
Sezonul pugilistic 1973 va fi inaugurat asta-seară,‘ in sala Dinamo

0 GALĂ DE MARE ATRACȚIE:
DINAMO BUCUREȘTI—DINAMO BRASOV

9 9
Azi, începînd de la ora 18, sala 

D.narrio din Capitală găzduiește 
gala inaugurală a sezonului pugi
listic 1973. Așa cum am mai anun
țat, întrecerea va avea loc între 
echipele dinamoviste din Bucu
rești și Brașov. Desigur, boxer:: 
clubului din sos. Ștefan cel Mare 
pornesc favorițj în această dispu
tă. dar. în ciuda acestui fapt, ei 
s-au pregătit cu seriozitate știind 
că pugiLiștii de la poalele Tîmpei 
nu vin la București pentru o sim
plă formalitate. La antrenamentul 
de ieri. Paul Dobrescu ne-a decla
rat următoarele : „Ne-am preparat 
cu multă atenție pentru disputa cu 
brașovenii. O echipă tinără e în
totdeauna periculoasă și, cum

spune, nu știi de unde sare iepu
rele. Adversarul meu, Ilie Tîrîlfi. 
e campion de juniori și știu sigur 
că este dornic de afirmare".

ANTRENORUL EMERIT

J

Anul recent încheiat a fost un 
an. foarte laborios pentru scrima 
orașuhji milenar Satu Mare, pen
tru șCdăla de scrimă din acest cen
tru, condusă de antrenorul emerit 
Alexandru Csipler. Prezența cu 
patru echipe în campionatul pri
mei divizii, comportări remarcabi
le în diversele concursuri indivi
duale. succesele realizate în cadru! 
unor- întreceri internaționale, iată 
principalele isprăvi ale mușcheta- 

două 
flo- 
re- 
di- 
ge-

„Niciodată 
Nu 

face nici astă-seară..."

PAUL DOBRECSU
nu mi-am menajat adversarul, 

o voi

premieră este si partida
Cutov — Gheorghe A-

de urmă-

Tot o
Calistrat
gapșa. Va fi interesant 
rit cum se Va descurca brașovea
nul, un boxer agresiv, cu lovituri, 
foarte puternice, în fața campio
nului Calistrat Cuțov, pe care îl 
vom vedea evoluînd }a categoria

semunijlocie. Un meci care — cu 
siguranță — va oferi un spectacol 
pugilistic pe cit de echilibrat, pe 
atît de pasionant va fi cel dintre 
..semimuștele” Remus Cozma și 
Alexandru Turei. O adevărată re
vanșă a... revanșelor, deoarece cei 
doi sportivi s-au mai întîlnit. îm- 
pățindu-și victoriile. Ștefan Boboc, 
..musca" bucureștenilor, are și el 
de înfruntat ambițiile de afirmare 
ale unui campion de juniori. Ion 
Șuiă. Gala din această seară nu 
va fi lipsită, nici de momente dc... 
suspense. Rivalitatea dintre „mijlo
ciul" brașovean Ion Peter, un pun- 
cheur redutabil, și stilistul Ion 
Gyorfi va face ca în meciul lor 
K.O.-ul să p’u’ească permanent 
easupra ringului.
V-am prezentat cîteva meciuri 

:.n programul galei care cuprin
de următoarele 13 întâlniri: Mihai 
Petrescu (Dinamo București) — 
Gheorghe Ilina (Dinamo Brașov), 
Remus Cozma (Din. Buc.) — Ale
xandru Turei (Din. Bv.). Ștefan 
Boboc (Din. Buc.) — Ion Șuiă (Din. 
Bv.), Paul Dobrescu (Din. Buc.) — 
life Tîrîlă (Din. Bv.). Calistrat Cu
țov (Din. Buc.) — Gheorghe A- 
gapșa (Din. Bv.), Dumitru Mihal- 
cea (Din. Buc.) — Mihai Imre 
(Din. Bv.). Ion Gyorfi (Din. Buc.) 
— Ion Peter (Din. Bv.) și Ion A- 
lexe (Din. Buc.) — Gheorghe Cu- 
ciureanu (Din. Bv).

Petre HENf
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• Miine, selecționații sînt convocați la București pentru o

la 29 ianuarie in vederea pregătirii

Asearo, Biroul F.R.F. a’aprobat componenta lotului reprezentativ propusă 
de noul său antrenor, Valentin Stănescu. lata acest lot :

PORTARI : Adamache, Răducanu, lordache
JUCĂTORI DE ClMP : Sătmăreanu, Deieanu, N. lonescu, Sameș, Boc, Du

mitru, Anca, Hajnal, Boloni, Beldeanu, Dinu, Troi, Aelenei, Dobrin, Nunweiller, 
VI, Dembrovschi, Lucescu, Dumitrache, Marcu, Domide, Neagu, Iordănescu.

Atești 25 de jucători sînt convocați miine, la ora 17, la 
consfătuire cu conducerea federației și a lotului.

Următoarea reuniune a lotului A, după convocarec de 
văzută pentru 29 ianuarie, la București, cind se va efectua 
pregătire a turneului în Franța (un joc) și Spania (două

F.R.F. pentru o

miine, esie pre- 
un program de 
partide). Se va 

efectua o riguroasă vizită medicală, o serie de antrenamente și două jocuri 
de verificare (unul cu o echipă de Divizia A, altul cu o formație din divizia 
secundă). Programul acesta se va desfășura pe perioada 29 ianuarie — 4 fe
bruarie, adică pînă în ziua plecării în turneu.

consfătuire 9 Următoarea reunire,

turneului din Franța și Spania

ANTRENORUL VALENTIN STĂNESCU
DESPRE CRITERIILE DE SELECȚIE

de față fotbalul nostru, Ia toate 
eșaloanele,. Trebuie să vă spun că, 
spre a ajunge la lista convocaților 
anunțată astă scară, am parcurs, 
jucător cu jucător, efectivele tutu
ror echipelor de prima divizie".

In privința altor informații le
gate de. acțiunile ulterioare ale lo
tului, «antrenorul Valentin Stănescu 
ne-a spus : „Așa cum se prevede 
în comunicarea F.R.F., după re
unirea de miine, lotul va fi convo
cat la 29 ianuarie. Atunci vor fi 
chemați cei 18 jucători ce vor e- 
fectua deplasarea, urmînd deci să 
procedăm la o reducere a actualu
lui lot lărgit. Conducerea tehnică 
a lotului o asigur împreună cu co
legul Robert Cosmoc, medic este — 
așa cum s-a anunțat — tot dr. Du
mitru Tomescu iar masor va fi 
Gheorghe Marinescu, care a func
ționat pînă acum pe lingă lotul re
prezentativ de juniori".

Acestea sînt primele amănunte 
suplimentare furnizate de Valentin 
Stănescu. în numerele următoare 
vom reveni cu alte vești și repor
taje asupra primului lot al țării.

La puține-momente după ce lotul 
reprezentativ a fost comunicat, 
i-am solicitat o scurtă convorbire 
lui Valentin Stănescu. în privința 
criteriilor care au stat la baza al
cătuirii listei de mai sus, noul an
trenor al echipei naționale ne-a 
precizat următoarele :

„Am ținut seama atît de valoa
rea reprezentată de unii jucători, 
de contribuția lor de pînă acum la 
performanțele echipei naționale 
dar, ca un element foarte impor
tant, a contat forma manifestată 
de candidații la un loc in lot in 
ultimele etape ale campionatului. 
După cum se poate ușor observa, 
am promovat o serie dintre cei 
mai valoroși titulari ai reprezen
tativei de tineret. E vorba de Ior- 
dache, Sameș, Bdlijni, Beldeanu, 
Troi, Aelenei. Alături de vechii ti
tulari ai echipei naționale, precum 
Adamache. Sătmăreanu Dinu, Lu- 
cescu, Dobrin, DembrOvschi etc. 
revin în lot Răducanu, Marcu, Do- 
mide, Neagu, Anca și Iordănescu. 
Am ținut ca, astfel, să reunesc tot 
ce are mai valoros în momentul

Radu riMOFTE

(Continuare tn pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)

au 
nu

După primele competiții de schi ale sezonului

intrecerJe „Cupei A. S. A.

TOTUL PENTRU RECUPERAREA

VIAȚA. SPORTIVA A. ORAȘELOR ȚARII

tuturor viteziștilor legiti- 
început marți dimineața 
mai bune auspicii. Co- 
organizare (președinte de

Astăzi la Budapesta,

nat ireproșabil), iar tinerii patina- 
competiția, 
natură îm-

C.C.E. LA TENIS DE MASĂ
ARAD-STATISTIKA BUDAPESTA,

r;J<-rsătmăreni. Faptul că 
dintre cele patru echipe 
reta feminină și sabia — 
trogradat din Divizia A. 
minueaza prea mult succesul 
neral al școlii sătmărene.

j Vizitând minusculul „laborator" 
(a se citi: sala de antrenament) din 
strada Stefan cel Mare nr. 14 am 
investigat, cu contribuția antreno
rului Csipler, viitorul apropiat 
al scrimei sătmărene.

— Mulțumit de realizările din 
anul încheiat ?

— Fără îndoială că da. Chiar 
dacă punem la socoteală și retro
gradarea celor două formații, care 
are ca principală cauză plecarea 
unui număr mare de sportivi a- 
flați în plenitudinea forțelor. L-am 
pierdut pe Vasile Șuta (plecat la 
„Poli" Iași), pe Gavril Ilcsvai și 
Mircea Chiș (Universitatea Bucu
rești), precum și o întreagă echi
pă de spadă (Fekete, Torbk, Lath, 
Koresmaros și Ciorba), componenții 
ei fiind acum student! Ia Timi
șoara. Sînt transferuri inevitabile, 
generate de plecarea tinerilor noș
tri în centrele universitare pentru 
a-și continua studiile.

Vă dați seama că. ocupîndu-ne 
atent de pregătirea lor, reușind 
să-i inițiem cît mai bine în tai
nele scrimei, noi ne-am făcut un 
mai mare... rău. Ac^lo unde au 
plecat, acești sportivi au evoluat 
extrem de bine, chiar dacă au tre
buit să o facă împotriva noastră, 
a fostei lor echipe. Firește nu pot 
decît să-i felicit, întrucît atunci 
cînd s-au format Ia noi, ca spor
tivi, în afara cunoștințelor în ma
terie de scrimă, le-a fost insufla
tă și dorința de a apăra, oriunde.

Ștefan VIDA

DEFICIENTELOR!
9

Citeva constatări prilejuite de
Cu întrecerile Cupei A.S.A., 

schiul nostru intern a.încheiat de
finitiv perioada de acomodare în- 
tîrziată de lipsa zăpezii. Competiția 
a constituit, în același timp, un 
punct de plecare în plin sezon com- 
petițional. în cadrul acestui concurs 
s-au reunit cei mai buni schiori de 
la alpine (aflați în țară), fond și 
biatlon, Ni s-a oferit, astfel, șansa 
de a face un prim tur de orizont 
asupra acestor principale discipline 
sportive ale zăpezii. Considerăm, 
așadar, utile cîteva observații pri
lejuite de întrecerile din Poiana 
Brașov cu atît mai mult cu cit, în 
perspectivă apropiată, în programul 
competițional se află întreceri in
terne (campionatele naționale) șl 
internaționale (Cupa Dinamo) de 
anvergură și de maximă impor
tanță.

Poiana Brașpv a oferit condiții 1 
bune de” desfășurare curselor, și a- 
ceastâ în" pofida unor previziuni 
pesimiste. Organizatorii n-au 
buit, ca în ocazii precedente, 
facă eforturi mari pentru 
nai a traseele la fond și 
căci stratul de zăpadă, deși 
s-a dovedit suficient. La 
zăpada înghețată, cu porțiuni pul
verizate alternînd cu altele dure, a 
creat probleme concurenților - dar, 
la urma urmei, verificarea pregăti
rii în condiții grele este prefera-

tre
să 

a ame- 
biatlon, 
subțire, 
slalom,

bilă. Frigul a complicat puțin lu
crurile, ,făcînți necesare atît o pre
gătire prealabilă a cursei, cît ți o 
schimbare de orientare în chiar 
evoluția din concurs.

Ce date ne-a oferit Cupa A.S.A. ?
La PROBELE ALPINE, introdu

cerea în concurs a unora dintre cei 
mai buni juniori ai noștri la aceas
tă oră a declanșat implicit și asal
tul acestora împotriva seniorilor, 
ocupanți ai locurilor fruntașe în 
ierarhii. Surprize de proporții nu 
s-au înregistrat, în sensul că favo- 
riții (Văideanu și Munteanu) n-au 
cedat supremația, ocupînd primele 
două locuri. Putem, însă, consemna 
cu satisfacție plasarea excelentă 
pe pozițiile a III-a și a V-a a tine
rilor Alexandru Manta (A.S.A.) și, 
respectiv, Nicolae Barbu (Dinamo) 

M Reiparcțațjjl.e de asemenea , și evo
luțiile foarte tinerilor Ioan Cavași 
și Florian Barbu -tambii de la Școala 
sportivă Brașovia) și Gheorghe 
Bucur (A.S.A.),' clasați pe locurile 
11—13. Toți aceștia . sînt posesorii 
unor stiluri practice, curajoase și 
eficace de a ataca traseul și care 
au reflexe bine grefate Pe calități 
fizice certe. Nu credem că vom a-

De astă dată, iudith Tomori 
prinsă într-o atitudine caracteristică de 
fotoreporterul nostru Thed Macarschi 
— nu a reușit să tranșeze în favoarea 
sa disputa cu Daniela Munteanu, ca 
care a împărțit primele două locuri ia 
slalomul din „Cupa A.S.A.“.

Finalele „naționalelor" la patinaj viteză

PRIMELE REZULTATE VALOROASE
•

TUȘNAD, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Finalele campionatelor naționale, 
deschise 
mâți, au 
sub cele 
misia de 
onoare tovarășul Carol Bicsak, di
rectorul stațiunii balneo-climate- 
rice Tușnad) a asigurat condiții 
optime pentru desfășurarea între
cerilor, corpul de oficiali (condus 
de bucureșteanul Gheorghe Dănu- 
lescu) s-a dovedit hotărît să nu 
mai facă concesii de la regula
ment (și în consecință a funcțio-

4
VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

devenise insuficientă. Numărul pa
tinelor din Lupeni a crescut și 
astfel patinajul avea o vatră a 
lui. în iarna următoare căpătasem 
deja experiență și singurele greutăți 
pe care le intimpinam se datorau... 
soarelui. Oricum, însă, unul dintre 
cele trei terenuri de tenis devenise 
un dreptunghi de gheață.

A mai trecut o iarnă, apoi încă 
o iarnă și pe gheața noastră au în
ceput să apară patine 
și dorința de a minui pucul și 
crosa. Pe patinoar, în 
copii, pe margine, in

Astăzi, la Budapesta, în cadrul 
semifinalei „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă, echipa 
Voința Arad (Eleonora Vlaicov, 
Magdalena Lesai, Maria Corodi,

Iudith Krejek) întîlnește formația 
Statistika Budapesta (Beatrix Kis- 
hazi, Iudith Magos, Henriette Lo- 
taller, Angela Papp).

tori, care au deschis 
au obținut rezultate de 
bucurătoare.

Vremea a ținut cu 
ziști, primele dispute bucurîndu-se 
de o gheață corespunzătoare și 
condiții atmosferice ideale. La start 
s-au aliniat 91 de copii și juniori 
II din M. Ciuc, Brașov, Sibiu, 
București, Cluj, Tg. Mureș, Tuș
nad și Sebeș Alba, ultima locali- - 
tate fiind prezentă pentru întîia 
oară la o asemenea competiție.

Pe primul plan al rezultatelor 
se situează 
Szigeti (Șc. 
parcurs 500 
prezintă un 
categoriilor 
stabilit la Zakopane de către San
da Frum în 1972), dar (păcat că 
există acest dar 1) nu poate fi o- 
mologat din cauza dimensiunilor 
reduse ale pistei. La fel> nici per
formanța sibiencei Carmen Drago
man — 54,3 la aceeași probă — 
nu poate fi trecută pe tabela noi
lor recorduri republicane la cate
goria 13—14 ani. în schimb, la 
probele rezervate copiilor, între

micii vite-

;ie.
_ ___ Itatelor
timpul realizat de Eva 
sp. M. Ciuc), care a 
m în 51,3, timp ce re- 
nou record al tuturor 

de junioare (v.r. 51,76,

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2 a)
de hochei

Săptămîria trecută, pe adresa re
dacției noastre a sosit o scrisoare 
din Lupeni. Un cititor ne relata că 
și în această iarnă A.S. Prepara
torul din localitate a amenajat pe 
terenurile de tenis ale A.S. Mine
rul un patinoar natural, însoțin- 
du-și rîndurile cu o fotografie a e- 
chipei de hochei juniori, pregătită 
de neobositul animator al sportului 
din Lupeni, Victor Ardeleanu.

Ca să 
ierni 
vești îmbucurătoare care să ne a- 
ducă la cunoștință astfel de fru
moase inițiative locale. Acesta este, 
de altfel, motivul pentru care, fiind 
pe Valea Jiului am făcut o vizită 
la Lupeni, atrași de o firească cu
riozitate de a vedea la fata locu
lui ce au reușit să realizeze iubi
torii de sport din acest oraș.

Trebuie să spunem de la în
ceput că surpriza a fest din cele 
mai plăcute, realitatea depășind în 
proporții relatarea pe care am pri
mit-o prin poștă.

