1) 
(0—0) 
(0-3)

(0-2) 
(0—2) 
(l-o) 
(0-0) 
<2—0) 
(1—3) 
(1—2)

(0-0)
(0-2) 
(0—4) 
(1-1) 
(0-1) 
(1—3) 
(0-0)

(0-5)
(0-2) 
(0-4) 
(1-3) 
(0-1) 
(0—4) 
(1—3)

speranță. Meciul va fi foarte echili
brat, deschis oricărui rezultat. Mo- 
canu este posesorul unei directe de 
dreapta precisă și puternică, care 
ti va crea multe probleme lui Co
vaci. Acesta din urmă ne-a declarat: 
„Sper că am reușit să mă pun la 
punct după îndelungata întrerupere. 
Doresc să revin printre campionii 
tării și să-mi reiau locul în echipa 
națională. Cred că voi cițtiga meciul 
cu Mocan u‘‘.

Interesul deosebit cu care sînt aș
teptate partidele de duminică se sim
te încă de pe acum la... casele de 
bilete. La stadionul Dinamo și la 
Circul de stat, sute de iubitori ai 
sportului cu mănuși au luat ay asait 
casele de bilete încă de la primele 
ore ale zilei de joi. Avem toate mo
tivele sâ credem că duminică la 
case vor fi puse avizele: „Nu mai 
sînt bilete I*

LOTO-PRONOSPORT
C1ȘT1GÂTORI1 EXCURSIILOR ATRIBUITE

PRO.XOEXPRES A MĂRȚIȘORULUI

(Turul Cehoslovaciei, continu
are) : 101. Vojtn Vasile — Tg. Mu
reș ; 102. Reschner Mihai — Sighi
șoara ; 103. Petrescu Georgeî și 104. 
Balaban Emil din Piatra Neamț ; 
105. Lișman Ion și Elena — Plo
iești ; 106. Spirea A. Ștefan — Va
lea Călugărească; 107. Sorescu
Constantin — Tîrșoru Vechi jude
țul Prahova ; 108. Molnar Zoltan 
Bela — Sibiu ; 109. Cincă Pavel — 
Ghiroda Veche județul Timiș; 110. 
Griesz loan —corn. Giarmata —Vil 
județul Timiș; 111. Condei Gheor- 
ghe și 112. Oprescu Marin din Rm. 
Vîlcea ; 113. Cîrciumaru I. Marin 
— corn. Ciunget județul Vîlcea;
114. Bălol Valerian — Rm. Vîlcea ;
115. Petrea Petre — Focșani; 116. 
Duțu Gheorghe; 117. Velciu Florea;

LA TRAGEREA SPECIALA 
DIN 1 MARTIE 1972

Boțea Nicolaie și 120. Alămaru Io
sif toți din București ; 121. Buligă 
Nicolaie — com. Ghimpați județul 
Ilfov ; 122. Forro Dezideriu — Tg. 
Secuiesc județul Covasna.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19,10.

• Concursul Pronosport de dumi
nică 19 martie 1972, cuprinde șapte 
meciuri din campionatul diviziei A 
din țara noastră și șase întîlniri 
din campionatul italian. Meciuri 
interesante și atractive care vor 
face participarea la acest concurs 
și mai numeroasă. Rețineți ! Mîine 
este ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor 1

Rubrică redactată de

Careu%25e2%2580%2594Saitr.ua


19 ATLETE SI ATLEȚI ROMÂNI
LA STARTUL CROSULUI BALCANIC DE LA ATENA

• Simbătă are loc Congresul Balcanic Extraordinar
Azl dimineață pleacă 1* Atena 

delegația da aitfleți români car# va 
participa duminică la cea de a 
XVII-a ediție a Crosului Balcanic. 
Lotul este alcătuit din 19 sportivi i

VIORICA JITARU: 15 ani, ele
vă la Liceul de atletism Cîmpttlung 
Muscel (antrenor Victoria Bădeacu);

VIORICA NEAGU: 15 ani, ele
vă, C- A. Roman (antrenor Nehol 
Constantinescu);

LILIANA LEAU t 10 tsA, elevă la 
Liceul de atletism din Cîmpulung 
Muscel (antrenor Victoria BAdescu);

RELIA DUCULESCUI 17 ani, 
elevă, C. S. Pitești (antrenor Cornel 
Stănescu);

GH. GHIPU : 17 ani, elevA, Me
talul București (antrenor Silviu Du
mitrescu) ;

