
O frumoasă performanță a handbalului nostru feminin

„11“ TIMIȘOARA A ÎNVINS Șl LA COPLNHAGA (11-8!)
Șl S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE C.C.E.

Următoarea adversară — echipa S. C. LEIPZIG
COPENHAGA, 3 (prin telex).
Sîmbătă seara, în Frederiksberg- 

halle din capitala Danemarcei, în 
fața a 800 de spectatori, s-a dis
putat meciul retur din cadrul sfer
turilor de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la handbal fe
minin, dintre formațiile F.I.F. Co
penhaga și Universitatea Timișoara 
CAMPIOANA ROMÂNIEI A REA
LIZAT O ADMIRABILA PERFOR
MANȚĂ, ÎNVINGÎND, PE TERE

NUL ACESTEIA, REDUTABILA 
FORMAȚIE F.I.F. COPENHAGA 
CU 11—8 (4—4). Cîștigînd și prima 
partidă (13—10, la Timișoara), UNI
VERSITATEA S-A CALIFICAT ÎN 
SEMIFINALELE C.C.E., ÎN CARE 
VA INTÎLNI PE S.C. LEIPZIG, 
CAMPIOANA R.D. GERMANE-

Meciul, condus de arbitrii sue
dezi Rune Lindberg și Axel Wes
ter, a început cu atacurile furi
bunde ale echipei gazdă. Handba
listele daneze au condus cu 4—1 tn 
min. 17. dar româncele au avut o 
revenire puternică și au egalat- 
Demn de subliniat este faptul că 
golul egalizator, din ultimul minut 
al primei reprize, a fost realizat 
Tn inferioritate numerică (Cristina 
Metzenrath fusese eliminată pen
tru două minute)! în repriza a 
doua, Anne Marie Nielsen si cole
gele sale au o nouă zvîcnire, dato
rită căreia au preluat conducerea 
cu 6—4. Valoarea campioanei Ro
mâniei îșî spune cuvîntul. Univer
sitatea punctează decisiv, preia 
conducerea cu 7—6 (min. 44) și, 
după ce este egalată la 7, se dis
tanțează grație unui joc mai vigu-

Echipa UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: sus, de la 
dreapta — antrenorul CONSTANTIN LACHE. Cristina 
Elena Onofraș-Stoicovici, 
Cornelia Hristov ; ; 
Gavrilov, Elisabeta

jos, de 
i Simo,

fizic

stînga la 
Metzenrath, 

Dorina Damian, Terezia Popa, Iolanda Rigo, 
la stînga la dreapta — Georgeta Pișcu, Gorița 
Hilda Hrivnak și Nadire Ibadula.

și tactioros, unui potențial i 
superior

Prin contraatacuri 
tr-un joc combinativ 
prin angajarea oportună a pivoți- 
lor, româncele nu lasă nici o spe
ranță adversarelor. La sfîrșitul me
ciului, echipa Universitatea Timi
șoara a fost îndelung aplaudată 
pentru jocul său frumos.

rapide, prin
și eficace.

Metzenrath 3, Rigo
Ibadula 2, Onofraș-
Popa 1 — pentru

Au marcat i 
2, Hrivnak 2, 
Stoicovici 1 și 
Universitatea Timișoara, Anne Ma
rie Nielsen 3, Jette Koch-Jensen 3, 
Vibeke Hansen 1 și Lene Hansen 1 
— pentru F.I.F. Copenhaga.

MOGENS JACOBSEN 
de la ziarul „Berlingske Tidende” 

Copenhaga

NICOLAE CRISTOLOVEANU (A. S.A. Brașov)
CAMPION NATIONAL DE BIATLON (tineret)

(prin
nos-

POIANA BRAȘOV, 3 
telefon, de la trimisul 
tru).

Cea de a doua zi a 
pionatelor naționale de 
tlon a fost rezervată schiori
lor din categoria tineret, care 
s-au întrecut pe distanța de 
12 km. Am înregistrat o di
mineață călduroasă, cu tem
peratura ridicată peste zero 
grade, astfel că zăpada des
tul de grea a solicitat concu- 
renților eforturi în plus.

întrecerea propriu-zisă s-a 
caracterizat și prin lupta, in
certă pînă în final, care s-a 
dat pentru cîștigarea titlului 
de campion. Au participat 
cu șansele cele mai mari Ni- 
colae Cristoloveanu și Gheor- 
ghe Păunescu. Ambii, buni 
alergători, au făcut tot posi
bilul să-și completeze

cam- 
bia-

aceas-

Nicola* Cristoloveanu 
(A.S.A. Brașov) In tim
pul probei care i-a a- 
dus titlul de campion.

Foto: P. ROMOȘAN

HANDBAL Prof. LUCIAN GRIGORESCU, secretar ge
neral al F.R.H.:

„în 
rioadă, 
rației 
preocupat, In primul 
rînd, de rezolvarea 
sarcinilor legate de in
tensa activitate cotn- 
petițională care s-a 
desfășurat chiar din 
primele zile ale anu
lui. Un loc Important 
In această acțiune l-a 
ocupat, In mod firesc, 
modul cum s-a pregă
tit și cum s-au pre
zentat echipele cam
pioane ale țării la 
partidele ce le-au a- 
vut de susținut în ca
drul .Cupei campio
nilor europeni”.

Paralel cu aceasta, 
s-a lucrat la întocmi
rea tuturor lucrărilor 
necesare bunei desfă
șurări a apropiatei șe
dințe anuale a Comi
tetului federal. în a- 
cest sens, precizez că 
s-a definitivat planul 
de măsuri și bugetul

această 
activul 
noastre

pe-
fede- 

s-a
pe anul 1973, precum 
și planurile de pregă
tire 
loturi 
toate 
fiind 
probate de biroul fe
deral. De asemenea, 
darea de seamă asu
pra activității federa
ției în anul care a 
trecut este și ea gata, 
urmînd a fi multipli
cată și trimisă tutu
ror comisiilor locale. 
La Întocmirea dării de 
seamă, a planului de 
măsuri și a bugetului 
s-a avut in vedere să 
fie cuprinse și obser
vațiile sau sugestiile 
făcute In cadrul șe
dințelor de analiză, 
desfășurate la nivelul 
comisiilor locale și la 
care au luat parte 
(la majoritatea dintre 
ele) șl delegați ai fe
derației noastre.

In primele zile ale

ale celor două 
reprezentative, 

aceste materiale 
discutate și a-

lunii februarie ■ avut 
loc ședința Colegiu- 
lui de antrenori, cu 
participarea tuturor 
antrenorilor divizio
nari și cu acest pri
lej au fost din nou 
discutate și îmbună
tățite planurile de 
pregătire ale loturilor 
reprezentative, pre
cum și cele privind 
taberele de vară ale 
federației. în prezent, 
lucrăm la pregătirea 
concursurilor de tre
cere a normelor de 
control, la îndruma
rea cluburilor și a- 
sociațlilor sportive cu 
echipe fruntașe de 
handbal In vederea 
reluării activității In 
aer liber, la pregăti
rea marilor competi
ții pe care le va găz
dui țara noastră, cum 
sint „Cupa Țărilor 
Latine”, .Turneul 
Prietenia” șl altele”.

SCRIMA J.O. din 1980. Dispu-

secretar ge-Prof. D. TEPȘAN, 
neral al F.R.S :

„După ședința Comitetului fe
deral, desfășurată în noiembrie, 
care a constituit un foarte util 
prilej de discuții, de confrun
tări de opinii între factorii de 
răspundere ai acestui sport și 
antrenorii sau reprezentanții 
cluburilor și ai asociațiilor in
teresate, am stabilit un plan de 
perspectivă pentru promovarea 
scrimei, din care am defalcat și 
detaliat — pînă la amănuntele 
considerate absolut necesare — 
planul de măsuri pe anul 1973.

Planul de perspectivă cuprinde 
o perioadă de 4 ani, mai exact 
ciclul olimpic premergător ediți
ei de la Montreal a Jocurilor, 
competiția care reprezintă cel 
mai important criteriu de apre
ciere a nivelului valoric atins 
de scrima noastră în compara
ție cu acela al altor țări. în ve
derea acestui obiectiv am și o- 
perat o primă restructurare a 
loturilor naționale, întinerindu-le 
în mod sensibil. Concomitent, 
s-au alcătuit loturi de perspec
tivă care ne pot asigura cadre

și pentru 
nem de un material uman, în 
general, valoros, care printr-o 
muncă serioasă, printr-o rodare 
suficientă în concursuri teri, va 
putea îmbogăți mult palmaresul 
scrimei noastre. Cum. in marea 
lor majoritate, componenții a- 
cestor loturi sint studenți și e- 
levi, vom folosi vacanțele lor 
pentru desăvârșirea pregătirii în 
tabere, sub îndrumarea celor mai 
buni antrenori.