Intrind Pe poarta cochetei baze 
sportive aparțjnind asociației spor- 

pa- 
cu 
16

fim sinceri, !n ultimele 
n-am prea primit asemenea X

tive Minerul, am descoperit un 
t:noar cu gheață ireproșabilă, 
mantinele reglementare. cu 
lămpi cu vapori de mercur. Și 
timp ce priveam tneîntați oglinda Hz» îzpc-î* f«-»de gheață, ne-a 
bătrîn care ne-a r; 
și cum ne-ar fi ai 
îngrijitorul bazei. 
LEXANDRU 
onoarea ?“

Aflînd cine 
(ne-a permis 
așa. simțindu-se la largul său, 
lingă niște confrați într-ale

ieșit în cale un 
spună. simplu, ca 
teptat i „Eu sînt 
Mă numesc A- 

PETRE. Cu cine am

sintem. „moș Sandu” 
imediat să-i spunem 

ca 
spor-

tului) și-a exprimat bucuria că 
cui să spună povestea acestui 
tinoar; „Era prin iarna anului 
1958 cind, văzind niște copii ce se 
străduiau să descopere o pojghiță 
de gheață pe care să-și facă vînt, 
am simțit nevoia să le dau o mină 
de ajutor... Nu-î vorbă că pe mine 
mă și frăminta de cîțiva ani fap
tul că o dată cu ploile de toamnă 
aceste terenuri de tenis rătnineau 
pustii și eu, ca instructor și îngri
jitor, deveneam nefolositor. Și nu 
sint obișnuit să stau degeaba. într-o 
seară, am turnat apă peste o por
țiune de teren. Peste noapte, gerul 
m-a ajutat și a doua zi dimineața 
a apărut un petec de gheață. Cîțiva 
copii din vecini l-au descoperit 
imediat. Vestea s-a răspîndit iute și 
in zilele următoare am fost nevoit 
să măresc suprafața de gheață care

are 
pa-

majoritate 
. . majoritate 

părinți. Nu de puține ori, insă, cei 
virstnici se amestecau printre cei 
mici, din dorința de a se destinde 
ei înșiși, dar și cu gindul de a-i 
deprinde pe copii cu tainele patina
jului.

Printre aceștia cel mai des se 
numără tovarășul Victor Ardeleanu, 
directorul Uzinelor de preparare a 
cărbunelui din Lupeni, neistovit 
iubitor al sportului. La imboldul 
său, cu sprijinul asociației sporti
ve Preparatorul, amatorii de ho
chei — mari și mici -r și-au văzut 
visul cu ochii: echipamentul ne
cesar și... anexarea celorlalte două 
terenuri astfel incit patinoarul a 
căpătat dimensiunile pe care le ve
deți, mantinele Pe margine, crosa 
și pucul găsind casă bună și la 
Lupeni".

L-am întrerupt Pe moș Alexan
dru Petre, o singură dată. între- 
bindu-1 cîți arti are și care-i 'este

Paul SLĂVESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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SE APROPIE C. E. DE ATLETISM DE LA ROTTERDAM
X

• Primul testî
campionatele
europene

ÎNAINTEA MARILOR COMPETIȚII DE BOB 
DIN ACEST SEZON'

• Un jubileu 50 de ani
de existența a F. I. B. T.

amintim aceasta, deoarece atunci 
echipajele lui Panțuru au obținut 
succese de prestigiu: locul 2 la 
ambele probe la Cervinia ți locul 2 
la bob 2 persoane la Lake Placid. 
Era imediat după J.O. de la Gre-

CONSTANȚA BOBERILOR DIN ITALIA, R.F.G. Șl ELVEȚIA

noble, cînd suita performanțelor ro
mânești deschidea larg porțile con
sacrării in arena mondială. Care 
este Insă raportul de forțe pe plan 
mondial, după J.O. de la Sapporo 2

Aniversarea, in acest sezon, 50 
se

a 
de ani de existență a F.I.B.T. 
desfășoară sub bune auspicii, în- 
tr-un climat de optimism pentru 
viitorul bobului. Scăpată de coș
marul repetării unui nou Squaw 
Valley în care o aruncase Denverul, 
F.I.BT. poate răsufla ușurată acum: 
viitoarea gazdă a J.O. va oferi bo

sabului cîmp de activitate, atenția 
concentrîndu-se spre cooptarea de 
noi membri în familia sa.

Sezonul 1973 repetă identic pe 
cel din 1969 : campionatele euro
pene la Cervinia — Italia (prima 
probă are ’loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni). „mondialele" la Lake 
Placid — S.U.A. Ne face plăcere să

Bobul are o puternică tradiție în 
aceste țări, care dispun de un re
zervor inepuizabil de talente. Nu 
poate fi ignorată nici existența unei 
baze materiale superioare : mai 
multe pîrtii (R.F.G. posedă una ar
tificială) și calitatea materialelor de 
cursă, rodul unor continue studii și

inovații la care au contribuit mai 
ales sportivii : cindva Feierabend 
la elvețieni, Monti, Siorpaes — la 
italieni etc. (Odinioară, boberii ro
mâni aveau curajul să se prezinte

prof. iON MATEI

(Continuare in pag, a 4-a)

FIECARE MINUT DE PREGĂTIRE CONTEAZĂ!
S Un bogat program de

Ianuarie. Lună de in
tense pregătiri, de acu
mulări pentru 
competițional al 
1973 care, din

sezonul 
anului 
multe 

puncte de vedere, îl în
trece ca importanță, ca 
desfășurare de forțe chiar 
și pe cel al precedentul 
lui an, olimpic. O pri
vire asupra calendarului 
de concursuri pe anul 
1973 ne poate pune în te
mă cil competițiile care 
vor solicita prezența 
fruntașilor atletismului 
nostru (seniori și juniori) 
în lunile care vor urma. 
Este drept, acest an nu 
mai stă în conul de lu
mină și de interes al 
Jocurilor Olimpice dar, 
în schimb, numeroase 
alte competiții vor pre
zenta o deosebită im
portanță pentru atleții 
de pretutindeni, inclusiv 
pentru cei români. E 
lesne de înțeles — deci 
— seriozitatea pregătiri
lor care se desfășoară, la 
această oră, în secțiile de 
atletism ale cluburilor șl 
asociațiilor sportive. Unii 
dintre etlețî au ți în
ceput sâ simtă febra a- 
proplatelor competiții.
Este vorba de specialiștii concursu
rilor de sală și de alergătorii pe te
ren variat. Pe primii îi așteaptă un 
bogat s^zon de întreceri „indoor", pe 
ceilalți, competiția de tradiție a Cro
sului Balcanic, precedată — cum este 
și firesc — de mai multe întreceri 
cu caracter de verificare.

în ceea ce privește sezonul con
cursurilor de sală, al cărui debut 
bucureștean n-a fost cel așteptat, sub 
aspectul participării și al rezultate
lor, calendarul săptămînilor viitoare 
prevede următoarele acțiuni mai im
portante, cu caracter republican : 
FEBRUARIE : 10—11 campionatele
republicane ale seniorilor, la Bucu
rești ; 17—18 campionatele republicane

concursuri de sală și de cros

In această sala cu utilizare multiplă, din Rotterdam, se 
ediției a TV-a a campionatelor europene de atletism. Sub 
1911, hocheiștii noștri au jucat cu cei danezi 

grupa C.
ale juniorilor II, la Botoșani ți con
cursul republican universitar, la 
București; 24—25 concursul interna, 
țional „Cupa do cristal", la Bucu
rești (pentru această competiție F.R.A. 
a lansat, dîn timp, invitații nominale 
unora dintre cei mai de seamă atleți 
de pe continent, dar... să vedem cine 
va răspunde acestei solicitări!); 
MARTIE: 3—4 campionatele repu
blicane ale juniorilor I, la Cimpulung 
Muscel sau București și un concurs 
internațional studențesc, la Sofia ; 
10—11 campionatele europene, la Rot
terdam etc.

Cit privește .crosul, sînt de reținut 
următoarele date : 28 februarie, con
cursul republican (seniori și juniori),

in cadrul
vor desf(i.șura întrecerile 
cupola ei, in 
campionatului

februarle 
mondial

la Băile Felix ; 18 martie, 
internațional „Prietenia".
25 martie, C

Concursul 
la Pitești; 

-- Crosul Balcanic, la Is
tanbul și in aceeași zi crosul memo, 
nai „George Băleanu", la Hunedoara. 

Pentru a putea participa. în acest 
an, Ia campionatele de sală ale se
niorilor, atleții trebuie să prezinte 
garanția următoarelor standarduri • 
BĂRBAȚI : 60 m — 6,9 s (sau 10,7 s pe 
100 m), 60 mg — 8,5 s (șau 15,2 s pe 
110 jng), _lungime — 7,10 m, triplu — 
14,75 m, înălțime — 1,98 m, prăjină —

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 2-a)
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1973 VA ÎNSEMNA UN PAS ÎNAINTE
ÎN AFIRMAREA RUGBYULUI NOSTRU?

O mare dorință a iubitorilor 
«aportului cu balonul oval s 1973 să 
însemne un .pas înainte pe linia 
afirmării rugbyului românesc. A- 
nul care a trecut, se poate spune, 
a fost un început de drum în a- 
ceastă direcție. După o perioadă 
in care... s-a cam bătut pasul pe 
loc, 1972 ne-a adus o serie de sa
tisfacții : juniorii au cîștigat tur
neul F.l.R.A.. desfășurat ia Roma, 
s-au reluat legăturile cu rugbyu.1 
britanic — în compania căruia 
s-au obținut rezultate reconfortan
te, evoluția în compania echipei 
Franței a fost mai plină de per
sonalitate.

Ce se va întîmpla în 1973 ? Va 
fi acesta un an al consolidării rug
byului nostru 7 Se va face un pas 
înainte în această direcție? Iată 
cîteva din întrebările la care aș
teptam un răspuns din partea to
varășului Ovidiu Marcu — secretar 
general al Federație^ de rugby.

— Dorim, ne-a spus tov. Marcu, 
să facem din 1973 un an bun pen
tru rugby. Este motivul pentru 
care, totul — apreciem — este 
prevăzut în amănunt: pregătirea 
echipei de juniori pentru Turneu]

F.I.R.A. ’73; consolidarea repre
zentativei naționale A ; orientarea 
generală a rugbyului românesc 
spre jocul ofensiv.

— Cînd reîncep întrecerile în 
diviziile A și B ?

— Dat fiind calendarul încăr
cat al acestui an. returul campio
natului Diviziei A începe la 11 
martie, iar al Diviziei B, la trei 
date diferite : 11 martie (seria I 
și a Ii-a). 22 aprilie (seria a 
IlI-a) si 25 martie (seria a IV-a). 
Turneul de promovare în Divizia 
A se va disputa la datele de 3. 10 
și 17 mai. Dintre competițiile in
terne, mai rețineți: turneul fina! 
al campionatului republican de ju
niori la 13. 20 și 27 mai, precum 
șî „Cupa țcolilor sportive" — a că
rei finală va avea loc între 29 mai 
și 1 iunie. Iată și datele începerii 
întrecerii pentru campionatele 
1973—1974 : 26 august (Div. A). 2 
septembrie (Div. Bl.

— Ce intilniri internaționale sînt 
prevăzute în acest an ?

— Pentru juniori — Turneul 
F.l.R.A. între 18 și 22 aprilie la 
București. Seniorii vor avea mai 
multe confruntări : la primăvară.

AȘTEPTĂM ZĂPADA...
Scurtă discuție cu ing. IOAN FURTUNA — directorul Boxei

de transporturi pe cablu Brașov

în acțiunea de dezvoltare turistică 
a diferitelor stațiuni de munte, in 
ultimii ani au fost construite insta
lații de transport pe cablu de tipul 
telecabinelor, telescaunelor și lele- 
schiurilor. Dorind să aflăm noutăți 
in privința stadiului în care se gă
sesc la ora actuală toate aceste in
stalații, ne-am adresat tovarășului 
Ing. loan Furtună, director al Ba
zei de transporturi turistice pe ca
blu Brașov.

— Ce instalații gospodărește in pre
zent Baza pe care o conduceți ?

— Unitatea noastră. întreprindere 
specializată In transporturi turistice 
pe cablu, se ocupă de exploatarea șl 
întreținerea unul număr de 4 insta
lații de tipul telecabine la Sinaia. 
Poiana Brașov și Tîmpa Brasov, 5 
teleseaune și 10 teleschiuri. Ampla
sate în stațiunile montane, ele ajută 
la o deplasare rapidă a turiștilor 
spre crestele munților. Cu aceste mij
loace de transport — cablu pe o 
distanță de 18 km — se pot trans
porta într-o oră un număr de 3 500 
de turiști. Socot interesant să arăt 
că în planul nostru de perspectivă 
stă înscrisă construirea unor aseme
nea tipuri de instalații Ia Bușteni, 
Peștera, Tușnad, Bilea. și în munții 
Bucegi, astfel Incit zestrea noastră 
se va mări simțitor.

— Sîntem în plină iarnă. Dacă în 
cîteva zile ninge abundent, aceste 
instalații sînt pregătite pentru a face 
față afluenței de turiști ? Sînt verifi
cate. se află în bună stare de func
ționare ?

— EîoeînțeLes, ne-atr preorocat ce I 
verificarea acestor instalați: <t- I 
punct de vedere tehnic asjei tact: 
să asigura securitatea maxzni to 
transportul turistojer. Acum, toate 
mijloacele sfnt to store de torțio
nare. Așteptăm si ari — v» |
majorității amatorilor <3e «citi — ve- I 
r.irea zăpezii pertm ■ paten pana ta I 
funcțiune întreacă noastră docare ! 
tehnică ce care esp-res. Celor to- j 
teresaț: le putas sțsce că acsm «e i 
poate schia doar pe aid ta
Poiana Brașov, Predeal țf Stoaia.

— După cite rum. la oa a—ta: 
dat existau oiște probleme privind 
gospodărirea pfrtSkw de veto. S-a 
realizat ceva ia icesli dîreepe *

— începtod d:= luna rtrvrie, 
întreprinderea aas^i a pretoat si 
activitatea privind amenajarea 
lor de schL Imediat au fost kza*e 
măsuri de nivelare a un—-a «Lr’-e 
pîrtii. '-au executat gărthhețe peo- 
tru reținerea zăpezii pe pirul. piîoci 
de pe margin! au fort î—briza;: cu 
materiale de prxxecție pentru a se 
preveni accidentarea schiorilor. Ca 
mașina de bătut zăpăci pe care o 
avem în dotare șl cu încă ceie occă 
pe care le vem prim: to acrești toi 
considerăm că ro«n fi In ndtozr* să 
oferim schiorilor pirtu de totod to
ii ta te. Zăpada va fi aceea care va 
declanșa venirea masivă a tunis" .1— 
spre mijloacele noastre mecanice și 
pîrtii, așa că în curînd crtuează să 
ne dăm examenul. Noi stotem bice 
pregătiți și-i așteț^ăm cu întrecere.

două în cadrul Turneului Națiuni
lor F.l.R.A. cu Spania (14 aprilie) 
și Maroc (22 aprilie) — ambele la 
București. în mai este prevăzută 
vizita unei selecționate de comita
te din Anglia, urmind ca repre
zentativa română să întoarcă a- 
ceastă vizită în octombrie. Intîlni- 
rea tradițională cu Franța va avea 
loc, în deplasare. în luna noiem
brie sau decembrie. Ar mai fi de 
menționat turneul „Vara Varnei" 
(R. P. Bulgaria) — o întrecere în
tre reprezentative ale țărilor so
cialiste — ce se va desfășura în 
august și Ia care noi von parti
cipa cu lotul B.

— Ne vorbeați la început de 
consolidarea echipei naționale. La 
ce vă refereați *

— Intenționăm să ne ocupăm în 
mod deosebit de prima reprezen
tativă de rugby a țării Am și 
stabilit, împreună cu biroul fede
ral. un lot de 43 jucători din care 
vom forma echipele A și B. Se 
va merge. în continuare, pe linia 
întineririi echipe:, folosind în a- 
celași timp jucători in formă, din
tre cei cu mai multă experiență 
internațională- Ne gindim la echi
pa acestui an_ dar și la aceea a 
anului— 1975. Ira-zte de începerea 
campionatului. la 24 februarie, ne 
vom IntUni ca toți antrenorii Di- 
nz_ei A și. împreună cu Colegiul 
central de antrenori, ton stabili 
metodica de urmat in returul r-am- 
piocatului și m prezenta con
cepția ce joc pentru anii urmă
tori Renunțăm definitiv la jocul 
exclusiv de apărare in favoarea 
sulului ofensiv. indiferent de ad
versar. La sGrsitol campionatului 
vom organiza un ears de-pregăti
re și perfecțxmare pectr-j toți an
trenorii oe diri-zi-je A. B și juniori. 
Prirt mur.că serioasă Ia cluburi, la 
totori. prin aooocarea stilului de 
joc ofessiT. sperăm să real.zâm. 
îs saltul caLTatnr așteptat
K rr-jbyului nxnlne*c.

DINAMO JOACĂ JOI LA

Aflate în faza sferturilor de fi
nală. cupele europene de baschet 
programează, astăzi și mîine, me
ciurile retur, după care vor pu
tea fi alcătuite clasamentele pe 
grupe ale primei etape. Dintre 
cele două reprezentante ale Ro
mâniei, cu arest prilej va evolua 
doar Dinamo care va juca, joi la 
Moscova. în compania campioa
nei U.R.S.S.. Ț.S.K.A.. în cadrul
C.C.E. (grupa B). în acest scop, 
dinamoviștii au plecat din Bucu
rești ieri dimineață, iar la ora 
prînzului au sosit la Moscova. Par
tida T-S.K.A. — Dinamo se va des
fășura la ora 19. Arbitri: P. Hil-

TOTUL PENTRU RECUPERAREA DEFICIENTELOR!