NICOLAE ONESCU : 18 ani, elev, 
C. S. Rovine Craiova (antrenor Ște
fan Popescu) |

elev, Șc.
(antrenor

LOTUL OLIMPIC 
DE LA GRECO-ROMÂNE 

LA UN NOU TEST 
INTERNATIONAL

VIRGIL LUPU i 19 ani, 
»p. de atletism București 
Paul loan);

VALENTIN ZAFIRISl 
elev, Șc. sp. Ploiești (antrenor Ale
xandru Mazilu);

ION JEBELEANU: 17 ani, elev, 
Politehnica Timișoara (antrenor E- 
mil Grozescu);

PAUL COPUL t 18 ani, elev. Șc. 
sp. Focșani (antrenor Ovidiu Ga- 
vrilă);

FLOREA ȘANDRU: 19 ani, strun
gar, Steaua (antrenor Silviu Du
mitrescu) ;

ILIE FLOROIU : 19 ani, elev, Fa
rul Constanța (antrenor Ion Veli- 
cîu):

DORIN PANIȚA: 19 ani, niatri- 
țer, Steaua (antrenor Nicolae Păiș) ;

OCTAVIAN POPA: 21 de ani, 
student, C.S.U. Oradea (antrenor 
Vasile Popa);

NATALIA ANDREI: 19 ani. ele
vă, Rovine Craiova (antrenor Ște
fan Popescu);

MARIA LINCA! 20 de ani, ope-

17 ani,

rotoare piese radio, Metodul Bucu
rești (antrenoart Georgeta Dumi
trescu) ;

ELISABETA RUȚA I 31 de «ni. 
asistentă medicală, Constructorul 
București (antrenor Nicolae Ruță);

RAFIRA FIȚA: 21 de ani, stu
dentă, I.P. Galați (antrer.oare Ște
fan ia Constantin);

NICOLAE MUSTAȚA i 31 de ani, 
funcționar, Dinamo (antrenor Zol- 
tan Vamoș).

Așadar, croslștil români vor par
ticipa la toate probele individuale 
(juniori, junioare, tineret, senioare 
și seniori), precum ți la cele pe 
echipe, mai puțin proba de seniori.

Lotul este însoțit de antrenorii 
Victoria Bădescu, Silviu Dumitrescu 
și Ștefan Popescu.

Simbătă, la Atena, au loc lucră
rile Congresului Balcanic extraordi
nar la care participă și secretarul 
general al F.R.A., Victor Firea, care 
este, în același timp și secretar per
manent al Jocurilor Balcanice,

Hristache NAUM

La sfîrșitul acestei săptămtni, 10 
'luptători români, din lotul olimpic 
la greco-romane, vor participa la 
un nou test internațional și anume 
la „Memorialul Nicola Petrov" din 
Bulgaria.

Lotul condus de Mircea Colihaba, 
președintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică șl sport Ră
dăuți și însoțit de antrenorul fe
deral, Ion Corneanu, cuprinde pe 
următorii : cat. 48 kg — Gh. Ber- 
ceanu, 52 kg — Gh. Stoiciu (ambii 
de la Steaua), FI. Rădut (Iprofil Ră
dăuți), 57 kg — M. Dumitru (Du
nărea Galați), 62 kg — T. Horvath 
(Vulturii Textila Lugoj), 68 kg — 
S. Popescu (Steaua), 74 kg — M. 
Vlad (Dinamo București), 82 kg — 
Șt. Oltcanu (Progresul București). 
+100 kg — -- -•
București) și 
gonul Arad).

V. Dolipschi (Dinamo
R. Codreanu (Vago-

IUPTĂ STRÎNSĂ PENTRU
PRIMOl IOC III TURNEUL

FEMININ DE ȘAH
DE IÂ BELGRAD

BELGitAD 16 (Agerpres). — Disputa 
pentru primeJe locuri in turneul interna
țional feminin de șah de la Belgrad a 
devenit maj strînsă o dată cu runda a 
8-a, în care lidera clasamentului, iugo
slava Milunka Lazarevicl, a suferit pri
ma infringere, cedtnd (cu piesele albe) 
In fața maestrei olandeze Vreeken. Eli- 
sabeta Polihronlade a obținut a patra 
victorie consecutivă, cîștigind partida cu 
maestra maghiară Mari» Ivanka. Katia 
Jovanovic! a tnvlns-o pe Sokolova, iar 
Veroczi a dștigat la KaJchbrener. Restul 
partidelor s-au întrerupt. în clasament 
continuă să conducă Lazarevicl (Iugo
slavia) cu 5 p și două partide între
rupte. urmată da reprezentantele Româ
niei Elisabeta Polihroniade și Alexandra 
Nicolau — CU câte 9 p ți o pardil în
treruptă fiecare, VerSczl (Ungaria), Katia 
Jovanovici (Iugoslavia) — cu cite S p 
etc.

