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DIN NOU DESPRE ÎNOTĂTORI

Continuăm astăzi publicarea reia- 
țărilor din raidul realizat de re

porterii noștri prin sălile, bazine
le și terenurile sportive din Ca
pitală.

înotul este, firesc, un sport al 
sezonului estival. Atunci sînt ma
rile competiții programate, atunci

piate intreceri internaționale

sînt bazinele și litoralul pline de 
înotători mai mult sau mai puțin 
virtuozi. Totuși, iarna nu mai

FEBRILĂ ACTIVITATE DE PREGĂTIRE
• Iarna, înotul este aproape la fel de popular ca și vara • „Asalturi" în vederea unei cpro- 

® La începutul drumului spre măiestria sportivă • Cam puțin 
pentru niște judoka care se respectă
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Ieri, la sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a avut loc festivitatea 
acordării titlului de maestru 
emerit al sportului canotoare
lor Teodora Untaru și Mari- 
oara Sîngiorzan.

Distincțiile au fost înmînate 
de tov. Macin Bîrjega, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., care a 
elogiat frumoasa activitate spor
tivă a celor două schifiste, 
componente a ambarcației de 
4 + 1 vîsle, echipaj medaliat 
cu aur la ultimele campionate 
europene desfășurate anul tre
cut pe pista lacului Branden
burg.

Șl BAZINELE 
CAPITALEI

bazinele Floreasca și „23 August". 
Mai este însă un bazin, fără „fir
mă" mare care-și face datoria cu 
prisosință față de micii delfini. 
Este vorba de micul bazin pentru 
învățarea înotului, proprietate a 
Școlii sportive nr. 2, situat pe str. 
Traian, nu departe de Foișorul de 
foc. Acolo. într-o... cadă de dimen-
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zează cu acest sport atît de fru
mos și 
realizat o statistică a 
vetelor de înotător" 
lor ce au frecventat 
zinului Școlii sportive 
fi aflat, fără discuție,
cifre impresionante. Mii și mii de 
m:(ci cetățeni ai Capitalei și-au 
făcut aici... ucenicia.

Cînd am vizitat noi bazinul. își 
îndeplinea programul ultima grupă 
din acea zi. Oamenii de serviciu 
erau gata pentru a proceda 
golirea bazinului, la curățarea 
dezinfectarea lui așa cum fac 
fiecare ciclu de trei zile.

util. Dacă cineva ar fi 
tuturor „bre- 
eli berate ce- 
cursurile ba- 
nr. 2, ne-am 
în fața unei

la 
și 
la

Una dintre puținele dâți 
de astă dată prin Elena

în care clujencele intră în posesia balonului 
Voștinaru. Opoziția jucătoarei Szabo este fără 

efect.
Foto : S. BAKCSY

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
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La Sala Tinere
tului am găsit de 
această dată gim- 
naști. Mulți și ta- 
lentați, veseli și 
plini de interes 
pentru pregătiri. 
Chiar dacă aveau 
numai 10—12 ani 
și erau in vacan
ță...

este nici pentru natație un sezon 
de vacanță. Bazinele acoperite sînt 
solicitate din zori 
tîrziu de masa tot 
copiilor dornici să 
tori, precum și de „vedetele" aces
tui sport. Există parcă o întrece
re între părinți — de bun augur 
— ca tot mai mulți copii să în
vețe înotul.

Firește, cele mai solicitate sînt

pînă noaptea 
mai mare a 

devină înotă- >«

i.i
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aria 
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Este 
pentru

ri CEI... 40 DE „MUȘCHETARI •
La sala Floreasca II, intrată de 

mai multă vreme în patrimoniul 
scrimerilor bucureșteni am găsit 
aproape 40 de tineri „mușchetari" 
antrenîndu-se intens pe cele șapte 
planșe. Erau componenții lotului 
de scrimă-tineret al Capitalei, care

Raid ancheta realizat de
Hristache NAUM 

Horia ALEXANDRESCU 
Fotografii de : Vasile BAGEAC 

Drago? NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

PE UNIVERSITATEA CLUJ
Jucînd în cadrul ultimei etape a 

primului tur al campionatului na
țional feminin de baschet, Ieri, în 
sala Constructorul din Capitală, 
I.E.F.S. a învins echipa Universita
tea Cluj cu scorul de 81-47 (44-25). 
Meciul a fost de un nivel tehnic

ASTĂZI, ÎN CAPITALĂ

Sezonul i 
fi-a extins 
pe aproape 
treg anul, 
motivul 
care atleții nu-și 
permit nici iarna 
vacanță. Ieri, soții 
Virginia fi Șerban 
loan soseau 

antrenament 
mult înaintea 
rei fixate, 
semn că de 
1973 doresc să ob

țină mult...

la 
cu 
o- 

Un 
la

siuni mai mari, înconjurată de du
șuri. sute și sute de copii pătrund 
tainele înotului.
parcă anume 
ga frica de 
mulți dintre 
a învăța să

Zilnic, la
ian vin nenumărațj școlari și elevi 
care, sub supravegherea profeso
rilor de specialitate, se familiari-

Ește , un bazin 
făcut pentru a alun- 

apă pe care cei mai 
copii o au înainte de 
lunece pe valuri.
bazinul din str. Tra-

START INTR-O NOUA RUNDA
A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

foarte scăzut. Aceasta, datorită în 
special, echipei oaspete, care a fost 
de altfel lipsită și de aportul a trei 
jucătoare din prima formație : An
ca, I. Farcaș și Miiller (ultimele 
două indisponibile din cauze medi
cale). Nici echipa I.E.F.S. nu a 
practicat un joc la nivelul preten
țiilor. Au arbitrat foarte bine M, 
Rizea și A. Atanasescu. Au mar
cat : Vigh 15, Giurea 10, Salcu 1, 
Szabo 11, Deak 9, Petrik 10, Po
pov 5, Popescu 12, Tita 8 pentru 
I.E.F.S., respectiv Neța 24, Pop 7, 
Călinescu 4, Farcaș Agneta 2, Pe- 
trușca 6, Lazar 4.

Radu TIMOFTE

e aflăm la 
numeroase ___ . ___ .
ropene, Jocuri Balcanice, întreceri internaționale tradiționale. Spor

tul românesc ți-a propus o și mai semnificativă prezență în concernul 
sportiv internațional. Primele semne ale seriozității cu care acționează 
pentru îndeplinirea acestui țel le-am putut observa cu ocazia raidului 
realizat in sălile, bazinele și pe terenurile de sport ale Capitalei. In ma
terialul apărut în numărul nostru de ieri, ca și în cel de astăzi, am 
înfățișat cititorilor sîrguința, conștiinciozitatea și entuziasmul cu care ma
joritatea sportivilor și antrenorilor au pornit la muncă în Noul An. Unii 
se pregătesc asiduu pentru întrecerile programate luna aceasta sau în 
februarie și martie, alții pun bazele performanțelor ce și le-au propus 
pentru lunile de vară. în ambele ipostaze, sportivii și antrenorii muncesc 
cu rivnă. Sălile și bazinele, chiar terenurile (vremea blinda permite mul
tor sportivi continuarea pregătirii în aer liber) sînt folosite — in marea 
majoritate a cazurilor — mai judicios, la fel ca și instalațiile cu care 
acestea sint dotate.

Din păcate, am găsit și lucruri in neregulă, „moștenire" din 1972. Mai 
sînt încă săli încuiate sau cărora li s-a dat altă destinație, profesori 
solicitați la ședințe ip timpul orelor de pregătire (nu s-ar putea lua o 
hotărîre prin care să se interzică organizarea ședințelor in timpul afectat 
antrenamentelor ?), precum și absențele unor sportivi care și-au prelun
git — din proprie inițiativă — sărbătorirea revelionului. Insistînd asupra 
lucrurilor bune și luptind împotriva carențelor, vom putea să-l transfor
măm pe 1973 în an de vîrf al performanței sportive. Mai ales că el este 
primul din „campania Montreal".

N an competițional. 1973 programează„startul" unui nou an competițional. 1973 programează 
competiții de amploare, campionate mondiale și eu-
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Cele mai bune patru echipe de 
hochei pe gheață din țara noastră 
își vor începe, azi, pe patinoarul 
artificial „23 August" din Capitală, 
a patra rundă a'disputei lor. De 
fapt, așa cum se știe, întrecerea 
este împărțită in două: Dinamo 
București și Steaua luptă pentru 
primul loc, în timp ce S.C. Miercu
rea Ciuc și Dunărea Galați au 
pirațiile ceva mai limitate, lor 
mînîndu-le doai- șansa locului 
în ierarhia hocheiului nostru.

în aceste condiții, este firesc ca 
atenția iubitorilor acestui sport să 
se îndrepte cu precădere spre evo
luția celor două formații fruntașe, 
care înglobează în rîndurile lor și 
cei mai buni jucători. în prima e- 
tapă, programată azi, de la ora 
16,30, Steaua va întîlni în deschide
re pe Dunărea Galați, iar apoi, în 
meci vedetă, Dinamo va juca cu 
S.C. Miercurea Ciuc. Ambele par
tide pot fi interesante în măsura 
în care cele două echipe provin
ciale sint hotărîte să se angajeze 
serios în dispută, așa cum au fă
cut-o în prima etapă și cu ocazia 
celorlalte tururi ale campionatului. 
Pentru că, experiența a dovedit-o, 
în etapa inaugurală a fiecărei run-

Șide atît S.C. Miercurea Ciuc, cît 
Dunărea Galați au consumat ceva 
mai multă energie, opunînd o dîrză 
rezistență și conferind prin aceasta 
meciurilor— un aspect ceva mai 
echilibrat și plăcut. Apoi, cu cit se 
apropie jocul decisiv dintre ele, 
programat în cea de a IlI-a și ul
timă etapă, ambele echipe își me
najează forțele, disputele lor cu 
cele două fruntașe fiind ceva mai 
puțin consistente.

Ultimele vești din 
bere nu aduc prea 
noi. Un singur fapt 
consemnat : Dinamo
va putea utiliza pe Tureanu în a- 
cest tur, ci fiind accidentat în ul
timul meci susținut de selecționata 
țării cu reprezentativa secundă a 
Elveției. Și pentru că tot a venit 
vorba de echipa națională, să pre
cizăm că acest tur de campionat 
este într-un fel decisiv în ceea ce 
privește conturarea componentei 
lotului. Este, deci, de așteptat 
jucătorii vizați să se comporte 
mai bine, mai ales din punct 
vedere disciplinar, evoluînd pe
nia hocheiului modern, în forță, 
dar fără iregularități.

cele patru ta- 
multe lucruri 
demn de a fi
București nu

ca 
cît 
de 
li-

„CUPA BRAȘOVIA“ A DESCHIS SEZONUL

DE SCHI-FOND PE ANUL 1973
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La Poiana Brașov s-a desfășu
rat timp de două zile concursul 
inaugural de schi-fond al sezonu
lui 1973. Din păcate, organizatorii, 
Școala sportivă Brașovia, au avut 
mult de lucru cu amenajarea tra
seelor, dată fiind lipsa zăpezii. In 
aceste condiții s-a cărat zăpadă 
pe unele porțiuni și la ora star
tului, concurenții au putut bene
ficia de bune condiții de între
cere.

REZULTATE TEHNICE: (ziua* 
I) 15 km seniori: 1. V. Papuc (Di
namo) 53,57, 2. Gh. Gîraiță (Di

namo) 54,38 3. Gh. Cercel (A.S.A.) 
56,10; 5 km senioare: 1. Adriana 
Barabaș (Tractorul) 21,14, 2. Iulia- 
na Demeter (I. P. Oradea) 21,32, 
3. Lucia Barabaș (Tractorul) 22,01 ; 
5 km junioare 1: 1. Elena Tișcă 
(Tractorul) 22,14, 2. Ana Bădescu 
(Dinamo) 23,0, 3. Cornelia Pințoi 
(L.E.S. Predeal) 24,50; 3 km juni
oare II: 1. Lucia Benga (Tracto
rul) 15.32. 2. Nicoleta Scurtu (L.E.S. 
Predeal) 16,09, 3. Elena Rimbu 
(Dinamo) 16,11 ; 3X5 km juniori 
I : 1. Dinamo 56.25, 2. Steagul roșu 
57,34, 3. Tractorul 57,54 ; 3X5 km 
juniori II: 1. Brașovia I 57,50, 2.

L.E.S. Predeal 1 59,32, 3. Brașovia 
II 59,40. Ziua a Il-a: 10 km ju
niori 1: 1. N. Gîrniță (Dinamo)
35,41, 2. F. Forico (Brașovia) 35.46. 
3. V. Costea (Steagul roșu) 36,55 ; 
5 km juniori II: 1. I. Beliu (Stea
gul roșu) 17,50, 2. M. loan (L.E.S. 
Predeal) 18,17, 3. I. Solovîndru
(Brașovia) 18,24 ; 3X5 km junioa
re I: 1. Dinamo 49.05, 2. L.E.S. 
Predeal I 49,30, 3. L.E.S. Predeal 
II 49.39 ; 4X10 km seniori: 1. Di
namo lh 18:12. 2. A.S.A. I lh 18:31, 
3. A.S.A. II lh 19:35.

Astăzi se dispută proba de sla
lom din cadrul aceluiași concurs.

J
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„CONCURSUL SPERANȚELOR" 
LA PATINAJ VITEZĂ

TUȘNAD, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). A doua reuniune 
a concursului republican rezervat 
speranțelor patinajului de viteză a 
fost dominat de cîteva... proble
me care au dat loc la regretabile 
discuții între antrenori și arbitri. 
Astfel, au abundat din nou aver
tismentele și descalificările, dato
rită — după părerea noastră — 
unei exagerate rigidități în aplica
rea regulamentului, juriul uitînd, 
probabil, că pe gheață se află vi- 
teziști începători, unii dintre ei 
fiind la primul lor concurs. Ne a- 
mintirn că la concursurile senio
rilor, aceiași oficiali au fost mult 
mai îngăduitori cu alergătorii și 
de aceea nu putem înțelege aceas
tă prea aspră seriozitate față de 
niște tineri care ar fi trebuit mai 
mult ca oricine să beneficieze — 
în limitele regulamentului, firește

DISPUTE Și
— de îndrumare și înțelegerea ar
bitrilor. în schimb, nimeni nu a... 
tăiat capul arbitrilor atunci cînd, 
din neatenția lor, unii dintre copii 
au fost nevoiți să alerge un tur 
în plus.

Nemulțumiți de deciziile dictate 
de juriu, unii antrenori au protes
tat vehement, iar după concurs 
s-au certat între ei. Și încă ceva ; 
din cauză că juriul de arbitri nu 
a luat din timp măsurile necesare 
pregătirii gheții, concursul a în
ceput cu o jumătate de oră mai 
tîrziu.

Trebuie să menționăm că aceas
tă cea de a doua reuniune a purtat 
totuși amprenta vîrstei micilor pa
tinatori, iar rivalitățile dintre ei 
au dat naștere la dispute pasio
nante. Astfel, Ladislau Lazar s-a 
revanșat in fața lui Ladislau Focht, 
iar Inimoasa Ibolya Szatmari a

Rb’GBYȘTII TIMIȘORENI AU REVENIT DIN ITALIA
Echipa de rugby Universitatea Timi

șoara. a revenit tn tară după un turneu 
de două săptămlnl efectuat tn Italia, 
studenții au întîlnlt trei echipe din pri
ma divizie a campionatului de rugby ita

lian obținind rezultatele : 15—15 (9—6) cu 
Tossimoblll Rovlgo (locul IV tn campio
nat) î 8—9 (3—0) cu L*Aquila (locul V);
7—4 (4—0) cu Metaicro Treviso (locul 
VU).