SCHI
(Urmare din pag. I)

sista în acest sezon la o schimbare 
de generații, dar, în orice caz, se va 
petrece o întrepătrundere a lor, re
flectată atît în clasamentele gene
rale, cît și în luptă pentru locurile 
fruntașe ale concursurilor viitoare. 
Stadiul de pregătire a alpinilor noș
tri, ridică, însă și un semn de între
bare. Dată fiind lipsa zăpezii din 
aceste luni, schiorii noștri au fost 
siliți să se antreneze doar pe supra
fețe reduse și astfel să exerseze 
la infinit slalomul special. S-a a- 
juns în felul acesta la o suprasa
turație psihică a practicării unui 
număr limitat de procedee tehnice 
specifice. Antrenorii trebuie să se 
orienteze, așadar eu mult tact în 
structurarea antrenamentelor ime
diat următoare și să caute proce
dee prin care să diminueze reacția 
psihică de respingere și să deter
mine reapariția plăcerii elevilor lor 
de a parcurge traseele de pregătire.

întrecerile de FOND șl BIATLON 
au relevat, la rîndul lor, cîteva as
pecte interesante. Vom începe cu o 
problemă (minoră doar în aparen
ță) : pregătirea prealabilă a cursei. 
Era normal ca, în condițiile de frig 
din dimineața concursului (—15 
grade), participanții să-și ia toate 
măsurile de precauție. Dar n-a fost 
așa (cel puțin în unele cazuri}, de
oarece arbitrii au înregistrat, prin
tre altele și abandonul lui V. Pa
puc — unul dintre protagoniștii 
probei de seniori — care a acuzat 
degerături la picioare !

Din punct de 'vedere tehnic, 
ne-au reținut atenția două situații, 
în primul rînd, este vorba de urcu
șuri, pe care organizatorii le-au ales 
(și bine au făcut) dificile, în com
ponența traseelor. Mulți concurenți

ie-au acuzat, ceea cc înoeamaâ că 
și în această direcție trebuie axată, 
pe viitor, pregătirea fondiștUor și 
biatloniștHor. $i la acest capitol 
și-a spus cuvin  tul aceeași ingrată 
lipsă de zăpadă, dar asta nu în
seamnă (sau nu va însemna), nici
decum o scuză pentru viitor. Acum, 
cînd zăpada a căzut în cantități 
ceva mai mari, trebuie făcut orice 
pentru a fi recuperate anomaliile 
prezente, fortuit, în pregătire. Ceva 
mai puțin scuzabilă ni se pare, 
însă, comportarea nesatisfâcâtoare 
a biatloniștilor noștri în poligon. 
Gîrniță (7 min. penalizare) a acu
zat o defecțiune a armei, Voicu 
(6 min. penalizare) rămîne încă cu 
deficiențe și se bazează prea mult 
pe alergare; dar, în ansamblu, 
concurenții n-au tras la un nivel 
ridicat și, din această cauză, se 
pierd multe, prea multe minute 
prețioase. Iar cel mai bun exem
plu ni l-a oferit N. Crlstoloveanu. 
cîștigător al probei de tineret cu 9 
minute penalizare, urmat de 
Șt. Urs și Gh. Kereszi cu 12 și res
pectiv 13 cartușe trase afară din 
ținte !

Sîntem, în măsură să remarcăm 
și cîteva evoluții ale unor juniori, 
evoluții care pun într-o lumină fa
vorabilă (constatarea este valabilă 
cel puțin la această oră) viitorul 
fondului nostru. Putem numi, cu a- 
ceastă ocazie, pe cîțiva dintre ei : 
Cornet Mîndruș (S.B.C. Sinaia), 
Francisc Foriko (Șc. sp. Brașovia), 
Ștefan Urs (Dinamo), Andrei Per- 
gioc (Tractorul) la juniori mari, 
Ion Moise (Lie. Predeal), Ion Pelin 
(Steagul roșu). Ioan Solovăstru și 
Iosif Tamaș (ambii Șc. sp. Brașo
via) la juniori miei, Elena Tișcă 
(Tractorul), Iuliana Pața (Vatra 
Domei), Ia junioare mari, Cornelia 
Mltitelu țVatra Dornei), Ileana 
Gegb (M. Ciuc) și Lucia Benga 
(Tractorul) la junioare mici.

M. f.

Turneul de la Varșovia
SELECȚIONATA BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE: 86-80 CU A.Z.S. VARȘOVIA
Turneul internațional masculin 

de baschet ..Cupa Eliberării Var
șoviei* a continuat cu disputarea 
meciurilor din cele două grupe 
semifinale.

în grupa B (pentru locurile
5—8). selecționata orașului Bucu
rești a câștigat cu scorul de 86—80 

I (46—IC) partida susținută cu for- 
| mația A2Z.S. Varșovia. Din echipa

românească s-au evidențiat din 
nou Cczelak și Savu, care au în
scris 22 și, respectiv, 14 puncte. 
Tntr-un alt meci din cadrul ace
leiași grupe, echipa ..Polonia'* Var- 

I șov^ a învins cu 67—o 7 (30—31) 
1 selecționata orașului Budapesta. 
] în rele două jocuri contînd pentru 
I grupa A (locurile 1—4) reprezen

tativa orașului Moscova a întrecut 
I cu 79—64 (39—30) formația orașu

lui Sofia, iar selecționata orașului 
Praga a dispus cu scorul de 79—75 

J (42—32) de Legia Varșovia.

Iîn finala competiției se vor în- 
tllni reprezentativele orașelor Mos
cova și Praga.

Săptămina aceasta, 
in cupele europene 

MOSCOVA, CU Ț.S.K.A.

ke (Finlanda), S. Kăsebier (R.D.G.). 
în tur, baschetbaliștii sovietici au 
cîștigat cu 94—80.

Iată celelalte meciuri (între pa
ranteze. rezultateie din tur) i

C.C.E.
GRUPA A — 17 ianuarie: Steaua 

roșie Belgrad — Maccabi Tel 
Aviv (102—113).

18 ianuarie: Simmentha] Mila
no — Real Madrid (76—94).

GRUPA B — 17 ianuarie; Sla
via Praga — Ignis Varese (80—102).

CUPA CUPELOR
GRUPA A — 17 ianuarie: Spar

tak Brno — Mobilquatro Milano 
(83—109).

GRUPA B — 17 ianuarie: Ju- 
ventud Badalona — Iugoplastika 
Spiit (71—90).

Steaua, care evoluează în gru
pa B a Cupei cupelor, va juca 
primul meci în ziua de 24 ianua
rie. la București, cu Iugoplastika 
Split (returul la 31 ianuarie).

CLASAMENTELE LA „A",
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

masculin

După disputarea tuturor restanțelor, 
clasamentele campionatelor naționale de 
baschet se prezintă astfel :

1. DINAMO 11 11 0 966—730 ZZ
2. Steaua 11 10 1 925—716 21
3. „Uu Cluj 11 8 3 838—691 iy
4. I.C.H.F. 11 7 4 732—731 18
5. Univ. Tim. 11 6 5 807—705 17
6. I.E.F.S. 11 5 6 781—781 16
7. Farul Constanța 11 5 6 697—781 16
8. Voința Buc. 11 4 7 603—709 15
9. Polit’ Buc. 11 4 7 749—868 15

10. Rapid 11 3 8 671—722 14
11. Polit. Cluj 11 2 9 682—784 13
12. Academia Militară 11 1 10 658—888 12

FEMININ
1. POLITEHNICA
2. I.E.F.S.
3. Rapid
4. Univ. Tim.
5. Voința Buc.
6. Crișul Oradea
7.

MECIURI ATRACTIVE IN „CUPA UNIRII"
• CAUN KXESCU, IN REVENIRE • AZI INTR* ÎN CONCURS FETELE 

• FAVORITB CONTINUA CURSA...

TzbiczJ tetitvei.i bâietucr (par- 
tripă XZ de jucători) per.tru de- 
•emnarea tfștogâtoralu: „Cupei U- 
nirii*. începe să capete contur, 
totiri cî se oct face câteva con- 
todersții asupra Intîinîritor dispu
tate pini acum. Vom spune, mai 
totU. că d.ntre favorita competi
ției. a*j unul nu a fost încă ei - 
muiat. atît Viorel Mare-x cit si 
Hârâdâu. Sântei și Oriei desășin-

doiiea cu Cociuban (U.T.A.), ad
versarul folos odu-le prompt pen
tru a egala situația la seturi j 1—1. 
în setul decisiv Marcu a jucat la 
valoarea sa și a dștigat Rezul
tat final : Marcu — Cociuban 6—0, 
4—6. 7—5. »

Hărădău a cîștigat fără vreo 
dificultate (4—1. 6—3) întflnirea cu 
l’iă (C-S.U. Construcții). Sântei a 
dispus cu 6—2. 6—2 de Florin Ma
nea (D.namo București), iar Ovici 
l-a învins cu 6—O. 6—3 pe Andrei 
Leocte. Alte rezultate: Gh. Chitan

Un nume nou in echipa de tenis a clabuZui Steaua.- Aurel Afit-cche 
Foto: V. BAGEAC

du-și — cu o singură excepție — 
adversarii in cite două seturi.

Doi vicecampioni de juniori ai 
anului 1972, respectiv Călin Ionesc J 
(Dinamo) și Costel Curcă (Progre
sul) au oferit o partidă dintre cele 
mai plăcute șj de bun nivel teh
nic. Deși și-a adjudecat victoria în 
două seturi (6—4, 6—2), Călin Io- 
nescu a avut în jucătorul de la 
Progresul un adversar incomod, a- 
firmația fiind justificată chiar și 
numai de faptul că de la 2—4. în 
primul set. Curcă a reușit sâ ega
leze ajungînd la un pas de victo
rie. Ionescu a jucat, însă, cu mult 
curaj, a atacat la fileu și astfel 
a cîștigat cele două ghemuri de
cisive. AI doilea set a fost și mai 
disputat decît primul datorită, pe 
de o parte, dorinței lui Ionescu de 
a termina repede meciul. iar pe 
de altă parte dirzeniei cu care a 
jucat Curcă. în final. însă, dina- 
movistul a încheiat cîștigâtor.

Viorel Marcu și-a permis cîteva 
momente de relaxare în setul al

(Steaua) — M rces Breazu (Dina»o 
București) 1—6, 6—3. 6—3 (un re
zultat care îl onorează pe repre
zentantul clubului Steaua). L. Vto- 
goliC! — M. Crișan 3—6. 6—3. 6—3. 
M. Tăbăraș — M Tăios 6—3. 6—1. 
D Nemeș — C. Râdxescu 6—1, 
6—4.

Miercuri dimineață, de la ora 
8.30. vor intra în concurs și fete
le. iar în paralel vor coatonua 
meciurile băieților. îatâ programul: 
Vera Dudas — Mariana Hadgiu. 
E'.ena Popescu — Sarda Guțu. 
Rories Butoi — Valeria Folticxa. 
Virginia Raziei — Gabriela Dinu, 
Ecaterina Roșianu — Adina Teo- 
dorescu. Anca Floreșteanu — Ma- 
riarta Iile. Adriana Caraiosifoglu 
— Florența* Mlhai.

Ion GAVRiLESCU

Cluj
8. Constr. Buc.
9. Sănătatea Satu Mare 

10. Voința Tg. Mure?

9 8 1 680—483 17
9 8 1 631—439 17
9 6 3 549—497 15
9 5 4 575—555 14
9 5 4 624—540 14
9 4 5 552—557 13
9 3 6 479—616 12
9 2 1 440—538 J1
9 2 7 506—663 11
9 2 7 525—673 11

J HANDBAL f

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

programul în această perioadă. Ce 
ne-a mirat în răspunsul său n-a 
fost vîrsta (76 de ani) ei progra
mul său i „După ce se golește pa
tinoarul, seara în jurul orei 9, cel 
puțin două ore îmi ia curățarea 
gheții. Somnul meu are o întrerupe
re obligatorie în fiecare noapte, in
tre orele 2 șl 4, timp în care dau 
materie primă — apa — gerului. 
Așa am ajuns ca în această iarnă 
să avem o gheață de aproape 8 cm 
grosime. O provizie bună și pen
tru zilele mai călduroase 1“

în vacanța recent încheiata, pe 
patinoarul de la A.3. Minerul s-au 
recreat în medie, zilnic, cîte 120 
de copii. Iată roadele muncii lui 
moș Sandu.

Firesc, de la moș Sandu, pașii 
ne-au purtat spre celălalt animator 
al sezonului de iarnă din Lupeni, 
Victor Ardeleanu I. De ce această 
precizare ? Pentru că, moștenind 
pasiunea tatălui său pentru sport. 
Victor Ardeleanu II a fost un asi
duu practicant al sportului încă 
din copilărie și i s-a dedicat $i ca 
profesie, fiind acum student la 
I.E.F.S,

Sîntem în biroul directorului U- 
zinelor de preparare a cărbunelui. 
Victor Ardeleanu. Vorbim despre 
sportul din Lupeni, dar de fapt, 
vorbim derpre pasiune. De aproape 
12 ani există această echipă de 
hochei, și cum este singura din ju
deț, n-are cu cine juca. Iată de ce. 
cei care iubesc arest sport și care 
au învățat să patineze aci s-au 
împărțit în două tabere numai pen
tru a se putea confrunta...

Tovarășul director a ținut să ne 
însoțească la ștrandul termoficat al 
„Preparatorului* — un alt vlăstar 
al inițiativei sale — nu pentru a 
se lăuda, ci pentru a ne mai su
gera la fața locului ceea ce imagi
nea unei zile de minus 5 grade 
ascundea la un loc menit să prindă 
viață Ia căldura toridă a verii. 
Si. ca să fie sigur că va reuși să 
ne transmită ceva din ceea ce în
seamnă acest ștrand pentru local
nici, ne-a arătat cîteva fotografii 
dintr-un album. Bazinul de dimen
siuni olimpice și fratele său mai 
mic. pentru copil, porticul de gim
nastică, cabinele șl vestiarele din 
zid. j cochete, cu unghiurile acope
rișurilor deschise avid spre înaltul

cerului, spre lumina soarelui — e- 
temul ideal al omului ce mun
cește In subteran — toate populate 
cu siluete, nenumărate trupuri ce-și 
găseau odihna prin mișcare în aer 
liber, izvor al sănătății.

în albumul legat în scoarțe groa
se — ce închide o perioadă de de
cenii a orașului intrat pe orbita 
civilizației, dezvoltat sub semnul 
industrializării socialiste condusă de 
partid — alături de imagini ce 
marchează momente memorable ale 
acestui eroic centru al detașamen
tului de mineri din țara noastră, 
se află și fotografii care înfățișează 
ștrandul și patinoarul, animate de 
sutele de practicant! ai sportului. 
Aceștia alcătuiesc familia iubită e 
Iui Victor Ardeleanu. ,

„Prea puțini copii din Lupeni — 
ne-a spus dînsul — ajung la aceste 
arene ale sănătății, trimiși sau în
soțiți de cei 10 profesori de educa
ție fizică de la noi. Ne-au spus, 
întrebați fiind, că n-au specializare 
înot și patinaj. Dar ei n-au pasiune 
pentru meseria pe care o fac, dacă 
această nobilă profesie de educa
tor poate fi numită o meserie...®.

La Lupeni, vorbind despre sport, 
ani vorbit de fapt despre pasiune.

CAMPIONATUL DE CALIFICARE
AL ECHIPELOR DE SENIORI

Campionatul de calificare la te
nis de masă, pentru echipe se
niori, se va disputa la Craiova, 
în zilele de 26. 27 si 28 ianuarie. 
Ședința tehnică va avea loc la 25 
ianuarie.

SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

în mod loial, și cu totală dăruire, 
culorile clubului sau asociației din 
care fac parte.

— Demnă de salutat această 
optică sănătoasă, această idee des
pre sport. Să ne gîndim, acum, la 
cele ce se vor intimpla cu scrima 
sătmăreană în următoarea pe
rioadă.

— Sînt toate condițiile ca atît 
floreta masculină cît și spada să 
se comporte bine în viitorul cam
pionat divizionar A. Iar In ceea 
ce le privește pe floretiste, aces
tea cred că vor reveni în primul 
eșalon al scrimei noastre.

— Ce stă la baza acestui pronos
tic atît de optimist?

Ca și în meciul de la București, Georgescu (nr. 10) va avea o misiune difi
cilă în partida retur de la Moscova, Fază din primul joc Dinamo — 

Ț.S.K.A. (94—80).