SAMKOVICI Șl UNGUREANU 
CONDUC IN TURNEUL DE ȘAH

DE LA TIMIȘOARA
s-au jucat întreruptele 
a IV-a : Ungureanu — 

Kirov 0—1, 
Ghițescu 1—0.

Miercuri 
din runda 
Pavlov i/r- ’/2, Honfl 
Ghizdavu \

în runda a V-a, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Samkovici 
— Alexandrescu 1—0, Ghițescu — 
Kirov i/2—țj, Messing — Barcza 
1—0, Paoli — Ghizdavu întreruptă, 
Ghindă — Pavlov țj—Vi, Espig — 
Cobo ’/s—'/a, Honfi — Ungureanu 
’/a->?*.

IN CLASAMENT: 1—2. Samko
vici, Ungureanu 3,5 p, 3—5. Honfi, 
Pavlov, Kirov 3 p, 6—9. Ghițescu, 
Cobo. Espig, Messing 2,5 p.

P. ARCAN-coresp. județean

• Federația bulgară 
nu glumește cu „tes
tul Copper"... _ In e- 
tapa de duminica tre
cută cinci jucători, 
care nu au realizat 
timpul cerut de test, 
nu au avut drept de 
ioc. Printre ei, Dimi
trov (Slavia Sofia), ti
tular al echipei olim
pice, vizat și de pri
ma reprezentativă, ti
na dintre marile spe
ranțe ale noii gene
rații. La 22 martie, 
are ioc o nouă serie 
de testări Cooper, 
pentru jucătorii care 
nu le-au făcut încă. 
Pînă atunci, ei rămîn 
mai departe pe tușă. 
• Mike England în- 
■inge... pe Tottenham. 
Oa, da chiar așa! In 
nartida cu Derby Co
unty, pe teren pro
priu, masivul galez a 
irimis o minge la por
tar, prea încet și prea 
riscant și din ea a 
ieșit singurul gol al 
întîlnirii pentru că 
îortarul Jennings a 
ost obligat, în dispe- 
-are de cauză, să co- 
nită fault în careu, 
ti penaltyul acordat 
ui Derby a fost trans- 
ormat cu siguranță de 
Tinton. • Elogii în coi 
entru schimbarea in- 
ervenită în jocul lui 
"ruyff, schimbare ins
pirată de antrenorul 
Ștefan Covaci. „Olan- 
lezul zburător" evo- 
uează acum ca cen- 
ru retras, pe o zonă 
nult mai mare și cu 
m succes remarabil. 
Apropo de Cruyff. El 
ipare plin de optmism 
in privința meciului 
de la Londra, cu ■ Ar-

TREI BOXERI ROMÂNI
PARTICIPĂ IÂ TURNEUL

01 IÂ MOSCOVA

invi
tări, 
Țara 
Petre

ATLETISMUL AFRICAN
NU MAI ESTE O NECUNOSCUTA

La Moscova, în cinstea Congre
sului Sindicatelor din U.R.S.S., va 
avea loc un mare turneu interna
țional de box la care au fost 
tați pugiliști din mai multe 
printre care și din România, 
noastră va fi reprezentată de
Ganea (48 kg), Pavel Nedelcea (57) 
și Ion Hodoșan (67) care, însoțiți de 
antrenorul Aurel Gherghina, au 
plecat azi, pe calea aerului, spre 
capitala U.RJS.S.

HOCHEISTII POLONEZI VORf
LUPTA PENTRU PRIMUL LOC

I

laînainte de plecarea la J.O. dta Poloniei — surp rinsă pe peliculăReprezentativa de hochei pe gheață 
Sapporo.:.

După desfășurarea grupei C a 
Campionatului mondial, sezonul de 
hochei a intrat în uliima sa fază. 
Ia Praga și București urmând să 
se consume întîlnirile dintre ce.e 
mai bune echipe de hb&ei ale lu
mii, găzduite, ce grupele A șu res
pectiv, B ale întrecerii supreme.