în planul pe acest an, prin
cipalele noastre obiective com- 
petiționale sînt campionatele 
mondiale (Goteborg-iulie) și U- 
niversiada (Moscova-august). 
Pregătirile în vederea lor au șl 
început, iar primele verificări 
bat la ușă. în zilele de 9—11 fe
bruarie va avea loc la Bucu
rești un „triunghiular” de tine
ret : România—Bulgaria—R. D. 
Germană. Tot la 10—11 februa
rie, sabrerii noștri din prima 
garnitură vor evolua Intr-un tur
neu internațional la Sofia. Din 
a doua jumătate a lunii, scri- 
merii români vor păși în marile 
competiții : „Cupa Monal” la 
spadă (17—18.11). „Trofeul Mar
tini” la sabie (24—25.11).“
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IERI, IN TESTUL DE LA SNAGOV

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A ÎNTRECUT PETROLUL CU 4-0 (1-0)

Sdcctionabilii plcacâ astdzi în turneul pc care ii vor întreprinde in franța și Spania

LUCRĂRILE CU TEMATICĂ 
SPORTIVĂ LA CEA DE 

A TREIA EDIȚIE 
A „SALONULUI NAȚIONAL 

AL CĂRȚII"
w

tă calitate printr-o bună 
comportare în poligon ceea 
ce, în parte, le-a și reușit. 
Păunescu a tras cu zero mi
nute penalizare la poziția 
culcat, în timp ce la poziția 
în picioare Cristoloveanu a 
fost cel care a realizat o per
formanță similară. Fiecare, 
însă, a totalizat în final cîte 
4 minute de penalizare. în a- 
ceste condiții, fondul a decis 
Pe învingător, acele crono- 
metrelor indicîndu-1 pe 
concurentul brașovean, Cris
toloveanu, drept cîștigător. 
Elevul antrenorului Marcel 
Stuparu a adus al doilea ti
tlu asociației sportive Arma
ta Brașov după cel obținut,

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a)

In pofida distanței ca 
și a timpului rece și li
med, a fost ceva lume 
(suporteri din București 
și Ploiești) ieri la 
goV, acolo unde, în 
pania Petrolului, 
reprezentativ își 
programat ultimul 
cal, înaintea plecării în 
turneul franco-spaniol.

Ambianța fiind creată, 
și conștienți de îndatori
rile lor, selecționabilii 
s-au angajat la efort, 
mai ales că și adversa
rul, ambițios, orgolios do
rea să probeze, cu fapte, 
cită pregătire a acumu
lat pînă acum.

Lotul a intrat pe teren 
în următoarea alcătuire : 
Răducanu — Sătmăreanu, 
Boc, Sameș, Deleanu — 
Dumitru, Dinu, Dobrin — 
Troi, Dumitrache, Luces
cu. Deci un 1—4—3—3, 
noua formulă adoptată de 
tricolori sub conducerea 
tehnică a cuplului Va
lentin Stănescu — Ro
bert Cosmoc.

Pentru a trage toate 
foloasele de pe urma a- 
cestei verificări, antreno
rii (V. Stănescu, de 
margine, R. Cosmoc, 
teren, unde oficia ca 
bitru) au intervenit, 
seori, corectînd unele 
zolvări contraindicate, 
acțiuni fundamentale, de 
apărare.

In această primă repriză, selecțio
nabilii au înscris un singur gol (min. 
16), prin Troi, care l-a învins pe Mi
hai Ionescu printr-un șut expediat 
din poziție de înaintaș central stîn
ga.

La reluare, s-au produs cîteva mo
dificări : Adamache l-a înlocuit pe 
Răducanu, Hajnal pe Deleanu, Dem- 
brovschi pe Dumitru, Beldeanu pe 
Dobrin, Iordănescu pe Dumitrache. 
Atenți, pare-se, la obiecțiile antreno
rilor, formulate și pe timpul pauzei, 
Dembrovschi și Beldeanu au dat dru-

Sna- 
com- 
lotul 
avea 
ami-

pe 
din 
ar- 
de- 
re- de al 4-lea gol al selecționabililor Foto: S. BAKCSY

Apărut din linia a Il-a, pe rin culoar favorabil, Dembrovschi va înscrie, 
plasat, cel ' ' ....

Ieri, la amiază, a avut loc la 
Sala Dalles deschiderea celui! de-al 
treilea „Salon național al cărții”, 
prestigioasă manifestare culturală, 
destinată să prezinte unui larg pu
blic întreaga producție editorială a 
anului trecut, prilej totodată de a 
se face și un fructuos schimb de 
opinii. între editori, autori și cititori.

Potrivit statisticilor UNESCO, Ro
mânia se află printre primele 15 
țări care produc numărul cel mai 
mare de titluri la un milion de lo
cuitori, ceea ce ilustrează pregnant 
grija partidului și a statului pen
tru continua ridicare a nivelului 
cultural și spiritual al întregului po
por. Să notăm, doar, că numai în 
1972 cele peste 20 de edituri au 
scos de sub tipar 2 880 de titluri, 
îmtr-un tiraj de 48 778 360 de exem
plare, din cele mai diverse domenii 
de activitate social-economică.

Printre editurile prezente la „Sa
lon", se numără și editura „Sta
dion", care se înfățișează iubitorilor 
cărții sportive cu un bilanț remar
cabil : 90 de titluri, într-un tiraj de 
peste 1500 000 de exemplare, 
frele menționate dovedesc că în 
tima perioadă se manifestă un 
teres crescînd. față de lucrările
tematică sportivă, atît față de cele 
strict tehnice, cît și față de cele 
din domeniul beletristic.

„De altfel — ne-a spus redactorul 
șef al editurii, Gheorghe Derevencu 
— ne-am propus, cu acest prilej, să 
prezentăm realizările din domeniul 
nostru de activitate, progresul în
registrat în privința graficii, să-î 
familiarizăm pe cititori cu unele 
serii lansate in 1978, cum ar fi 
benzile ilustrate și cărțile de colo
rat cu tematică sportivă destinate 
copiilor". f

intr-adevăr, standul editurii „Sta” 
dion“ oferă un tablou grăitor în 
ceea ce privește ilustrarea .preocu
părilor pentru realizarea unor cărți 
cu o înaltă ținută grafică. Să a- 
mintim că printre lucrările propuse 
» concura la premiile și mențiunile 
pentru cele mai frumoase cărți —

Emanuel FANTANEANU 
' 1

Ci- 
ul- 
in- 
cu

ambelein
atac și de

mul mai repede la balon (pe acest 
teren acoperit de zăpadă), au parti
cipat mai des și mai hotărît la com
binații cu coechipierii din linia în- 
tîi.

Consecința? Mai multe și mai 
consistente acțiuni ofensive la poar
ta lui Mihai Ionescu, obligat, în a- 
ceastă a doua parte a jocului, să 
scoată de trei ori balonul din plasă. 
Două dintre goluri au fost chiar o- 
pera jucătorilor din linia a doua : 
Dinu (care, în min. 65, deși jenat de 
un apărător ploieștean, a reluat în 
plasă, cu capul, mingea centrată de 
Troi) și Dembrovschi (acesta înscri
ind, în min. 80, cu un șut plasat de 
pe culoarul înaintașului cgntral 
dreapta). Tot pentru tricolori a mar
cat și fundașul lateral dreapta 
al... Petrolului, Toâder, care, Incer- 
cînd să intercepteze centrarea lui 
Iordănescu, a lovit balonul defec
tuos, Inșelîndu-1, astfel, pe Mihai Io
nescu.

Pe parcursul reprizei secunde, au 
mai fost folosiți Boloni (din min. 66, 
în locul lui Dinu) și Marcu (din min. 
69, tn locul lui Lucescu).

A fost — așa rum ne mărturisea,

la sfîrșit, Valentin Stănescu un test 
util care ni i-a arătat pe selecționa- 
bili mai clari 
puși la efort 
rinduî Cărora 
Troi, Deleanu,

în acțiuni și mai dis- 
decît miercuri și din 
s-au evidențiat Dinu, 
Beldeanu și Sameș.