Foto: T. MACARSCHI

NORMELE DE CONTROL
' —OBLIGATORII PENTRU TOATE ECHIPELE DIVIZIONARE
Introduse încă de anul trecut, 

la început sub formă experimen
tală. normele de control vor în
semna, în curînd, pentru toate e- 
chipele divizionare de handbal o 
obligație regulamentară, fără înde
plinirea căreia participarea lor la 
întrecerile oficiale nu mai este 
posibilă. Se știe că, după unele 
fructuoase discuții, în luna martie 
a anului 1972 Comitetul federal a 
oficializat o hotârîre a Biroului 
federal prin care se introduceau 
normele de control la formațiile 
divizionare de handbal. Pentru ca 
acțiunea să a.bă baze cit mai trai
nice Și să fxoseascâ într-adevăr 

)' s-a stablL: ca. In cursul anulai 
1772. âcesțe* "nărtbe ăe contrai fi 
fje Pec-Ae ăe dtoe toți jucătorii 

| s. -jcătoereie ce ccmpun foraa- 
I țrîV ncârtre âhrlzăceare, urmtod 
! ea pe baza rezuitatelcc comunice- 

to âe antrenori să se defărătiveze 
barczri>. Această primă parte a 

âe măsur: urma să se în- 
ehee la 1 âecernbene 1972. după 
care to funcț.e de rezultatele ob- 

3u-r»ul federal, cu sprijinul 
eorecralu. de aatoenori. a stabilit 
baeesBznle- St astfel. începfnd de 
Ia 1 iasaarte 1973. toți jucătorii 
Sî jucătoarele ce participă la cam- 
pjonateie drrizjoaare sînt obitgați 
să treacă aceste norme, cunoscut 
fiind faptul că Ia caz contrar pre- 
zecța Iac la jocurile of.ciale va 
f. pusă sub semna. întrebării.

•atâ acixn si probele la care se 
v>or trece norme: 30 m plat eu 
startul diu picioare, 10X30 m (cu 
o pauză de 1 mlnutk săritura in 
luagito* de pe Ioc. aruncarea mln- 
g;< de handbal fără elan și cu un 
eîaa de 3 pași, o alergare de re
zistență. La toate aceste probe au 
fost stabilite haremuri separate

NOTE, ȘTIRI...
• In această perioadă se lucrea

ză la reclas.ncarea arbitrilor, ao- 
tfM* ce trebuie terminată cît mal 
repede. Din păcate, activul fede
rației înttapmă greutăți în aceas
tă privință deoarece o serie de 
«onisu .teritoriale nu au trimis 
tocă listele și caracterizările ar
bitrilor. Este vc-rba de comisiile 
din județele t Bihor. Harghita, 
Hunedoara. Mureș, Olt, Sălaj, Satu 
Mare. Tulcea și Vîlcea. Abitrii 
din aceste județe nu trebuie să fie 
și ei reclasificați ?

• La începutul lunii februarie 
va avea loc la București ședința 
lărgită a Colegiului central al an
trenorilor. Mai precis se va întruni 
organismul creat anul trecut și la 
a cărui bună funcționare își dau 
concursul antrenori din întreaga

invitați periodic în Capitală 
apropiata reuniune, principala

discuție se va purta în .jurul fe- 
1-ilui în care au fost îndeplinite 
sarcinile trasate cu ocazia ședin
ței inaugurale.

• Tot la începutul lunii februa
rie va avea loc. la Basel, ședința 
Comitetului Executiv al F.I.H. care 
va lua în discuție activitatea des
fășurată pînâ în prezent de noile 
comisii ale forului internațional.

pentru seniori, senioare, juniori șl 
junioare, concursurile pentru tre
cerea lor urmind să fie organizate 
în zilele de 28 și 29 martie în 39 
de centre din țară, unde au fost 
repartizate toate echipele din cam
pionatele divizionare de seniori 
(A și B), precum și cele din cam
pionatele republicane ale juniori
lor și școlarilor.

Cu alte cuvinte, au fost luate 
— și încă din timp — toate mă
surile pentru ca această inițiativă 
a federației de specialitate să în
semne un succes și pentru ca roa
dele ei să se facă cît mai repede 
simțite în activitatea generală a 
handbalului. Dar, în acest sens, 
este neapărat necesar Ca secțiile 
fruntașe de handbal și, în special, 
antrenorii care îsi desfășoară acti-

vitatea în cadrul lor. să abando
neze ideile preconcepute referitoa
re la utilitatea normelor de con
trol și să lucreze cu nădejde pen
tru pregătirea sportivilor.

Avem speranța că majoritatea 
antrenorilor au ajuns să fie con
vinși că aceste norme nu trebuie 
privite ca un scop în’ sine, ci ca 
un mijloc eficient de antrenament. 
Numai în acest fel întreaga acțiu
ne va putea contribui La ridica
rea nivelului pregătirii fizice a 
handbaliștilor și handbalistelor din 
formațiile divizionare. Iată de ce 
considerăm că antrenamentele în 
vederea îndeplinirii normelor tre
buie începute încă de pe acum, 
ceea ce ar fi o dovadă că măsura 
nu este privită în chip formal de 
antrenori.

FIECARE MINUT DE

(Urmare din pag. !)

PREGĂTIRE CONTEAZĂ!

4J0 m, greutate — 14,00 m ; FEMEI : 
60 m — 7,7 s (sau 12,2 s pe 100 m), 
60 m’ — 9,0 s (sau 14,8 s pe 100 mg), 
lungime — 5,70 m, înălțime — 1,60 m, 
greutate — 13,00 m.

Sînt luate în considerare perfor
manțele Înregistrate în anul 1972 și 
cele dîn concursurile de sală desfășu
rate pînă la sfîrșitul acestei luni !

OBIECTIVUL — ROTTERDAM

Cum este și firesc, principalul o- 
biectiv al sezonului de concursuri pe 
teren acoperit îl constituie participa
rea la cea de a IV-a ediție a cam
pionatelor europene de sală, progra
mate în admirabilul complex Ahoy 
din marele port olandez Rotterdam. 
Obiectivele minimale stabilite de 
F.R.A. pentru acest concurs sînt cîș- 
tigarea a doua medalii și clasarea a 
Încă tref atlep printre primii 3 
concurenți în diferite probe. Dacă a- 
vem în vedere rezultatele — sub po
sibilități de la ediția precedentă a 
competiției (Grenoble, 1972) obiecti
vele ni se par normale, dar dacă ți
nem seama de evoluția sportivilor 
noștri la C.E. de la Sofia din 1971, 
atunci ele ni se par chiar... prea mi
nimale. Rămîne de văzut acum care 
sînt, de fapt, aspirațiile reale ale 
principalilor noștri competitori și fe
lul în care ei vor reuși o pregătire 
adecvata cerințelor pentru a putea 
avea, cu adevărat, o evoluție cores
punzătoare acestor cerințe și așteptă
rilor iubitorilor atletismului din țara 
noastră. Tocmai de aceea așteptăm cu 
legitim interes participarea și, normal, 
rezultatele lor, în competițiile care 
vor precede „europenele” și mai ales 
pe cele de la Rotterdam.

Pînă una alta, pentru a putea as
pira la un loc în delegația pentru 
C.E. federația noastră a stabilit, în 
mod tradițional și operativ, normele 
ce se cer a fi îndeplinite în acest 
început de an, pînă la data de 1 
martie. Ele sînt, desigur, mal pre
tențioase decît cerințele Asociației 
europene de atletism, sub patrona
jul căreia se desfășoară competiția. 
Iată, spre comparare, cele două stan- 
dardurl :

BĂRBAȚI F.R.A. A.E.A.
60 m 6,5 6.8

400 m 47,8 48,2
800 m 1:49,5 1:51.0

1 500 m 3:45,0 3:47.0
3 000 m 7:59,0 8:04,0

60 mg 7,6 7,9
lungime 7,85 7.70
triplu 16,49 16,00
înălțime 2,18 2,14
prăjină 5,15 5.05
greutate 19,00 18,50
FEMEI

60 m 7,3 7,5
400 m 54,8 55.5
800 m 2:07,0 2:09.0

1500 m 4:18,0 4:23,0
60 mg 8,3 8,5

lungime 6,40 6.30
înălțime 1,82' 1.78
greutate 17,70 16.00

Aceste norme vor fi luate în consi
derare numai dacă au fost realizate 
în concursuri oficiale (în țară sau în 
străinătate), cu obligația sâ fie repe
tate sau să se realizeze performanțe 
în imediata lor apropiere.

★
Așadar, timpul care fuge atît de 

repede, presează Un minut, un sin
gur minut din pregătire pierdut sau 
irosit acum, se va repercuta cu efec
tele de toți cunoscute, săptămînile 
viitoare. Deci, atenție la fiecare 
minut 1

g PATINAJ
PRIMII CAMPIONI-

PRIMELE REZULTATE VALOROASE
(Urmare din pag. î)

ANTRENORUL EMERIT A. CSIPLER PRIVEȘTE CU OPTIMISM

—- Eva Lengyel și-a revenit după 
scăderea de formfi din ultimul timp 
(motivată obiectiv), iar Maria La- 
zăr a cîștigat mai multă maturi
tate. Ambele și-au însușit multe 
subtilități tactice. Deosebit de 3îr- 
guincioase, Gabriela Garda Și Mar
cela Moldovan își continuă șl ele 
dramul ascendent.

Cînd mă refer la buna compor
tare a scrimerilor Clubului sportiv 
șî ai Scolii sportive din Satu Mare 
în viitoarele întreceri mă gîndesc 
și la noul val al floretistelor care 
cuprinde pe V. Takacs. E. Botoș, 
E. Chelemen și M. Griga. la fap
tul că floretistul C. Moise are acum 
o frecvență fflpi bună la antrena
mente și, în consecință, este și el 
intr-un evident progres, la T. An-

ghel, Ia ceilalți floretiști • tineri 
prntre care L. Botoș, T. Zaizon, 
P. Csipler. Gh. Jlosvai, la unii și 
mai tineri ca Gh. Orha II. Ernest 
Mătușan și foarte talentatul Mihai 
Chireulescu. Adâugîndu-i și pe ti
nerii spadasini E. Kerekes și A. 
Turoczi nu pot pretinde totuși că 
am epuizat o listă ce ar putea cu
prinde un număr mai mare de 
speranțe ale scrimei sătmărene.

★
Convinși că asigurările făcute de 

antrenorul emerit A. Csipler au 
drept chezășie realizările atîtor ani 
de muncă pasionată, i-am urat 
în continuare succes în făurirea u- 
nor noi campioni, a unor spor
tivi de elită.

7—12 ani, pista de 300 m permite 
omologarea recordurilor. Marcela 
Duțâ (Șc. sp. 2 București) a egalat 
cel mai bun rezultat de la proba 
de 100 m (11—12 ani) obținînd 
12,9. De asemenea, la aceeași ca
tegorie. brașoveanul Radu Neculi- 
cioiu a egalat recordul la 100 m 
cu 12,7.

în privința „recoltei" de titluri 
obținute pînă la ora cînd efectuăm 
convorbirea telefonică, Dinamo 
Brașov (antrenor Ernest Ulrich) și 
Școala sportivă Sibiu (antrenor 
Petre Tivadaru) au cei măi mulți 
tineri care au cucerit invidiatele 
tricouri de campioni.

REZULTATE TEHNICE : Juniori 
II — 500 m fete : 1. Eva Szigeti 
(Șc. sp. M. Ciuc) 51,3 — campioa
nă republicană. 2. Lidia Vaszî 
(S. C. M. Ciuc) 54,0, 3 Maria Oiah 
(Mureșul Tg. Mureș) 54,3 : 590 m 
băieți : 1. L. Focht (Dinamo Bra
șov) 47,3 — campion republican.
2. L. Biro (Șc. sp. M. Ciuc) 48,0,
3. L. Lazar (Ș. C. M. Ciuc) 49.6. 
Iată campionii la copii — categ. 
I — 500 m: Carmen Dragoman 
(Șc. sp. Sibiu) 54,3 și A. Varga 
(Dinamo Brașov) 49,5 ; copii II — 
100 m : Marcela Duțil (Șc. sp. 2 
București) 12,9 și R. Niculieioiu 
(Dinamo Brașov) 12.7 ; copii III 
100 m : Ibolya Szatmari (Mureșuj 
Tg. Mureș) 13,9 și Dieier lasch 
(Șc. sp. Sibiu) 13,5 ; copii IV — 
50 m : Helge lasch (Șc. sp. Sbin) 
8,3.
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CE FAC IN ACESTE ZILE? LA ORDINEA ZILEI

• ••
ieri), trei

v-am prezentat

LA SFERTURILE DE FINALA ALE CUPEI CUPELOR
® Codreanu a renunțat la activitatea de performanță O Nici un rabat 

cazurilor de indisciplină @ A apărut Grigoraș!

lată i pe feroviarii hncureștem xntr-o alergare susținută pe panta de la Cioplea. Foto: I. MIHÂICA

După ce, ieri, 
scurte informații despre nouă e- 
chipe din Divizia A, astăzi vă ofe
rim „fișa la zi" a celorlalte șapte 
formații.

JIUL se pregătește, la Petroșani, 
sub supravegherea antrenorilor Sza
bo (de la echipa de tineret), Cărare 
și a căpitanului echipei, Petre Li- 
bardi, așa cum vă informam în 
reportajul nostru de ieri. Pînă la 
întoarcerea antrenorului principal 
Ștefan Coidum din R. F. a Ger
maniei (unde se află în 
experiență, 
Jiul va rămîne în 
care va pleca la Băile Herculane 
sau la Predeal.

C.F.R. CLUJ vrea să-și consoli
deze frumoasa poziție cîștigată în 
tur și se antrenează cu multă am
biție și conștiinciozitate. Elevii lui 
C. Rădulescu și Laurențiu Muntea- 
nu se pregătesc la Cluj, iar „pro
gramul de lucru", început la 8 ia
nuarie. a cuprins cite 3 antrena
mente pe săptămină la sală și 3 în 
aer liber. La pregătirile lotului 
prim participă și trei jucători de 
la tineret-rezerve (Mânu, Moga și 
Mureșan). între 1—11 februarie, fe
roviarii iși vor continua pregătiri
le la Borsec.

F. C. ARGEȘ se află, de la 9 
ianuarie, la Băile Herculane, unde 
se va pregăti pînă la data de 25 
a acestei luni. Printre cei 21 de 
jucători, aflați sub supravegherea 
antrenorului Halagian, se numără 
și nume mai vechi și mai noi din 
formația de tineret-rezerve (Necul- 
ce, Nedelcu, Cîrstea și Gh. Cristi-

schimb de
trimis de federație), 

localitate, după

an). Echipa noastră campioană a 
perfectat, pentru perioada 5—11 fe
bruarie. 2 jocuri în R.D.G, iar în
tre 20 februarie și 3 martie (cum 
anunțam și în ziarul de 
partide în Israel.

U.T.A. a preferat să-și 
pregătirile numai acasă, 
toate condițiile necesare, 
rea echipei a fost preluată de an
trenorul Nicolae Dumitrescu. De la 
10 ianuarie (după controlul medi
cei) pînă luni, arădenii au susținut 
cite un antrenament pe zi, în sală 
și afară, iar 
tei săptămîni 
dințe pe zi. Surprinde absența de 
cîteva zile a " 
care, după ce au început pregătirile, 
au plecat la Oradea, de unde nu 
se întorseseră pină ieri la prînz,

STEAGUL ROȘU și-() început 
pregătirile la Brașov, urmînd ca de 
mîine să urce în Poiană, acolo unde 
antrenorul Nicolae Proca are 
cuitele" 
voltarea 
necesar 
Tîmpa.

A. S. 
preferat 
casă. La 
trenorul 
trei jucători noi : Țevi (de La Spor
tul studențesc), Szekeli și Botoș (de 
la tineret-rezerve).

„U“ CLUJ a început pregătirile 
acasă, pe malul Someșului, iar de 

zluni se află la Predeal, printre alte 
divizionare A hotărîte să facă acu
mulări de preț pe pantele Clăbu- 
cetului.

ALĂTURI DE REAL

desfășoare 
unde are 
Conduce-

de la începutul aces- 
au trecut la două șe-

lui Popovici și Kun,

„cir- 
sale preferate pentru dez- 
rezistenței fizice, element 
multor jucători de sub

ARMATA TG. MUREȘ a 
și ea să se antreneze a- 
pregătirile conduce de an- 
Tiberiu Borte, participă și

MADRID

STEÂUA ROȘIE BELGRAD, UJPESTI DOZSA 
SAU FERENCVAROS LA PITEȘTI

anunțat, la în- 
cu prilejul îm- 

de la înființare,
Predealul ne-a întâmpinat cu vînt 

. aspru și ger. De sus se cerneau 
fulgi de zăpadă. Am pornit-o spre 
Cioplea în căutarea vilei „Ursule
țul", acolo unde știam că și-au sta
bilit cartierul general al pregătirilor 
de iarnă fotbaliștii de la Rapid. 
Ne întâmpină masorul I. Parcea : 
„Băieții sînt gata pentru program", 
în holul de la intrare, antrenorul 
Bazil Marian anunța jucătorilor 
conținutul’ antrenamentului de di
mineață. „Vom lucra timp de 65 
de minute cu intensitate maximă. 
Scopul ședințe; de azi urmărește 
dezvoltarea rezistenței generale. 
După o încălzire de 10 minute vom 
trece la efectuarea mai multor sc
rii de alergări, mărind treptat dis
tanțele, alternate cu exerciții de 
gimnastică. Vom parcurge aproxi
mativ 3 200 m“.

In timp ce jucătorii își leagă 
-sirîns șireturile ghetelor, antrenorul 
Bazil Marian ne dă cîteva amănun
te referitoare la pregătirea efec
tuată la munte. „Vom rămîne la 
Predeal pină la 21 ianuarie. In 
drum spre București ne oprim la 
Cimpîna pentru, un joc de verifi
care cu echipa Poiana. Avem la 
dispoziție următorul lot de jucători: 
Răducanu, Niculeseu, Pop, Boc, Co- 
drea, Mușat. Ștefan, M. Stelian, An- 
geleșcu, Dinu, Savu, Naom, Năstu- 
rescu, Dumitriu II și III, Neagu și

Fotbalul începe sâ iasă din hi
bernare. Evenimentele de planul 
doi, clasicele fapte de iarnă, mai 
mult de domeniul proiectelor și 
dorințelor, Sînt Înlocuite încet-în- 
cet de punctele agendei veritabile 
șt active, acelea care fac din 
viața acestui spart o neîncetată 
sursă de atracție, de surprize, de 
farmec.