Dacă la Praga surprizele sînt 
mai puțin probabile, intrurft r 
zentativele prezente acolo 
arătat adevărata față la Joc 
Olimpice, atunci la Bucureși 
așteaptă multe noutăți, căd Rome 
nia, Polonia, Iugoslavia și c" 
S.U.A. s-ar putea să arate m 
lucruri not

In ceea ce privește hocheiul 
lonez, acesta și-a încheiat nu 
mult conturile interne, titlul 
campioană a țării revenind — pen
tru a patra oară — echipei Pochale 
Nowy Târg, reprezentînd un oră
șel cu 20 000 de locuitori, aflat r.u 
departe de Zakopane. Nowy Târg 
este adevărata capitală a hocheiu
lui nostru : de aid s-au ridicat 
peste 40 din jucătorii primei ligi, 
juniorii de la Podhale și-au adju
decat de 14 ori titlul de campioni 
naționali^ toate aceste adevăruri 
recomandînd o deosebită fidelitate 
față de hochei și o atentă grijă 
pentru viitorul acestui sport.

Mulți dintre hocheiștii noii cam-

SL

-au

po-

J

cu 
Cb

e sx

promovarea seiecț 
in pe rna grupă a

ț:ne pasul cu e..ta 
dial s-a dovedit n 
hnri-.e-vrii noștri rV

fy -

CU

ov'edit 
j ___

echipă a 
ită secun- 
real pro- 
iri de in

ii cu R.D.G. 
d semnificati

ve : 9—2 cu România și 7—* cu 
Norvegia. Buna comportare a gar
niturii secunde l-a determinat pe 
antrenorul coordonator al repre
zentativelor. sovieticul Anatoli Je- 
gorov, să procedeze la o promo

vare masivă a componenților el, 
11 dmtre membră lotului „de re
zerve* urmlnd sâ facă deplasarea 
Xa campionatele mondiale.

De la 10 martie, in cadrul unei 
pregann centralizate, antrenorul 
Jegrrov are la dispoziție 27 de ho- 
cheișTi, un lot cota: cu multe ele
mente rutinate, axat pe jucătorii 
ce la Podhoie Nowy Târg. Dintre 
numele cele mai cunoscute vor 
lipsi cu siguranță ce pe gheața pa
tinoarului bucureșiean portarul 
Tkacz și atacantul Bialymcki, 
cidentați.

Acum, cu puține zile înaintea 
ceperii competiției. diriguitorii 
cheiului polonez apreciază că
prezentativa noastră are șanse 
chiar la ciștigarea grupei, forma
țiile Statelor Unite si R. D. Ger
mane anunțindu-se drept adversa
rii ei cei mai periculoși într-o 
eventuală tentativă de promovare.

Trebuie, însă, spus că acest opti
mism este temperat de faptul că 
jucătorii polonezi vor ataca turneul 
din România după un sezon ex
trem de încărcat, cu o condiție fi
zică prezentînd — se pare — sem
ne tot mai accentuate de oboseală.

WITOLD DOMANSKI 
Przeglad Sportowy

ac-

Ic- 
ho- 
re-

Una din marile surprize ale Olim
piadei din Mexic a fost, fără îndo
ială, revelația produsă de intrarea 
spectaculoasă în arena internațio
nală a atletismului african. Conti
nentul negru avusese un campion 
olimpic încă din 1960, la Roma, dar, 
Bikila Abebe — apariție pe cit de 
senzațională pe atît de singulară
— nu poate fi numit nici măcar 
un deschizător de drum. La cîțiva 
ani după ce Bikila cîștigase titlul 
olimpic, Africa era încă o mare 
necunoscută în atletism.

începuturile timide, pe plan lo
cal, s-au concretizat în organizarea
— în 1965 la Brazzaville — a pri
mei ediții a Jocurilor Africane. 
Deși performanțele de atunci ale 
atlețiiior africanii nu reprezentau 
mare lucru față de cele mai bune 
rezultate mondiale de atunci, totuși 
competiția, prima manifestare spor
tivă a unui grup de state africane, a 
avut meritul de a da un impuls ex
trem de prețios, trezind conștiința 
unui potențial cu totul deosebit. 
(Din păcate, inițiativa nu a fost 
continuată și abia anul trecut s-a 
ajuns la un acord, stabilindu-se ca 
viitoarea ediție a acestei întreceri 
să se desfășoare în 1973 la Lagos).