.. DISPUTE
fost privată de victorie datorită 
unei căzături, dar cu toate acestea 
ea s-a clasat pe locul II la proba 
de 200 m. De asemenea, subliniem 
comportarea sibiencei Carmen Dra
goman și a brașoveanului Attila 
Varga, care au confirmat speranțe
le de buni patinatori. în afară de 
concurs, Ibolya Szatmari (Mureșul 
Tg. Mureș) a realizat două noi re
corduri republicane la 100 m — 
15,0 (v.r. 16,2) și la 200 m — 27,5 
(v.r. 28,4) — la categoria 9-10 ani, 
iar Marcela Duță (Șc. sp. 2 Bucu
rești) a parcurs 100 m în 13,3 în- 
trecînd vechiul record cu 2 zecimi 
de secundă (cat. 11-12 ani). Iată 
cîștigătorii curselor din reuniunea 
a doua : cat. 15-16 ani — 1000 m: 
Eva Szigheti (Șc. sp. M. Ciuc) 
1:59,9. 1500 m: L. Lazar (S.C. M. 
Ciuc) 2:44,0 ; cat 13-14 ani 1 000 
m : Carmen Dragoman (Șc. sp. Si
biu) 2:01,0, A. Varga (Dinamo 
Brașov) 1:48,8 ; 11-12 ani 300 m: 
Marcela Duță (Șc. sp. 2 Buc) 37.1. 
Radu Niculicioiu (Dinamo Brașov) 
37,0 ; 9—10 ani 200 m : Uța Szoke 
(Șc. sp. Sibiu) 28,2. A. Lakatos 
(C.S.M. Cluj) 25,3 ; 7—8 ani 100 m : 
Marius Nunșu (Agronomia Cluj) 
15,2.

Tr. IOANIJESCU
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decembrie anulconfruntare dintre Steaua fi Dinamo, consumată în
ta pentru puc Varga (Steaua) și Tureanu (Dinamo).

trecut la Galați, tn lup-

în tabăra studenfească 

de la Tușnad

BOGAT PROGRAM 
CULTURAL-SPORTIV 

IN VACANTĂ
»

Cei peste 300 de studenți din Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Craiova, Ga
lați și alte centre universitare au in
trat pe... ușa principală a stațiunii 
Tușnad-Băi, fiind primiți cu ospitali
tate de gazde, care s-au străduit — 
și au reușit — să le ofere condiții 
optime pentru petrecerea vacanței de 
iarnă.

I-am revăzut cîteva zile la rînd 
pe fetele și băieții care au pus stă- 
pînire pe aleile, clubul și sălile de 
jocuri distractive ale cunoscutei noas
tre stațiuni montane. Vaier Griga — 
student în anul III la facultatea de 
matematică din Tg. Mureș — a fost 
prima noastră cunoștință. Făcînd par
te din comandamentul studenților, el 
ne-a introdus în bogatul program al 
taberei.

— Toate centrele de învățămînt su
perior din țară, ne-a spus interlocu
torul la începutul discuției, și-au tri
mis reprezentanți în tabăra noastră. 
Prin acțiunile întreprinse în această 
perioadă de odihnă activă urmărim 
ca studenții să se cunoască mai bine, 
să schimbe ginduri, opinii, preocu
pări de viață, într-un cuvînt să în
țeleagă mai aproape de realitățile de 
fiecare zi răspunderile de pînă acum 
și cele din viitorul apropiat.

Amintind de diversele simpozioane 
pe teme «Te slăvim Republică", în- 
tîinire cu oameni de știință, manifes
tările culturale susținute în fiecare 
seară de studenții institutelor de artă 
teatrală din București, Tg. Mureș și- 
formația de muzică ușoară „Dentes", 
laureată Ia ultimele două ediții ale 
Festivalului național studențesc, tre
buie să mărturisim că atenția ne-a 
fost reținută din capul locului de 
numeroasele acțiuni sportive. Iată cî
teva secvențe din programul rezervat 
amatorilor de exercițiu fizic : cam
pionatele taberei la șah, tenis de 
masă și patinaj, minijocurile de fot
bal și concursuri cu reprezentanții 
celor venițl în concediul de odihnă. 
Studenții Ioan Moldovan, Andrei Zse- 
mei, Abdulah Nazil, Zoltan Covăsi, 
Mircea Braic, Niculae Varna și Dan 
Popescu, remarcați în întrecerile de 
șah și tenis de masă, au fost selec
ționați în echipele „universitarilor** 
care s-au întilnit cu formațiile aso
ciației sportive locale, Șoimii Tuș- 
nad.

— Regele activităților sportive, a 
continuat însoțitorul nostru, a fost tu-

T. ANDRONACHE

(Continuare în pag. a 3-a)

EXCELENTA PERFORMANTĂ A SEEECIIONATEI STUDENȚEȘTI Dl HANURI
IA C.M. IINIVfRSIiAli Șl SEMNIEICAIIIIE SALE

Așadar, noul an a început sub cele 
mai bune auspicii pentru handbalul 
românesc. Prezentă la această foarte 
echilibartă și interesantă dispută care 
este campionatul mondial universi
tar, selecționata studențească a țării 
noastre și-a înscris în palmares o vic
torie de bun augur, ocupînd primul 
loc la capătul unei suite de meciuri 
echilibrate, care au culminat cu par
tida finală consumată vineri seara 
la „Baltiskahallen" din Malmo. Per
formanța tinerilor handbaliști români, 
remarcabilă mai ales prin maniera 
în care a fost obținută, are unele 
semnificații ce se cer a fi subliniate, 
atît pentru ecoul lor imediat, cît și

pentru perspectivele ce se întrevăd 
ca urmare a acestui rezultat.

In ceea ce privește prezentul tre
buie scos în evidență faptul că dis
puta nu și-a dezmințit renumele, o- 
ferind întîlniri de un foarte bun ni
vel tehnic și tactic, tînăra generație 
de handbaliști dovedind că este aptă 
să înlocuiască cu succes vedetele de 
azi. In majoritatea lor, partidele au 
fost echilibrate, un cuvînt decisiv Sn 
lupta pentru întîietate avînd-ul, așa 
după cum subliniau cei doi antrenori 
români Eugen Trofin și Romeo Soti- 
riu, capacitatea fizică și morală de a 
rezista în momentele grele, ivite a- 
proape in fiecare meci. Manifestînd

o deosebită siguranță și maturitate in 
apărare, unde a jucat foarte variat, 
alternînd sistemele defensive în func
ție de problemele tactice pe care le 
ridicau adversarii, echipa română 
și-a clădit cu calm și prin eforturi 
deosebite o performanță dintre cele 
mai frumoase. Se poate chiar spune 
că principala calitate a formației noas
tre a fost tocmai modul ireproșabil 
în care a jucat în defensivă, obligînd 
formațiile adverse să consume o 
mare cantitate de energie fizică și 
nervoasă pentru a-și putea concreti
za momentele de posesie a mingii. 
Cît privește atacul, avînd o forță de 
finalizare de la distanță redusa în

Selecționata română,, cam
pioană mondială universita
ră : Penu, Banciu . (portari), 
Cosma, Birtalan, Voina, Tudo- 
sie, Cîrlan, Stef, Dan Marin, 
Lieu, Chircu, Stuparu, Anton, 
Schobel, Roșu.

comparație cu cea a celorlalte echipe 
(au lipsit jucătorii înalți, singurul din 
această categorie fiind Birtalan, de
oarece Schobel s-a reîntors In țară) 
selecționata română și-â bazat majo
ritatea acțiunilor pe o rapidă cricu- 
lație a balonului, cu frecvente încer-

(Son.Tnuare tn pap. a 4 a)
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GÎNDURI SENTIMENTE... OMAGII...
Cititorii noștri, mulți dintre ei, au simțit nevoia să-și exprime gînduriie, 

sentimentele de cinstire a aniversării Republicii, pe calea înaripată a poeziei. 
Iată două dintre aceste poezii primite Ia redacție :

MINUNEA

<

BONURI, IN LOC

CURIOZITĂȚI ALPINE

Din
Din
Dăltuiesc stele și nume 
Și iată cum crește 
Minunea in lume

carnea muntelui, 
piatra muntelui

Și raza de soare 
Din piatră, sub daltă 
Izbește in poarta înaltă

Destinele Omului, 
Tăiate în steiuri

Se pierd spre Soare-Apune 
Și iată cum crește 
Minunea în lume

Pe fruntea muntelui
Flutură flamura mîndriei
Celor trei cuvinte:
Republica Socialistă România. 
Minune e omul și munca, 
Atotputernice amîndoi.

Mara ANGELA PATRLȚESCU

>
Cu vreo două săptâ- 

mini înainte, draga mea 
jumătate m-a avertizat 
că revelionul îl vom 
petrece, vrem-nu vrem, 
la familia...

— De ce, vrem nu 
vrem ? încerc un timid 
protest.

— Fiindcă ne tot in
vită de trei ani ! Dar 
acum nu mai ai nici o 
scuză...

Intr-adevăr, nu mai 
aveam. Le 
pe toate, cele 
bile...

— Bine-bine; 
trebuie să fac, 
zic așa ?

— Simplu : să-ți pui 
în valoare calitățile tale 
de vînător consacrat 
(de către alții — ăsta a 
spus-o pe șoptite, pro
babil, ca să nu audă 
copiii — și am apre
ciat gestul) și n-ar fi nelalocul tău 
să oferi acolo un fazan sau un ie
pure vînat chiar de tine și prezentat 
ca atare...

Și, într-una din zilele cînd se 
auzea prin tramvaie ,.Intr-o zi de joi 
la vară..." sau „La un colț de coti
tură..." am plecat la vînătoare de 
fazan. Și nu cu gindul de a împușca 
neapărat și cu orice preț ceva, dar 
în subconștient, mi-a rămas întipă
rită povestea cu postura de vînă
tor și cu obligația de a mă mani
festa ca atare. Destul că, la primii 
doi fazani care mi-au zburat, am 
tras cu mult în urmă, sau, „ca un 
fazan". Al treilea îmi vine pășind 
țanțoș, pînă la 40—30 de metri în 
față. Nu trag. Aștept să zboare. Nu 
vrea. Se apropie. Fliiier. Tot nu vrea 
să . zboare. îi șoptesc „uș!“ Tot nu 
vrea! Cum să-1 asasinez, mergînd 
așa, pe jos? mă întreb. Dar tocmai 
atunci el a bubuit din aripi (și ce 
zgomot face cînd se ridică fazanul, 
în zbor, de la sol!). M-am cam speri
at, am zburat și eu pușca în umăr și, 
în aceeași clipă, fazanul a căzut. Nu 
se ridicase nici măcar la o înălțime

epuizasem 
plauzi-

și ce 
ca să

de trei metri, din frunzișul pădurii
Pînă aici toate bune și frumoase 

m-am înapoiat acasă cu un trofeu 
dorit de consoartă și potrivit cali
tății mele de vînător. Drept care, 
ne-am și prezentat la amicii noștri. 
Nenorocirea s-a declanșat însă după 
ce fazanul meu a înotat în unt, în 
cuptor, a fost tranșat de către gazdă 
și prezentat cu cuvenita reclamă.

Cînd primul degustător al acestui 
vînat al meu a cules o alică din 
pieptul fazanului, i-am explicat că-i, 
probabil, o boabă de piper ; cel de 
al doilea a crezut cînd i-am spus, 
în glumă, că s-ar putea să fie plom
ba lui Lord ; al treilea mi-a re
proșat că Lord al meu este, pro
babil, foarte bătrîn, dacă am fost 
nevoit să-i plombez toți dinții.

Și cînd te gîndești că dacă mai 
întîrziam numai o secundă împuș
cătura, nu pățeam rușinea asta... 
Asta a fost, de fapt, răzbunarea 
postumă a fazanului, pentru că am 
tras înainte de a-1 lăsa să-și încerce 
și el șansele lui de bun zburător. 
La anul...

llie CÂRCIU

DE BILET
de bilete pentru 
C. M. de fotbal, 

’ ---- . în R.
va fi inaugurată la

Locațiunea 
neul final al 
se va desfășura .în 1974, 
Germanie' 
prilie 1973, primele rezervări de bi 
lete urmînd să fie făcute prin agen 
țiile de voiaj. De altfel, 20"o din to
talul biletelor de intrare vor fi ținu
te la dispoziția turiștilor din străină
tate.

Pentru a se evita apariția unor bi
lete false, spectatorii ...candidați nu 
vor primi acum decît un... bon, în 
baza căruia li se va elibera adevăra
tul bilet de intrare, doar cu cîteva 
săptâmîni înaintea începerii turneului 
final.

tur- 
care 
F. a
1 a-

PATRAR DE VEAC

• O STATISTICA INTERESANTA în
tocmită de Paul Moranne, doctor în 
drept și președintele Comitetului juridic 
al Federației internaționale de schi, a 
reușit să determine și cauzele principale 
și ponderea accidentelor ocazionate de 
practica schiului în diverse stațiuni al
pini de sporturi de iarnă. Astfel, din 
cifra absolută de 71 accidente înregis
trate într-o stațiune, 45 la sută s-au da
torat ciocnirilor între schiori, prin ne- 
respectarea recomandărilor F.I.S. cu pri
vire la disciplina și circulația pe piftii, 
28 la sută — datorate prezenței în locuri 
șl poziții neconvenabile pe pîrtil ale 
unor grupe ale școlii de schi care a blo
cat fluxul de coborîre, 17 la sută — da
torate funcționării necorespunzătoare și 
lipsei de instructaj în folosirea mijloace
lor mecanice de urcare (teleschiuri și te- 
lescaune), 11 la sută _  datorate lipsuri
lor organizatorice ale stațiunii (amenaja
rea pîrtillor, balizări, avertizări etc.) și 
7 la sută — cu ocazia desfășurării unor 
competiții. Statistică foarte interesantă, 
care subliniază responsabilitățile organi
zatorilor de turism și obligațiile discipli
nare ale partlcipanților la traficul rute
lor (pîrtiilor) alpine.

de clasă mondială au rămas 
Mir (Franța), născută la 2 mar- 

m.r.u.i, născută la Reit im Winkel la 
5 august 1950. După cum se vede, ca Și

Pătrar de veac de împlinite glorii, 
Coloană-n suflet și în trup cioplită 
Cu dalta milenarelor istorii, 
Din vatra strămoșească moștenită.
Pătrar de veac, lumină peste glie,
Stăpîn popor pe rodul muncii tale, 
Te regăsesc in cusături de ie.
In doină de cuptor, in jocuri de furnale.
Ne-ai prins aripi și zborul spre piscuri l-am aflat 
Clădind in noi și-n vreme al muncii chip de aur, 
Cu vrednicia faptei și cugetul curat.
Sporim azi strălucirea străvechiului tezaur.
Pătrar de veac, în piepturi ard focuri de nestins 
Și flamuri se înșiră in târgurile zării,
Sîntem armia păcii din vrednicul cuprins 
De la Carpații veșnici la marginile mării.

i

• DUPĂ SCUTERUL DE ZAPADA. ve- 
hicol pe șenile foarte răspîndit în nordul 
Euronel și In Canada, o nouă invenție, 
creație a unui grup de studențl din Mos
cova a fost prezentată cu ocazia unei 
expoziții a tinerilor inventatori. Este 
vorba de o motocicletă a zăpezii cons tind 
în patru schiuri scurte dar foarte late, 
pe care sînt instalate o șa și un ghidon 
foarte asemănătoare cu cele de la mo
tocicletă. Vehicolul este propulsat de o 
elice aeriană, așezată în spate, antrenată 
de un motor de 18 C.P. Noul vehleol, 
experimentat pe teren, a dezvoltat o vi
teză de 65 km pe oră.

a DUPĂ ABANDONAREA CONCURSU
RILOR de către Annie Famose (Franța), 
decanele de vîrstă ale tuturor competi-

toarelor 
Isabelle ___ , _ ___
tie 1949 la Saint-Lary, și Roși Mittermeier 
(R.F.G.), născută la Reit im Winkel la 
5 august 1950. După cum se vede, ca și 
în natație, la 23—24 de ani schioarele sînt 
„bătrîne" și se gîndesc cu regret la re
tragere și cu nostalgie la gloria „tinere
ții". Ambele schioare au participat ia 
toate edițiile „Cupei mondiale" de schi, 
clasîndu-se după cum urmează : I. Mir 
— 1966—67 locul IV cu 115 puncte, 1967—63 
locul II cu 159 puncte, 1968—69 locul X 
cu 85 puncte, 1969—70 locul IX cu 100 
puncte, 1970—71 locul II cu 133 puncte și 
1971—72 locul -X cu 89 puncte; Roși Mit
termeier — 1966—67 și 1967—68 neclasată 
în primele 10, 1968—69 pe locul VII cu 
98 de puncte, 1969—70 neclasată în pri
mele 10. ca și în 1970—71, și în sfîrșit, 
în ultimul sezon ’72, clasată pe locul VI 
cu 110 puncte.
• DUP A JEAN-CLAUDE KILL Y, 

ANNE-MARIE PROLL Șl KARL 
SCHRANZ IN ANII PRECEDENȚI, pen
tru 1972, „Schiul de aur" a fost atribuit 
campionului elvețian Bernard Russi, în
vingător în coborîrea olimpică de la Sap
poro.