Miine, primul „lot A" din 1873 
se reunește. E o Ințîlnire nespe
cifică, dacă admiteți termenul, 
pentru că nu prevede nici un fel 
de antrenament ; baloanele nu 
vor fi de față cu internaționalii 
aleși pentru prima „expediție" a 
anului, jocurile de pregătire din 
Franța și din Spania. E o convo
care de -anticipare, de parcurgere 
cu ochii minții și ai speranței a 
greului sezon care stă In fața 
reprezentativei. Stagiunea 1973 nu-i 
o mare noutate pentru vechii „lupi" 
de fotbal din reprezentativă. Da
tele problemei nu sînt cu mult di
ferite de acelea ale tentativei de 
intrare la „festivitatea mexicană" 
sau în zona sferturilor de finală 
ale „Campionatului Europei". Mo
mentul însă e altul, fără nici o 
discuție. Un mecanism In formare, 
generos în risipa lui de energie, 
mult mai proaspăt în ansamblul 
potențialului său, mai avid de 
gloria sportivă — aceasta era na
ționala lui 1969 — trebuie să se 
regăsească, să se înnoiască, să se 
tămăduiască de inerentele urme și 
defecțiuni ale funcțiunii Ia înalții 
parametri ai cursei de perfor
manță. Rapid, inventiv, eficace. 
Fără să renunțe la prețioasele a- 
cumulări ale celei mai frumoase 
perioade 
fără să comită 
care a caracterizat, din nefericire, 
fiecare schimbare de gestiune 
tehnică a naționalei. Probabilii și 
posibilii care vor fi împreună, 
miine, Ia București, în față cu 
noul lor antrenor — Valentin Stă
nescu — au și recente fapte sem
nificative ca material documentar. 
E — de pildă — și această „ți
nere în șah" de Ia Neapole a re
prezentativei Italiei de către 
tmsprezecele care a fost pulveri
zat în Luxemburg, acolo unde cei 
ce n-au învins pot fi numărați pe. 
degetele unei singure mîinl. Asta

din viața tricolorilor, 
această greșeală

pe întreaga durată a existenței 
fotbalului. Egalul de la Neapole 
ntl-i în primul rînd o mare sur
priză, el e o sancțiune din care 
aviaații pot învăța multe, foarte 
multe... Mai cu seamă 
lege ce însemnează 
subiective — în cazul 
frîngerea lui Inter, pe 
prin, de către Juventus 
meze în alcătuirea eahipei națio
nale. Adică ceea ce l-a dominat pe 
Valcareggi înaintea partidei cu 
Turcia...

Am vorbit de o reuraire. Să spu
nem cîteva cuvinte șa despre o 
revenire. A lui Nicolae Dumitrescu 
în fruntea echipei cu care se con
funda firul existenței lui de an
trenor și jucător, U.T.A. Să salu
tăm înainte de orice victorie me
dicală 6 fostului extrem stânga al 
campioanei arâdene și al națio
nalei. Prețul ei nu poate fi com
parat cu nici un fel de altă bi
ruință, fiindcă — știm așa de 
bine ! — le condiționează, pe toate. 
Apoi ne bucură eă tratativele, u- 
nele dorinți, unele șoapte care îl 
despărțeau pe Nicolae 'Dumîtreseu 
de U.T.A. nu s-au adeverit. Ne 
bucură pentru reușita Ideii si pil
dei de fidelitate : recordmanul 
Oană avea nevoie de im concu
rent, era prea solitar în cursa lui 
ploiețteană. și ne place să-l ve
dem pe antrenorul care a confec
ționat „a doua perioadă de aur” 
U.T.A. apropiindu-se și el de cU 
frele așa de rar atinse In convie
țuirea club-antrenor.

Renunțări. Nicolae Proca și Ti- 
beriu Bone au preferat să rămînă 
lîngă echipele lor, în aceste zile, 
deloc hiperbolic denumite „cele 
care decid titlul sau retrograda
rea'1, decit să facă la fel de ne
cesare, dar cam târziu programate, 
călătorii de documentare peste 
hotare. Gestul spune foarte 
mult, amintește despre conștiință 
și conștiinciozitate, dacă mai era 
nevoie de așa ceva în ceea ce îi 
privește pe acești pasionați de fot
bal din Brașov și Tg. Mureș. Ges
tul lor, strecurat în mărunte rîn- 
durl de Informații, merita o subli
niere. Ceea ce am ți dorit să fa
cem aici.

pot înțe- 
ca datele 
nostru în- 
teren pro- 
v să pri

rii au și perfectat participarea. A 
treia formație, de asemenea asigu
rată ca prezență, este Real Madrid. 
Pentru a patra formație, F. C, Ar
geș duce tratative cu Steaua Roșie 
Belgrad, Ujpesti Dozsa și Ferencvaros. 
Și este aproape cert eă una dintre 
aceste trei renumite echipe va com
pleta o prezență deosebit de valoroasă 
la turneul din august, de la Pitești.

Așa cum am mai 
ceputul lunii 
plinirii a 20 
F. C. Argeș 
la Pitești a 
internațional, 
argeșean, tov. 
municat că cele două echipe româ
nești vor fi F. C. Argeș — în mod 
firesc — și Rapid, cu care organizato-

august, 
de ani
proiectează organizarea 
unui important turneu 

Președintele clubului 
P. Rapaport. ne-a co-

abaterile disciplinare.s-au adăugat 
din echipa de 
punem mari

Petreanu. Acestora li 
doi talentați jucători 
tineret, în care 
speranțe. Este vorba de fundașul 
central Marin și de mijlocașul Ro
taru. Codreanu a renunțat la acti
vitatea de performanță, el ocupin- 
du-se în prezent de pregătirea co
piilor și juniorilor de la centrul 
nostru. Avem și două indisponibi
lități : portarul Niculeseu, suferind 
de gripă virotică și Neagu care a 
contractat o furunculoză nazală. Pe 
Daniel Ene îl așteptăm să sosească, 
în speranța că va primi avizul me
dical favorabil. După cum m-a in
format doctorul P. Bendiu, Nieu- 
lescu și Neagu își vor putea relua 
curînd antrenamentele. Din păcate 
fundașul central Grigoraș absentea
ză nemotivat. Deși s-a prezentat la 
primele antrenamente de Ia Bucu
rești, în ziua plecării la munte, a 
absentat din nou. Dar atitudinea lui 
Grigoraș nu va răinine fără urmări. 
El a uitat prea repede că a fost 
crescut și format în cadrul clubu
lui Rapid, că i s-a acordat tot spri
jinul moral și material pentru a se 
titulariza. Absența lui Grigoraș ne 
va crea mari probleme în alcătui
rea formației. De aceea sîntem ho- 
tărîți să luăm cele mai drastice 
sancțiuni nu nuniaî împotriva lui, 
ci, și împotriva acelor jucători care 
încă mai cred că vom trece cu vc-

ne

„REÎNCEP duelurile mele
CU NUNWEILLER..." (CONSTANTIN)

Așadar Constantin a devenit de 
ieri antrenor principal al echipei de 
fotbal Steaua. în iarna lui 1971 era 
solicitat ca antrenor secund 
chipa pe care o slujise, 
după doi ani și... 10 zile, 
cerea formației.

La numai cîteva ore de 
rea sa i-am solicitat un 
terviu :

— Cum ați primit vestea ?
— Niciodată nu m-am entuziasmat. 

Nici ca jucător, așa că, de ce aș 
face-6 acum ? Entuziasmul doresc să 
apară odată cu rezultatele. M-a 
bucurat însă aprecierea conducerii 
clubului, o apreciere care mă obligă.

— Prezența echipei Steaua în frun
tea clasamentului, nu vă creează o 
oarecare neliniște ?

'—Nu atît mă neliniștește cit mă 
iridirjește, răscolind în mine niște 
proiecte, obiigîndu-mă sâ apelez la 
toate cunoștințele și posibilitățile pen
tru ca poziția echipei să fie menți
nută și consolidată.

— Preconizați o schimbare a sti
lului de joc al echipei ?

■— Nu. Deoarece cel prestat pînâ 
acum, a fost' o rezultantă a colabo
rării antrenorului Valentin Stănescu, 
cu mine. Evident, însă, vom încerca 
să îmbunătățim în continuare pregă
tirea individuală a jucătorilor, a că
rei creștere să aibă repercusiuni asu
pra nivelului tehnic al echipei.

— Ați spus „vom încerca". Cum ve
deți colaborarea cu noul secund. Je
nei ?

— Am transpirat împreună ani și 
ani sub tricourile roșu-albastre, ne-am

Și 
la

la e- 
iată-1, 

condu-
numi-la 

scurt in-

înțeles excelent atunci cînd făcusem 
din echipa noastră o formație de 
frunte a fotbalului românesc. La clu
bul Steaua am învățat să iubim fot
balul. sâ ducem o viață sportivă, sg 
muncim, să fim exigenți. Acum este 
timpul să-i învățăm același lucru pe 
alții.

— Putem spune că începe sau. mai 
bine zis, reîncepe un nou „duel" Con
stantin — Nunweiller?

— Da. îmi amintesc cu' plăcere de 
acei ani. cînd un meci al echipelor 
noastre umplea tribunele pină la re
fuz. Ti așteptăm acum din nou. Vom 
fi chiar mai aproape, pe banca „aceea" 
de Ungă tribună.

— Altceva ?
— Doresc foști 

lentin Stănescu. 1 
sa muncă, asigurîndu-1 că-I vom spri
jini să ducă fotbalul românesc ne 
trepte mai înalte. în res! 
este perioada vorbelor, ci a... 
mulărilor pentru retur-ul care ne 
teaptă.

derea chiar
Clubul Rapid nu mai este dispus 
să facă concesii”.

Echipați, în treninguri vișinii, ju
cătorii giuleșteni s-au pierdut în 
desișul pădurii de brad, însoțiți de 
antrenorul secund Gh. Nuțescu. 
I-am regăsit peste puțin timp pe 
valea Poliștoacei, în imediata veci
nătate a cabanei „Clabucet pleca
re". S-a lucrat intens, cu toată se
riozitatea. In fruntea plutonului Ră- 
ducanu și Boc, schimbîndu-se me
reu la trenă, au menținut tot tim
pul un ritm susținut de alergare. 
Pauzele au fost excluse. Din cinci 
în cînd se auzea fluierul antreno
rului Nuțescu, care schimba direc
ția seriilor de alergare pe diferite 
distanțe. Au fost efectuați în total 
3 500 m. După exact 65 de minute 
jucătorii s-au întors în marș forțat 
spre Vilă „Ursulețul”. Medicul Ben
diu verifica pulsul după efort.

Antrenorul Gh. Nuțescu își ex
primă mulțumirea față de modul 
în care au înțeles jucătorii să răs
pundă la efort. ..Cunoscînd obiecti
vele majore — jocurile din sfertu
rile de finală ale Cupei Cupelor 
din luna martie — sîntem hotărîți 
să lucrăm fără menajamente în a- 
ceastă perioadă. Fiecare jucător va 
trebui să fie capabil să atingă pa
rametrii maximi a] capacității de 
efort în așa fel incit în cel mai 
scurt tinip să intre intr-o formă 
sportivă corespunzătoare. De altfel, 
în prima zi a sosirii la Predeal am 
avut o ședință în care am atras a- 
tenția jucătorilor că oricine nu se 
va încadra corespunzător în pro
cesul de instruire, va încerca să 
tragă chiulul sau se va face vino
vat de cea mai mică abatere iși va 
face imediat bagajul și va pleca la 
București. Ne vom dispensa fără 
cea mai mică remușcare de acei ju
cători care nu se dovedesc conștiin
cioși".

După amiază i-am reîntâlnit pe 
giuleșteni in sala de gimnastică. 
Era al doilea antrenament al zi
lei, rezervat îmbunătățirii forței și 
mobilității articulare. S-a lucrat 60 
de minute într-o gamă variată de 
exerciții, individual și cu partener, 
folosindu-se mingile medicinale, 
băncile de gimnastică, frînghia sau 
scara fixă.

Eftimie 1ONESCU

Jl. CAMPIOANA A RAM AS DATOARE...

meu coleg. Va- 
succes în noua

r.im:
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vă
• Echipa națională își reîmpros

pătează forțele — 
marginea ultimelor 
biroul federal

• Reportaje de 
chipelor DINAMO. 
FARUL

• Aprecierile colegiului central 
al antrenorilor asupra turului Di
viziei A, precizări și completări Ia 
indicațiile metodice pentru viito
rul sezon competițional

• Un amplu comentariu despre 
tendințele tactice în jocul echipe
lor divizionare
• La „Interviul săptâminii" : ION 

ALEXANDRESCU — secretar gene
ral al F.R.F

• Panoramic fotbalistic mondial 
1972

® La rubrica „Profil": Kazimien 
DEYNA, fotbalistul nr. 1 al Po
loniei

® Geaici aleargă după... „ulti
mul tren" pentru turneul final al 
C.M. '74

• După egalul cu Turcia, Italia 
îșj vede îngreunat drumul care 
duce la Munchen.

comentariu pe 
măsuri luate de

la pregătirile e- 
PET ROLUL ți

Gheorghe NERTEA 

a reapărut la Pre- 
informat telefonic

P.S. Grigoraș 
deal — ne-au 
antrenorii giuleșteni. Sigur că pre
zentarea la pregătire reprezintă o 
recunoaștere a greșelii săvârșite de 
acest tânăr jucător. Dar talentatul 
fundaș central rapidist trebuie să 
reflecteze cu toată seriozitatea asu
pra gestului său.
-ifl,

TĂNĂSESCU
PE URMELE LUI DINU?

însemnări despre Nicolae Tănă- 
sescu — fostul jucător al Progre
sului — actualmente la Sportul stu
dențesc : apare — ca fundaș — 
în echipa turului campionatului al
cătuită de revista de specialitate 
„Fotbal" ; este fotbalistul cu cel mai 
mare punctaj — in aceeași revistă 
— din cadrul echipei Sportul stu
dențesc ; doar de 3 ori numele său 
n-a fost scris cu litere majuscule 
(semn al evidențierii) in cronicile 
de fotbal publicate in ziarul nostru; 
selecționat in reprezentativa de ti
neret a țării unde a confirmat ; de 
curind chemat în lotul echipei na
ționale de tineret.

Cine-i de fapt, acest jucător 1
înainte de a vorbi cu el, am ți

nut să vedem cum îl cunosc alții. 
Gh. OLA (antrenor prim la Spor
tul studențesc) : „Viața lui se con
fundă cu fotbalul. In joc sau an
trenament. depune o muncă deose
bită. Se dăruiește jocului, este cu- 
rajos. Dacă l-ai lăsa să joace fotbal 
noaptea, ar reiAmța la somn. Ca
lități fizice deosebite — extrem de 
rezistent —• posibilități mari de 
progres, foarte disciplinat în joc". 
LIVIU COLCERIU: „Un al doilea 
Cornel Dinu ! Iubește fotbalul, are 
rezistență de fier Și ambiție rar 
întâlnită. Fundaș modern care urcă 
cu succes în atac". CORNEL DRA- 
GUȘIN : (antienorul lotului de ti
neret) : „Foarte bun. Jucătorul care 
poate fi dat ca exemplu din toate 
punctele de vedere : disciplinat, 
conștincios, extrem de muncitor. Ti
pul fundașului modern, deși cu li
nele insuficiențe tehnice, remedia- 
bile. însă dovedește spirit de sa
crificiu. La Tirana, ca să salveze

un gol, și-a 
integritatea 
turneul din Grecia, a avut o com
portare constant bună. Poate as
pira la tricoul lui Sătmâreanu”.

★
îl avem în față. 1,80 m, 72 kg, 

23 de ani. Un tânăr blond cu o pri
vire senină. Student în anul I la 
I.E.F.S. Primul meci oficial l-a ju
cat la 16 ani, deoarece ca junior — 
deși era talentat — nu-1 voia ni
meni. Prea era.„ subdezvoltat! Me- 
taloglobus. Flacăra roșie, Progresul 
sint echipele la care a jucat pînă 
acum. Antrenori a avut dar...

— Oaidă este omul căruia ii da
torez foarte mult. A lucrat cu mine 
permanent, m-a îndrumat. La Fla
căra roșie, de pildă, punea toți ju
cătorii să facă sprinturi de 6—8 tn. 
Pe mine, de 50—60 m. Un fundaș 
modern. îmi zicea, se duce în față 
dar trebuie să vină repede înapoi. 
Și să nu fie obosit.

— De cite ori ai 
nala de tineret ?

— In 6 meciuri. 
Grecia, Albania — 
Franța și Austria.

Ne spune în continuare că fără 
fotbal n-ar putea trăi, că băuturile 
alcoolice „sapă" fotbalul și pe fot
balist. Discuția alunecăz spre cam
pionatul care se apropie. îl între
băm dacă crede că Sportul stu
dențesc va evita retrogradarea.

— Nici nu vreau să mă gîndesc 
la așa eeva ! Cite coșmaruri 
vut la Progresul, ce durere 
flet și — nu mint — nopți 
mite. Răminen) în „A“, să 
.Vom munci din toate puterile.

pus in pericol, grav, 
corporală. Recent, in

jucat în națio-

Cu Finlanda, 
de două ori —

am a- 
în su- 
nedor- 
vedeți.