Dar impulsul inițial fusese dat, 
contactele internaționale lărgin- 
du-se treptat, mai întîi prin ieșirea 
în arena ’internațională a unor vîrr 
furi-excepție (Keino, Gatnmoudi, 
Kiprugut), apoi sub o formă mult 
mai importantă, vizînd formarea 
bazei de masă a atletismului. Au 
fost chemați antrenori din țări cu 
renume atletic (S.U.A., Anglia, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
din țările scandinave etc.) care, pe 
lingă instruirea practică a unor 
sportivi, au ținut cursuri de for
mare a unor specialiști autohtoni 
și au fost construitte baze sportive.

Porțile afirmării mondiale, des
chise la mijlocul deceniului trecut 
de Bikila, Keino, Gammoudi au fost 
asaltate cu o nonșalantă surprinză
toare de atleți cu totul necunoscuți 
pînă în momentul în care au urcat 
pe podium în Mexic. Lumea a aflat 
de un Naftali Temu, de un Amos 
Biwott abia după ce aceștia au de
venit campioni olimpici! Este cea 
mai grăitoare dovadă că în afirma-, 
rea atleților africani, rolul princi
pal îl are încă talentul. Toți cei a- 
mintlți mai sus sînt alergători, spe
cialiști ai unor probe care nu nece
sită un suport tehnic deosebit.

Trecînd In revistâ probele mas
culine, sîntem tentați să afirmăm 
câ în toate alergările — mai puțin 
poate cea de 110 mg —. prezenta 
în finală cel puțin a unui african 
este nu numai posibilă, ci șl pro
babilă. Astfei, la 100 m, malgașul 
Jean Louis Ravelomanantsoa se a- 
nunțâ unul din principalii favoriți. 
Anul trecut el a alergat 10,0 la Hel
sinki. La 200 m. ghanezul John Da
niels — student în S.U.A. — deține 
un 20,3 foarte edificator. în proba 
turului de stadion, 400 m. kenieniî 
Charles Asati (45,0 în 1970) și Ju
lius Sang (45,6 în 1971) vor lupta

John Akii-Bua (Kenya), al doilea performer mondial d towlui trecut Ia 
400 m, garduri (49,0) este unul dintre principalii candidați ta ^titlul 

olimpic.

pentru o medalie. La 800 m, alergă
torii kenieni —• deținătorii recor
dului mondial la ștafeta 4x800 m 
— vor alinia un trio extrem de pu
ternic. Robert Ouko, Naftali Bon și 
Thomas Saisi nu sînt cu nimic in
feriori unui Luzins, Plachy, Fromm 
sau Winzenriend.

La 1 500 m, Kipchoge Keino, port
drapelul atletismului african, îți 
va apăra titlul cucerit într-o mani
eră unică în Mexic. Mai puternia 
decît oricînd, el are Justificate pre
tenții și în proba de 5 000 m, unde, 
șanse care nu trebuie neglijate 
au și Mohamed Gammoudl — cam
pionul olimpic al probei — egiptea
nul Myrus Ifter, apariția senzațio
nală a anului 1971, cîștigătorul a- 
cestei probe la meciul America— 
Africa.

în Mexic, atletismul african a fost 
o revelație. înainte de Milnchen, 
în mai puțin de patru ani, atletis
mul continentului negru a devenit 
deja o forță considerabilă.

Vladimir MORARU

ILEANA SILAI Șl CORNELIA POPESCU PE LOCUL II
IN CONCURSUL DE LA GENOVA

TELE
Competiția ciclistă Paris — Nisa a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 6-a pa 
distanța Manosque — Le CasteSUet (189,500 
km). Victoria a revenit francezului Jean 
Pierre Genet, cronometrat în 5h 13:27 
(media orară 56,273 km). în clasamentul 
general individual continuă să conducă 
Eddy Merckx (Belgia).

La Bratislava a-a desfășurat tntilnlrea 
amicală de box dintre echipa locală Du- 
kla șl formația ODXA Sofia. După o 
gală de meciuri spectaculoase, scorul a 
fost egal 1 10—10 puncte.

La Budapesta s-a disputat meciul dinti'S 
selecționatele Ungariei șl Suediei oontind 
pentru «Cupa ligii europene" la tenis 
de masă. Sportivii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 4—3. Iată citeva 
rezultate (primii sînt trecuți sportivii 
suedezi) : Johansson — Jonyer 0—2 : 
Bengtssonwa — Gergely 2—0; Bengtsson 
— Jonyer 2—0; Johansson — Gergely 
2—1 ; Bengtsson. Johansson — Jonyer, 
Gergely 0—2. în clasamentul competiției 
conduce echipa Cehoslovaciei, cu 10 p. 
urmată de Ungaria, URSS, Suedia, R.F. 
a Germaniei — toate cu cite 8 p etc.