G. NICOLAESCU
Lotul reprezentativ, care va pleca 

astăzi dimineață spre Nîmes, este al
cătuit din următorii 17 jucători 3 
Răducanu, Adamache — portari ; Săt
măreanu, Boc, Sameș, Deleanu, Haj
nal — fundași ; Dumitru, Dinu, Do
brin, Dembrovschi, Beldeanu, Boloni 
— mijlocași ; Troi, Dumitrache, Lu
cescu, Iordănescu — înaintași. (Continuare tn pag. a 3-a) >

OASPEȚI STRĂINI IA CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLEȚILOR SENIORI
Fostul recordman mondial la să

ritura cu prăjina, Christos Papani- 
colau, și alergătorul peste garduri 
Efstratios Vassiliou vor veni astăzi 
în Capitală pentru un scurt stagiu 
de pregătire alături de atleții noș-

tri fruntași. Cei doi sportivi greci 
vor lua parte, sîmbăta și duminica 
viitoare, la întrecerile campionate
lor republicane de sală (la „23 
August", în București) ale senio
rilor.

DE SZPARTAKUSZ BUDAPESTA
Echipa campioană a țării, Voința 

București. a inaugurat noul sezon 
internațional de popice, jtxund în 
cadrul dublei fcrtflniri cu formația 
Sșjartakusz Budapesta. Campioa
nele noastre au evoluat excetent și 
și-au întrecut adversarele cu sco
rul de 2 592—2 201 p-d. In rioci din 
cete șase meciuri individuate. de 
au terminat victorioase realtz-nă și 
o medie ridicată t 432 p.d_ față de 
366 cit au obținut oaspetele. Per-

Cornelia Grecescu. cea mii bună jucătoare în partida pe echipe — 
a doborit din 100 da lovituri mixte 463 de popice.

Foto: V. BAGEAC
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INCÎNTAT DE CORNELIA POPESCU
Cu BARLCH ELIAS pe

rsiășura: ta Ma- 
ea federației spa- 
1ucrărite celui de 
internațional al

■ ■ ■

marginea Congresului internațional

al antrenorilor

nriia Popescu. La 
solicitat polonezul

de atletism

greutate, a fost 
Wladislav Ko

mar. neașteptatul campion olimpic 
de la Munchen, iar pentru alergă
rile de viteză s-a făcut apel la ita
lianul Pietro Mennea, corecordman 
european la 100 -m și deținător al 
medaliei de bronz în proba de 200 
m la Jocurile Olimpice.

— Invitația • onorează pe

Cornelia, mai ales dacă ținem 
seama de companie ..

— Ea se bucură de multă popu
laritate în Spania, mai ales de cînd 
a cîștigat acolo, în toamna anului 
1971, un concurs universitar. Nu a- 
cesta este însă motivul principal al 

i

Vladimir MORARU

formers nr. 1 a reuniunii echipelor 
feminine a fost bucureșteanca Cor
nelia Grecescu. care a stabilit sco
rul perfidei : 463 p.cL. avînd la cele 
50 de lovituri în plin 306 p.d„ iar 
la manșete de -izotate* 157 p.d- și 
nici o bilă în gol! Bine s-au .mai 
comportat Constanța Marincea — 
458 p.d. și Maria Armeana — 
426 p.d.

Szpartakusz Budapesta, un sex
tet bine cotat în Ungaria, nu s-a 
putut acomoda cu pistele arenei 
Voința și cinci din cete șase jucă
toare ale sale au obținut rezultate 
sub 400 p.d. Singura care s-a 
detașat din formația budapestană 
a fost Zsofia Hursan, vicecaznpioar.ă 
mondială. Ea a doborit 422 de po
pice și a întrecut-o cu 10 „bețe” pe 
Valeria Dumitrescu.

tată evoluția scorului in meciul 
pe echipe : Constanța Marincea (V) 
— Katalin Kovacs (Sz) 458—3*4, 
Maria Armeanu — Agnes Litanszki 
426—381, Cornelia Grecescu — Mi- 
halyne Dohanyos 463—352, Elena 
Cernat — Anna Perdi 420—334, Va
leria Dumitrescu — Zsofia Hursan 
412—422. Cornelia Petrușca — Edith 
Szabo 413—338. Bile goale : Voința 
12, Szpartakusz 54.

realizând cifre de peste 440 p.d. 
Dintre sportivele maghiare, din nou 
cea mai bună a fost Zsofia Hursan, 
medaliată anul trecut cu argint la 
CAL

Rezultate 1 1. Constanța Marincea 
442 p.d.. 2. Maria Armeanu 441 P-d., 
3. Cornelia Grecescu 421 p.d. (toate 
de la Voința), 4. Zsofia Hursan 
(Szpartakusz) 419 p.d„ 5. Eva Li- 
tași 406 p.d, 6- Cornelia Petrușca 
401 p.d. (ambele de la Voința).

întrecerile se încheie azi.

Fiecăreia dintre aceste pro
i-a fost consacrată cîte o 
amfiteatrul Institutului Na
de Educație Fizică (l.N.E.F.)

T. RABȘAN

— Cine erau cei care efec
tuau demonstrațiile practice ?

— Pentru săritura în înălțime au 
fost invitați americanul Dick Fos
bury, creatorul stilului flop, și Cor-

VALERIA DUFANU NOI RECORD
LA 60 mg: 6,1 s!

în cadrul concursului atletic 
tat cu „Cupa 16 Februarie", ce 
desfășurat ieri după-amiază în sala 
„23 August”, multipla 
campioană și

do- 
s-a

noastră 
recordmană VA

LERIA BUFANU a stabilit un 
nnu record al României in pro
ba de 60 mg cu performanța de

8,1 s. Vechiul record — care-i a- 
parținea din 1972 — era de 8,2 s. 
De remarcat că noua sa perfor
mantă se află la două zecimi de 
secundă de cel mai bun rezultat 
mondial al probei pe teren aco
perit.

(Continuare in pag. a 4-a)

MEn 1974, Biagoeva, 
o yo, batiremos el 

mundiat de salto 
•<---------

Sub titlul „Cornelia Popescu (succesoarea (olandei Balaș) la Madrid", 
cotidianul sportiv spaniol ,,.4S“ publică declarația atletei noastre: „In 
1974, Blagoeva, Meyfarth sau eu vom bate recordul mondial la săritura 

in înălțime".

>
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SLALOMULUI
Desigur că nu auziți pentru prima data 

acest nume. Dan Cristea este șeful de 
; promoție al generației sale, unul din cel 

mal talent ați schiori români ai tuturor 
timpurilor. Modest, respectuos și tăcut» 
este tuturor simpatic și plăcut’ Tăcerea 
și rezerva 5a nu sînt defecte. Sînt zi
duri în spaitele cărora Cristea zăgăzu- 
îeste marile sale energii interioare, pe 
care le eliberează numai pe pîrtie, in 
probele de slalom. Pentru multe cariere 
sportive, 9 titTuri de campion național, 
4 de campion balcanic și 3 de campion 
Internațional ar putea să însemne un 
bilanț final, mai mult dectt meritoriu. 
Dar pentru cei 23 de ani al Iui cristea, 
ele nu sînt decit o platformă de pe care 
abia încearcă, conștient și lucid, să 
atace marile performanțe.

— De ci nd fad schi. Dane, șl cui D 
datorezi „botezul* alunecării T

— De la < ani, și „naș- mi-a fost un
chiul meu, antrenorul Mircea Enache.

— Dar în formația ta actuală de con
curent redutabil, pe cine nu poți uita ?

— Echipa actuală, clubul Dinamo și pe 
antrenorul Kurt Gohn. Dar orice ipcr- 
tiv este ca o pline. El crește dacă Mira 
e bună șl dacă brutarul o lucrează cum 
trebuie și la timp.

— Ce schior mare te-a impresionat ? 
Pe cine ai vrea să imiți ?

— Marii campioni nu pot fi imitați, 
ci pot fi doar urmați- Din observe*,.! 
si comparații, aș vrea să-l urmez pe Pa
trick Russel.

— Te asemeni cu el ?
— Poate, ca stil. îmi place gbdhfad io

ta?' pe care-1 practică, eficace în pr- 
mul rlnd și spectaculos în aceiași Ump.

_  El este și adversarul față de care 
Vrei să-|i referi performanțele ?

—• Poate o să mă condamnați. Decca —- 
' alt schior mare,

sa abia răsare, 
dar ca să reu- 

să r.ăzutm. 
nasc realitățile.

ai 
a

dată, mi-am propus un 
Roland Thoenl. Steaua 
Mulți vor ztmbi, poate, 

.«șesrt trebuie mat IntH 
vrei. Visele Îndrăznețe 
Si privind în mine șt In aip eolesd 
mei, deslușesc că avem puterea de 
încerca.