Iată că a venit și rîndul „retro
spectivei F. C. Argeș". însuși faptul 
că aceste comentarii poartă numă
rul II (locul ocupat de piteșteni în 
clasament la sfîrșitul turului) consti
tuie o notă proastă pentru campioana 
noastră. Iar dacă mai adăugăm și 
amănuntul că — așa cum a reieșit 
din darea de seamă prezentată în 
adunarea generală a clubului — sin
gurul obiectiv neatins din cele sta
bilite pentru anul 1972 este compor
tarea primei echipe, rezultă și mai 
clar nivelul scăzut la care s-a situat 
evoluția, în toamnă, a unei echipe 
care — după ce cucerise pentru pri
ma dată titlul național — umpluse de 
mîndrie șl făcuse să încolțească hol 
speranțe In inimile numeroșilor săi 
susținători.

ÎNCEPUT BUN, DAR...
Și așa cum a debutat în actualul 

campionat se părea că F. C. Argeș 
nu va infirma aceste speranțe șl câ-șl 
va realiza obiectivele : ocuparea la 
sfîrșitul turului a unui loc printre 
primele șase, calificarea în turul al 
III-lea al Cupei campionilor euro
peni și în semifinalele Cupei Româ
niei. După o îr.fringere la limită la 
Arad, dar Intr-un joc tn care nu 
s-au dovedit inferiori, piteșter.ii s-au 
„răzbunat" pe studenții clujeni (vic
torie cu 5—0) și, In continuare, au 
obținut un echitabil meci nul la C/a- 
iova. Cu trei puncte realizate în trei 
jocuri țlintre care două în "deplasare, 
F. C. Argeș întrezărea perspectivele 
unei ascensiuni, cu atît mai îmbucu
rătoare cu cit se apropiau și primele 
meciuri din cadrul “

Dar au început 
unele carențe care 
derea formei și o 
tn restul etapelor, cu 
smulse și chiar puncte pierdute a- 
casâ, cu greșeli individuale șt colec
tive in meciurile din deplasare, plă
tite cu gokiri evitabile in condiții 
normale (un singur punct cîștigat a- 
fară. față de 4 in turul campiona
tului trecut). Astfel că eehloa n-a mai 
putut părăsi zona, deloc onorabilă, a 
locurilor 9—12. justifielnd pe deplin 
concluzia analizei prezentată adună
rii generale : -Apreciem ca necores
punzătoare rezultatele obținute atît in

turul campionatului cit și în Cupa 
campionilor europeni".
„.S-A PRODUS O DEREGLARE IN 

MECANISMUL ECHIPEI

mită în partidele în deplasare do
vedește preocuparea defensivă a unei 
echipe care în campionatul trecut fă
cuse proba unei capacități ofensive 
la fel de bună șt acasă și în depla
sare.

Aceleași carențe s-au manifestat șl

Cupei campionilor, 
să-și arate— colții 
au determinat scă- 
evoluție fluctuantă 

victorii greu

— Ce jucător iți place ? Care ți-e 
„modelul” fotbalistic.

— Cornel Dinu ! Jocul lui mo
dern mă incintă. Este marele meu 
exemplu. Vreau să lupt c& el, să 
joc ca el, și — bineînțeles — să 
mă pregătesc ca el.

Tănăsescu vorbește cu pasiune 
despre fotbal, cu convingere despre 
efort, muncă, dăruire. Este impo
sibil ca visurile tânărului din fața 
noastră să se oprească la... rămî- 
nerea Sportului studențesc in Di
vizia A.

îl iscodim
— Mai e 

lingă ea și 
să se spună 
„tricolor",
puteri pentru a-mi realiza visul.

...Și vorbea toarte serios, hotărît, 
Tănăsescu, pornit, pe urmele Iui 
Dinu

dacă vizează naționala, 
vorbă ? Adică ajung 
să abandonez ? Vreau 
și despre mine că sînt 

O să muncesc din răs-

Modesto FERRARINI

A fost evident că în mecanismul 
echipei se produsese ț> dereglare, fă-

V' glii

Fază din partida F C. Argeș — 
respinge un atac ol gazdelor.
cînd-o să se comporte cu mult sub 
nivelul sezonului de primăvară. Po
tențialul — cunoscut si verificat — 
■ scăzut atît In apărare cit și în 
atac, in ciuda unei linii de mijloc

Jiul (2-—4)1. Apărarea petroțănenilor
Foto: M. FELIX

«LANȚUL

în meciurile din Cupa campionilor în 
care F. C. Argeș a jucat ceva mai 
aproape de nivelul cunoscut, în spe
cial In partida cu Real Madrid la 
Pitești, unde ratările au făcut ca aici,

TOAMNEI 1972 ———
PUNCTE ACUMULATE: 13 (12 acasă, 1 in deplasare). locul n in clasament. 
GOLGETERII ECHIPEI : Troi 6 (2 in deplasare), Radu 4 (1 in deplasare), 

Roșu 3 (2 in deplasare), M. Popescu, Dobrin și Prepurgei cite 2 (Prepurgel 
unul in deplasare), Vlad 1, OReanu 1 (in deplasare). Total : 21. Primite ; 17. 
N-a beneficiat de nici un lt m; in schimb, a fost sancționat de două ort cu 
asemenea lovituri (Lucescu a transformat-o, Naghi (A.S.A.) a ratst-o).

LOTUL FOLOSIT (in paranteze numărul jocurilor la care au participat 
jucătorii) : Stau (15). Niculeseu (1) — Barbu (11), Pigulea (12), Ciolan (6), 
Olteanu (8), Vlad (15). Ivan (15) — XL Popescu (15). Prepurgel' (11), Mustățea 
(9). Neculce (3) — Troi (15). Roșu (14), Dobrin (13), Radu * *
Casai (S), Cîrstea (l minut 1).

ACHIZIȚII : Troi, Casai, Mustătea.
DEBUTANȚI -. Neculce șl ~

(13), Jercan (3j,

Cîrstea.

Labo-

prea 
cauza

să piardă de fapt 
la
de

Madrid, unde 
acceptabil — a 
pe urma unor

(Prepurgel — M. Popescu) mai 
rloasă decit în sezonul trecut.

Apărarea imediată a primit 
ușor goluri, chiar și acasă, din 
unei slabe concentrări, care au ge
nerat gafe individuale sau colective, 
în Special. în deplasare, unde se luau 
măsuri de organizare a defensivei 
(prezența unui „libero" în persoana 
iui Barbu) și se miza, In ofensivă, pe 
contraatacuri (oamenii de bază cu ca-, 
litățile necesare : Troi și Radu), e- 
chipa s-a dovedit totuși vulnerabilă 
in apărare. Dovadă eă echipa a pri
mit în deplasare 16 goluri (din to
talul de 17 !...) și a realizat un sin
gur punct.

în atac, același randament scăzut, 
mai ales din punct de vedere al fi
nalizării și preciziei trasului ia' 

.poartă, al eficacității într-un cuvînt. 
E drept că din cauze diferite (acci
dente, abateri disciplinare) acest 
compartiment a suferit modificări 
mai multe decit apărarea (și a fost 
lipsită de o piesă importantă din 
mecanismul echipei — Jercan, acci
dentat mult timp) ; dar și așa, linia 
de înaintare putea să-si valorifice mai 
bine valențele ofensive. în primul 
rînd, media golurilor este scăzută : 
1,40 de^oc, iar 6 din cele 21 goluri 
înscrise acasă) au fost opera mij
locașilor sau apărătorilor. Realizările 
reduse se datoresc lipsei de concen
trare, de calm în fazele de gol, nu
meroaselor ratări dar șj unei slabe 
frecvențe șl precizii în 
poartă. Totalul de 189 de șuturi în 
1 350 de minute de joc (121 acasă, 68 
afară) sau cele 96 (65—31) care au 
nimerit poarta explică foarte bine 
numărul de goluri marcate de un a- 
tac cu jucători care au șut și adresă. 
Iar faptul că eficacitatea (ca acțiuni 
încheiate eu șut) a fost cu SO4/, mai

trasul la

FLUCTUAȚII
aceste scă-

pe teren propriu, 
calificarea și nu 
jocul în ansamblu 
avut de suferit și 
schimbări nelnspirate.
CAUZELE NEDORITELOR

Ce a putut determina 
deri din jocul piteștenilor ?

Mai întâi credem că a fost acea 
stare de automulțumire, după cuce
rirea titlului de campioană, ceea ce 
a dus la o slăbire a preocupării ju-

cătorllor pentru pregătirea lor per
sonală, față de menținerea unui re
gim de viață sportivă, absolut ne
cesar atunci cînd este vorba de „re
facerea organismului după eforturile 
depuse la antrenamente și jocuri”. 
Este adevărat că șj accidentările au 
contribuit — mai ales în ultima parte 
a turului — la comportarea nesatis
făcătoare a echipei (In această situa
ție s-au găsit Olteanu, Pigulea, Jer
can, Roșu, Dobrin, Prepurgel). Dar 
nu-i mai puțin adevărat că aceste 
accidentări dese s-au datorat și unor 
abateri de la normele vieții spor
tive, unor abuzuri oa și atitudinii 
unor jucători, greșite fără îndoială, 
față de procesul de instruire-antrena- 
ment, manifestată prin absentări sau 
întârzieri de Ia pregătire și prin ig
norarea disciplinei căreia trebuie să 
i se supună un fotbalist fruntaș (Ol
teanu, Prepurgel, Dobrin, Pfgulea, Ivan).

Socotim Insă că și o anumită ati
tudine de toleranță și lipsa de exi
gentă din partea antrenorului prin
cipal — care in unele situații nu de
pășea mentalitatea unor jucători — 
a favorizat aceste abateri si în a- 
ceastâ privință este semnificativă a- 
precierea dării de seamă : „Aspectele 
negative din activitatea echipei pu
teau fi curmate în totalitate sau în 
niarc parte dacă cei doi antrenori ar 
fî manifestat exigență, sancționind la 
timp și în mod principial abaterile, 
comise de jucători. Considerăm că si 
biroul clubului trebuia să acționeze 
cu mai multă hotărîre în sancționa
rea manifestărilor negative ale unor 
jucători".

JUCĂTORII AU CUVÎNTUL 1...
Comportarea din toamnă a echi

pei. sub nivelul posibilităților șj con
dițiilor avute la dispoziție, asigurate 
tocmai in vederea unei evoluții demne 
de prestigiul cîștigat prin muncă și 
dăruire de aceeași jucători, necesită 
luarea de măsuri în vederea recuce
ririi în retur a poziției de formație 
fruntașă. Și astfel de măsuri a luat 
consiliul clubului, conștient că echipa 
— cu resursele și valorile sale — 
poate desfășura în primăvară o acti
vitate rodnică. Reorganizarea consi
liului și biroului de conducere a clu
bului.
acestora față de creșterea cantitativă 
și calitativă a sportivilor, întărirea ac
tivității centrului de copii și juniori, 
îmbunătățirea permanentă a procesu
lui de instruire cu atenție specială fată 
do elementele selecționate în loturile 
reprezentative, analizarea lunară a con
tribuției antrenorilor la buna pregă
tire, evoluția și disciplina jucătorilor, 
confecționarea de aparate ajutătoare 
necesare antrenamentelor, angajarea 
unui coordonator tehnic care să con
ducă, să îndrume și să răspundă de 
întregul proces instructiv-educatâv Ia 
toate eșaloanele. îmbunătățirea nive
lului culturai-educativ și ideologic al 
fotbaliștilor — iată o parte din ac
țiunile incluse și aprobate de aduna
rea generală a clubului în planul de 
măsuri pe anul 1973, cu accent pe 
actuala perioadă de pregătire în ve
derea unei bune comportări în sezo
nul de primăvară, la înălțimea titlu
lui de campioană pe care-1 deține e- 
chipa și a dorinței unanime a supor
terilor săi. Posibilități șt condiții sînt. 
Cei care au cuvîntul de-acum Înainte 
sînt numai jucătorii.

Petre GAȚU

preocuparea permanentă a

LOTO-PRONOSPORT
Ne aflăm în plină vînzare a bi

letelor la LOTERIA IN OBIECTE, 
atractivă formă de joc organizată 
de către A. S. LOTO— PRONO
SPORT.

Tragerea va avea loc la 11 fe
bruarie 1973 și va consta din 17 
extrageri separate, la care se atri
buie următoarele premii : 1 extra
gere — număr din 6 cifre = auto
turisme DACIA I 300; 1 extra
gere — număr din 8 cifre = obiec
te in valoare de 20.000 lei ; 1 ex
tragere — terminație de 5 cifre = 
obiecte în valoare de 10.600 lei : 
2 extrageri 
fre 
lei;
5 cifre 
2.000 lei . 
de 4 cifre = obiecte în valoare de 
1 000 lei : 3 extrageri — termina
ții de 4 cifre = obiecte în valoa-

— terminații de 5 ci-
- obiecte în valoare de 5.000 
3 extrageri — terminații de 

obiecte în valoare de 
3 extrageri — terminații

re de 500 lei ; 2 extrageri — ter
minații de 3 cifre = obiecte în 
valoare de 200 lei; 1 extragere — 
terminație de 2 cifre «= obiecte în 
valoare de 100 lei.

Prin „terminație" se înțeleg ul
timele cifre ale un ud număr. tn 
continuare, vă prezentăm cîteva 
dintre obiectele care .figurează pe 
listele afișate: televizoare, aparate 
de radio, frigidere, mobilă pentru 
sufragerii", dormitoare, camere de 
zi. ceasuri, stofe, lenjerie etc.

CIȘTIGURILE CONCCTRSUr.UT ----------------NB J DIN M IANUABIE
rezultate) : 5,35 va

lii rezultate) : 93,80

PRONOSPORT

Categoria I (12 
riante a 12 770

Categoria a II-a 
variante a 874 lei.

Categoria a IH-a 
variante a 137 lei.

lei.

(10 rezultate) : yOG3-3

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT



în tradiționalul clasament al celor mai buni 10 boxeri europeni

ROMÂNIA-PE LOCUL 3
Ion Alexe în fruntea greilor • Alec Năstac

abia al 9-lea? • Pometcu și Cufov pe

pozifii bune

Ca în fiecare an, potrivit tradi
ției instaurate de ziarul polonez 
„Przeglad Sportowy" din Varșovia, 
colegul nostru Jerzy Zmarzlik în
tocmește clasamentul celor mai 
buni 10 boxeri amatori din Europa. 
Luînd de astă dată ca bază (exce
sivă !) rezultatele turneului olimpie 
de la Miinchen, ierarhiile stabilite 
nu sînt lipsite de imperfecțiuni, 
dincolo chiar de obișnuitele și ine 
vitabilele opțiuni subiective ale au
torului. Iată un singur exemplu 
edificator : doar pe temeiul acci
dentalei sale înfrîngeri la Jocurile 
Olimpice, Alee Năstac este trecut 
pe locul 9 (!) al categoriei mijlocii, 
în urma unor boxeri evident infe
riori lui, dacă nu chiar unor în
vinși de-ai săi, cum ar fi danezul 
Knudsen, turcul Kuran, vest-ger- 
manul Jarmer sau finlandezul Vir- 
tanen.

Dacă luăm în considerație poziția 
pugiliștilor români în aceste cla
samente, prima observație — îm
bucurătoare — este aceea că ei fi
gurează, fără excepție. Ia toate ca
tegoriile, pe lacuri mai mult sau 
mai puțin bune. Singurul ocupant 
al locului 1 este Ion Alexe. onoare 
pe care o datorește medaliei de ar
gint de la Olimpiadă. Pe locurile 
3 sînt situați — cu evidente posi
bilități de progres — Gabriel Po
metcu și Calistrat Cuțov. Ceilalți 
boxeri români sînt clasificați — cu 
menționata excepție a lui Năstac 
— în poziții aproximativ corecte, 
uneori chiar flatante (cum ar fi lo
cul 7 al lui Culineac).

Totalizînd punctele ce s-ar cuveni 
reprezentativelor naționale, 
tăm că România se află 
onorabil loc 3 (cu 62 de 
după U.R.S.S. (82 p) și

Iată clasamentele confratelui po
lonez :

8EMIMUSCA

1. Gedo
2. Evans 

Rodriguez 
Ivanov 
Rozek 
Turei 
Nikolov 
Curcetti 
Dogru

3.
4.
5.
«.
7.
«.
».

16. Fichl

MUSCA

1. Kostadinov
2. Blazynski
3. Zariktuev
4. McLaughlin
5. Gruiescu
6. Udeila
7. O’Sullivan
I. Garcia
9.

io.

consta- 
pe un 
puncte), 
Polonia 

(72 p), dar înaintea echipelor din 
Anglia (51), Ungaria (49), R.D.G. 
<47), R.F.G. (43), Bulgaria (36), Ir
landa (29), Spania (26), Iugoslavia 
(23), Italia (19) etc.

S. Orban
Khaieofi

COCOȘ

1. Turpin (Anglia)
2. Solomin (U.R.S.S.)
3. Rodriguez (Spania)
4. Dowling (Irlanda)
S. Lazlr (România)
4. Forster (R.D.G.)
7. Cosentino (Franța)
8. Lundby (Suedia)
9. Reszpondek (Polonia)

10. Mehmet (Turcia)

PANA

1. Kuznețev (U.R.S.S.)
2. Botos (Ungaria)
3. Pometcu (România)
4. Tomczyk (Polonia)
s. Bachfeld (R.D.G.)
1. Lindberg (Finlanda)
7. Morbidelli (Italia)
S. Rubio (Spania)
9. Kunțev (Bulgaria)

19. Tatar (Turcia)

SEMIUȘOARA

. 1. Szczepanski (Polonia)
2. L. Orban (Ungaria)
3. Nash (Irlanda)
4. Vasile (România)
8. Paulsen (Norvegia)
s. Doruk (Turcia)
7. Hess (R.F.G.)
8. Carpetti (Italia)
9. Dobrohotov (U.R.S.S.)