In maț multe orașe din Spania au în
ceput întrecerile turneului preollmpic da 
handbal, care va desemna două dintre 
participantele la Jocurile Olimpice de 
vară de la Mdnchan, Iată rezultatele În
registrate tn prlma rl : Elveția — Luxem
burg 17—16 (9—7); URSS —Portugalia
26—6 (16—2); Austria — Franța 20—19 
(11—10); Olanda — Bulgaria 16—10 (6—3); 
Polonia — Italia 39—14 (19—7) ; Spania — 
Anglia 40—9 (16—3).

ROMA. 16 (Agerpres). — în „Pa
latul Sporturilor* din Genova s-a 

un concurs internațio
nal de atletism, la startul căruia 
au fost prezenți sportivi din mai 

țări, printre care și Româ-

ai

orrr.erul concursului a fost 
ui Marcello Fiasconaro, care

A$ll BALONULUI

EBERHARD VOGEL
(R. D. Germană)

echipei 
de club 
Ducke, 
obține-

sena! j as ea
foarte mult spațiu la 
dispoziție pentru con
traatacuri — declară 
Cruyff. Cu terenul 
vom fi obișnuiți pen
tru că, după vizitele 
antrenorului nostru 
Covaci în Anglia, am 
jucat numai pe supra
fețe ca aceea de pe 
Highbury". • Jordao, 
noul „Eusebio" de la 
Benfica, socotit ca un 
virtuoz a! tehnicii, 
declară: „...tehnica ră- 
mine punctul deficitar 
al jocului meu..." • 
F. C. Bruges, lider de 
25 de etape în cam
pionatul belgian, se 
vede la un punct de 
Standard — marele 
rival. Serviciul indi
rect pentru Standard 
l-a făcut AnderTecht, 
învingătoare la Bru
ges, acolo unde ni
meni n-a obținut vic
toria în actualul cam
pionat. „Regizorul" 
succesului violeților 
din Bruxelles, un oa
recare... Van Hijnst: • 
Zambo, foarte irasci
bil în partida echipei 
sale, Ujpesti Dozsa, 
cu Diosgyor a fost e- 
liminat de pe teren 
și riscă o suspendare 
de două etape. • Re
cordul de spectatori al 
sezonului, în Turcia, 
s-a înregistrat dumi
nica trecută cînd, la 
:uplajul Fenerbahce— 
Eskișehîrspor (2—0) și 
Beșiktas — Vefa (0—1), 
au fost prezenți 45000 
spectatori. Datcu a- 
pără mai departe fă
ră greșeală, dar echi
pa lui, Fenerbahce, 
are patru puncte han
dicap față de lider,

Galatasaray.
Belgrad, toată sâptă- 
mina aceasta, iubitorii 
fotbalului, nu vorbesc 
decît despre unul din 
derbyurile de tradiție 
ale capitalei iugosla
ve, care se va desfă
șura duminică : O.F.K. 
Beograd — Steaua ro
șie. Se contează pe 
un stadion arhiplin, 
dar Steaua roșie nu 
poate conta — în 
schimb — pe omul 
său nr. 1. Geaici, din 
nou accidentat și in
disponibil pentru o 
lună. ® Schalke 04 în 
țața tribunalului fede
rației din R. F. a Ger
maniei ’ Probe de ne- 
inlăturat duc la con
cluzia că și actualul 
'ider al campionatu- 
.ui vest-german este 
Implicat în marea și 
deloc onorabila afa
cere a cedărilor de 
meciuri. E vorba de o 
partidă cu Arminia 
Bielefeld, in care ju
cătorii de Ia Scbalke 
04 s-au arătat foar
te... amabili cu adver
sarii lor (cîștigători 
cu 1—0) în schimbul 
unor argumente sună
toare. După multe o- 
pinii, Schalke 04 va 

'fi suspendată din cam
pionat și retrograda
tă cu două categorii 
competiționale. Cerce
tările sînt în curs, iar 
convocările în fața 
comisiei de disciplină, 
iminente. • Zilele ca
re urmează se scurg 
sub semnul meciuri- 
lor-retur din . „Cupele 
europene",. partide, in
teresante și echilibra
te