— Ce-Î lipsește schiului alpin ea 
reușească 1

— încă destul de multe. Asa cum 
t....___: —
Celelalte vin după: munci mal mult* 
și de calitate, contacte permanente, ln-

____ _______ ___ _______ ________■ 
fost și în fotbal : mai întîi încrederea.

ZANZIBARUL SUB MAGIA BALONULUI ROTUND
FOTBALUL CUCEREȘTE NOI TERITORII

selecționa.** a Zanzibarului,

â-eax'-e!

CELE DOUA MARI VISE RENĂSCUTE

ns s» 
roomrs 

p:>aaă de tosbnî din

'•J -

|||||| Ț ■ • ? i ' - Z

surprinși la micul dejun 
înaintea unui nou antrenament...

...Oblemenco șt Marin Olteanu, 
împreună, la Băile Herculane. Ima
gine bogată in semnificații, sur
prinsă de către fotoreporterul nos
tru S. Bakcsy.

...8 octombrie '72. Cu cinci minute 
înainte de finalul partidei cu Ra
pid, Marin Olteanu, excelentul fun
da? al Steagului roșu, se acciden
tează grav și părăsește terenul pe 
taraă. A doua zi urma să plece la 
București, la convocarea lotului na
țional. La prima sa convocare în 
lotul mare. Dar... A urmat o opera
ție grea, însă mina pricepută a doc
torului D. Tomescu a făcut încă 
o dată minuni. In ianuarie, la Băile 
Herculane. Marin Olteanu urma un 
tratament special (băi și raze), cu 
gîndul la reapariția sa în arenă. 
„Nu mă grăbesc, n-are rost să strip

BENFICA-20 MECIURI JUCATE.
20 CISTIGATE!

Benfica își continuă irezistibila ei 
cursă în campionatul de fotbal al 
Portugaliei. Ea a cîștigat TOATE 
cele 20 de meciuri susținute pînă 
acum, depășind pe a doua clasată 
cu mai mult de 10 puncte 1

în ciuda acestei performanțe ex
cepționale, clubul lusitan n-a mai 
reînnoit contractul antrenorului său, 
englezul Jimmy Haagan, ceea ce 
contravine... regulii că antrenorii își 
pierd postul, numai atunci cînd e- 
chipele de care se ocupă nu rea
lizează rezultatele așteptate de su
porteri și de conducătorii de clu
buri. 

tr-un sistem competițional cu elita mon
dială. materiale, o echipă completă și 
un spirit al eL..

— Ești pentru polivalență sau pentru 
specializare in schi *

— Specializarea presupune neapărat 
polivalentă — mal ales în pregătire. Nu 
există un mare slalomist fără a fi si 
mare coborîtor. Coborlrea fixează virtu
țile tehnice ale slalomistului. le dă sigu
ranță și măreție. înnobilate de viteză, 
aceste \lrtuți devin și mai fructuoase In 
slalom. Așa înțeleg specializarea.

— Crezi câ experiența poloneză ,Bi- 
chleda* poate avea șl - un corespondent 
românesc ?

— Bachleda este un răspuns dublu și 
pentru chesr.ur.ea specializării pe prob* 
și pentru 
pertinent 
singurul : 
Francisco
s4 demon 
pe un mc

posibditatea reușitei 
românesc. De altfel.

CINE II POATE DEPĂȘI ?
Cice strlbste mai repede distanțele : 

schiorul. bcberi.. săritorul «Se pe ma
nie trambuline sau sportivul de pe mica 
săniuță 7 O relatare completă asupra 
acestei întrebări ne oferă revista polo
neza .Sportow.ec*. (Cifrele nu trebuie 
confundate cu recordurile realizate în 
disciplinele respective, deoarece acestea 
au fost obținute în condiții spetâale).

( 1X km pe ori — aceasta este viteza 
eu care a coborî» plrUa marii trambu
line schiorul Manfred Wolf, din Repu
blica Democrata Germani. înainte de a 
stabm recordul mondial absolut de 1*5 
metri.

e SS.7S fcn pe ora _ eu această per- 
firmanță au obținut primul loc la con
cursul Ce la Konigssee perechea de con- 
crrențl la săniuțe Homlein și Bredov 
(R.D. Germană) în anul 1972.
• 93,98 km pe ori — constituie viteza 

medie cu care schiorul elvețian Bernard 
Russl a obținut primul loc la proba de 
coborîre de la Sair.t-Moritz, în anul 1971.

tot ce-a na făcut pînă acum, numai 
ca să joc cu cîteva săptâmini mai 
devreme. La sezonul de primăvară 
nu mă gîndesc, în turul campiona
tului viitor vreau să reintru, dar 
atunci fără nici o teamă, refăcut 
și fizic și moral !“. Cuvintele lui Ma
rin Olteanu dovedeau foarte mult 
realism și maturitate...

...24 octombrie ’72. Da două zile 
după meciul cu Jiul, în care ..tu
narul" Craiovei înscrisese două go
luri, punîndu-și din nou candida
tura la titlul de golgeter. In acea 
zi de 24 octombrie, Oblemenco a 
suferit o perforație de ulcer. O a- 
perație, complicații, a doua inter
venție chirurgicală... Dar, la începu
tul lui ianuarie, Oblemenco primește 
îmbucurătoarea veste că poate în
cepe antrenamentele. La Băile Her
culane. unde a fost surprinsă ima
ginea de mai sus, Oblemenco a 
parcurs zeci de kilometri cu gîndul 
declarat „să cîștig, din nou, titlul 
de golgeter !“...

...Imaginea aceasta surprinsă la 
Băile Herculane ar putea fi inti
tulată foarte bine și „Cele două 
mari vise renăscute la începutul 
acestui an“...

Mircea BATRlNU

JUDO FEMININ INTERNATIONAL
Proliferarea probelor feminine în 

programele sportului mondial este un 
fapt de netăgăduit. Tată o nouă do
vadă.

în momentul întocmirii calendaru
lui său pe anul 1973, federația elve
țiană de judo a luat o inițiativă ori
ginală, prevăzlnd pentru 6 mai, în 
localitatea Balerna (lîngă Chiasso), 
primul campionat internațional 
judo rezervat femeilor I

CR1STEA,

drUn an mal tirziu, același schior a .. 
venit campion olimpic In această probă 
a triatlonulul alpin.

• SO km pe oră este performanța cu 
care concurentul Harald Erig, din RD. 
Germană, a oDțlnut primul loc la proba 
de săniuțe individual de la concursul 
din Konigssee, din anul trecut.

• 84,24 km pe oră — este timpul cu 
care echipajul de bob-2 din R.F. a Ger
maniei. Floth-Bader, a obținut primul 
loc la Konigssee, în anul 1971.

a 78,M km pe oră este timpul realizat 
de .regina" sporturilor de iarnă, schl- 
oarea austriacă Annemarie Proell, la 
proba de coborîre a concursului de la 
Grindelwald (Elveția), în anul 1971.

SI acum cîteva cuvinte despre recor
durile absolute în schiul alpin, in ceea 
ce privește viteza de deplasare. Ele 
aparțin, la masculin, italianului Alessan
dro carse șl este de 184,233 km pe oră, 
stabilit în vara anului 1971, în localita
tea Plato Rossa (Italia), din Alpi. La 
feminin, acest record are o uimitoare 
longevitate, deoarece au trecut nouă ani 
de cîr.d. în stațiunea de soorturi de Iar
nă cervlnnia (Italia), austriaca Krista 
Staffner a obținut la coborîre o viteză 
de 143.924 km pe oră.

bucatâ de pimint 
oceanului Indian, 

r.reascâ Întârziere

ION MOMEA

maestrul 
Nour și am rămas le- 
pînâ cînd am părăsit 
atunci, cînd debutasem, 
decît curaj și voință, 
dat restul. Și mai ales, 

__ elementară a 
„în box trebuie mai în-

crezî c-a fost cel mal 
adversar aici, în (ară ? 
îndoială, Vasile Tranda- 

și lovea 
evit ,.u- 

repriză

După aproape 14 ani petrecuți 
între corzile ringului, iată că Ion 
Monea, unul dintre cei mai reduta
bili pugiliști ai țării, a agățat — 
nu fără o umbră de regret și me
lancolie — mănușile în cui. A trecui 
un an și mai bine de la clipa a- 
ceea. dar Monea n-a uitat încă 
ultima gală a carierei, ultimele 
aplauze, ultimul anunț al crainicu
lui și ultima sa victorie, din cele 
aproape 290 de confruntări...