0 ÎN DORINȚA DE A LE ASIGURA O 
MESERIE ȘI O POZIȚIE CONVENABILA 
IN SOCIETATE după abandonarea com
petițiilor, actuala direcție tehnică a na
ționalei franceze, Jourbert-Vuarnet, a 
luat măsura școlarizării tuturor compo- 
nenților săi. Astfel, au fost înscriși la 
cursuri fără frecvență și prin corespon
dență pentru învățămîntul mediu și di
verse meserii circa 20 de băieți și fete ; 
în stagiile de antrenament au fost in
troduse cursuri de limbi străine (engleză 
,și germană) și în plus doi profesori au 
fost atașați permanent pe lîngă echipa 
Franței spre a le înlesni pregătirile pen
tru matematică, contabilitate, cunoștințe 
turistico-geografice etc.

Minai 8iRA

GH. DUMITRU

COSMONAUTIL.
Sute de milioane de pămînteni 

asistăm cu o uimire mereu proas
pătă la evenimentele cosmice ale ulti
mului deceniu, purtînd o profundă 
admirație pentru acești bărbați bravi, 
cobcrîți parcă din legendă, care, înce- 
pînă cu Gagarin, au învins gravitația 
și au țîșnit ca niște icari moderni 
spre infinitul cosmosului, deschizînd. 
o nouă eră în istoria omenirii... Dar 
cîți dintre noi cunosc căile aspre, aș 
spune chiar 
acestora ?

Cu ani în 
care a rulat 
ne introducea 
lui antrenament 
acești bărbați 
piloți, ingineri, medici sau savanți - 
care alcătuiesc mica și austera fami
lie a cosmonauților. /

Durul și complexul antrenament la 
care erau supuși aceștia zilnic, ore 
în șir, ne-a relevat convingător că 
dictogul „minte sănătoasă în corp 
sănătos" ni-ci nu-și poate găsi o mai 
ideală demonstrație decît în r.ceit 
caz, unde calitățile intelectuale, psi
hice și fizice sînt îmbinate armonios 
fiecare din ele fiind determinante.

Ne sînt vii și acum imaginile ulti

spartane, ale pregătirii

urmă, un document!." 
și pe ecranele noastre, 
în tainele îndelungatu- 

la care sînt supuși 
deosebiți — fie ei

LA 4 ANI
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tivul somptuoasei rochii, am 
crede că purtătoarea din foto 
grafie se află In holul unei săli 
de operă sau la o pretențioasă 
recepție. Privind însă întreg 
ansamblul, ne dăm seama că 
nu e vorba decît de o simplă 
patinatoare, suprinsă într-un 
moment al evoluției ei pe ghea 
ță. De ce, atunci, atîta fast ? 
Pentru că așa o revendica mo
da timpului și locului : Ger
mania, 1850 — epocă în care s> 
preferau catifeaua și blănurile, 
opțiune care — după cum ve 
dem — nu era abandonată ni;> 
chiar pe gheață I

Reactulizarea aparține unu. 
destoinic profesor din Sibiu. 
Petre Tivădaru, și face parte 
dintr-o retrospectivă de 45 â? 
tablouri — lucrate în peniță și 
acuarelă — intitulată : „Evolu
ția costumajului în patinaj" ; 
retrospectivă care, utilizînd un 
bogat material documentar, co
boară pînă în Olanda anii' r 
1640, aductnd astfel ochiului 
contemporan specificul flecar): 
epoci și al fiecărui loc.

Admirată mai întîi la Clu" 
sugestiva „garderobă" a artistu
lui sibian face acum deliciul 
vizitatorilor din Brașov, (nș. d.j.
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mei expediții selenare care a încheiat 
seria ..Apollo". Sprintenul șl veselul 
Schmitt, care în .ciuda costumului 
greoi, s-a mișcat cu vioiciune și cu 
o plăcere neobișnuită, ne-a oferit 
„numere" cultural-sportive inedite. A 
cîntat, a plonjat spectaculos, a făcut 
săritura cangurului, a derapat, a că 
zut, in sfîrșit a executat o gamă 
foarte largă de mișcări, de activități 
suplimentare în care a dovedit o con
diție fizică impecabilă, coordonare 
perfectă, reflexe bune și îndemîna.e

A uimit în egală măsură condiția 
psihică a acestui savant jucăuș (ca 
și a lui Cernan de altfel) care în 
condiții (de ce să nu o spunem) 
extrem de periculoase, în care cel 
mai mic accident poate fi fatal, s-a 
dovedit un stăpîn perfect al să i 
însuși.

Fără voie, te gîndești cite calități, 
în afara celor de specialitate, trebuie 
să aibă asemenea eroi ai epocii noas
tre ; sănătate, robustă, sistem nervos 
perfect echilibrat, 0 bună pregătire 
fizică și cite altele.

Și din nou revăd secvențele cu la
boratoare complicate de control și 
testare a capacităților acestor supei - 
sportivi, cu complexe aparate pent"'J 
antrenamentul variat și îndelung la 
care sînt supuși aceștia. Zile, luni și 
ani de zile de alimentație dirijată, 
somn controlat riguros și antrena 
ment și iar antrenament. Crosuri prin 
pădure, pentru rezistență, gimnasti ,ă 
pentru suplețe, salturi la plasa elas
tică pentru coordonarea mișcărilor în 
aer, lansări cu parașuta, zboruri c) 
avioane supersonice pentru solicitări 
extreme, antrenament în camere care 
simulează imponderabilitatea, lucru 
în costumele de cosmonaut pentru 
antrenarea mișcărilor specifice în 
condițiile Selenei și cite multe altele.

Este clar pentru oricine că toți a- 
cești cosmonauți sînt oameni care ai 
practicat sportul încă din copilărie, 
că sînt beneficiarii unei sănătăți de 
fier, ai unui antrenament intens 
sistematic precum și ai unei vieți 
trem de controlate, la care puțini 
oamenii obișnuiți ar subscrie și 
ales puțini ar rezista...

Evident este și faptul că nici o„- 
perpilotul, superinginerulXsău super- 
savantul nu ar fi putut răzbi cu suc
ces în această dificilă misiune, dacă 
nu ar fi fost dublat de supercampio- 
nul dotat cu calitățile amintite.

Fie ca exemplul de tenacitate,, dă
ruire, sacrificiu și muncă titanică al 
unor asemenea supcrcampionl să' 
inspire și campionii noștri pămînteni..

CU LICENȚĂ!
Directorul tehnic al Federației fran

ceze de ciclism, Roger Marillei, cu
noscut pentru ideile sale înnoitoare le
gate de dezvoltarea acestui sport, a 
venit, recent, cu o propunere neaș
teptată. Referindu-se la problema 
„prelicenței" rezervată copiilor între 
10—14 ani, Roger Marillei a spus că 
vîrsta la care ar trebui acordată pre- 
licența ar putea fi mult avansată, li
mita inferioară urmînd a fi coborîtă 
la copiii de... 4 ani. în felul acesta, 
a susținut directorul tehnic al Fede
rației franceze de ciclism, copiii ar 
îndrăgi și mai mult acest sport, ar 
urca și mai repede treptele 
triei.

Partea cea mai interesantă 
crurilor este că propunerea lui 
Iei a fost aprobată !

Cărți noi
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su-

**✓
a practicat 
(din păcate,

Și 
ex- 
din 
mai

înființarea acum 
echipe feminine, 
și primele arbi-

ca jucătoare și

24 de ani. 
navale ; a

în Editura

Stadion

1 DESPRE FOTBAL, BASCHET,
De cîțiva ani, fotbalul a Încetat 

să mai fie un sport rezervat în ex
clusivitate bărbaților. Femeile au des
chis porțile ferecate pentru ele .ale 
Lcestui sport și iată că acum au a- 
părut pe stadioane 
arbitre de fotbal.

La Galați, după 
trei ani a primei 
și-au făcut apariția . . 
tre. Cursurile de arbitri organizate 
anul acesta de colegiul județean au 
fost absolvite cu brio Și de cinci re
prezentante ale sexului frumos (și, 
nu slab, cum ne place unora să spu
nem I),

Dar iată și o succintă prezentare 
a celor cinci „cavalere".

Elena Tudose, 21 de ani, studentă 
Sa Institutul pedagogic de doi ani, a 
pracicat atletismul si handbalul, a 
condus în perioada de practică 28 de 
meciuri ; Elena Fotache, 20 de ani, 
studentă la Institutul pedagogic de 
doi ani, a practicat voleiul, a con
dus pînă acum 10 jocuri ; Georgeta 
Iftimie, 21 de ani, studentă la Insti
tutul pedagogic de doi; ani, a prac
ticat atletismul, a arbitrat 20 de me
ciuri : Aurica Ghibirgiu, 
tehniciană la Șantierele uavaic , o 
.jucat handbal; Victorița Zaharia, 22 
de ani, cadru sanitar, 
fotbalul și parașutismul 
lipsește din fotografie).

T. SIRIOPOL

! CICLISM Șl ALTE SPORTURI
fost, fărăAnul editorial sportiv 1972 a 

îndoială, cel mai productiv, în această 
perioadă apărînd în librării 90 de titluri, 
într-un tiraj ce depășește un milion și 
jumătate de exemplare. Este, desigur, 
un succes ce subliniază eforturile Editu
rii Stadion d^ a pune la îndemîna spe
cialiștilor și publicului larg lucrări cu 
un bogat conținut de idei, realizate în
tr-o formă atractivă și accesibilă.

Dintre ultimele apariții ale anului care 
abia s-a încheiat, consemnăm volumul 
de buzunar al lui Mircea Radu Iacoban 
intitulat „Altlel despre sport”. Crainic 
radio, autor dramatic, publicist încercat, 
M.R.I. se prezintă în fața cititorilor cu 
„52 de însemnări în 52 de săptămîni ale 
celui mai obișnuit dintre anii obișnuiți*4, 
scrise într-un ritm alert așa c-um ne-am 
format deprinderea de a-1 găsi în table
tele semnate în revista ieșeană „Cro
nica". Această carte, ca și volumele lui 
Teodor Mazilu și Fănuș - Neagu, anali
zează fenomenul sportiv dintr-un Unghi 
de vedere deosebit, avînd la bază ideea 
lui P. Vialar că sportul este „ceea ce-i 
mai bun din tine de-a lungul întregii 
existențe44.

Fotbalul, această disciplină atît de 
adulata de milioane de oameni de pe 
întreg mapamondul, constituie subiectul 
a două cărți aparținînd unor foști jucă
tori, Anghel Crețeanu și Petre Drago- 
mir. Cartea lui A. Crețeanu, „20 de ani

în urmărirea balonului rotund" este o 
interesantă istorie a vieții unuia dintre 
uenumiții portari ai vremurilor trecute. 
Este istoria unui om, cu suișurile și co- 
borîșurile sale, dar este și a unui sport 
pe care l-a îndrăgit și slujit cu credință 
două decenii. „Băieții de pe gazon44 a 
cărei autor este P. Dragomir se înscrie 
tot în sfera beletristicii sportive, tărim 
care poate oferi subiecte generoase în 
orice... anotimp. Subiectul ca atare ne 
amintește de un mai vechi roman al lui 
Eugen Barbu, „Unsprezece", dar, firește, 
păstrînd proporțiile în privința realizării 
literare.

Luna decembrie a fost bogată în eve
nimente editoriale și în ceea ce privește 
baschetul. V. Albulescu și Al. Popescu 
descriu în „De la Napoli la Essen44 dru
mul parcurs de reprezentativa de bas
chet, nu numai din punct de vedere 
sportiv (rezultate, prezentări de meciuri 
ale C.E. etc.) ci și turistic. Numeroasele 
Imagini fotografice _  în cea mai mare
parte datorate fotoreporterului Dragoș 
Neagu — completează cuvîntul scris, 
conferind cărții un plus de Interes. Des
tinată antrenorilor, profesorilor de edu
cație fizică, studenților, volumul „Mim- 
oaschet", alcătuit de un colectiv format 
din T. Predescu, D. Dimitriu și Șt* 
Gheorghiu, 
eficient în 
generație.

D. Dimitriu și 
poate constitui un îndrumar 
munca cu cea mal tînSră

Cunoscut .condeier. Emil Icncec bfef'ă'^" 
amatorilor de ciclism o carte dedicată 
vieții unuia dintre cei mai cunoscuți 
sportivi ai țării : Gh. Moiceanu. „Din 
Muscel la piramide cu Gh. Moiceanu1* 
este, totodată, și „povestea" acestui sport 
care pînă nu demult se bucura de fru
moase reușite.

în sfîrșit, punem punct prezentării 
celor din urmă apariții ale anului trecut, 
amintind lucrarea semnată de Ileana 
Jipa: „Lecții de gimnastică modernă" —• 
ce cuprinde o gamă variată de exerciții 
cu posibilități de aplicare atît la lecțiile 
de educație fizică, cît și la orele de an
trenament în cadrul asociației sportive 
școlare — precum și „Optimizarea ’ecțiel 
de educație fizică44 de Georgeta Cbiriță» 
care demonstrează că exercițiul iizic 
constituie un mijloc de formare a per
sonalității omului pentru profesiune șt 
viață.

încheind seria recenziilor pe marginea 
unor apariții editoriale ale anului 1972. 
ne exprimăm speranța că și în acest an 
vom avea prilejul să facem loc la a- 
ceastă rubrică unor volume interesante» 
cu un conținut calitativ superior. Dar, 
asupra acestor probleme vom mai avea 
prilejul să revenim.

Emanuel FANTÂNEANU
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IN 4 RlNDURI
Chiar și-un „luftangiu" socoate 
Că e... golgeter. Parol !
Oarecum are dreptate :
NU trage Si el în... gol ?