10. Mihailov (Bulgaria)

1. Alexe
2. Nesterov
8. Hussing
4. Thomsen
5. Reder
s. Fanghanel
7. Suvandjiev 
S. Denderys
9. Mateici

10. Sommer

(Bulgaria) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 
(Irlanda) 

(România) 
(Italia) 

(Ar^Ja) 
(Spania) 

(Ungaria) 
(Franța)

(Ungaria) 
(Anglia) 
(Spania) 

(U.R.S.S.) 
(Polorua) 

(România) 
(Bulgaria) 

(Italia)
(Turcia)
(R.F.G.)

UȘOARA

1. Angheiov (Bulgaria',
2. vujin (Iugoslavia',
3. Cuțov (România,
4. Moughton (Anglia.
5. Beyer (R.D.G.;
6. Kamnev (U.R^.S.;
7. Montague . (Irlanda'.
«. Pierwieniecki (Polonia;
3. Bergamasco (Italia;

18. Saarman (Finlanda;

SEMIMIJIOCIE •

1. Kajdi (Ungaria)
2. Meier (R.F.G.)
X Hohlov (U.R.S.S.)
4. Hope (Anglia)
5. Wo!ke (R.Q.G.)
«. Stawski (Polonia)
7. Fernandez (SDania)
8. Rodgers (Irlanda)
9. Zilberman (România)

11. Sozen (Turcia)

MIJLOCIE MICA

1. Kottysch 4R.F.G.)
2. Rudkowski (Polonia)
3. Minter (Anglia)
4. Tiepold 'R.D.G.)
5. TreguDov (U.R.S.S.)
6. Stancev (Bulgaria)
7. Gyorfi (România)
1. Richardson (Olanda)
9. Belici ‘ (Iugoslavia)

10. Saarinen (Finlanda)

mijlocie
4

1. Lemeșev (UiR.S.S.)
2. Stachurski (Poionia)
3. Virtanen (Finlanda)
4. Brauske (R.D.G.)
5. Knight (Anglia)
6. Kuran (Turcia)
7. Jarmer (R.F.G.)
8. Knudsen (Danemarca)
9. Năstac (România)

10. Giannopoulos (Grecia)

SEMIGREA

1. Parlov
2. Gortat
S. Anfimov
4. Hornig
5. Skog
S. Sachse
7. Culineac
S. Toth
». Spinello 

19. Kral

(Iugoslavia) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.) 

(R.F.G.) 
(Norvegia) 

(R.D.G.) 
(România) 
(Ungaria) 

(Italia) 
(Cehoslovacia)

GREA

Oameni practici, francezii au aș
teptat scurta pauză dintre turul și 
returul campionatului (două săptă- 
mîni doar fără fotbal, mai mult nu 
se poate, campionatul avînd 38 de 
etape) pentru a decerna premiile 
conferite ca urmare a succeselor ob
ținute în anul 1972. Revista de spe
cialitate „France—Fotbal!" face ofi
ciul de a decerna aceste premii anua- 
9e. dar ele au fost stabilite intr-un 
cadru mai iarg de specialiști. Dar 
iată acești laureați : Olympique 
Marseille (clubul intern nr. 1). Ma
rius Tresor — Marseille (jucătorul 
anului), Leif Eriksson — Nice (jucă
torul străin cu cea mai bună com
portare), Georges Bereta — Saint 
Etienne (cel mai combativ), Claude 
Quittet — Nice (cel mai loial), Louis 
i-andi — Nîmes Olympique (cel mai 
fidel), Jean Snella — Nice (antrenorul 
nr. 1), Claude Cuny — A.S. 
Lorraine (conducătorul tehnic 
A.S. Saint Etienne (premiul „___
cele mai reușite promovări), Giron- 
dins de Bordeaux (premiul pentru 
clubul cu atenția mereu îndreptată 
*pre elementele locale), Robert

Nancv- 
nr. 1). 
pentru

CAMPIONII OLIMPICI
KOMAR SI MILBURN

ÎNVINȘI> INTR-0
,JNDOOR“

(Agerpres). —
REUNIUNE

NEW YORK.
Sezonul atletic „indoor" din S.U.A.
a fost inaugurat la College Park 
(Maryland), cu un concurs la star
tul căruia au fost prezenți cam
pioni și recordmeni americani, 
precum și atleți invitați de peste 
hotare. Polonezul Wladislaw Ko
mar. medaliat cu aur în proba de 
aruncare a greutății, s-a clasat 
doar pe locul patru, cu 20,68 m, 
victoria revenind americanului 
George Woods (S.U_A.). cu 21 m. 
Cea mai mare surpriză a con
cursului a oferit-o tînârul student 
american Larry Shipp. în proba de 
60 yarzi garduri, pe care a cîști- 
gat-o pe linia de sosire, în fața ce
lebrului său compatriot Rod Mil
burn, camoion olimoic 
garduri. Ambii au fost
metrați cu același timp : 7 sec.

la 110 m 
cronome-

KILLY ÎNTRECUT INTR-0
CURSA A SCHIORILOR

PROFESIONIST!
NEW YORK (Agerpres) — Pro

ba de slalom special din cadrul 
concursului internațional de schi 
(rezervat profesioniștilor) de la 
Mount Snow (Vermont) a fost cîș- 
tigată de austriacul Harold Stue- 
fer. El l-a învins în finală pe ame
ricanul Spider Sabich. Cunoscutul 
campion francez Jean Claude 
Killy, cîștigătorul probei de sla
lom uriaș, a fost eliminat în sfer
turile de finală ale concursului.

ortidn'rin lume
înaintea reuniunii C.I.O. de la 4 februarie La Orense

PATRU CANDIDATURI OFICIALE
PENTRU ORGANIZAREA J.O. DE IARNA 76

FL. GHEORGHIU
ÎSI MENȚINE

(România)
ÎV3.S.S.) 

(R.F.G.) 
(Suedia) 

(Ungaria) 
(R.D.G.) 

(Bulgaria) 
(Polonia) 

(Iugoslavia) 
(Cehoslovacia)

LAUSANNE. 16 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Comite
tului Internațional Olimpic a co
municat că au fost reținute ca ofi
ciale candidaturile orașelor Inns
bruck (Austria), Salt Lake City 
(S.U.A.), Tampere . (Finlanda) și a 
regiunii 
centrul 
nizarea 
nă din 
al CIO 
sarul prezentat de Salt Lake City 
este incomplet. Desemnarea stațiu
nii care va găzdui cea de-a 12-a 
ediție a Olimpiadei albe se va face 
cu prilejul reuniunii Comisiei exe
cutive a CIO, programată pentru 
data de 4 februarie.

După cum se știe, Olimpiada de 
iarnă din anul 1976 urma să se des
fășoare la Denver (S.U.A.), dar 
acest oraș a renunțat la organiza
re invocînd dificultăți de ordin fi
nanciar. In afara celor patru loca
lități a căror candidatură a fost 
rețiriută de CIO (depunerea dosa
relor a expirat la 15 ianuarie), își 
mai anunțaseră intenția de a orga
niza Jocurile și alte orașe, printre 
care Vancouver, Lake Placid, 
Squaw Walley, Sion. Se pare însă 
că pe parcurs acestea au renunțat, 
avînd în vedere dificultățile pe care 
le implică organizarea unei compe
tiții de o asemenea anvergură.

Comentînd șansele candidatelor 
aflate în cursă, corespondenții de 
presă subliniază faptul că deocam
dată nu apare nici un favorit. Inns
bruck, care a găzduit și Olimpiada 

este cea mai bine

Mont Blanc (Franța) cu 
la Chamonix, pentru orga- 
Jocurilor Olimpice de iar- 
1976. Purtătorul de cuvînt 
a precizat totodată că do-

> > CEI 14 LAUREAȚI
AI ANULUI

Helies (arbitrul anului), U.S. Mans 
(clubul amator cu rezultatele 
mai bune), Gerard Tonnel — 
Troyes jucătorul amator nr. 
Rene Dercuddre — U.S, Le 
(cel mai bun antrenor al unei 
de amatori).

Să încercăm să oglindim — pen
tru cititorii noștri — cîteva din mo
tivele care au decis alegerea unora 
dintre acești laureați. Coroana atri
buită celui mal bun club francez este 
dobindită ce Olympique Marseille. în 
special In urma excelentului finiș 
din sezonul trecut Clubul meditera
nean a cucerit și campionatul si 
Cupa Franței, lăsînd imoresla că 
pentru o bună perioadă de timo, cel 
puțin, nimeni nu va putea să-i con
teste forța. Iată. Insă, că nu a fost 
așa, deși la adevărata salbă de perle 
rare pe care Ie posedă s-«u mal 
adăugat dci jucători, remarcați in 
mod deosebit anume Salif Keita 
(africanul care. In fiecare an. duce 
o iuptă aprigă cu iugoslavul 
(pentru titlul de golgeter) și 
Tresor (dură cum «e vede, 
„fotbalistul anului").

Jucătorul trancez nr. 1, 
este, de fapt născut la Sainte Anne, 
in.„ Guadelupa. Acum doi ani era 
practic neruToscr. A venit în Frăț
ia în 1969. si a ‘ debutat" la echira 
corșicană Ajaccio. In decembrie 1971. 
deci abia acum un an și ceva, Tre
sor juca primul meci in echipa na
țională a Franței, itr în 1972 a de 
venit unul dintre titularii săi prin
cipali- O ascensiune eu adevărat ful
gerătoare !

Mereu In focul luptei, neîmpăcîr— 
du-se niciodată cu Înfrângerea. Geor
ges Bereta (St Etienne) cucerește 
pentru a doua oară consecutiv onorî- 
ficul titlu de cel mai combativ ju
cător. Fiu de miner. Bereta a înce
put foarte devreme să muncească 
lucrfnd intr-o fabrică de armament (!) 
S-ar pitea spune că vuitorul „ar’i- 
lerist" al echipei Franței a învățat 
meserie, de la sursă... Destul de 
scund, dar foarte ambițios. Bereta 
icacâ bine rolul „celui mic care nu 
are frică de nimeni." A marcat in 
îcamna trecută un gol (în partida 
cu reprezentativa U.R.S.S., fn preli
minariile C.M.) ce ar putea deveni 
decisiv pentru o posibilă relansare 
a fotbalului cocosului galic.

Loms Laadi. zis „f uiggi". porta-

cele
A.F.C.

1) Si 
Mans 

echioe

Skoblar 
Marius 
devenit

nr. Tresor,

3^

Foto : 
Mirroir du Football

fotțatistul de culoare 
Marius Tresar — de
cretat nr. 1 pe anul 
1972 — surprins in tim
pul meciului jnternațic- 
lal România — Franța, 
disputat in primăvara 
inului trecut la Bucu- 
refti. fn dreapta sa. ad
versarul sdu direct iu 
icea partâfă, lorcă- 

nescu.

(Urmare din pag. 1)

în competiții cu boburi de concep
ție originală, iar la „europenele" 
din 1967 bobul de construcție ro
mânească i-a condus la 
ultimul timp însă...)

Sportivii din R. F. a 
abordează noul sezon cu 
țial foarte ridicat, dispunind nu nu
mai de echipajele de mare clasă 
Zimmerer — Utzschneider, Floth — 
Bader (supranumite echipajele fra
ților siamezi, deoarece evoluează 
împreună de 8 ani), dar și de pi- 
loți de ‘rezervă deja afirmați : 
Heibl, Heiss. Reinhold. Pitka. Lor 
li se adaugă împingătorii recrutați 
din atletism : Willy Holdorr, cam
pion olimpic la decatlon la Tokio, 
Ertel și Schumann. De remarcat . 
este stadiul îndelungat de pregătire

victorie. In

Germaniei 
un poten-

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL U.R.S.S.

FĂRĂ MECIURI NULE...
cum transmite corespon- 

sportiv al agenției TASS, 
sezon al campionatului de

După 
dentul 
în noul ------ ---- „
fotbal al U.R.S.S. nu vor mai exis
ta meciuri nule. In situația eînd 
echipele se vor afla la egalitate, 
la sfîrșitul celor 90 de minute re
gulamentare de joc, se Va proce
da la executarea unei serii de 
lovituri de la 11 m pentru desem-

narea formației câștigătoare, Aceas
tă măsură s-a luat pentru stimu
larea unui joc mai activ, ceea ce 
implicit va duce la creșterea spec
taculozității acestui sport. Ca și 
anul trecut, la campionatul unio
nal (categoria A) vor participa 16 
echipe. Prima etapă va avea loc 
la 7 aprilie.

rul echipei Nbnec Olympique. for
mație fn care evoluează mereu 
succes și compatriotul nostru 
PIrcăiab,

eu 
___ __ Ion

, joacă între buturile ace
leiași porți din anul 1958. Fidelitatea 
sa este, într-adevăr, din ce în ce 
mai rar intilnită în fotbalul francez... 

Claude Cuny, conducătorul tehnic 
al lui A.S. Nancy-Lorraine, a fost 
supranumit „ordinatorul". Chiar dacă 
nu are nimic comun cu un computer, 
este sigur un foarte bun organizator, 
în 1967 și-a pus în cap să creeze un 
club, pe baze noi. la Nancy. întit. 
după toate regulile industriale, a 
efectuat prospectarea orașului. Apoi, 
i-a angrenat pe mai toți locuitorii 
săi în orera sa. A făcut toful : a 
creat birourile, a adunat o echipă, 
a recrutat susținători, a căutat for
me de publicitate si mijloace de exis
tență, a stabilit un plan de promo
vare care a fost respectat aoroane 
întocmai : locul 16 în 1968 — In di
vizia secundă, 3 în 1969, 2 (după
Nice ; ambele au promovat), în 1970 
13 — în prima divizie — în 1971. 10 
în 1972 și acum — la sfîrșitul turu-

locul 4. in compania iui Mar
seille* si St. Etienne '.

Celelalte două echipe profeskmiste 
laureata. Saint Etienne și Bordeaux 
au si ele povestea .lor. Dă ia St. 
Etienne au plecat anul trecut, simul
tan. Carnus. Bosquirr. Revelli, Dur- 
kovici, Camerini șl in vară. Salif 
Keita. Unul din jucătorii ce baza 
Robert Herbin a devenit antrenorul 
echipei. Deci, aproape un „11- com
plet ! Și totuși. St- Etienne face fată 
camp io leatului râmî^.e printre
fruntași. Și asta pentru că H*rbir. cm 
a făcut altceva decît să cor.tteje 
munca In ocof jr.zime a cunoscutului 
antrenor Albert Batteux (plecat la 
Nancy). RepeUini. Merchadier. Lopez. 
Parizon, Sarramagna. Patrick Revelli 
Lti d^Vmîț CU rînd pnry m-Vbwrțțț», 
chiar daca pînă nu de muh aproa- 
pe nimeni nu auzite de ei. La Bor
deaux. 10 jucători din lotul mare 
(5 sînt titulari) sin», de prin bartea 
locului. Media echipei, aproane d- 
23 de ani. spune și ea destule des
pre politica de promovare, dar si 
despre... viitorul echipei.

punct de vedere 
și al celorlalte in- 
defavoarea sa ar 

faptul c-ă au trecut
ani de cînd frumoasa 
Tirol a avut onoarea

echipată din 
al pîrtiilor 
stalații. în 
fi ' doar 
prea puțini 
stațiune din
de a-i avea ca oaspeți pe așii spor
turilor de iarnă. în aceeași situație 
s-ar afla și regiunea Mont Blanc, 
care dispune de tot ceea ce este 
necesar pentru o mare competiție 
a sporturilor de iarnă, dar aminti
rea Jocurilor de la Grenoble (1968) 
este prea apropiată. In plus Cha
monix a mai găzduit Jocuri de iar
nă în 1924, iar oficialii francezi se 
pronunță împotriva includerii pro
belor de bob în programul olim
pic. Pentru Salt Lake City pledează 
faptul că Jocurile de iarnă din 1976 
au fost atribuite inițial S.U.A. pen
tru a marca 
independenței 
șului Denver 
unui alt oraș 
țarea Jocurilor este încă sub sem
nul întrebării, instalațiile sînt in-

a 200-a aniversare a 
țării. Retragerea ora- 
trebuia să lase loc 
american, dar finan-

suficiente. fiind nevoie de tram
buline, patinoar de viteză. piste 
pentru săniuțe și pentru probele 
de schi fond. în ceea ce privește 
orașul finlandez Tampere, acesta 
dispune de amenajări complete 
pentru probele nordice, zăpada este 
în general abundentă aici în tot 
timpul iernii, dar relieful nu se 
pretează la organizarea probelor al
pine. Practic nu se poate amenaja 
o pîrtie de coborîre la nivelul exi
gențelor actuale. Ar exista însă po
sibilitatea ca probele de coborîre și 
slalom să se desfășoare în stațiunea 
suedeză Aare.

Comitetul Internațional Olimpic 
are o sarcină destul de dificilă și 
deocamdată singurul punct asupra 
căruia s-a căzut de acord este ca 
Olimpiada albă din 1976 să nu mai 
capete caracterul de gigantism al 
celor precedente, mai ales că tim
pul este scurt și experiențele tre
cute au demonstrat că Olimpiadele 
sînt destul de costisitoare.