...Ion Monea rămine cîteva clipe 
tăcut, privește gînditor pe fereas
tră Ia joaca copiilor din parc, care 
so bombardează cu bulgări de ză
padă, chiuind veseli, plini de vioi
ciune™

— Am fost și eu ca ei odată, 
continuă Monea. aveam idoli spor
tivă. șl visam să devin la ’fel de 
puternic și curajos ca ei... Am de
butat ca junior la Dinamo, în 1957, 
și am cîștigat titlul de campion Ia 
categoria semimiilocie. Traian O- 
grinjanu a fost cel care mi-a legat 
șireturile mănușilor, pentru prima 
oară. Apoi m-a văzut 
Constantin 
gat de el 
ringul. Pe 
nu aveam 
Nour mi-a 
m-a învățat legea 
ringului : 
tîi să știi să te aperi și apoi să 
lovești".

— Care 
redutabil

— Fără 
fir. Era un băiat puternic 
foarte tare. Dar știam să 
raganul" său din prima 
si-1 depășeam apoi confortabil. 
L-am pus K.O. de fiecare dată. O 
singură întîlnire a cîștlgat-o el, pe 
merit. Ia sala Floreasca.

— Dar dintre adversarii străini? 
Cine au fost cei mai tari ?

— Fără îndoială, sovieticii Pope- 
cenko și Pozniak. Aveau to.ate ca
litățile : viteză, tehnică și o forță 
ieșită din comun. Amîndoi m-au 
întrecut, dar disputa cu Pozniak 
de la București a rămas memora
bilă ! Păcat că n-am avut prilejul 
unei revanșe în fața lui Pozniak 
în Mexic, la Jocurile Olimpice, 
acolo, m-a stopat în semifinale 
lonezul Dragan.

— Mi-aduc aminte. Ai fost 
cidentat în repriza a treia...

— Dragan m-a prins pe contră 
cu o lovitură care mi-a fracturat 
nasul... A urmat o operație de 
două ore, pe viu... Iar aceasta a 
fost, te rog să mă crezi, cea mai 
dificilă partidă a vieții mele.

— Vorbeai de idolii dumitale 
sportivi. Cine au fost ei ?

— Laszlo Papp, Enghibarian șl 
Mircea Dobrescu. îi admiram de 
asemenea foarte mult pentru cu
rajul și tenacitatea lor pe Nicolae 
Linca și Gherghe Negrea. Dar, din 
păcate, recepționau prea multe lo
vituri, pentru că preferau lupta 
deschisă, fără cruțare.

Dar 
po-

ac-

LA 8 FEBRUARIE VA ÎNCEPE

UN NOU ASALT AL EVERESTULUI
Ex:î: : a ita nâ aihsă ie S. Mi.nziN luearcă să reediteze isprava de acum 20 de ani a lui Hillary și Tensing

Se împlinesc, anul acesta, două 
decenii de cînd omuL în nesfîrșita-i 
sete de rinoaștere. a ptis pentru 
prima oară piciorjl pe cel mai înalt 
vîrf al planete: noastre: Everestul. 
La 29 mai 1953. apicultorul neo
zeelandez Edmund P Hillary și șer- 
pașul nepalez Norke Tensing au 
ajuns la cei 8 843 m ai piscului aco
perit de zăpezi eterne, ceea ce 
ți atras numele de „al treilea 
al pămintului*.

De-atunci s-au mai organizat 
pediții pe uriașul vîrf. Unele, 
cheiate cu succes (ca aceea efec
tuată pe versantul nordic de o e- 
chipă de alpiniști din R. P. Chineză, 
în 1960), altele soldate cu eșecuri 
(cum s-a întîmplat chiar anul tre
cut cu expediția condusă de engle
zul Ch. Bonnington).

i-a 
pol

ex- 
în-

ÎȘI MUTA URMAȘUL
HANDBALL"

Ce părere ai despre „noul 
val" al boxului nostru?

— Cred in Calistrat Cuțov. Dar 
trebuie să-și îmbunătățească mult 
apărarea. Fratele său, Simion, e 
foarte ambițios, dar se aruncă or
bește în luptă și asta nu e reco
mandabil !

— Ce părere ai despre partida 
Frazier—Foreman ?

— Frazier a fost de nerecunos
cut. Probabil că neglijase antrena
mentele, tot umblînd prin lume cu 
orchestra sa de jazz. La box, nu 
merge cu doi pepeni într-o mină. 
Foreman e puternic, ambițios, dar 
cam lent. Un meci cu Clay ar fi 
foarte interesant...

— Cine crezi că ar învinge ?
— La doi boxeri de același ga

barit și mai ales de categoria grea, 
unde o lovitură poate fi decisivă, 
un pronostic e greu de dat. Cred 
însă că dacă Clay se pregătește cu 
ambiție și ajunge la repriza a cin- 
cea, cîștigă. E mai tehnic, mult 
mai tehnic...

— Ce faci acum ? Am auzit că 
secție de box 
cu boxeri de

ți s-a încredințat o 
la Dinamo. Lucrezi 
performanță ?

— Nu. Mă ocup 
copiilor și juniorilor. în 
dimineață vizitez două 
Capitală și caut să depistez talen
te. Am adus la sală 80 de băieți, 
dar am oprit 40 dintre ei. E o 
muncă migăloasă, care cere tact, 
pricepere și mai ales multă, multă 
răbdare...

— Ce dorință ai in noua pos
tură, de antrenor ?

— Visez să dau boxului, pe ca
re l-am iubit și îl iubesc cu pa
siune, un nou element de nădejde, 
croit pe „calapodul" lui Ion Mo 
nea. Și sper că într-o zi voi reuși...

...Și fostul campion și-a lipit din 
din nou fruntea de fereastră pri
vind la Joaca copiilor îmbujorați 
dc ger, caro începuseră o „trîntă" 
prin zăpadă... Cine știe, poate în 
clipa aceea, antrenorul Monea gă
sise un „voinicel" care îl interesa.

George M1HALACHE

de instruirea 
fiecare 

școli din

în primăvara acestui an, Everestul 
va fi asaltat de o nouă expediție. 
O organizează Clubul alpin italian 
(C.A.I.) cu substanțialul sprijin ai 
statului și al forțelor armate. Este 
prima expediție italiană pe acest 
vîrf și conducătorul ei. un om de 
munte cu vastă experiență, Guido 
Monzino, dispune de condiții optime 
pentru această, fără îndoială, dură 
confruntare cu înălțimile, cu zăpe
zile și ghețarii, cu viscolele necru
țătoare

Efectivul propriu-zis al expediției 
va număra 63 de persoane, iar au
xiliarele sale vor consta din 50 șer 
pași și 1500 hamali. Materialele, 
echipamentul și alimentele necesare 
totalizează nu mai puțin de zece 
tone > Expediția va beneficia și de 
aportul a două elicoptere special 
construite pentru zboruri de altitu
dine. precum și de un „nucleu-ra- 
dio“ care va permite nu numai co
municarea între diferitele sale gru
puri, dar și cu centrul de la Roma 
al Aeronauticii italiene.

Grupul alpiniștilor italieni, prin
tre care se află experimentați că
țărători ai stîncilor ca M. Mînuzzo, 
S. Messner, M. Dotti și milanezul 
(cu nume predestinat) Marco Polo, 
se află de mai multe zile în Ne
pal. Startul în marea 
mează să se dea la 8 
localitatea Lukla. ea 
la 2200 m altitudine.
propiere Ia tabăra de bază — si
tuată la cca 5 400 m — va dura, 
în principiu, trei săptămîni. Rămîne 
de văzut, firește, în ce măsură sta
rea timpului va permite utilizarea 
elicopterelor.

Se apreciază că instalarea taberei 
de bază va fl gata spre sfîrșitul 
lunii martie, cînd va începe urcu
șul pentru instalarea celorlalte ta
bere. Pînă sub peretele Șeii de sud 
vor fi create 6 tabere. Cea de a 7-a 
urmează a fi Instalată chiar pe 
Șaua de sud, iar a 8-a tabără, 
care va constitui - punctul de 
plefare în a’saltul final al virfului, 
va fi amenajată la 8 500 m.

aventură ur- 
febraarie din 
însăși aflată 
Marșul de a-

„Copiii* Iul Monea... Poate că prin
tre acești mici boxeri, care încearcă 
să dezlege tainele „nobilei arte4*, se 
află și marele campion de miine. 
Poate că nu. Oricum, boxul îi for
tifică, îi învață să fie curajoși.

PETRE CONST ANTINESCU, CRA- 
IOVA. Ștefan Covaci își continuă acti
vitatea de antrenor, la Ajax Amsterdam, 
pînă la 1 iulie a.c., cînd îl expiră con- 
tr actul. .