Titu FILIPIDESCU

Patru din cele cinci absolvente ale cursului de arbitri din Galați De 
la stingă la dreapta: Georgeta IFTIMIE, Elena FOT ACHE, Elena TV- 
DOSE, Aurica GHIBIRGIV. Foto : C. SATMARI

GABRIELA GHEȚIE, BUCUREȘTI. Am 
zîmbit, fără să vreau, aflînd că aveți 10 
ani $1 că sînteți „o veche cititoare a zia
rului Sportul". Chiar atit de veche nu 
puteți fi. Doar dacă ați început să citiți 
cronicile sportive, din leagăn ! Țin să 
vă felicit, oricum, atit pentru caligrafia 
dv. îngrijită, chiar elegantă, cît măi 
ales pentru punctuație, care ar putea 
stirnl și invidia celor mari ! „Vreau sa 
vă întreb de ce Mariana Filip-Suman 
(favorita mea) de la echipa C.A. Roman, 
de un an nu mal concurează. A aban
donat atletismul sau ce s-a întimplat 
Un eveniment fericit — a născut un co
pil — a ținut-o un timp în afara stadio
nului. Ea și-a reluat, însă, activitatea. 
Deci, rămîne favorita dv. !

NELU I. badila, POIANA ClMPINA. 
1) Colegul nostru de redacție Gh. Nertea, 
a cărui semnătură o întîlniți la sfîrșitul 
cronicilor de fotbal, este fosta aripă 
stingă a echipelor C.C.A. și Jiul Petro
șani. 2) Nu-i rea întrebarea dv. 1 „Dacă 
o echipă retrogradează, nici unul dintre 
jucătorii el nu se pot transfera, timp de 
un an, fără asentimentul echipei respec
tive. De acord. Dar, dacă, după un 
echipa retrogradează din nou, într-o 
tegorie și mal inferioară. Jucătorii,

nici aici nu-și găsește locul, alunecîntl 
mai departe, in prăpastie". Aceeași clau
ză regulamentară este valabilă în conti
nuare. Presupun. însă, că Poiana Cîm- 
pina va... frina la timp, pentru a nu 
ajunge să joace într-0 zi în campiona
tul de pitici 1

I. GHINESCU, COMUNA BOTENT. 25 
de puncte pentru primul catren al anu- 

inspirat de faptul că, pentru unii

CONSTANTIN VASILESCU. BOLINTIN, 
BUCUREȘTI. Evident, ar fi bine ca, 
odată cu pregătirile de ordin fizic și teh
nic pe care le-au început cu jucătorii 
de fotbal, antrenorii să fixeze și ședințe 
de prelucrare a regulamentului de joc. 
Mai ales că asemenea ședințe le-ar fo
losi și unora dintre ei !

Pun
citesc cei de la Poiana 
retrogradat din B în C și se pare că

Sint legați mai 
această întrebare,

departe de
în ideea că o

Chnpina, care a

fotbaliști nedisciplinați, ^cartonașele gal
bene" au devenit niște „jucării de copii": 
Uneori, pentru copil,
Nu-s cartoane-n librării.
Cum vrem să găsim cartoane, 
Cînd se-mpart pe... stadioane 2

GH. D„ CONSTANȚA. Nu știți daca 
acrostihul trimis este bun sau nu și, de 
aceea, sînteți agitat. Mă grăbesc să vă 
redau liniștea, priptr-un răspuns precis: 
nu e bun !

STELA STAN, cIINENI. I-am trans
mis fotbalistului dv. preferat. Dumitru 
felicitările de rigoare cu prilejul împli
nirii a 23 de ani (in ziua de 2 ianuarie), 
precum și urarea „<le a juca mereu, ca 
în prima repriză din meciul eu Ungaria, 
de la Belgrad". Urarea, sper, nu este, 
însă, pentru o nouă repriză asemănă
toare, ci pentru două !
NECULA PETRICA, AMARA. Ene Da

niel, a fost bolnav. Poate că, la primă
vară, îl veți vedea din nou în forfnâția 
Rapidului.

ING. MOLDOVEANU și ING. NlCO- 
LESCU. N-am putut deduce, de nicăieri, 
din ce oraș sînteți. Dar, aceasta n-are 
importanță. La atletism, nu se organi
zează campionate mondiale. Și, neexis- 
tînd o asemenea întrecere, Argentina 
Menis se mîndrește cu recordul ei mon
dial, iar Faina Melnik, evident, are tot 
dreptul să se laude cu medalia olimpică 
de aur cucerită la Munchen. Dar, nici 
una nici alta nu este campioană mon
dială. Titlul continuă să fie vacant, pînă 
la organizarea unor asemenea întreceri 
sau, eventual, așa cum e la hochei pe 
gheață, unde câștigătoarea J.O. este so
cotită și campioană mondială.

DODO VASILESCU, BUCUREȘTI. „Sint 
o mare admiratoare a echipei de fotbal 
Sportul studențesc. Mă supără și mă în
tristează orice eșec al acestei echipe 
(Ați fost tristă și de Revelion ?). Spu- 
neți-mi, după părerea dv. Sportul stu
dențesc va scăpa de retrogradare ? Eu 
una sînt pesimistă, dar poate că mă în
șel și, de aceea, aștept răspunsul dv.“. 
Dacă de la început de an mi se pun 
asemenea întrebări, prefer să-mi dau de
misia ! Cel mai bine este să luați o 
margaretă și să începeți să-i rupeți pe
talele, întrebînd ~ „Retrogradează ?” „Nu 
retrogradează ?“. O dată cu ultima pe
tală ruptă, veți găsi și răspunsul exact !

In atmosfera încordată a întrece
rilor olimpice de atletism, la Miin- 
chen, în care fiecare pas era măsu
rat, fiecare gest calculat, fiecare pi
cătură de energie drămuită, John 
Akii-Bua, cîștigătorul probei de 400 
m garduri a readus acea notă de na
turalețe, de entuziasm, de poezie 
chiar, pe care atletismul aproape o 
pierduse. Felul în care atletul african 
își manifesta, după finală, bucuria 
victoriei a impresionat în aceeași mă
sură ca și excepționala performanță 
— 47,8, record mondial — pe care a 
reușit-o în urma unei curse perfecte. 
Specialiști de renume au apreciat re
cordul lui Akii-Bua drept cel mai 
valoros rezultat atletic masculin ai 
acestei Olimpiade. Pentru John, însă, 
cifra înscrisă pe uriașul tablou elec
tric de pe „Olimpia-Stadion" nu în
semna prea mare lucru.

Nu se poate spune că victoria lui 
Akii-Bua a fost o mare surpriză, 
chiar dacă la începutul anului olim
pic numele său era încă scris în di
ferite feluri, iar fișa lui biografică 
era, pentru toți, o mare necunoscută. 
Numele său a fost înconjurat de le
gendă chiar de la apariția în circui
tul internațional, ea destrămîndu-se 
abia după ce John a adus Ugandei 
o medalie olimpică de aur, medalie 
la care tradiția atletică a acestei țări 
nu-i dădea dreptul să spere.

Este foarte interesant, credem, să 
vedem ce rămîne după dispariția le
gendei. Povestea lui Akii-Bua este 
aceea a unui talent excepțional, ieșit 
din comun, a unui caracter hotărît, 
a unui om care a ajuns campion o- 
limpic și recordman mondial la atle
tism 
i-ar 
tea

pregătindu-se In condiții care 
face să zlmbească pe majorita- 

ătleților eunopeni sau din S.U.A.

DE LA LUPTA PENTRU 
ÎN SELECȚIONATA

UN TRICOU 
AFRICII

1949 într-un

Ilustrații : N, CLAUDIU

S-a născut la 29 iunie 
orășel 'din districtul ugandez Lango, 
unde tatăl său era una din personali
tățile tribale locale. Primele începu
turi atletice sînt destul de timpurii 
și se desfășoară într-un cadru familial, 
împreună cu cei 43 (!) de frați și 
surori, — tatăl său a avut 8 soții... —, 
împărțiți pe grupe de vîrstă, John 
își disputa dreptul de a 
rile proaspăt cumpărate 
în număr insuficient) în 
teză pe diferite distanțe. Așa cum 
singpr mărturisește, el n-a purtat ni
ciodată un tricou al său, fiind nevoit

purta tricou- 
(întotdeauna 

curse de vi-

-

să-l împrumute de la frații săi, în
totdeauna mai rapizi...

La 17 ani intră în poliție, eveni
ment fără de care astăzi numele său 
ar fi rămas necunoscut. Programul 
zilnic de educație fizică îi scoate la 
iveală talentul pentru atletism și este 
luat imediat în pregătire de antreno
rul Jorem Ochana, care vede în el 
un viitor „hurdler“. Ochana, record
manul Ugandei la 400 mg îi era o- 
fițer superior așa că i-a fost ușor 
să-și impună punctul de vedere unui 
atlet care-i era în același timp sub
altern. După cîteva luni de pregăti
re, John cîștigă patru titluri la cam
pionatele poliției ugandeze, fiind pre
luat apoi de antrenorul englez Mal
colm Arnold.

In 1968 reușește 14,3 pe 110 mg, 
dar baremul de participare pentru 
Jocurile Olimpice de la Mexico 
era de 14,1 astfel că John rămîne a- 
casă. In anul următor, Arnold hotă
răște să-1 transfere la 400 mg, probă 
în care reușește 52,3. Prima ieșire în 
arena internațională se produce în 
1970 cu ocazia Jocurilor Common-

wealth-ului de Ia Edinburgh. Ocupă 
locul IV cu 51,1 și imediat după con
curs este operat de hernie.

După o pauză dă 6 luni, „explo
dează", în primăvara anului 1971, re
ușind 49,7 într-un concurs Ia Kam
pala pe un stadion cu pistă de iarbă 
(singurul stadion cu pista de 400 m). 
Primește în urma acestui rezultat in
vitația de a participa la meciul Afri
ca—America programat la Durham 
(Carolina de Nord). Selecționarea sa 
este puternic contestată de conducă
torii atleților kenieni — elevii lor 
William Koskei și Kipkemboi Uego 
dețineau performanțe ceva mai bune 
decît a lui Akii-Bua —, aceștia mer- 
gînd pînă la a afirma că John 
cronometrat în. cursa 
ceas... deșteptător !

La Durham aleargă 
cursă — cîștigată — pe care o 
ie uitîndu-se mirat la publicul 
aclama. Acest rezultat, ușurința cu 
care l-a obținut, îndreaptă toate pri
virile asupra lui. începe să fie con
siderat unul din posibilii medaliați 
olimpici ai probei.

de 49,7
fusese 
cu un

FROGRAM DE „SINUCIGAȘ"

49,0 într-o 
înche- 
care îl

Programul de pregătire pe care l-a 
Urmat în iarna anului olimpic — pro
gram făcut cunoscut abia după Olim
piadă — a primit din partea tuturor 
celor care au aflat de el caracteriza
rea de „nebunie curată". John s-a 
antrenat cîteva luni în munți, de două 
sau de trei ori în fiecare zi, după un 
program din care nu au lipsit ni
ciodată alergări repetate de 600 m la 
deal cu o vestă de 12 kg In spate și 
serii (6—8 la fiecare antrenament) de 
1 500 m garduri, cu aceeași îngreu- 
liare. Antrenorul Arnold a fost nevoit 
adesea să-i tempereze zelul, numin- 
du-1 „sinucigaș".

A venit în Europa cu o lună îna- 
iatea Olimpiadei. S-a , antrenat Ia 
Munchen cu aceeași intensitate, deși 
o infecție dentară i-a cauzat multe 
neplăceri. Cu o săptămînă înaintea 
startului olimpic aleargă o cursă de 
control în 48.6 și promite pentru fi
nală un rezultat în jurul lui 47.5! 
(Recordul lumii era atunci de 48.1 
și aparținea lui David Hemery de la 
Ciudad de Mexico).

In tururile preliminarii a arătat o 
mare ușurință, lăsînd . cea mai bună 
impresie dintre favoriți. înaintea 
startului finalei era calm, decontrac- 
tat — deși suportase în dimineața a- 
celeiașl zile o extracție dentară — 
făcind semne prietenești principalilor 
adversari — David Hemery și Ralph 
Mann. Așa cum am spus la început, 
cursa lui Akii-Bua a fost perfectă. 
Cu toate că a alergat pe primul cu
loar, — cu virajele cele mai strînse 
—, cu toate că în turnante ataca ob
stacolele cu piciorul drept,’fiind ast
fel nevoit să alerge o distanță su
plimentară, John Akii-Bua a cîștigat 
de o manieră categorică, ultima sa li
nie dreaptă ridicînd pur și simplu 
tribunele în picioare.

...Aceasta este povestea lui Akii- 
Bua, cel mai aplaudat campion olim
pic la atletism de la Milnchen. între
bat fiind de ce și-a impus un pro
gram de antrenament nemaiîntîlnit 
ca dificultate, Akii-Bua a răspuns : 
„Am vrut să arăt că și poporul u- 
gandez poate da un campion olinjpic 
și un recordman mondial. Dacă am 
avea condițiile din Europa, în scurt 
timp ați auzi de mari performeri din 
această țară".

Se pare că, uneori un titlu olim
pic se cîștigă mai ușor decît un sim
plu tricou într-o cursă în „familie".

Vladimir MORARU



ÎN 1973, MOTOCICLISMULUI
ÎI ESTE NECESAR CARBURANTUL

PASIUNE <■ INIȚIATIVĂ
CI discuție despre motociclismul 

anului 1973 cu secretarul general 
al Federației de motociclism — 
— Georgia Mormocea. Un bun 
prilej de a prezenta calendarul 
anului în curs dar și de a aduce 
în prim plan cîteva din problemele 
acestei spectaculoase discipline 
sportive.

— Deci în acest an vom avea, ca 
de obicei, campionate naționale dc 
motocros, dirt-track, viteză, regu
laritate și rezistență ?

— Intr-adevăr. Și ne-am gîndit 
ca, pentru a face propagandă mo- 
tociclismului, să organizăm etapele 
acestor campionate în diverse orașe 
ale țării. Astfel, motocrosul — 8 
etape — se va desfășura la Pu
cioasa, Zărnești, Cîmpina (2), Tg. 
Jiu, Moreni, Vălenii de Munte, 
Brașov ; dirt-track-ul — 6 etape — 
la Arad (2), Sibiu (2) și Bucu
rești (2) ; viteza — 3 etape — la 
Galați, Reșița și Tg. Mureș ; regu
laritatea și rezistența — 2 etape — 
la Tg. Jiu și Brașov.

— La ce confruntări internațio
nale vor participa motocicliștii ro
mâni ?

— Anul acesta, pentru prima 
dată, doi alergători de dirt-track 
sînt invitați la preliminariile cam
pionatului 
calificare, 
finale de 
în prima 
fășura la 
goslavia) 
cicliști austrieci (4), cehoslovaci (3), 
iugoslavi (3), români (2) și sovie
tici (4). Dintre aceștia se vor ca
lifica în etapa următoare primii 
opt. Care sînt cei doi sportivi ro
mâni ? Bineînțeles nu se știe încă.

avea
preli-

com-
mică

a materia- 
de moto-

nu. Avem în 
dirt- 

multe

mondial. Multe etape de 
foarte mulți concurenți, 
zonă, finale continentale, 
etapă — ce se va des- 

1 mai la Cirkvenica (Iu- 
— vor participa moto-

Se vor selecționa ei înșiși prin for
ma sportivă pe care o vor 
în perioada premergătoare 
minariilor.