— ef. î. —

Eberhard Vogel este unul dintre 
cei mai valoroși jucători din R.D. 
Germană. Component al 
F.C. Carl Zeiss Jena, coleg 
cu frații Peter și Roland 
el a contribuit din plin la 
rea unor frumoase succese ale for
mației sale. Dar Vogel este unul 
dintre cei mai cunoscuți jucători 
și ai echipei naționale. A evoluat 
sub tricoul reprezentativei R.D. 
Germane deseori și la București, 
unde spectatorii capitalei noastre 
i-au putut aprecia calitățile: exce
lent șuter și realizator, acțiuni sub- 
ti ie pe postul de extremă stîngă, 
viteză și tehnică remarcabilă. Nu 
e de mirare că Vogel este unul 
din titularii de drept ai echipei 
naționale fiind pînă acum (la cei 
28 de ani pe care-i are) de 44 de 

" ori selecționat în prima reprezen
tativă!

„Stîngaciul" din Jena, cum este 
numit Vogel (pentru șuturile sale 
năprasnice cu piciorul stîng) este 
un model de conștiinciozitate în 
pregătire și viața de toate zilele. O 
spune chiar eli „fără un antrena
ment metodic și o dăruire totală 
in meciuri, fotbalul nu are nici un 
farmec. Numai după ce ești con
vins că ai făcut tot posibilul pen
tru a corespunde cerințelor poți'să 
ai conștiința împăcată. $i încă 
ceva: paralel cu activitatea fotba-

Vogel șutează 

listică trebuie să ai și o pregătire 
intelectuală corespunzătoare socie
tății în care trăim". Intr-adevăr, 
Vogel este absolvent al Institutului 
de cultură fizică unde, ca student 
a fost la fel de apreciat Ca Și pe 
terenurile de fotbal.

Vorbind despre echipa Româ
niei, adversara R.D. Germane în 
preliminariile viitorului campionat 
mondial, Vogel a spus! „Cunosc 
bine valoarea jucătorilor români cu 
care m-am întîlnit deseori in me
ciurile inter-cluburi sau în cele 
interțări. In ultimele partide, de 
la Berlin și București, echipa R.D. 
Germane a obținut victoria. .De a-

cu stinsul...

tunei însă au- trecut cinci ani, timp 
tn care echipa României a obținut 
citeva succese de răsunet interna
țional, calificindu-se în turneul fi
nal al C.M. din Mexic și acum in 
sferturile de finală ale „Campiona
tului Europei". Cred că lupta pen
tru calificare dintre echipele noa
stre in turneul final al C.M. — 
ediția 1974 va fi echilibrată și deo
sebit de pasionantă...".

Pe Vogel îl vom revedea la 
București, în echipa R D. Germane 
în cadrul preliminariilor C.M. și ne 
vom putea convinge de calitățile 
sale

a stabilit cea mai bună performan
ță mondială pe teren acoperit în 
proba de 400 m plat cu timpul de 
46,1. Vechiul record era de 46,2 
și aparținea americanului Tommie 
Smith. Pe locul secund s-a clasat 
polonezul Badenski — 47,0, urmat 
de Gabernet (Spania) — 47,4.
Cursa feminină de .-800 m s-a în
cheiat cu victoria atletei italiene 
Donata Govoni, cronometrată în 
2'08,9, urmată de atleta 
Ileana Silai — 2’09,5. Tot 
doi s-a clasat și Cornelia 
(cu 1,70 m) în proba de 
în înălțime, cîștigată de 
bulgară Iordanka Blagoeva cu 1,80 
m. Proba masculină de săritură în 
înălțime a revenit suedezului Jan 
Dahlgren cu 2,17 m. Pe locul doi, 
cu același rezultat, s-a situat fin
landezul Asko Pesonen. Polonezul 
Marek Jozwik a ocupat primul loc 
în cursa de 60 m garduri, cu re
zultatul de 7,8.