ION NIJEKI, SATU MARE. „Vă chea
mă, într-adevăr, Ion Poștașu 7“ Bănuiți 
că nu 7 Mă surprinde, oricum, că n-ațl 
auzit de familia Poștașu. Din tată-n fiu 
răspundem la scrisori I

UN GRUP DE ELEVI DE LA LICEUL 
AGRICOL TULCEA. Iată o întrebare 
care ni se pune pentru prima oară, deși 
aduce în discuție un fapt deosebit de im
portant: „Dacă după primul meci de 
simplu, din cadrul unei întîlniri pentru 
Cupa Davls, unul dintre jucătorii titulari 
devine Indisponibil, poate fi înlocuit de 
jucătorul de rezervă, la Hrmătorul meci 
de simplu 7“. Nu 1 Și este de neînțeles 
de ce nu este abrogată această preve
dere regulamentară, care nu ține seama 
nici de o posibilă accidentare a unui 
jucător, în drum spre stadion, în auto
mobil sau pe jos. Practic, rezerva nici 
nu există. Jucătorul respectiv nu este 
considerat „daviscupman-, chiar dacă a 
susținut un meci, atunci cînd soarta in

loc, de pe acum,

înlocuise — pier- 
indiferent de re- 
jucătorii titulari.Am

tîlnirii era decisă și el 
zînd punctul dinainte, 
zultat — pe unul din

MARIA StRB. COMUNA TINCA. „ 
14 ani și îmi place foarte mult fotbalul. 
Știu ci Dinu, de la Dinamo, va împlini, 
la 2 august, 25 de ani. Cred, însă, că 
Boc este mal tînăr decît el, dar tatăl 
meu mă contrazice4*, cu riscul de a-mi 
purta pică, trebuie să vă contrazic și 
eu : Boc „merge" pe 27. La 3 iunie, îi 
și împlinește.

TON HtRLAlANU, TECUCI. Sentința 
de condamnare pronunțată împotriva 
lui Cassius Clay, care a refuzat să par
ticipe la războiul din Vietnam, a fost 
casată, considerîndu-se ilegală. Fostul 
campion mondial n-a făcut nici o zi de 
închisoare.

FRANCISC SZABO, ODORHET. I-ați 
scris lui Haidu (Steaua), rugîndu-1 să 
vă trimită o fotografie sau un tricou. 
Și vă surprinde faptul că n-ați primit 
nici un răspuns. Pe mine nu mă sur
prinde, mai ales dacă mă refer la ceea 
ce i-ați cerut : un tricou. Este adevărat 
că nu i-ați cerut un elicopter, dar, ori
cum, sportivii nu pot da curs unor ase
menea rugăminți, care înseamnă chel
tuială de bani și de timp. Și raportați 
acestea la numărul suporterilor care pot 
avea astfel de pretenții. Dacă îl sim
patizați realmente pe Haidu, lăsați-1 să 
se pregătească și nu-i cereți să facă pe... 
Ion Poștașu. Ar fi și neconvenabil ca 
el să răspundă la scrisori și eu să trec 
în locul lui, în poarta Stelei, în retur !

ADRIAN CHERCIU, PITEȘTI. Este așa

vorba, de aseme- 
de starea vremii, 
ninsorile sint ex- 
de abundente, iar

Cu tot echipamentul 
excelent de care dis
pun, alpiniștii italieni 
și colaboratorii lor vor 
trebui să facă față unor 
dificultăți inevitabile. 
Este vorba, mai ales, 
de cascada de ghețari, 
întinsă pe o diferență 
de nivel de 1 000 metri, 
care nu poate fi oco
lită. aflîndu-se pe 
„drumul Everestului". 
Este 
nea. 
Aici 
trena 
vîntul atinge adesea o 
viteză de 200 km pe 
oră.

Pentru ultima etapă, alpiniștii vor 
avea — potrivit observațiilor local
nicilor — 2—3 zile mai liniștite, care 
se situează între prima și a doua 
săptămînă a lunii mai.

O nouă întreprindere a alpiniș
tilor, plină de riscuri nebănuite, ne 
va atrage atenția, în lunile urmă
toare, spre pata intens cafenie din 
nordul Indiei, acolo unde se află 
„zeița mamă a pămîntului”, cum 
sună numele Everestului in graiul 
tibetanilor.

Sebastian BONIFACIU

STIATI CA...
9 5

...dorul de atletism îl mal aduce, din cînd în cînd, în concursuri, pe Valeri 
Brumei T Recent, lntr-un concurs de sală desfășurat la Moscova, el a trecut peste 
ștacheta ridicată la 2,05 metri.

...în Olanda, patinajul face concurență... fotbalului ? Și, pentru a evita o ase
menea... ciocnire, s-a decis amînarea etapei de campionat din 18 februarie, intiucit 
la această dată televiziunea olandeză va transmite. „în direct-, mai multe secvențe 
ale unui concurs internațional de patinaj.

...la o recentă licitație de tablouri care a avut loc la Vlena un mare comer
ciant a plătit suma de un milion de șilingi austrieci pentru un tablou reprezentind 

o fază de fotbal șl fiind Intitulat „Meciul secolului". Tabloul a fost realizat In 1952 
de pictorul Fritz Hunderwasser.

...doi cunoscuțl sportivi finlandezi, schiorul B. Maentyranta șl alergătorul J. 
Vaatainen au început pregătirile pentru crearea unui sindicat al sportivilor din țara 
lor. Principalul scop al acestui sindicat este ajutorarea sportivilor de elită, fie In 
timpul pauzelor forțate cauzate de accidente, fie in momentul ctnd părăsesc activi
tatea de performanță șl au nevoie să lșl găsească o ocupație pentru restul vieții.

„EDITIONS AMPHORA"
AU PUBLICAT RECENT

de H. Firan și N. Massano
Intr-unui din ultimele sale numere 

cotidianul francez de sport „L’Equlpe- 
publică o recenzie a cărții de 
specialitate ..Handbal", apărută în 
cadrul „Edițiilor Amphora”, ia sftr- 
șitul anului trecut. Unul dintre co
autorii manualului — alături de pro
fesoara de educație fizică Nlcolle 
Massano — este compatriotul nostru 
Haralambie Firan, asistent la I.E.F.S 
București, fost antrenor al echipei 
reprezentative a Tunisiei.

Recenzia — analtzlnd cu pertinen
ță cele peste o sută de pagini ale 
cărții — menționează apariția „unei 
opere foarte complete", la redacta 
rea căreia un mare aport șl-a adus 
tehnicianul român, venit dintr-o țară 
în «zare handbalul a atins cele mai 
Înalte culmi.

Cuprinzând două părți — prima 
tratează o ,,analiză minuțioasă a 
problemelor de tehnică", cea de a 
doua se ocupă de „diferitele ta«stlci 
de atac șl apărare" — cartea «se re
comandă «a un manual interesant, 
acoperind problemele complexe ale 
handbalului modern șl făcînd toto
dată — prin contribuția umila dintre 
autori — o excelentă propagandă 
mișcării «sportive din România.

cum «puneți dv. ; fostul Internațional. 
Jean Lăpușneanu. care a apărat poarta 
echipei naționale de fotbal, la C-M. din 
1930, este membru în biroul colectivului 
de avocați Pitești, șl nu președintele 
Colegiului județean, funcție pe care o 
deține avocatul Tralan Zlmnicaru, fost 
șl acesta jucător de fotbal, la Oltul Tg. 
Măgurele. Facem cuvenitul... schimb de 
locuri.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Atlt dez- 
nodămîntul meciului cu Foreman, cit șl 
faptul că Joe Frazier a fost însoțit de 
polițiști, pînă în dreptul ringului, v-a 

îndemnat să mulați tocul în călimară 
șl să dațl la iveală un catren (reușit 1) : 
tn meci, văzlnd că nu reziști
Și loviturile te-ating, 
Mi-am zis : aceiași polițiști
Mai bine te păzeau în... ring !

HANS BATLTHES, SIGHIȘOARA. Nu 
știu dacă v-am descifrat bine numele, 
pentru orice eventualitate, îmi cer scuze, 
deși nu e vina mea, ci a dv. La 14 ani, 
măsurați 1,87 m. Din punct de vedereDin punct de vedere

Foreman

al înălțimii, aveți ___ ___ .. _______
orice echipă divizionară de baschet 
sportul dv. preferat. Dar, văd că 
pasionează și fotbalul. Iată adresa ce
rută : Universitatea Cluj — Piața Păcii 
nr. 1-3.