AVANSUL
MADRID, 16 (Agerpres). — După 

disputarea a șapte runde, marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
se menține lider și păstrează avan
sul de V/2 în clasamentul turneu
lui internațional de șah de la 
Orense. Fl. Gheorghiu a acumulat 
6 puncte, după șapte runde, fiind 
urmat de Parma (Iugoslavia) și 
Pîdevski (Bulgaria) — cu cite 41/2, 
Benko (S.U.A.), Cobo (Cuba) ‘ 4, 
Ciocâltea (România) — 3’/2 (și o par
tidă întreruptă), Medina și Pomar 
(ambii Spania) — 3 etc.

în runda a 7-a, Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) a remizat cu 
marele maestru spaniol Pomar. A- 
celași rezultat a fost consemnat și 
în partidele : Medina 
Parma 
Benko. 
Durao. 
eâltea 
întrerupt după 40 de mutări.

— Castro și 
Janosevici l-a 
Partida dintre 
și americanul

Cobo, 
Pîdevski — 
învins pe 
Victor Cio- 
Mednis s-a

POLOIȘTII DIN UNGARIA - neînvinși în sezonul 1972
Echipa S.U.A. pentru prima oară in careul de ași • Selecționata

României ocupă (în mod obiectiv) locul V
Doar două echipe, ale U.RJ5.S. și 

Ungariei, au terminat neînvinse 
turneul olimpic de polo. Beneficiind 
pînă la urmă de un golaveraj su
perior, sportivii sovietici au intrat 
pentru prima oară în posesia titlu
lui olimpic. Intr-un clasament al
cătuit pe baza tuturor rezultatelor 
directe din 1972 între 24 de echipe, 
ce s-au întrecut în 182 de partide 
inter-țări, locul I revine în mod 
indiscutabil selecționatei ungare.

Poloiștii maghiari au meritul de 
a nu fi cunoscut înfrângerea în 
întreg sezonul, lăsînd adversarilor 
(în 19 partide) doar patru „remi
ze", fapt care Ie rezervă poziția de 
lider autoritar. Pe locul secund — 
noua campioană olimpică. Jucătorii 
sovietici au susținut 20 de meciuri 
în acest an. pierzînd patru dintre 
acestea (3—7 cu Iugoslavia, 4—6 
cu Ungaria, 4—6 și 8—9 cu R.D. 
Germană) și realizînd alte patru 
rezultate egale.

Pentru prima oară în careul de 
ași — .,7“-le poloiștilor din S.U.A. 
Cu medalii de bronz Ia Miinchen, 
sportivii de peste Ocean ocupă lo
cul III și în clasamentul nostru, 
ca urmare a uhu: sbectaculnș 
calitativ. Cvir*e*ulti:n
comoieta: de către naționala Iugo
slaviei. cișugătoare a medaliilor de 
aur la J.O. de la Ciudad de Mexico. 
Echipa Iții Jankovicî a mai pierdut 
dr. strălucirea anilor trecuți. in-

cheind sezonul cu 8 înfrîngeri (din 
30 de partide) : patru în fața selec
ționatei S.U.A. (!) și cîte două la 
formațiile Ungariei și U.R.S.S.

în două cazuri — pentru o mai 
justă apreciere — am fost nevoiți 
să apelăm și la alte criterii (valoa
rea adversarilor întâlniți, prezența 
la turneul final al J.O., numărul 
meciurilor susținute) în alcătuirea 
clasamentului. Este vorba, în pri
mul rînd, de plasarea reprezentati
vei române, care a susținut cel mai 
mare număr de jocuri (31), a reali
zat un procentaj remarcabil, dar a 
ocupat doar locul VIII la Miinchen. 
Reprezentanții noștri au obținut nu
meroase succese în fața echipelor 
din al doilea eșalon, dar rezultatele 
(exceptând acel 6—1 cu S.U.A., de 
la Budapesta) înregistrate în fața 
formațiilor de elită n-aiu fost prea 
convingătoare : 3—4 și 7—8 cu Iu
goslavia, 2—5 cu Ungaria, 3—4 cu 
S.U.A., 3—3 și 5—5 cu Olanda. Pe 
aceste considerente am atribuit na
ționalei române doar locul V, îna
intea Olandei, Cubei și Italiei, re-

prezentative cu posibilități asemă
nătoare, dar fără pretenții (deocam» 
dată) la supremație.

Și poloiștii din R.D. Germană au 
acumulat anul acesta un procentaj 
superior locului (IX) pe care îl o- 
cupă pe baza unor victorii în fața 
noilor campioni olimpici (6—4 și 
9—8) și a unor formații mai modes
te. Singurele lor înfrîngeri : 4—6 și 
2—5 cu România. Pe poziția a 10-n 
— selecționata R. F. a Germanici, 
care-și datorează locul IV la j.O., 
sincer vorbind, numai unor arbi
traje favorizante în cîteva partide 
decisive. Spania și Bulgaria încheie 
plutonul echipelor de polo demne 
de luat în considerare 
turneu de amploare.

Adrian

în orice

VASILIU

1. Ungaria 19 15 4 0 120- GG 89'Yo
2. U.R.S.S. 20 12 4 4 116— 79 70%
3. S.U.A. 25 15 3 7 137—117 66tf/t
4. Iugoslavia 30 17 5 8 179—147 G5«o
5. România* 31 22 4 5 197—103 77”/o
6. Olanda 18 10 3 5 78— 67 63l’ t
7. Cuba 16 7 2 7 80— 81 50%
8. Italia 18 6 5 7 110—107 47VO
9. R.D. Germană* 9 7 0 2 53— 43 77 ’ o

10. R.F.G. 29 10 6 13 133—142 46%
11. Spania 24 10 1 13 123—121 43%
12. Bulgaria 27 9 4 14 131—126 40%

»■) = în clasarea echipelor respective
fi-a ținut cont de mai multe criterii.

rutrte este
i.

TELEX
Eup* a' 12-a a campionatului italian de

a progra.-r.at partida der
by dtotre principalele candidate la 
■ .5 Vs-ese și Si—-

-hal MUano. Meciul s-a disputat la 
M.:ar.c si s-a încheiat cu scorul de 
W—H tu W) In favoarea baschetba’Jș- 
— ~r de ta StmnjenthaL Țn clasament 
coe.d-xe e-".4>ele Ignis Varese și Sim- 
mentbai *Ț tar.o. cu ăte 22 de puncte 
fiecare.

In nânl concursului international atle- 
ne de saU de U Winnipeg (Canada), tt- 
râra șportivâ Canadians Brenda Walsh 
a cîștigat proba de Soo m. cu un timp 
bun : : Deținătoarea recordului
moedial a M* m. atleta vest-germană 
Hudtegard Falck. s-a clasat pe locul 
cinci, o altă surpriză a fost înregistrată 
la cursa de 3M m. în care victoria a 
rever.it esnadiencei Joanne McTaggert, 
cronometrată in 40.2 sec. care le-a in- 
treext pe marile favorite ale cursei : 
americanca Kathy Hammond și Jamai- 
car.a Mariyn Neufville. In concursul 
masculin, americanul George Woods a 
oenpaz primul loc in proba de arun- 
rarea greutăți:, cu performanta de 20,58 
m. in timp ce polonezul Wladislaw Ko
mar a evoluat din nou sub posibilități, 
clasindu-se pe ultimul Ioc. cu 
zultat modest _ ?t.
din concursul masculin: săritura în înăl
țime : Dwight Stones (SUA) — 2.11 m; 
d -.:â mile : John Lăberstadt (Republica 
Sud-Africană) — 8:49.6.

un re-
17.90. Alte rezultate

Se așteaptă foarte mult de la sue
dezul Eriksson 
Sapporo, ca și 
risot. un maie

— revelația de la 
de la francezul Pa- 
talent.

NOI CAMPIONI Al JOCURILOR
SPORTIVE AFRICANE

• Kenyanul B. Jipcho
la 3 000

a egalat recordul mondial 
obstacolem

LAGOS, 16 (Agerpres). — Con
cursul de atletism din cadrul 
„Jocurilor sportive africane" de Ia 
Lagos, continuă să ofere dispute 
spectaculoase și performanțe care 
atestă marele progres făcut de a- 
tleții africani în ultima vreme.

După rezultatele excelente înre
gistrate în cursele de garduri și

pe gheață efectuat la Kunigsșee, 
cercetările asidue asupra Calităților 
tehnico-aerodinamice ale 'boburilor 
și structura patinelor.

Elvețienii, fideli proverbului : 
..Picătura constantă este capabilă să 
zdrobească piatra", urmăresc cii 
perseverență un plan meticulos de 
pregătire care de altfel a dat sal 
tisfacție : stadii pe gheață la Cor- 
vatsch (3000 m), apoi pe dificila 
pîrtie de la St. Moritz, selecția în 
cadrul campionatelor naționale, per
fecționarea materialului de cursă 
Remarcabilă este grija pentru 
schimbul de mîine în care „Școala 
națională de bob" a lui F. Răpus 
și ..Criteriul național'’ (compus din 
7 probe, dînd posibilitate afirmării 
echipajelor care nu au participat 
decît limitat la competițiile inters 
naționale) au un mare rol. Posibili) 
retragere a lui Wicki se va resimți, 
cu toate că H. Candrian este consi
derat „pilotul viitorului”, iar Stad
ler și Miiller, doi secondanți de 
mare clasă. Un alt impingător. H. 
Leutenegger, urmează exemplul lui 
Candrian devenind pilot. De remar
cat că ambii au figurat în echipa
jele lui Wicki. Se pare că succesul 
atletului Edy Hubacher (2,01 m) a 
făcut mulți prozeliți de vreme ce 
J. C. Killy, triplu campion olimpic 
de schi, dorește să devină bober.

Retragerea lui Eugenio Monti de 
la conducerea tehnică a bobului ita
lian accentuează o criză care se da- 
torește unor disensiuni interne, în 
ciuda faptului că Italia dispune de 
mari talente și mai ales de cele 
mai perfecționate mașini. Azzurrii 
au început pregătirea cu un lot de

peste 30 de boberi la Pîeve di Ca- 
dore. apoi la Cervinia. unde cursele 
de selecție din cadrul campionate
lor naționale au fost mai dure de
cît competițiile care urmează. Ir. 
noul sezon. Gaspari, de Zordo. Vi
cario, d’Andrea rămin ca și pînă 
acum redutabili in ambele probe

CRIZA DE
PLAFONARE IN VIRFUL 

EȘALONULUI „TREI“ ?

MOMENT SAU

ESALONUL „DOI" IȘI 
EXTINDE RÎNDURILE

Pocnite în cursa de urmărire a 
primului eșalon, oricine capabile, 
în trecut ca și in prezent, de mari 
performanțe. România și Austria 

' au figurat, începind cu Grenoble, 
printre medaliații campionatelor eu
ropene. mondiale sau olimpice. Re
zultatele de la Sapporo" confirmă 
această poziție, în pofida unor evo
luții sub posibilități. Lor Ii se 
adaugă acum Suedia și Franța.

Și în acest an echipajele noastre 
abordează sezonul cu o pregătire 
insuficientă pe gheață. Intrarea în 
formă a lui Panțuru este condițio
nată de capacitatea lui actuală de 
acomodare, ca și de rapida inte
grare în ansamblul bobului de 4 a 
noilor promovați Țancov și Juncu. 
Fără îndoială, Panțuru, mai ambi
țios ca oricind, dorește să demon
streze că evoluția lui la Sapporo a 
fost un accident. Așteptăm cu in
teres și comportarea tînărului Pa- 
naitescu, de care se leagă speran
țele noastre pentru viitor.

Austriecii figurează printre favo- 
riti, mai ales la bobul de 2 unde 
piloții Gruber, Deile Karth, Perner 
si Kaltenberger au o clasă ridicată.

Cindva lider incontestabil. S.U.A. 
nu-și găsește cadența, din 1959. 
Lake Placid și Sapporo ax fi tre
buit să însemne relansarea, dar re
virimentul nu s-a produs. Poate a- 
cum ? Canadienii și englezii nu mai 
au forța din trecut, fiindcă 
camdată le lipsesc p’.Ioți 
unui Emmery sau Nash. 
japonezii, bine îndrumați 
țianul Kapus. după 8 ani 
mulări, pot depăși prin

deo- 
talia 
fine, 

elve-
acu-

de 
In 
ce 
de
Esashika 

poziția actuală, ca de altfel și spa
niolii. stopați in impetuoasa lor as
censiune de propriul temperament 
Baturone. Perez și Rosal sînt noii 
„toreadori" ai pistelor de gheață, 

în concluzie, uvertura olimpică, 
aflată sub semnul unor permanente 
căutări, se dovedește mai dură ca 
oricind. deoarece ne aflăm in fața 
acelui fenomen de confruntare in
tre vechile și noile generații, de 
menținere sau depășire a actualelor 
poziții. Dorim boberilor noștri suc
ces in noul sezor.!

Jipcho deasupra groapei cu 
apd. in timpul cursei de 3000 m 
obstacole, in care a egalat recordul 

mondial.
Telefoto: A. P. — Agerpres 

semifond. kenyanul Benjamin 
Jipcho a egalat recordul mondial 
al suedezului Gaerderud in proba 
de 3 000 m obstacole, fiind crono
metrat cu timpul de 8:20.8. Pe lo
cul secund s-a clasat compatriotul 
său Mogaka — 8:26,6, iar locul 
trei a fost ocupat de etiopianul 
Mohamed — 8:32.8. După termina
rea cursei, Jipcho a declarat că el 
ar fi putut realiza un timp mult 
mai bun dacă ar fi fost ți*ut la 
curent cu timpurile intermediare. 
„Antrenorul a uitat să facă acest 
lucru, a precizat Jipcho, și eu nu 
am sprintat suficient de tare in ul
tima linie dreaptă, deși mai avem 
destule

Proba 
încheiat 
Gbeita, 
rezultat______ _ ____

în concursul feminin au fost a- 
tribuite trei medalii de aur: 200

m — Alice Annum (Ghana) — 
23,23 ; suliță - Constance Rwa- 
biryage (Uganda) 47,50 m ; 100 m 
— Modupe Oshikoya (Nigeria) 
14,23. De remarcat că Modupe 
Oshikoya a cucerit pînă în prezent 
trei medalii de aur, ea terminînd 
învingătoare și în probele de lun
gime și înălțime.

Epilogul cursei cicliste de fond, 
al cărei rezultat rămăsese în sus
pensie, a fost fericit în ceie din 
urmă pentru etiopianul Tekeste 
Woldu. După cum se știe, acesta 
fiind îndrumat pe un traseu greșit 
de către arbitri, deși avea un avans 
de 5 minute față de pluton, a sosit 
pe locul 21. Juriul de apel a găsit 
însă soluția pentru a acorda meda
lia de aur cîștifiătorului real, con- 
siderînd că nu Woldu ci... plutonul 
a fost cel care a greșit traseul, a- 
legînd un drum mai scurt. Dar Te
keste Woldu nu a cîștigat numai o 
medalie de aur ci două, pentru eă 
în cursa contracronometru pe e- 
chipe, selecționata Etiopiei a ocu
pat primul loc, cu aproape 5 min. 
avans față de reprezentativa Ma
rocului. situată pe locul secund. Lo
cul trei a revenit echipei Algeriei.

Concursul de națație continuă să 
fie dominat de reprezentanții Re
publicii Arabe Egipt, care au ter
minat învingători în cele trei 
nale disputate : 100 m liber mas
culin — Eldin Gabr — 55,58 ; 200 
m spate masculin • — A. Youssef 
2:23,35 : 100 m bras femei — Y. 
Elshenawy 1:26.90.

S-au încheiat întrecerile turnee
lor de baschet. La masculin titlul 
de campioană a revenit echipei 
Tunisiei, învingătoare în finală cu 
74—54 (30—35) în fața selecționatei 
Camerun. în finala competiției fe
minine. reprezentativa Senegalului 
a dispus cu 52—43 (18—25) de for
mația Republicii Malgașe.

LA ADELBODSN

Gustavo Thoeri

fi-

rezerve44.
de săritură cu prăjina s-a 
cu victoria egipteanului 

care însă a realizat 
modest: 4.65 m.

un

cîștigă 
slalomul u iaș

■ -

„Masă rotundă
în zilele, de 18 și 19 ianuarie 

se vor desfășura la Monte Carlo 
lucrările unei mese rotunde la 
care vor fi dezbătute principalele 
probleme ale sportului automobilis
tic. In centrul atenției se va situa

// a automobilismului
problema organizării Marilor Pre
mii de formula 1. avînd în ve
dere diferendul ce opune în pre
zent firmele constructoare de ma
șini și organizatorii de curse in
ternaționale.
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ZURICH, 19 (Ăiierprep. Cunos
cutul schior italian Gustavo Thoeni 
a terminat Învingător tn proba de 
slalom uriaș, disputată la Adelboden 
(Elveția), în cadrul „Cupei Mondiale", 
cu timpul de 2:15,63 (1:02.84 plus
1:12,79), fiind urmat de austriacul 
Hansl Hinterseer — 2:16.01, norvegia
nul Erik Haker — 2:16.39 și italianul 
Helmut Schmalzl — 2:16.94.

In clasamentul 
conduce Roland Collombin 
cu 106 p, urmat de David Zwilling 
(Austria) — 82 C_. .!“
(Elveția) — 61 p. Pe echioe : 1. 
tria — 599 p, 2.
3. Italia — 223 p. 4. Franța — 214 
c -â„ - 49 o.

„Cunei Mondiale"
(Elveția)

599 p.

p, Bernhard Russi 
Aus-

Elveția — 288 p,
5. R.F.G. — 138 p, 6. Canada —

„Informația", București 4U 3b8

rever.it