Alte rezultate : masculin : 800 m : 
Krupczyk (Polonia) — 1’52,8 ; 3 000 
m ; Brugos (Spania) — 8’04,0 ; 60 
m plat: Centaro (Italia) — 6,8; 
prăjină : Fraqielli (Italia) — 4,90 
m ; feminin : greutate : Ludwiga 
Chenvinska (Polonia) — 17,21 m; 
60 m garduri ; Thereza Sukniewicz 
(Polonia) — 8,1 ; 60 m plat: Mi
chele Beugnet (Franța) — 7,6 ; 
400 m : Colette Besson (Franța) — 
53,6.

româncă 
pe locul 
Popescu 
săritură 

atleta

I
i

Asociațiile de tenis de masă din R. P. 
Chineză, Japonia șl R.P.D. Coreeană au 
dat publicității un comunicat In care se 
arată că este necesară crearea unei noi 
organizații reprezentative a federațiilor 
de tenis de masă din Asia. In comunicat 
se precizează că actuala Federație asia
tică de tenis de masă (ATTF) nu cores
punde, în actuala formă de organizare, 
dorinței majorității țărilor asiatice de a 
dezvolta acest spoit in țările lor. Pe d*. 
altă parte, federațiile de tenis dei masă*' 
din R.P. Chineză șl Japonia au căzut 
de acord ca echipele oelor două țări să 
susțină Intilnlri amicale în cursul aces
tui an.

La Middlesbrough; în cadrul campiona
tului britanic interligi, s-au întîlnit se
lecționatele Angliei și Scoției. Victoria 
a revenit fotbaliștilor englezi cu scorul 
de 3—2 (2—0).■
Proba masculină de oobortre (conttod 
pentru „Cupa Mondială" la schi) de la 
Val Gardena a revenit elvețianului Bern- 
hard Russl. cronometrat, pe o pirtie în 
lungime de 3 750 m, cu timpul de 2:06,06. 
In clasamentul general individual al 
„Cupei Mondiale" pe primul loc se află 
francezul “ ... .
B
In cadrul
(rezervat . ________ r_
grupul W.C.T.) de la" Chicago? ttnărul 
jucător australian John Alexander l-a 
învins în două seturi cu 7—5, 7—6 pe 
sud-africanul cliff Drysdale. Americanul 
Arthur Ashe l-a Întrecut eu 6—3, 5—7. 
6—1 pe australianul Roy Emerson.

Henn Duvillard cu 117 n.

turneului Internațional de tenis 
jucătorilor profesioniști din

La Alger meciul international amical de 
fotbal dintre reprezentativele Algeriei șl 
Maltej s-a Încheiat cu victoria gazdelor 
cu 1—0 (1—-0) a

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știr io
VOLEIBALIȘTII DE LA

Aseară, in sala Dinamo din Capi
tală, a avut loc întîlnirea internațio
nală amicală de volei dintre echi
pele Dinamo București, campioana 
țării și Dynamo Berlin (R.D. Ger
mană). întîlnirea, care a fost de n 
bună factură tehnică și spectaculară 
a revenit dinamoviștilor bucureștenl 
cu scorul de 3—0 (15—10. 15—7, 15— 
8). De-a lungul jocului s-au remar-

AU FOST ALCĂTUITE
ALE U.R.S.S. Șl S.U.A.

amicală de volei dintre echi- 
campioana

Primul meci de atletism pe teren 
acoperit între selecționatele U.R.S.S. 
și S.U.A. se va disputa astăzi 17 
martie, la Coliseumul din Richmond 
(Virginia). Selecționata sovietică va 
avea în frunte pe campionul olim
pic de triplusalt, Viktor Saneev, pe 
fostul recordman mondial la sări
tura în lungime, Igor Ter Ovane- 
sian, pe Valentin Gavrilov și Kestu
tis Șapka (săritura în înălțime).

In lotul feminin sînt incluse An
tonina Lazareva (săritura în înăl
țime), sprintera Nadejda Besfamil-

DiNAMO, VICTORIOȘI
cat Dumănoiu, Orcs, Schreiber sl 
Udișteanu (Dinamo Buc.), Dietei si 
Echeling (Dynamo Berlin). Au ar
bitrat foarte bine Kmoch Horst (Ber
lin) și D. Rădulescu (București).

★
Astăzi, In aceeași sală începînd d« 

Ia orele 18, are loc întîlnirea re
vanșă.

ECHIPELE DE ATLETISM

naia, fondlsta Ludmila 
Elena Ringa (săritura în 
etc.

Din loturile gazdelor, mvaiune 
în urma rezultatelor obținute în 
campionatele naționale, se remarcă 
cunoscuții campioni Rod Milburn, 
Willie Davenport (garduri), Henry 
Hines (lungime), Reynaldo Brown 
(înălțime), Steve Smith (prăjină) 
— Ia masculin și Iris Davis (sprint), 
Cathy Hammond, Doris Brown 
(semifond), Martha Waston Qungi- 
me) — la feminin.

Braghlna, 
lungime)

alcătuite

■w
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