Făcînd abstracție tde unele 
petiții internaționale de mai
importanță, merită să mai amintim 
de „Cupa Dunării” (motocros ce se 
va desfășura în trei etape : 27 mai 
(Nitra — R. S. Cehoslovacia) ; 24 
iunie (Sofia — R. P. Bulgaria) și 
19 august — (Lovskimarof — R.S.F. 
Iugoslavia).

— Există o problemă 
lului, adică a lipsei 
ciclete ?

— Aș răspunde :
prezent motociclete pentru 
track, motocros și viteză — 
dirt ele noi.

— îmi amintesc că, în urmă cu 
ani, campioni ca Gh. Ioniță, Mihai 
Pop, Gh. Voiculescu, „migăleau' 
zile, săptămîni, poate și o 
întreagă, pentru pregătirea 
cicletelor lor. Acum...

— Este ceea ce voiam 
spun. Foarte puțini motocicliști de 
azi îi mai imită. Tinerii noștri sînt 
dispuși tot mai puțin să-și „piardă" 
timpul cu mecanica, așteptînd doar 
motociclete noi. Atitudine în dauna 
acestei discipline. Un bun alergă
tor trebuie 
canic.

— Cîteva 
asociațiilor

— Avem 
activitate. Mă gîndesc în primul 
rînd la C.S.M. Reșița, Steagul roșu 
Brașov, Poiana Cîmpina și apoi la 
Victoria Moreni, Energia Cîmpina, 
Locomotiva Ploiești, I.T.A. Tg. Jiu, 
Progresul Timișoara, U.R.A. Tg. 
Mureș, Muscelul Cîmpulung Mus-

iarnă 
moto-

să vă

să fie și un bun me-

cuvinte despre secțiile 
și cluburilor din țară... 
cîteva cu o merituoasă

cel, Automobilul Buzău, Sănătatea 
Lugoj, Torpedo Zărnești.

Și despre aceste secții s-ar pu
tea spune ceva însă. Multe din ele 
se căinează de... lipsă de fonduri. 
Este drept, motociclismul este un 
sport mai costisitor, pentru această 
disciplină fiind nevoie de benzină, 
ulei, cauciucuri, piese de schimb, 
costume. Secțiile de motociclism 
din țara noastră ar trebui să dea 
dovadă însă de mai multă iniția
tivă și să găsească diferite forme 
pentru a ajuta la dezvoltarea aces
tei discipline. Să organizeze con
cursuri pe plan local — au doar 
atîta succes la public — diverse 
alte manifestări care să le aducă 
fondurile necesare. Și un mare rol 
îl pot avea în această direcție co
misiile județene din cadrul 
C.J.E.F.S.-urilor. Pentru a ajuta 
motociclismul din țara noastră să 
trăiască, să devină viguros, avem 
nevoie neapărată de un carburant 
în compunerea căruia intră... pa
siune și inițiativă.

— Cîteva 
despre motoretele 
bra”.

— Vom avea și 
pionate naționale 
— pînă la 70 cmc 
motocros, regularitate și rezistență. 
Urmărim, bineînțeles, alături de fa
brica constructoare, permanenta îm
bunătățire a motoretelor românești. 
Atingînd o anumită calitate acestea 
vor putea fi prezente, în 
campionatele Europei de 
tate și rezistență deschise 
cu o putere de 6—7 H.P.

FOST 0 VORBA IN VINTCONSTRUCȚIA” PETROLULUI NU A

cuvinte, vă rugăm, 
românești „Mo-

în acest an cam- 
pentru motorete 

la viteză.

viitor, la 
regulari- 
mașinilor

Modesto FERRARINI

PE ITINERARELE VACANTEI

Anul trecut, pe vremea aceasta, 
ne aflam la Sinaia, acolo unde 
Petrolul își instalase tabăra de 
pregătire în vederea returului de 
campionat. Poziția în clasament 
era precară. 15 etape, tandemul 
inedit Oană-Dridea, experimentase 
mereu, formulele de echipă se suc
cedaseră într-un carusel amețitor, 
în focul Diviziei A fuseseră arun
cați pe rînd băieți tineri cu nu
me fără rezonanță ; intrau o re
priză, un meci sau două, fără 
glorie, cu aripile arse de dogoarea 
luptei unde nici nu visaseră, pro
babil, să intre vreodată. I-am vă
zut atunci, ieșind zgribuliți la un 
antrenament și ne-am uitat, lung 
la Hie Oană : nu cunoșteam aproa
pe pe nimeni ! Lîngă un Mihai Io
nescu, Dincuță, Nae Ionescu, Gro
zea, soldații lui llie Oană erau 
cenușii, comuni, anonimi. Venisem 
să scriem despre prepararea ma
relui 
evitarea retrogradării, dar 
nu îndreptățea o 
entuziasm. Poate 
un sentiment de 
antrenor însă, s-a 
servă. Comanda 
exercițiile, ajutlndu-ne să 
ficăm în bloc-notes fotbaliștii fără 
„nume", uniformizați, o dată mai 
mult de treningurile vișinii și fe
sul îndesat adînc pe urechi i „Asta-i 
Angelescu, ăsta Mînăstire. acela 
Cozarec, acela de acolo...”, „Vedeți, 
a continuat el, trebuie SA CON
STRUIM o echipă din mers, să ră- 
mînem * în divizie și o dată ce 
CONSTRUCȚIA va fi terminată, 
la anul, veleitățile noastre vor cu
noaște cu totul alte dimensiuni". 
Verbul a construi se conjuga mai 
mult la viitor, devenise un leit
motiv, 
orez.

Am 
timp, 
moment ce socotim 1 
astăzi rezultatul unui 
lecție, organic, început cu mai bine 
de un an în urmă. Acest tur de 
campionat de care ne ocupăm nu 
a fost decît o etapă, cînd s-au 
cristalizat reușitele. epurîndu-se 
greșeli inerente și vechi consoli- 
dîndu-se nucleul de jucători cu 
aptitudini certe, prin sita exigenței 
trecînd destule achiziții nerentabi
le alături de consacrați altădată 
merituoși (ne gîndim cu regret la 
Grozea). Ba mai mult, la începu
tul campionatului s-au mai con
semnat două legitimări (Ion Con
stantin și Tudorie) aparent nespec-

astalt de primăvară pentru 
nimic 

notă sinceră de 
că ne-am trădat 
jenă. „Bătrînul” 
fă-ut că nu ob- 

cu mină calmă 
identi-

taculoase. Le vom acorda în con
tinuare un spațiu distinct, pentru 
că cele două piese noi au jucat 
rolul unor catalizatori într-un an
samblu cu energie potențială rea
lă, nelimpezit încă și fără credit 
major după evoluția din camoio- 
natul precedent.

Recomandarea lui Ion Constan
tin ni se pare superfluă, el evi- 
dențiindu-se suficient, pînă la ali
nierea sa sub culorile Petrolului, 
ca un înaintaș „arțăgos", cu ape
tit de gol, un adaus de forță reală 
în toate compartimentele ofensive 
în care a evoluat. Ne permitem a- 
firmația că o echipă fără indivi
dualități pregnante cum era Pe
trolul a găsit indivizii cei mai 
nimeriți pentru a-și axa jocul după 
o idee convenabilă componenților 
ei. Tudorie a fortificat linia de 
apărare, găsind un corespondent 
nesperat de tenace și exact în per
soana lui Ciupitu, fostul 
central, poposit, o vreme, 
temui de „reconstrucție : 
Dridea" și pe postul de 
stingă. In ideea de joc 
zată, 
organizat o „morișcă” 
funcției de „libero" și nu e 
rare că alături de veteranii 
cu (Mișu și Nae) ei ocupă 
loc în notarea consemnată 
vista „Fotbal" cu un total 
p. în fine, pe Ion Constantin îl 
considerăm cheia întregului meca
nism. Nu am ști să răspundem 
exact dacă Ion Constantin a de
terminat maniera de joc a echipei 
ploieștene sau comportarea sa în 
teren s-a modelat după

atacant 
în sis- 
Oană— 
fundaș 

preconi- 
cei doi fundași centrali, au 

perfectă a 
de mi- 
Iones- 

primul 
de re
de Ill

A.S.A. Tg. Mureș încheiat cu scorul de 2—1)
Ca întotdeauna, Ion Constantin, pîndește abil șansa golului. (Fază din 

meciul Petrolul

calități pentru 
cereau suplini- 
unui Oprișan 

unui Angielescu,

ordine și unun cuvînt de

făcut această 
considerînd-o din 

de

incursiune în 
necesară, 
Petrolul 

proces dia-

ZILE DE NEUITAT LA MUNTELE ROȘU

PREGĂTIRIUn salut voios vă adresează gimnaștii. aflafi în vacantă, la cabana Muntele Roșu

o alta, a ce-Cabana Muntele Roșu din Masivul 
Cțiucaș este o construcție modernă 
care oferă călătorului ce-i trece 
pragul aceeași ospitalitate pe care o 
întîlneștl în marile hoteluri montane. 
Pentru acest motiv, fie vara, fie 
iarna, cabana Muntele Roșu are mare 
căutare. Am vizitat-o și noi, în urmă 
cu cîteva zile. Pînă să ajungem la 
ea am urcat din Cheia, cale de o oră 
și jumătate, înfruntînd gerul și un 
vînt care-ți tăia respirația. Dar, efor
tul ne-a fost răsplătit. Cabana, deși 
izolată, în creier de munte, pulsa de 
viață. Era ca o oază a tinereții și a 
veseliei, iar nota de optimism era 
dată de un grup 
veniți aici să-și 
canței de iarnă.

Frumosul ne-a 
am deschis ușa 
mese era ornată 
lanțuri din hîrție lucioasă, 
coloră', iar într-un colț, un brad era 
împodobit cu zeci de globuri și 
luminări. Atmosfera de sărbătoare, 
la care se adăugau fețele zîmbitoare, 
ne-a încălzit inimile, ne-a făcut să 
uităm gerul aspru pe care-1 înfrun
tasem pînă a ajunge aici.

„Intr-adevăr, la Muntele Roșu 
sîntem complet izolați — ne spune 
directorul taberei, prof. Florian 
Dobre. Dar ce ne-ar mai trebui ca să 
ne simțim bine, cu toții. Copii și 
profesori ? NimicAvem de toate. 
Împrejurimile sînt cum nu se poate 
mai frumoasa. Vedeți cu cît gust și 
cu cită fantezie au împodobit elevii 
noștri sala de mese. Dar, să le vedeți 
și camerele. De la bun început am 
organizat un concurs pentru cea mai 
frumoasă cameră, cu puncte de apre
ciere : curățenia, ordinea, aerisirea 
și bradul de iarnă, propriu, al ca
merei. Rezultatul ? Comisia instituită 
special pentru aprecierea celei mai 
frumoase camere se reunește cu re
gularitate de cîteva zile și totuși, 
pînă acum, nu a reușit să se pronun
țe asupra camerei cîștigătoare. Toate 
li se par puse la punct, din toate 
punctele de vedere, iar brazii, din 
camere sînt parcă unul mai frumos 
ca altul!“

Din discuțiile avute cu directorul 
taberei am aflat și alte lucruri in
teresante din viața micuților și mari
lor sportivi care și-au petrecut zilele 
vacanței de iarnă la Muntele Roșu. 
Aici, în această ospitalieră cabană, 
s-au reunit sportivi din orașul 
Gheorghe Ghiorghiu Dej, în frunte

masiv de gimnaști, 
petreacă zilele va-

întîmpinat de cum 
cabanei. Sala de 
cu serpentine, cu 

multi-

cu Luminița Milea, dintr-a cincea, 
cîștigătoarea Cupei federației la cate
goria a IV-a, Ana Borcan, Aurica 
Straț și Iuliana Marcu, cu gimnaști 
din Buzău, de la liceul B.P. Hajdeu 
— cîștigători la echipe ai campiona
tului juniorilor. Și tot la cabana 
Muntele Roșu au mai fost elevi de 
la Liceul nr. 35 din București, de la 
Liceul nr. 4 din Timișoara (în rîndu- 
rile cărora s-a remarcat prezența lui 
Titus Popovici, campion 1972 al 
școlilor generale) și elevi de la 
Liceul cu program de educație fizică 
din Rm.'-Vîlcea.

Dimineața, după programul de 
înviorare, comun pentru toți cei din 
tabără, urma micul dejun, iar în 
continuare, program diversificat. în 
ziua cînd am poposit noi la cabana 
Muntele Roșu, gimnaștii mai voi
nici din Timișoara și Rm Vîlcea 
erau plecâți sus, spre crestele Ciu- 
cașului, în timp ce sportivii din 
București coborîseră în Cheia. în 
cabană mai rămăseseră doar două 
grupe. Una a elevilor din Buzău, 
care își făceau de lucru prin sala 
de mese (în fiecare zi alți și alți 
copii rămîneau să dea ajutor per
sonalului cabanei, la curățenie, așe-

zațul mesei etc. etc.)
lor din orașul Gheorghe Gheorghiu 
Dej, care sub îndrumarea profesoa
rei de fizică Cristina Morar pregă
tea programul artistic pentru serba
rea închinată aniversării Republicii. 
I-am urmărit cu multă plăcere pe 
micuții recitatori, mezinii taberei (9 
ani), Gina Năsescu și Doina Cră
ciun, care, îmbujorate de emoție a- 
duceau, în versuri, omagiul lor par
tidului și Republicii și de asemenea 
am admirat un program de gim
nastică artistică, deosebit de reușit, 
executat de un grup 
sub 10 ani.

Cînd, spre prînz, 
excursioniști au prins 
la cabană, cînd brigada artistică își 
încheiase și ea repetițiile iar elevii 
de serviciu 
le aranjate 
bucătărie, 
luau locul 
culate. „Mincare mai gustoasă și mai 
îndestulătoare ca la Muntele Roșu 
nu afli nicăieri". Este declarația 
profesorului Marin Trincă din Timi
șoara, un vechi și experimentat or
ganizator de tabere.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Și

de copii, toți

grupurile de 
să se întoarcă

priveau mulțumiți mese- 
de ei cu atîta grijă, din 
castroane aburinde își 
pe fețele de masă ima-

La Steaua în zilele de 4 și 5 
ianuarie a avut loc vizita medicală. 
De mîine, fotbaliștii militari și-au 
dat întîlnire la stadionul din Ghen- 
cea, unde va avea loc primul an
trenament al anului. Două zile mai 
tîrziu, steliștii își vor muta sediul 
pregătirilor la Brașov, unde vor ră- 
mîne pînă la sfîrșitul lunii. în 
toată această perioadă antrenorii 
V. Stănescu și Gli. Constantin ur
măresc readaptarea organismului la 
efort ca și dezvoltarea pregătirii fi
zice a elevilor săi.

Și jucătorii echipei Dinamo s-au 
adunat de ieri la sediul clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare. Primele 
două zile au fost afectate" unui exi
gent control medical. Vor urma 
cîteva ședințe de antrenament de 
intensitate medie, după care lotul 
dinamovist va urma o perioadă mai 
îndelungată 
31 ianuarie 
chiului lot 
mai acordă
tinerilor Cosma, Batacliu 
în vederea eventualei lor titularizări 
în prima formație.

La fel de grăbiți au fost și cei 
de la Sportul studențesc. Ieri au 
efectuat primele două antrenamente 
(în sală și afară). Săptămîna 
viitoare vor urma același program. 
Apoi vor pleca în stațiunea Izvo
rul Mureșului de lîngă Miercurea 
Ciuc, unde se vor pregăti .susținut 
pînă la data de 28 ianuarie. Nou
tăți în lot : Chihaia (de la Politeh
nica Galați) și Sîrbu (revenit de la 
Voința București). în rest același

de pregătire, 
la Sinaia. în 
de jucători 
o deosebită

între 10— 
afara ve- 
antrenorii 
atenție și 
și Custof,

ideea di-

e jucători
1 portar, 4 
atacanți.