MICU SAINER, PLOIEȘTI. Un alt ca
tren, tot din Ploiești, pe marginea me
ciului Frazier — Foreman, Inspirat de 
faptul că, în ziua meciului, 
împlinea 25 de ani : 
Pe Joe, el l-a „terminat". 
Urgent, lovind fără cruțare. 
Desigur, era așteptat. 
Acasă. Ia... aniversare 1

NELU S., TEIUȘ. 1. Adresa 
U.T.A. : strada Poetului nr. I. 
spun și orașul ? 2. Ultimul meci 
rugby dintre România și Italia, dispu
tat la 11 aprilie 1971, la București, s-a 
Încheiat cu scorul de 32—6 în favoarea 
jucătorilor noștri. Deci, așa cum ați 
susținut dv.

Ilustrații : N. CLAUDiU

echipei 
Să vă 

de

Chiar dacă dispun de un echipa
ment ultramodern, alpiniștii duc o 
luptă extrem de dură cu muntele 
și intemperiile pe

„optmiarilor" din
povârnișurile 
Himalaia.

Everest are

I

Prima expediție pe _ ____
loc în 1921, cînd G. Mallory atinge 
Șaua de nord (7 007 m). în 1922, 
aceiași Mallory — împreună cu 
Norton șl Sommerwell — urcă 
pînă la 8 225 (fără măști cu oxi
gen). 1924 — Norton și sommer- 
well ajung la 8 572 m, dar abia 
peste 29 de ani ultimii 276 m, pînă 
la vîrf, sint pentru prima oară 
străbătuți de. Hillary și Tensing.

« >
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HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ÎN FAȚA CELUI MAI DIFICIL EXAMEN
DIN ACEST SEZON: MECIURILE CU M.A.I. MOSCOVA

ln ediția a X-a a C.C.E. (1371), Steaua a ajuns In finala competiției, depășind in penultima etapă a între
cerii redutabila echipă iugoslavă Partizan Bjelovar. Iată o imagine din meciul retur al semifinalei, in care Gruia 
înscrie, protejat de Gațu. Foto : M. THEO

Abia s-au stins ecourile dîrzelor dispute prilejuite de ultimul turneu 
din cadrul turului de iarnă al campionatului masculin de handbal si sala 
„Victoria" din Ploiești va găzdui o altă întrecere așteptată cu interes, 
ce șe anunță dacă nu mai îndîrjită atunci cel puțin la fel d« echilibrată 
ca cele anterioare. Este vorba despre meciDl tur din cadrul sferturilor de 
finală ale C.C.E. la handbal masculin, în cadrul căruia se vor afla fată-n 
față campioanele României și Uniunii 
ua București și M.A.I. Moscova.

Sovietice, mai precis forvn»țHle Stea-

de echipe), 
major al 

perioadă, 
acest 
rînd.

CONSTANTIN VĂIDEANU [A. S. A.], CÎȘTIGĂTOR
AL „CUPEI STEAGUL ROȘU“ LA SLALOM SPECIAL

POIANA BRAȘOV, 3 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Și în acest sfirșit de săptămînă, 
organizatorii competițiilor de schi — 
de data aceasta cei ai competiției 
dotate cu „Cupa Steagul roșu" — 
au trebuit să se mulțumească cu 
un slalom special, relativ scurt 
(250 m), aranjat în porțiunea cu
prinsă între cabana „Cristianul 
Mare" și „Poiana Doamnei".

Pîrtia este ușoară, adică prea 
puțin înclinată, oblică și destul de 
greu se pot monta pe ea mai mult 
de 40—45 de porți, ceea ce pen
tru data la care ne aflăm și mai 
ales în perspectiva apropiatelor 
campionate balcanice este — cre
dem — destul de puțin.

Desigur, concurenții parcurg tra
seul care li se impune și, din acest 
punct de vedere, meritele învin
gătorului — Constantin Văideanu 
—nu apar micșorate de condițiile 
existente, acestea 
rora. Dimpotrivă, 
re rezonanță în 
pentru faptul de 
victorie în fața lui Virgil Brenci 
și Marian Burehi, recent întorși 
dintr-un turneu de pregătire și de 
concursuri în Iugoslavia și Aus
tria, precum și a altor sportivi ex
perimentați.

Arma învingătorului a fost azi (n.r. 
ieri) elanul inepuizabil, cheltuit cu 
știință, dar egal în ambele manșe. 
Virgil Brenci și Dorin Munteanu, 
mai experimentați, au încercat to
tul 
în

iubitorilor 
Cîștigătoa- 
a găsit în 
adversară 

mai

fiind egale tutu- 
găsește o oareca- 
lumea schiului 
a fi repurtat o

pentru a răsturna ierarhia, dar 
final au trebuit să se mulțu-

mească cu locurile doi și, respec
tiv, trei.

Startul a fost destul de populat 
(44 de concurenți), iar numărul 
normal de descalificări și abando
nuri (opt) ne indică că proba n-a 
fost prea grea, deși din punct de 
vedere al spectacolului ea a fost 
plăcută și deosebit de atractivă.

La fete, situația se menține în 
continuare neschimbată. Un mă
nunchi de cîteva entuziaste (ieri 
12) continuă prin prezența lor o 
activitate altădată de mare succes 
și audiență în rîndul 
acestui splendid sport, 
rea, Daniela Munteanu, 
Elena Neagoe singura
care i-a opus o rezistență 
eficace și riscantă, după ce prin
cipalele contracandidate de la Di
namo Brașov, Iudith Tomory și 
Georgeta Băncilă, au abandonat 
din cauza erorilor proprii.

CLASAMENTE, băieți, 250 m, 
45 porți, 80 m diferență de nivel: 
1. CONSTANTIN VĂIDEANU 
(A.S.A. Brașov) 66,8; 2. Virgil 
Brenci (A.S.A. Brașov) 67,7 ; 3. Do
rin Munteanu (C.S.U. Brașov) 68,7; 
4. Nicolae Crețoi (C.S.U. Brașov) 
69,1 ; 5. Marian Burehi (Schi-Bob- 
Club Sinaia) 69,9; 6. Marin Foc- 
șeneanu (Schi-Bob-Club Sinaia) 70,8.

Fete: — același traseu: 1. DA
NIELA MUNTEANU (A.S.A. Bra
șov) 80,5, 2. Elena Neagoe (Carai- 
manul Bușteni) 83,2, 3. Nela Simion 
(Lie. experimental Predeal) 88,2, 4. 
Angela Manole (Lie. experimental 
Predeal) 92,0, 5. Cristina Ene (Llc. 
experimental Predeal) 92,3, 6. Ioa
na Donca (Dinamo Brașov) 96.7.

Mihai BARA

NICOLAE CRISTOLOVEANU [A.S.A. Brașov]

ȘI ARBITRII AU 0 „IARNA GREA
Gheorghe Limona este — în lu

mea fotbalului nostru — o perso
nalitate care nu mai are nevoie de 
o prezentare specială. Este suficient 
doar să reamintim, cu acest prilej, 
că Gheorghe Limona are o activi
tate neîntreruptă de peste 20 de 
ani în arbitraj — însumînd un im
presionant număr de aproape 1000 
de meciuri oficiale, conduse în țară 
și peste hotare ; că în 1970 i-a fost 
conferit titlul de cel mai bun ca
valer al fluierului, iar un an mai 
tîrziu ecusonul F.I.F.A.; că în pal
maresul său personal sînt înscrise 
două finale de Cupa României, una 
balcanică și patru întîlniri inter- 
țări...

Recent l-am întîlnit pe Gheor
ghe Limona — economist, șef de

Pentru amatorii de handbal, sim
pla citare a acestor două puter
nice echipe, cu un excelent renume 
pe plan european, este suficientă 
pentru a înțelege că, miercuri seara, 
la Ploiești, se vor înfrunta două 
dintre formațiile cu cele mai certe 
șanse de a cuceri trofeul. Pentru 
ceilalți, mai puțin avizați în ale 
handbalului, este suficient să a- 
mintim că, imediat după consuma
rea tragerii la sorți a sferturilor de 
finală, toți specialiștii și comenta
torii prezenți la Dusseldorf au a- 
preciat că meciul Steaua — M.A.I. 
Moscova este „capul de afiș" al a- 
cestei etape a întrecerii, putînd fi 
foarte bine socotit drept o autentică 
finală. Diar nu numai atît. în echipa 
română (Gruia, Gațu. Stoekl. Dincă, 
Orban, Birtalan, Klcsid), cit și la 
M.A.I. Moscova (Maximov, Kuliov,

roși 
bal 
iti

Klimov, Ilijn, Vilson. Maborin. Pa
nov, Ogarezov) activează num 
internai tonal;, jucători ce har 
cu o valoare unanim recunos