© înlocuiri 
de mijloc și

© Moldovan a evoluat în 14 me
ciuri, dar numai * 
de minute.

• formația de 
mare stabilitate : __ _______
Ionescu (15), Tudorie (15), 
(15), Gruber (15)

folosiți : 18. 
fundași, 6

Pe posturi: 
mijlocași. 7

efectuate: 21; 8 în linia 
9 în atac.

în 3 a jucat cîte 90

bază — cu cea mal 
M. Ionescu (15), N. 
---i. ciupitu

i — Cringașu (14),

rectoare preconizată de conducerea 
tehnică ? Cert este că Petrolul cu 
„betonul” său total în deplasare 
(libero în spatele și fața fundași
lor) preferind contraatacul lucid, a 
găsit în Constantin înaintașul cu 
rază mare de acțiune, derutant 
pentru adversari, bătăios, viclean,

PREGĂTIRI...
lot de jucători. Lucaci și Radu nu 
și-au reluat 
suferinzi.

La poalele Tîmpei, 
N. Proca se 
jucătorii echipei Steagul roșu pen
tru efectuarea primului antrena
ment. Pînă la 18 ianuarie datorită 
condițiilor prielnice de lucru, brașo
venii se vor antrena în localitate. 
De la această dată, stegarii își vor 
muta locul pregătirilor la altitudi
nea Poienii Brașovului, ponderea 
antrenamentelor reprezentînd-o cro
surile și alergările în pantă.

antrenamentele fiind

va întîlni
antrenorul 
astăzi cu

BOGAT PROGRAM CULTURAL-SPORTIV
(Urmare din pag I)

\
rismul. Colegii mei au venit Ia Tuș- 
nad cu un atît de mare dor de ducă, 
îneît a trebuit să organizăm zilnic ex
cursii la Stînca Șoimilor, Turnul A- 
por, Iacul Sf. Ana și alte puncte tu
ristice din împrejurimi. In unele zile 
s-a intimplat ca mulți să renunțe la 
spectacole pentru ascensiuni.

Am aflat apoi că numeroși studenți 
au venit cu schiurile și pentru că 
vremea nu a ținut cu ei (pantele Tuș- 
nadului erau golașe), comandamentul 
taberei a fost nevoit să inițieze cîteva 
excursii cu autocarele pe Valea Pra
hovei în căutarea zăpezii. In cele din 
urmă iubitorii coborîrilor amețitoare 
au găsit pîrtii înăibite la Poiana Bra
șov, unde Ana Gali, Paraschiva Ciu- 
pei, Iosif Torok, Easzlo Nagy și alți 
studenți s-au dovedit cei mai înde- 
mînatici schiori în întrecerile orga
nizate ad-hoc aici.

într-adevăr, în cele cîteva zile cît 
am stat la Tușnad i-am văzut pe vi
itorii ingineri, profesori sau doctori, 
la ore neobișnuite pentru cotidiana 
forfotă a localității, pornind în... vă-

luri ale tinereții și voioșiei spre că
rările de munte, animați de un mare 
dor de ducă...

I.P.R.S BĂNEASA
Str. Erou lancu Nicolac 32 — sectorul ii

ANUNȚ
I.P.R.S. Băneasa organizează, incepînd cu data de 1 ianuarie 1973, 

un curs de calificare gr. I cu scoaterea din producție in următoarele 
meserii :

— confectioner dispozitive semicord. cu durata de 7 luni.
— strungari cu durata de 8 luni.
— lăc. mecanici, cu durată de 8 luni.
— presator metale la rece, cu durata de 6 luni.
— fochist! cu durata de 3 luni.
— frezori cu durata de 8 luni.
înscrierea candidaților la cursurile de calificare se face pe bază de 

.ere însoțită de următoarele acte :
— certificat
— acte de
— certificat 

care candidatul
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radiologie 

pulmonar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de începerea cursului ;
— adeverință cu media salariului realizat in ultimile 3 luni premer

gătoare admiterii la cursuri, dacă au avut calitatea de angajați in 
tă perioadă.

— repartiție de la forțele de muncă (adeverință C.A.P).
La cursul de calificare se admit persoane care au absolvit 

_ .nerală, au vîrsta cuprinsă intre 18—30 ani și au domiciliul in 
rești sau comunele subordonate din partea de Nord a orașului.

Pentru lămuriri suplimentare vă adresați la telefon 33.38.30./17L

de naștere în original și copie ; 
studii, în original ;
medical eliberat de circumscripția medico-sanitorâ Io 

este luat în evidență ;

curajos. Asemenea 
„deplasare" nu se 
te decît de viteza 
sau subtilitatea 
pentru a asigura liniei de asalt o 
productivitate bună șj concomitent, 
liniilor din șapte o siguranță de
plină. Ion Constantin în deplasa-

Angelescu (10) — Dincuță (15), Co- 
zarec (15), I. Constantin (13), Oprl- 
șan (15). Au mai jucat : Moldovan 
(14), Grozea (6), Moraru (4), c. Io
nescu (4), Mînăstire (1), Do/u Ni- 
colae (2), Pisău (2).

o goluri marcate : 14 (11 acasă, 3 
în deplasare). Pe compartimente : un 
apărător (2 goluri),' 2 mijlocași (2), 4 
atacanți (10).

n goluri primite
7 în deplasare).

: 11 (4 acasă șl

de regulă se cîș-re (acolo unde
tigă punctele necesare departajării) 
înseamnă automat 2—3 adversari 
scoși din dispozitiv, desărcinați de 
misiuni ofensive, grijulii în per
manență cu supravegherea acestui 
înaintaș capabil să „spargă" singur 
o apărare romanțioasă. Pc teren 

' propriu, desigur, randamentul celui ' 
de care ne-am ocupat își corectea
ză dimensiunile la valori mai mici. 
Rămîne insă 'omul de gol prețios, 
atu-ul de eficacitate și cel moral 
al întregii echipe. Nu întîmplător 
este golgeterul formației (cu 
cele 14 goluri totalizate) și 
nu este o întîmplare nici 
că în etapele VII și VIII, 
cînd accidentat, a absentat 
formație, Petrolul nu a putut acu
mula nici un punct, pierzînd la 
București (cu Rapidul), capotînd 
și în fața Farului, pe gazonul din 
Ploiești.

Apărîndu-și „sărăcia și nevoile"..., 
Petrolul a adoptat sistemul de 
joc cel mai pragmatic, pare-se, din
tre toate echipele noastre i apărare 
supraaglomerată și contraatac nu
mai la momentul oportun. Domina
tă de această premisă, echipa s-a

5 din 
poate 
faptul 
atunci 

din

exprimat ca atare, reușind rezul
tate strînse, punctate de isprăvi 
frumoase în deplasare (o victorie 
și trei egaluri din șapte meciuri). 
De altfel, golaverajul 14—11 vor
bește de la sine de maniera tip 
„calcio" a jocului său. Și ceea ce 
este intr-adevăr lăudabil, constă 
în înțelegerea perfectă a partitu
rii de către componenții echipei 
(ceea ce conferă jocului o sigu
ranță aparte, o simplificare utilă, 
un ritm economicos) și în varianta 
onestă și estetică aleasă de Oană 
pentru convertirea practică a tac
ticii sale : evitarea antijocului, ne- 
închinarea >n fața forței brute sau 
a metodelor diverse de șicanare a 
adversarului. O echipă betonată 
poate fi pînditâ ușor de tentația 
procedeelor 
dierea lor 
monstrează 
știința unei 
dăcini trainice în conștiinciozitatea 
fără limite a jucătorilor, în con
dițiile acestea, aglomerată în zona 
careului său, fortificată la mijlo
cul terenului cu singura „gură de 
foc" pe care am numit-o, echipa 
ploieșteană s-a preocupat de o dis
trugere a atacului advers, de re
cuperarea baloanelor. de o anumită 
temporizare (scurtă) în zona me
diană, alternată cit pasa lungă, 
pentru lansarea contraatacului. A- 
runeîndu-ne ochii pe formația de 
bază constatăm fără surprindere 
că un asemenea profil de joc a 
fost suportat cu succes de 11 jucă
tori, dintre care patru (Dincuță, 
Cozarec, Cringașu. Angelescu), 
locași de meserie, au depus 
valiul însemnat de pendulare 
inte și înapoi 
reparînd orice fisuri într-un 
defensiv bine 
tind efectivul de Șoc (în special, 
acasă) la comanda căreia se gă
sește Ion Constantin.

Consecvența tactită, 
totală și moralul de 
torilor au propulsat, 
trolul în elita 
nostru.

nefotbalistice și repu- 
de către Petrolul de- 
înainte de toate con- 
puteri proprii, cu ră-

mij- 
tra- 
îna- 

fază) 
bloc 

amenajat, suplimen-

(în funcție de

disciplina 
fier al jucă- 
credem, Pe- 

campionatului

Ion CUPEN

GÎNDURI PENTRU NOUL AN
Facem loc și astăzi unor ginduri pentru Noul An ale celor din domeniul 
fotbalului. Cum se vede, proiectele pentru 1973 sînt frumoase, îndrăznețe. 
Să sperăm că ele se vor realiza spre satisfacția autorilor lor și spre folo

sul fotbalului.

GH. CONSTANTIN „SA AVEM PARTE
DE CIT MAI

„Anul recent încheiat ne-a 
nouă, celor de la Steaua, suficiente 
satisfacții. Locul I în clasamentul 
turului ne-a făcut vacanța mai fru
moasă și ne-a scutit de griji pînă 
la reluarea antrenamentelor. Pen
tru retur ne vom pregăti și mai 
susținut pentru ca la sfîrșitul cam
pionatului suporterii noștri să spună

MULTE TALENTE"
adus cu mîndrie : „Steaua a cîștigat titlul 

pe merit".
în anul acesta vreau ca toți ju

cătorii și antrenorii din țara noas
tră să pună mai puțin preț pe re
zultatele imediate și să fie preocu
pați mai mult de practicarea unui 
fotbal de calitate. Să avem parte 
de cit mai multe talente care să

Or. V. FRINCULESCU „DORESC SĂNĂTATE
TUTUROR FOTBALIȘTILOR ȚĂRII!”

în noul an 
care, în ’72, 

accidentări-

ATLETISM : Sala „23 August”, 
de la ora 9 : concurs pentru 
copii și juniori II organizat de 
Comisia municipală.

BASCHET: Sala Giuleștl, ora 
9,30 : Rapid — Voința Tg. Mureș, 
ora 11 : Voința București — Cri- 
șul Oradea (partide în cadrul 
campionatului național feminin).

FOTBAL : Sala Dinamo, de la 
ora 10 : prima competiție de 
minifotbal feminin : Rapid — 
Unirea Tricolor și Venus — Car
men.

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust”, de la ora 16,30 : Steaua — 
Dinamo Galați, Dinamo — Sport 
club M. Ciuc (meciuri în cadrul 
turului IV, divizia A).

aceas-

școalo 
Bucu-

— Ce-și poate dori 
doctorul unei echipe 
a fost „recordmana 
lor” ?...

— Bine zis recordmana acciden
tărilor l Oblemenco operat de ul
cer, Marcu mai toate accidentările 
de Ia întindere la fractură, Bălan, 
Strîmbeanu, Țarălungă, Manta, O- 
prea, Papuc, Niță și Mincioagă in
disponibili din motive mai grave 
sau mai ușoare. Ce mi-aș putea 
dori ?... în primul rînd tuturor ju- • 
cătorilor mei, și celorlalți fotbaliști 
ai țării, multă, multă sănătate. Dar. 
în același timp, îmi 
lîngă condițiile bune 
și de tratament, și 
conștientă a tuturor 
preceptele medicinei 
dică, viață ordonată, participarea 
totală la procesul de antrenament 
și cel competițional, o bună îmbi
nare a activității sportive cu cea 
profesională, de studiu.

— Alte dorințe ?
— Oblemenco să vină din nou în 

vîrful piramidei golgeterilor aces
tui campionat, demonstrînd, astfel, 
celor ce n-au crezut cumva în el,

că este un om de gol înnăscut, 
calități rare. îmi mai doresc 
cabinet bine utilat, a cărui bună 
funcționalitate să depindă numai 
de mine. Suporterilor craioveni le 
doresc un an fericit, iar echipei...

— Echipei Universitatea Cra
iova ?...

— Echipa să împlinească marile 
mele speranțe intime I

cu 
un

primenească necontenit loturile tu
turor echipelor divizionare. Doresc 
din inimă mult succes echipei na
ționale în confruntările internațio
nale. Iar profesorului Angelo Nicu- 
lescu... cîte trei jucători pe fiecare 
post, îneît la fiecare convocare a 
tricolorilor să aibă „probleme" în 
privința alegerii 11-lui reprezenta
tiv. Dacă dorințele mele se vor îm
plini — chiar numai pe jumătate — 
sînt sigur că în „’73“ fotbalul ro
mânesc va urca pe trepte mai înalta 
ale consacrării”.

doresc, pe 
de pregătire 

o participare 
jucătorilor la 
sportive. A-

I. IONESCU: „ECHIPA MEA
SĂ PRACTICE UN JOC FRUMOS"
„Am pășit în noul an cu dorința 

de a convinge pe jucătorii forma
ției mele să arate mai multă răs
pundere și autoexigență atît la pre
gătire cît și la meciuri. Sper că 
jucătorii vor avea puterea și ca
pacitatea de înțelegere și astfel să 
manifeste calitățile de care am 
vorbit mai înainte. Doresc să cîști- 
găm seria a II-a a Diviziei B și 
deci să promovăm pe prima scepă 
a fotbalului din țara noastră. în a-

cest fel vom împlini un mare dezi
derat al amatorilor de fotbal din 
oraș și, în general, al bănățenilor.

Sper că promovarea se va pro
duce în urma unei lupte sportive, 
loiale, echitabile în fiecare meci. 
Totodată doresc ca echipa mea să 
practice un joc frumos, ca astfel 
să-și. aducă contribuția la ridica
rea nivelului calitativ al fotbalului 
nostru”.



în sferturile de finală ale C.C.E. la handbal masculin

STEAUA VA ÎNTÎLNI PE CAMPIOANA
UNIUNII SOVIETICE M.A.I. MOSCOVA

Ieri, Ia sediul federației de hand
bal vest-germane din Dortmund, 
a avut loc, tn prezența unui nu
meros grup de ziariști, tragerea la 
sorți a sferturilor de finală în 
Cupa campionilor europeni la 

Handbal masculin. Din partea fo
rului internațional de specialitate 
a fost prezent Siegfried Perrey (O- 
landa), membru în Consiliul F.I.H.

în ordine au fost extrase din 
urnă următoarele patru perechi de 
echipe: F.a. Goppingen — Hellas

Stockholm ; Steaua București — 
M.A.I. Moscova ; Partizan Bjelovar 
— Sittardia Sitard și învlngătoa- 
rea din meciul Lokomotiv Sofia eu 
IFK Helsinki — S.C. Leipzig. Pri
mele formații sint gazdă in meciul 
tur, cele două partide urmind a fi 
jucate pină Ia 15 februarie. Pri
mele comentarii ale specialiștilor 
apreciază că cel mai echilibrat 
„sfert" este cel dintre Steaua și 
formația Institutului de Aviație 
din Moscova.

EXCELENTA PERFORMANȚĂ

A SELECȚIONATEI STUDENȚEȘTI
(Urmare din pag 1) că

„NOUL VAL“ BATE LA PORȚILE 
AFIRMĂRII IN BOB

s-a Încheiat campionatul european
DE ȘAH PENTRU JUNIORI

AUREL URZICĂ PE LOCUL 3-4
HAGA, 6 (Agerpres), — Campio 

natul european de șah rezervat ju
niorilor s-a încheiat în localitatea 
olandeză Groningen cu victoria 
maestrului sovietic Oleg Romani- 
șin, care a totalizat, în turneul fi
nal, 7,5 puncte din 9 posibile. Pe 
locul secund s-a situat englezul 
Anthony Miles, cu 6,5 puncte. Șa-

cări de a marca prin pătrunderi indi
viduale (excelenți în această direcție 
Radu Voina și Cornel Tudosie) sau 
de pe extreme unde s-a făcut remar
cată eficacitatea Iui Adrian Cosma. 
De asemenea, s-a utilizat cu succes 
arma contraatacului, cîștigîndu-se 
multe mingi prin intercepții datorită 
mobilității și atenției în apărare. Pro
ductivitatea în atac a fost însă pune- ' 
tul mai slab al formației române, 
antrenorul federal Nicolae Nedef, 
prezent și el în Suedia, apreciind că 
dacă nu s-ar fi ratat așa de mult, 
atunci victoriile tinerilor handbaliști 
români s-ar fi putut contura fără 
prea multe emoții. Dar, după cum se 
știe, ratările reprezintă o maladie 
mai veche a handbalului nostru și 
constatările de la această ediție a 
campionatului mondial universitar nu

pot decît să întărească convingerea 
asupra acestui lucru este necesar să 
se insiste în viitor.

Și pentru că tot a venit vorba de 
viitor este cazul să precizăm că în
trecerea încheiată recent în Suedia a 
constituit și un examen, am zice ho- 
tărîtor, în ceea ce privește perspec
tivele noilor generații de jucători din 
fiecare echipă reprezentativă. Pe a- 
ceastă temă antrenorul federal, a că
rui prezență în Suedia se explică 
tocmai așa, ne-a spus că este mul
țumit. Cei cîțiva tineri handbaliști, 
folosiți parțial și la .Jocurile Olimpi-

PALMARES
C. M. UNIVERSITAR

în a doua Jumătate 

a lunii ianuarie

PENICILINA IAȘI
SLAVIA BRATISLAVA
IN „CliPA CUPELOR"9 9

LA VOLEI
după cum sc știe.• Calificată, <’ .7 ... ..

în turul al doilea al competiției 
feminine dotată cu 
lor", in

„Cupa cupe- 
urma victoriilor realizate 

in fața echipei Hapoel Ein Hami- 
fratz (Israel), formația PENICILI
NA IAȘI va avea ca adversară 
Pe SLAVIA BRATISLAVA, tn ur
ma tratativelor dintre cele două 
cluburi s-a stabilit ca întîlnirile 
să a;bă loc la 14 ianuarie la lași 
și la 22 ianuarie la Bratislava. 
Primul meci va fi condus de doi 
arbitri (încă nedesemnați) din Iu
goslavia.

• Campioana en-titre a junio
rilor. echipa Școlii sportive nr. 1 
din București, va participa, între 
9 Si 11 ianuarie. Ia un turneu in
ternațional masculin ce va avea 
loc în capitala Bulgariei.

Ediția I, 1363 (Suedia) : 1. sue
dia; 2. R.F. a Germaniei; 3. RO
MANIA.

Ediția a n-a, 1366 (Spania) : 1 
R.F. a Germaniei: 2. Spania; 
Suedia (echipa României nu 
participat).

Ediția a m-a, 1968 (R.F.G.) : .. 
Uniunea Sovietică: 2. ROMANȚA : 
3 Cehoslovacia (în meciul final 
U.R.S.S. — România 17—16, dună 
prelungiri).

Ediția a iv-a, 1971 (Cehoslova
cia) : 1. Uniunea Sovietică; 2. Ce
hoslovacia: 3. ROMANȚA.

Ediția a V-a, 1973 (Suedia) ; J. 
ROMANIA; 2. Uniunea Sovietică: 

a Germa- 
6. Spania:

3. Iugoslavia: 4. R.F. 
niei; 5. Cehoslovacin: 
7. Polonia; 8. Suedia

3.
n

1.

ce, au dovedit cu acest prilej, unde 
au Jfost titulari, că încrederea acor
dată este pe deplin meritată. înce- 
pînd cu Cosma si contimiînd cu Voi
na, Tudosie, Schobel, Stef și Birta- 
lan, cei mai autentici reprezentanți 
ai tinerei noastre generații de jucă
tori au confirmat calitățile lor. do- 
vedindu-se demni de a prelua curînd 
ștafeta de Ia valoroșii lor predecesori.

Reprezentativa țării noastre a fost 
alcătuită, în majoritatea ei, din hand
balist; de la Universitatea București 
și Universitatea Cluj, cele două pu
ternice formații Studențești din cam
pionatul diviziei A. Din acest motiv, 
lotul a fost pregătit de antrenorii 
acestor două formații Eugen Trofin 
(București) și Romeo Sotiriu (Cluj). 
Din echipă 
jucători de 
unul de la 
solvenți de 
învăță mint.

De cîțiva ani pîrtia artificială de 
La Konigssee (R.F.G.) care permite 
efectuarea antrenamentelor pe 
gheață de! timpuriu, constituie nu 
numai „bancul de încercare" al 
materialului și echipajelor pentru 
noul sezon ci, în același timp, 
„rampa de lansare" a noilor pro
moții de boberi. O adevărată școală 
internațională își deschide porțile 
elitei, generațiilor mai vechi sau 
actuale, speranțelor.

Circulația valorilor, permanentul 
contact cu cei mai buni boberi, 
schimbul de idei și experiență între 
sportivi, conducători, antrenori, con
stituie fermentul și, bineînțeles, lian
tul atît de necesar unei munci de 
perspectivă. în fiecare tabără na
țională se țes planuri de atac pen
tru noua perioadă olimpică al că
ror punct de plecare este comun : 
preocuparea pentru creșterea și lan
sarea noilor generații de competi
tori, eforturi financiare sporite pen
tru pregătire, înzestrare materială 
și participarea la toate competițiile 
de anvergură cu maximum-ul de 
efective permis de regulament. Așa 
se face că, la ora actuală, grație 
unei pregătiri superioare, ceea ce 
le conferă un plus de personali
tate, un foarte mare număr de bo
beri tineri, talente autentice, din 
diferite părți ale lumii, s-au impus 
atenției generale. Ei pot oricînd a- 
borda marile competiții și cu sigu
ranță că printre ei se află perfor
merii viitoarelor Jocuri Olimpice. 
R.F.G. are în H. Pitka, Van den 
Ende, H. Klauss, K. Reinhold sau 
juniorii U. Quick, St. Galsreiter. 
H. Krause, piloții capabili să ocupe 
locul rămas vacant prin retragerea 
prestigiosului Floth sau a secon- 
danților lui Zimmerer. „Azzurii" 
A. d’Andrea — considerat de Eu
genio Monti cel mai talentat pilot 
al noii generații, O. d’Andrea, ju
niorii F. Saravia, R. Caldara, A. 
Castagna, sint numai cîțiva din pu
ternica „squadra" de care se leagă 
sneranțele relansării bobului italian. 
Elvețienii F. Liidî, H. Muller, E. 
Montagnero, juniorii K. Zurbuchen, 
T. Caplazi. K. Mcierhans ; austrie
cii H. Gruber, P. Turnbichler, K. 
Reisb ; spaniolii G. Rosal, P. de 
Vega, A. Juan — poate mai noro
coși decît nefericitul Lopez; sue
dezii R. Hbglung, L. Nilsson — în

La comanda fiselelor. tinărul pilot Dragoș Panaitescu
Foto : Ion MATEI

mare progres ; englezii P. Evelyn, 
M. Hammond și juniorii A. Mank, 
C. Baldwin ; japonezii S. Esashika, 
A. Suzuki ; canadianul Gehring etc., 
sînt nume aparținînd unei pleiade 
de piloți de care se va vorbi în 

• curind. Spațiul nu ne permite nu
mirea unor împingători, dar ne fa
cem datoria remareînd impresio
nanta lor ținută atletică.

Din această galerie a speranțelor 
face parte și românul Dragoș Pa
naitescu care s-a remarcat mai ales 
la J.O. de la Sapporo, cînd a ob
ținut trofeul HOISHINGTON, de
cernat celui mai tinăr echipaj mai 
bine clasat la C.M. sau J.O, — tro
feu cucerit de I. Panțuru la în
ceputul carierei sale. El este de alt
fel, singurul reprezentant al noii 
generații de boberi care alături de 
împingătorii R. Țancov și V. Juncu 
abordează marile competiții ale ac
tualei perioade olimpice. Bine do
tat, valorificînd experiență căpă
tată în competițiile internaționale 
de la care nu a lipsit în ultimii 
ani, D. Panaitescu este capabil să 
preia ștafeta de la 1. Panțuru. Nu 
putem însă să nu amintim și de 
alți tineri ca C. Vulpe, E. Bogdan, 
V. Stoian, V. Bunea, M. Secui, 
M. Dragomir și împingătorii I. Popa, 
P. Lospă, I. Vîlcea, C. Mustață, 
V. Crăciunescu, foarte talentați.

dar a căror pregătire, văduvită în 
trecut, ca și în prezent de inexis
tența unei pîrtii complet înghețate 
în țară și a unui foarte slab con
tact internațional, nu le permite a- 
firmarea unui potențial cu nimic 
inferior colegilor lor străini. Nutrim 
speranța că. F.R.S.B. — depășind 
unele greutăți obiective — își va 
concentra atenția cu mai multă 
perseverență asupra lotului de ti
neret, singurul în măsură să ne 
asigure în viitor menținerea în plu
tonul fruntaș al ierarhiei mondiale. 
Să nu uităm că pentru formarea 
lui I. Panțuru au fost necesari ani 
îndelungați și eforturi materiale 
deosebite, iar lupta pentru supre
mație este mai acerbă ca oricînd. 
Indiferent de rezultatele care se 
vor obține în acest sezon de echi
pajele prezente în competiții, pro
blema pregătirii schimbului de 
mîine rămîne desch'să.

prof. ION MATEI

GALINA KULAKOVA

ÎNVINSA DE
O SCHIOARÂ DE 17 ANI I

BERLIN, 6 (Agerpres). — La 
Klingenthal (R. D. Germană) a în
ceput un concurs internațional de 
schi torid, la care participă spor
tivi și sportive din opt țări ! Bul
garia, Cehoslovacia, Finlanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, U.R.S.S. 
și R. D. Germană.

Prima probă a competiției — 
cea de 10 km feminin — s-a în
cheiat cu o mare surpriză; victo
ria a revenit tinerei schioare Pe
tra Hinze (R- D- Germană), care a 
întrecuț-o cu aproape 40 de secun
de pe marea favorită a cursei, 
sportiva sovietică Galina Kulakova, 
triplă campioană olimpică la Jocu
rile de la Sapporo. Petra Hinze (în 
vîrstă de numai 17 ani) a fost 
cronometrată în 33:57, iar Galina 
Kulakova a realizat timpul de 
34:36: Pe locurile următoare s-au 
situat Marita Dotterweich (R. D. 
Germană) — 34:37, Nina Baloîșe- 
va-Fedorova (U.R.S.S.) — 34:52.

LA GRENOBLE, 
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE PATINAJ VITEZĂ
PARIS, 6 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, campionatele 
europene de patinai viteză (mas
culin) se vor desfășura în zilele de 
27 și 28 ianuarie la Grenoble. Pînă 
în prezent și-au anunțat oficial 
participarea patinatori din Anglia, 
Belgia, Elveția, R. F. a Germaniei, 
Franța, Finlanda, Polonia și Suedia.

ATLETUL CEHOSLOVAC JOSEF PLACHY 
ÎN TURNEU ÎN S. U. A.

AUT0M03ILIȘTII NU VOR MAI CONCURA LA SEBRING!

au mai făcut parte trei 
la Dinamo București și 
Steaua, studenți sau ab- 
institute superioare de

NEW YORK (Agerpres). — Tra
diționala cursă automibilistică de 
la Sebring, una din cele mai vechi 
probe pentru campionatul mon
dial, nu se va mai disputa în anul 
1973, dispariția sa definitivă din 
calendarul marilor curse fiind pre
văzută de mai mult timp de unii 
specialiști. Una din cauze este in-

terzicerea vechiului circuit din 
Florida din motive de securitate. 
Nici pista de la Road Atlanta nu 
mai poate fi utilizată. La toate 
acestea se adaugă dificultăți finan
ciare destul de serioase, iar pro
punerea de a se construi un nou 
circuit în Florida nu a găsit ecou 
în rîndul eventualilor acționari.

FRAGA, 6 (Agerpres). — Cunos
cutul atlet cehoslovac Josef Pla
chy; specialist în cursele de semi- 
fond, a plecat în S.U.A. pentru a 
participa la marile concursuri pe 
teren acoperit, programate cu în
cepere de la 10 ianuarie, timp de 
trei săptămîni, în principalele ora
șe americane. In primul concurs, 
care va avea loc la Washington. 
Plachy va fi prezent la startul pro-

bei de 800 m. De asemenea, Josef 
Plachy va participa și la cîteva 
competiții internaționale programa
te în Canada,

După aceste întreceri, recordma
nul cehoslovac va pleca la Rotter
dam. pentru a concura la campio
natele europene de sală, care se 
vor desfășura în zilele de 10 și 11 
martie.

DIN PRIMELE ZILE, FEBRILĂ ACTIVITATE DE PREGĂTIRE
(Drmare din pag I)

se pregătesc în vederea apropiatei 
întîlniri amicale cu selecționata si
milară a orașului Moscova. Antre
namentul era condus de profeso-

preoeupare a secțiilor bucureștene 
care au la dispoziție această sală. 
Ieri, însă, cei peste 20 de gimnaști 
prezenți la pregătiri ne-au con
vins că între timp lucrurile s-au 
schimbat.

lor, cîțiva puștani de... 8—9 ani, 
care învățau primele elemente. 
„Veteranii" — componenți ai echi
pei de categoria a IV-a din ca
drul Clubului școlar — priveau cu 
superioritate și zîmbeau cu îngă-

Tinerii scrimeri din București se pregătesc intens in vederea intllnirii amicale cu selecționata orașului Mos
cova.

cutorul nostril : „Pregătirile pe pe
rioada vacanței sint foarte efi
ciente pentru noi așa incit efec
tuăm antrenamente în fiecare zi. 
Roadele lor se văd aproape ime
diat : gimnaștii de performanță
progresează foarte rapid, iar în
cepătorii au posibilitatea sg se a- 
comodeze intr-un timp scurt cu at
mosfera de lucru la antrenamente"

LA SALA „FULGERUL"
E... ÎNTUNERIC

histul român Aurel UrzicS s-a cla
sat pe locurile 3—4, la egalitate 
cu vest-germanul Stephan Buchal. 
ambii cu cîte 5,5 puncte. Au urmat 
în clasament Spacek (Cehoslova
cia) — 4,5 puncte Baljon (Olanda) 
și Marianovici (Iugoslavia) — 3,5 
puncte, Dieks (Olanda) și Martin 
(Spania) — 3 puncte și Kernan (Ir
landa) — 2,5 sunete.

In ultima rundă, Romanișin a 
ciștigat la Dieks, iar Keman l-a în
vins pe Marianovici. Aurel Urzi
că a remizat cu Baljon, rezultat 
consemnat și în partidele Miles — 
Spacek și Martin — Buchal

Partida Urzică — Romani.șin în
treruptă în runda a 8-a. a fost 
cîștigată de șahistul sovietic

TELEX
Competiția internațională de sărituri cu 
schiurile desfășurată la Schonach (R.F. 
a Germaniei) s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic iuri Silzov, care a 
totalizat 217 puncte șl a obținut sărituri 
de 73,5 m și 71,5 m. Clasat pe locul se
cund, cu 213,3 puncte, norvegianul Stein 
Erik Gullistadt a realizat cea mai lungă 
săritură a concursului : 74 m. Vest-ger
manul Franz Keller, unul dintre favoriții 
concursului, a ocupat locul trei, cu 208,3 
puncte.
R
Numeroși spectatori au urmărit Ia Gaev- 
le întîlnirea internațională de hochei 
pe gheață dintre formația Brynaes, 
campioana Suediei, și echipa canadiană 
„Barrie Flyers44. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 9—i (5—0, 2—1, 2—0). 
Cel mai bun jucător de pe teren a fost 
suedezul Inge Hammarstroem, care a 
înscris 4 goluri.
sa
Turneul internațional de tenis de Ia Tow
son (Maryland) a continuat cu dispu
tarea sferturilor de finală ale probei de 
simplu bărbați. Tinărul jucător ameri
can Jimmy Connors l-a învins cu 6—2, 
6—3 pe compatriotul său Paul Gerken, 
iar Clark Graebner (SUA) a dispus cu 
6—0, 6—3 de sud-africanul Pat Cramer. 
Alți doi tenismeni americani s-au cali
ficat pentru semifinale : Dick Stockton 
l-a întrecut cu 6—4. 6—2 pe Herb Fitz
gibbon (SUA), iar Sandy Mayer a cîști- 
gat cu 6—3, 6—3 partida susținută cu 
neo-zeelandezul ian Crookendeh.

Turneul Internațional de șah de la Hai»- 
tings a programat partidele rundei « 
9-a. Singura victorie a fost realizată de 
englezul Robert Wade, care l-a învins 
în 49 de mutări pe finlandezul Heikki 
Westerinen. Marele maestru Wolfgang 
Uhlmann a remizat în numai 14 mu • 
țări cu Vlastlmil Hort. Cu același rezul
tat s-a încheiat și partida Tukmakov — 
Smîslov. Celelalte 5 partide s-au între
rupt. în clasament conduce Uhlmann 
(R.D. Germană) cu 6,5 puncte, urmat de 
Hartston (Anglia) — 6 puncte (1), Lar
sen (Danemarca) — 5,5 puncte (1), Brow
ne (Australia) — 4,5 puncte (2) etc.

Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de la Syd
ney se va disputa între „veteranii44 te
nisului australian, Ken Rosewall și Mal 
Anderson. în semifinale, Ken Rosewall 
(38 de ani), l-a învins cu 6—7, 6—3, 6—2» 
1—6, 6—1 pe Geoff Masters (Australia), 
iar Mal Anderson (37 de ani) a ciștigat 
în patru seturi cu 5—7, 6—4, 6—4, 6—4 
partida susținută cu celebrul său com
patriot John Newcombe. Conform aștep
tărilor, în finala concursului feminin 
vor întîlni cunoscutele jucătoare austra
liene Evonne Goolagong și Margaret 
Court. în semifinale, prima a întrecut-u 
cu 7—5, 4—6, 6—4 pe Virginia Wade (An
glia), iar cea de a doua a dispus eu 
4—6, 6—0, 9—7 de Karen Krantzcke 
(Australia).

fii Lucian Glișcă, Iuliu Falb și 
Sorin Poenaru. Primului dintre ei 
i-am solicitat cîteva cuvinte în 
legătură cu pregătirile : „Avem la 
dispoziție aproape tot ce e mai 
bun în scrima bucureșteană la a- 
cest nivel în momentul de față. E 
adevărat, ne lipsesc cîțiva sportivi, 
cooptați în loturile reprezentative, 
dar ambiția și dorința de afirma
re care-i animă Pe tinerii selecțio
nați pentru întilnirca cu echipa 
orașului Moscova ne îndreptățesc 
să sperăm in obținerea unui re
zultat hun. Dat fiind numărul 
mare de sportivi aflați în pregă
tire — vor evolua cite 14 scrimeri 
la fiecare armă — am solicitat 
sprijinul antenorilor Tănasc Mu- 
reșan și Cornel Pelmuș, care au 
răspuns cu promptitudine rugămin
ții noastre și ne dau un ajutor 
prețios".

Zăngăntiul armelor, strigătele do 
satisfacție ale tinerilor scrimeri la 
fiecare tușă reușită și atmosfera 
de lucru intens ne-au lăsat o im
presie frumoasă, făcîndu-ne să mai 
zăbovim cîteva minute în dreptul 
planșelor sălii, cînd ne-am convins 
că „mușchetarii" bucureșteni pot 
aș'opta un rezultat bun în aproiiin 
ta întîlnire..

Pe diagonalele covorului „ron- 
dele-flick“ se succedau cu repezi
ciune, fiind împletite cu „treceri" 
spectaculoase. Stîndurile pe mîini 
și pe cap, „sforile" laterale Și miș
cările elegante păreau de o uimi
toare simplitate, tot așa cum și 
„foarfecile" executate Ia calul cu 
minere, păreau foarte ușoare. A- 
ceastă impresie, accentuată și de 
faptul că gimnaștii nu depășeau 
vîrsta de 12 ani. avea să fie însă 
infirmată de eforturile începători-

duință la fiecare rostogolire... ne
planificată a începătorilor, dar rîse- 
tele înfundate și îndemnurile hazlii 
nu-i intimidau pe aceștia din urmă, 
care se înverșunau să-și păstreze 
echilibrul în brațe „cu vîrfurile 
întinse", cum suna indicația an
trenorului.

Scuzîndu-ne pentru. întrerupere 
i-am solicitat profesorului Ion 
Sabău. antrenorul grupei, cîteva 
cuvinte în legătură cu această 
lecție. Iată ce ne-a spus interlo-

Pe Calea Griviței, vizavi de Ho
telul Nprd. o firmă mare, albastră, 
atrage ochii trecătorilor. Pe ea stă 
scris : „Sală de sport" — Asociația 
sportivă „Fulgerul". Pînă aici totul 
este în regulă, dar dedesubt, pe ușa 
dublă a intrării, tronează un la
căt mare, iar alături de el sînt 
lipite două afișe colorate care-i 
invită la sală pe cei care vor să 
practice judo-ul. Si poate că nu 
ne-am fi oprit asupra acestei situa
ții dacă întîmplarea nu făcea sâ 
trecem prin fața sălii aproape zil
nic — văzînd același lacăt impu
nător aninat de belciugele ușii — 
Si dacă alături de afișe n-ar fi 
fost pus un program după care 
aici ar trebui să existe activitate 
zilnic, între orele 10—18.

Am aflat că în această sală efec
tuează antrenamente, de trei ori 
pe săptămînă, după-amiaza, secția 
de judo a duhului Rapid Bucu
rești. Ce se întîmplă, însă, în res
tul timpului ; sala stă în întune
ric ? Și, apropo de Rapid, care de
ține numeroase titluri republicane 
la judo î oare echipele de seniori 
și juniori pot efectua o pregătire 
corespunzătoare în numai trei an
trenamente săptămânale ? Nouă ni 
se par cam puține și, apoi, con
ducerea clubului ar putea găsi 
niște ..ferestre" în programul sălii 
Ciulești, făcînd economii...

FOTBAL IN SALA 
’ENTRU OLD-BOYS

GIMNAȘTII AU REAPĂRUT

LA SALA „TINERETULUI-
Ultima dată cînd vizitasem sala 

de gimnastică de la complexul 
sportiv „Tineretului" — cu prile
jul unui alt raid-anchetă — la an
trenament se afla o singură spor
tivă și criticam atunci lipsa de

Baschetul giuleștean are resurse mari. Iată un aspect de la antrenamentul grupei de junioare, pregătită de 
profesoara Eva Ferencz.

Presa sportivă maghiară â luat ini
țiativa organizării, între 25 și 27 ianua
rie, la Miskolc, a unui tureu inter
național de fotbal în sală rezervat 
gloriilor de altădată ale soccerului eu
ropean. La turneu vor lua parte două 
echipe de veterani unguri, o echipă 
iugoslavă și o selecționată europeană. 
Pentru această din urmă formație, 
s-au emis pină acum invitații urmă
torilor jucători: Matthews (Anglia) 
Hanappi Ocwirk (Austria), Kubala, 
Gento, Santamaria (Spania), Groot 
(Olanda), Walter, Seeler (R.F.G;), 
Remetter, Fontaine, Kopa (Franță), 
Iașin, Netto (U.R.S.S.), Nordahl, Ham- 
rin (Suedia), Masopust, Pluskal (Ceho
slovacia), Kolev (Bulgaria). Echipa 
iugoslavă va fi compusă din membri 
ai formației campioane olimpice din 
1960, în frunte cu SekularaC. Rrintre 
fostele vedete maghiare vor figura : 
Grosics, Hidegkuti, Matrai, Fenyvesi 
și Meszoly.

TN PATRU LABE...

, Internaționalul olandez de la Ra
cing White, Bergholz, are în. ulti
mul timp destule necazuri cu clubul 
său. Și asta numai pentru că Berg
holz refuză să poarte ghete apar- 
ținînd unei mărci de încălțăminte 
sportivă cu care Racing a încheiat 
un acord publicitar, pe motiv că el 
însuși este . legat "prin contract cu o 
altă marcă.. Pus „sub presiune", se 
pare că pînă la... urmă Bergholz va 
trebui să se încline..

Bineînțeles, dacă nu va. lua și el 
exemplul compatriotului. și coechipie
rului . său Vfeenstră. care, plasat în 
aceeași situație," s-a dovedit mult măi 
abil. în timpul : ultimului meci de 
campionat, el a jucat cu.'-: două ghete 
de producție, diferită : în piciorul 
sting marca proprie ; în cel drept — 
marca clubului său ! Fiecare în par
te nu avea de ce să nu fie mulțu
mi'.... • ..

Mai mult, exemplul ar putea fi luat 
si de ceilalți fotbaliști aflăți în di
ficultate în privința contractelor cu 
mărcile producătoare. Mulți dintre ei 
ar putea chiar regreta că nu pot să 
joace în patru labe...

SCOȚIENII NU SE LAȘA.. s

Sînt cunoscute faptele suporterilor 
scoțieni cu prilejul ultimei finale a 
„Cupei cupelor", disputată in mai 
1972, la Barcelona, între Dinamo. Mos
cova și Glasgow Rangers, ca și ur
marea lor : echipa scoțiană a fost 
suspendată de. U.E.F.A. pe timp de 
un . an.-.-Scoțienii însă... nu se lasă ! 
Acum au . intrat în arenă suporterii 
Iui Celtic. Trei dintre ei au fost recent 
condamnați la trei luni închisoare 
fiecare, iar alți 18 — amendați eu 
sume importante, ca urmare a inci
dentelor ee au avut loc cu prilejul 
finalei Cupei ligii scoțiene, care a 
opus, la Hampden Park, pe Hiber
nians. Iui Celtic Glasgow.

Peste 100 de persoane au fost „ri
dicate" de poliție cu prilejul amin
titului meci, 33 dintre ele urmînd a 
fi judecate ulterior...

O scenă pe care iubitorii fotbalului din Spania nu o vor uita multă 
vreme : cea de la sfirșitul meciului Glasgow Rangers — Dinamo Mos
cova, din finala Cupei Cupelor. După cum se vede, înșiși jucătorii sco
țieni (in centrul imaginii reprezentați prin John Greig, căpitanul forma
ției) nu au avut de ce aprecia „entuziasmul" microbiștilor care au in
vadat terenul.

TOCMELI IN JURUL 
UNUI REGE

Conducerea clubului .Santos — pe 
care credem că nu mai este nevoie 
să vi-1 prezentăm — a suferit o grea 
înfțîngere în conflictul iscat pe mar
ginea noului contract al regelui ne- 
încoronat al fotbalului brazilian ; — 
celebrul Pele. Tocmelile și „jocul 
de-a retragerea" au fost purtate de 
ambele părți, după toate regulile pie
țelor și a circulației mărfurilor. Pele 
a cerut o salarizarea suplimentară și 
dreptul de a juca numai în meciu
rile disputate în turneele din străi
nătate, el urmînd a fi scutit de ...o- 
bositoarele meciuri de campionat. La 
început; conducerea nici n-a vrut să 
audă de așa ceva și atunci „El Rey“ 
a anunțat că . se va retrage pe timp 
de', un an și — dacă între timp San
tos nu a dat faliment — va consimți 
să joace în următorul sezon tot sub 
culorile sale 1 Amenințarea și-a făcut 
efectul și contractul a fost semnat. 
Trebuie spus, că și fără greutățile pe 
care le, face protagonistul echipei, 
situația nu es-te deloc strălucită în 
finanțele clubului brazilian. Și se 
pare că, dacă mai dispărea și Pele, 
atunci nu mal rămînea decît ca re
numitul Santos să se autodizolve, li
nii, spun chiar că nici măcar acest 
nou icontract nu-i va slava de la de
zastru, dar conducerea a hotărît to
tuși să mai încerce...,

COLUMBIA 
Șl „MUNDIALUL ’86“

Columbia speră să poată organiza 
campionatul mondial de fotbal din .... 
1986 ! Perspectivă îndepărtată, fără 
certitudine, dar columbienii încearcă 
încă de pe acum să facă totul pen
tru' a „aconta" această mare compe
tiție internațională. Un singur fapt,

foarte semnificativ: ministrul educa
ției naționale, Jacobo Munoz, a pro
cedat săptămîna trecută la instalarea, 
la Bogota, a unui oficios „Comitet 
organizator al C. M. din 1986“ !

Iată o măsură demnă de un ade • 
vârât,.. viitorolog. în 1986. desigur, 
va avea Ioc un campionat mondial 
de fotbal, dar membrii „Comitetu
lui Organizator" din Bogota vor mai 
ființa ?...

ADAUS LA UN IMPRESIONANT 
PALMARES

Gerd Mtiller, posesorul „Ghetei de 
aur", fost deținător al „Balonului de 
aur", anul acesta pe locul secund în 
această mare competiție individuală 
a fotbaliștilor europeni, se arată tot 
mai greu de egalat. Iată că o nouă 
performanță trebuie trecută la acti
vul său : temutul Gerd a reușit de 
trei ori să înscrie cite .patru goluri 
într-o întîlnire internațională înter- 
țări și o dată trej goluri. Prima 
dată „ursul" Gerd șl-a dovedit efica
citatea sa deosebită în meciul dis
putat Ia 8 aprilie 1967, la Dortmund, 
în fața Albaniei, cînd a marcat patru 
din cele șase goluri ale echipei sale, 
a doua oară, la 21 mai 1969, la 
Essen, în fața echipei Ciprului (12—0), 
La 26 mai 1972, cu prilejul inaugură
rii stadionului olimpic de la Miin- 
chen, în partida amicală cu repre
zentativa Uniunii Sovietice (4—1) a 
înscris de trei ori ; în sfîrșit, ultima 
dată, la 13 noiembrie 1972, Ia Dils- 
seldorf, în meciul amical cu selec
ționata Elveției (5—1), din nou patru 
goluri în poarta adversă.

Miiller a marcat pînă acum 55 de 
goluri in cele 42 de meciuri disputa
te în cadrul reprezentativei țării sale, 
depășind cu mult vechiul record, de
ținut de Uwe Seeler (43 de goluri în 
72 de întîlniri).
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