Lesne de înțeles, deci, că hand- 
baliștii de La Steaua se află în ia;a 
uneia dintre cele mai diiicile par
tide disputate de ei in ultima vre
me. Cu atît mai dificilă, cu cit 
primul joc are loc pe teren pro
priu (de fapt, propriu este un fel 
de a spune...), ceea ce constituie 
un avantaj pentru— adversar, care 
avînd meciul retur acasă are și po
sibilitatea de a-și doza de așa ma
nieră efortul incit să poată realiza 
calificarea. Dar, nu este în intenția 
noastră să încercăm acum a face 
o evaluare a șanselor celor două 
formații aflate în lupta pentru ca
lificarea în semifinalele C.C.E. Ceea 
ce dorim este să precizăm că acest

face

LUCRĂRILE CU TEMATICA SPORTIVA

lucru 
jucă- 
com- 
cam-

„sfert" al prestigioasei competiții 
europene, în care cu prilejul acestei 
ed.ții (a XH-a) s-a stabilit un re
cord de participare (25 
reprezintă evenimentul 
handbalului din această

Avem speranța că de 
sint convinși, în primul
tarii echipei Steaua, a căror 
portare în ultimele etape ale 
pionatului a fost foarte contradic
torie. După cale trei etape de la 
Galați, în care bucureștenii s-au 

portat excelent, au urmat jocu- 
de la Ploiești, în cadrai cărora 
fost martorii acelui 6trrprinză- 
_colaps" din meciul cu Univer- 
:ea București. Fluctuația de for-

CAMPION NAȚIONAL
(Urmare din pag 1)

LA

ccm 
rile 
am 
tor 
sita
mă a fost evidentă și în meciul cu 
Dir.3mo București. După un în
ceput foarte bun. cînd a lăsat im
presia că va cîștiga de o manieră 
categorică, Steaua a fost egalată 
spre final și a învins, am spune, 
pe linia de sosire. Se pare că prin
cipala cauză a acestor neașteptate 
căderi, extrem de periculoase în me
ciurile de cupă, o constituie nu atît 
pregătirea fizică, tehnică sau tac
tică, ci mai ales cea de voință. 
Numai și numai așa se pot explica 
aceste periculoase curbe în evo
luția echipei.

Pentru scest motiv, am conside
ra: necesar să subliniem că în me- 
c.ul cu M.A.I. Moscova nu atît or- 
sol.ul sau evidențierea unuia din
tre valoroșii jucători ai echipei 
Steaua este ceea ce contează mai 
mult, ci bunul renume al forma
ției (câștigătoare a C.C.E. în 1968 
și finalistă în 1971) și, în ultimă 
instanță, prestigiul handbalului ro
mânesc. într-o astfel de partidă; în 
care fiecare gol valorează însutit, 
Steaua trebuie să acționeze ca un 
tot unitar, ca o ECHIPA în adevă
ratul înțeles al cuvintului și nu ca 
o selecționată de capricioase ve
dete...

ieri, în cursa seniorilor de către 
Victor Fontana. Astfel, Cristolo- 
veanu și-a confirmat încă o dată 
poziția de „șef de promoție" al ti
nerilor biatloniști, probînd, în ace
lași timp, certele sale calități. Me
rită remarcată și buna comportare 
a mai 
niorul 
tit de 
roiu și 
pregătit de
Dumitru Mușat, se adaugă primi
lor doi clasați și ne dau garanții 
certe pentru viitor. Ei au ocupat, 
în final, locurile 3 și 4.

Trebuie, însă, amintit și un fapt 
neplăcut care, ieșit în evidență în 
proba anterioară, de seniori, s-a 
manifestat și astăzi (n.r. ieri) : tra
gerea este încă deficitară. O scuză 
ar putea fi oboseala acumulată pe 
un traseu dificil. Dar vizibilitatea 
bună și lipsa rafalelor de vînt pu
teau facilita evoluțiile din poligon.

tînărului său adversar, ju- 
Gheorghe Păunescu, pregă- 
Nicolae Burehi. Ion Lăză- 
Gheorghe Kcreszi, ultimul 

lectorul universitar

Colin ANTONESCU

DIN CUPELE EUROPENE

(Polonia). 
București

cum se știe, echipele de 
Dinamo și Steaua susțin.

anului trecut
Foto : Theo MACARSCHI

La „Salonul național al carțir, editura Stadion prezintă întreaga producție 
editorială a

SPORTIVII FRUNTAȘI AU FĂCUT

0 DEMONSTRAȚIE LA PIATRA NEAMȚ

(Urmare din pag, I)

ce se vor acorda la închiderea „Sa
lonului" — se află „Pagini din bo
xul european", „Baschetul în școală". 
„Fotbalul n-a fost creat de diavol", 
„De Ia Napoli la Essen" și „Unga
ria" (ghid turistic), care se disting 
printr-o deosebită tehnoredactare și 
prezentare grafică.

Dar, ceea ce preocupă în cea mai 
mare măsură pe editorii cărții spor-

dS/nde 
nfergem

FOTBAL (Meciuri amicale). 
Stadionul Ciulești, ora 10,30 i 
Rapid — Metalul București, 
stadionul Progresul, ora 10,30 ! 
Progresul — Sportul studen
țesc ; stadionul Dinamo, ora 
11,00 i Dinamo — Dinamo (ti
neret).

POPICE. Arena Voința, ora 
9, întîlnirea internațională din
tre echipele Voința București 
șl Szpartakusz Budapesta (tur
neul individual masculin).

RUGBY. Stadionul Tineretu
lui, ora 10 i lotul reprezentativ 
de juniori — Olimpia (div. B), 
partidă de verificare.

VOLEI. Sala Institutului pe
dagogic. de la ora 10. întîlniri 
pentru desemnarea locurilor 
I —II și III IV, în cadrul con
cursului feminin „Cupa comer
țul socialist" (participă forma
țiile Universitatea, Spartac. 
I.E.F.S. București și Ceahlăul 
P. N’pamtv

tive este tipărirea unor lucrări cu 
un conținut care 6ă satisfacă cele 
mai exigente gusturi și preferințe.

„Noi dorim — ne-a declarat di
rectorul editurii, Ion Simion — să 
oferim cărți care să fie pentru cei 
ce le utilizează, mă gîndesc in pri
mul rînd la antrenori, profesori de 
educație fizică, studenți la I.E.F.S., 
un indispensabil instrument de lu
cru modern. De 
constituie o nouă 
ne intîlni direct 
au, astfel, ocazia 
pinia în legătură 
cute, cit și despre ceea ce ar mai 
dori să scoatem de sub tipar.

Deși îmi este greu să menționez, 
dintre cărțile apărute în 1972, pe 
cele care se disting printr-o va
loroasă realizare, voi aminti „Aler
gările de rezistență pentru copii și 
juniori", „Minibasehetul", „Fotbal 
— metode și mijloace", „înotul pe 
înțelesul tuturor", „Tenis"; „Opti
mizarea lecției de educație fizică", 
„Metodica predării educației fizice", 
„Fiziologia sporturilor", „Educația 
fizică și sportul de masă", cărți 
care au fost bine primite de toți 
specialiștii".

A treia ediție a „Salonului na
țional al cărții", care cuprinde în 
afara expoziției propriu-zîse și o 
serie de alte manifestări, se dove
dește a fi un excelent mijloc nu 
numai de a face retrospectiva edi
torială a anului trecut, dar și de 
a jalona activitatea viitoare.

aceea, „Salonul" 
posibilitate de a 
cu cititorii, care 
să-și exprime o- 
cu aparițiile tre-

LECTORAT LA
Clubul Steaua organizează luni 5 

februarie la ora 9, un lectorat știin
țific cu tema „Dinamica funcției 
neuromusculare și bazele sale endo
crinologie în cadrul ciclului săptâ- 
rnînal de antrenament la sportivii de 
oerformanță”.

ARBITRII MECIURILOR

După 
baschet 
săptămînă viitoare, jocurile tur din 
cadrul etapei a treia a sferturilor 

inalâ ale C.C.E. și Cupei cupe- 
Ambele reprezentante ale Ro- 
ei vor evolua în deplasare, iar 
urile vor fi conduse de urmă- 
arbitri : Fr. Bianchi (Italia) — 

J. Vielley (Franța) partida Juven
tud Badalona — Steaua (miercuri 7 
februarie!; H. Jakobs (R. D. Ger- 

Z. Darbowski 
ga — Dinamo

retur, de la 
februarie Steaua — 

15 februarie Dinamo — 
sala Floreasca, de la ora 20), vor 
fi conduse — ambele — de pere
chea de arbitri I. Szabo (Ungaria) 
și M. Alifraghis (Gercia).

București 
Juventud, 
Slavia, în

Nu
clasați au avut, așa cum aminteam, 
4 minute penalizare. Dar au fost 
alții care au tras foarte slab, doi 
dintre ei avînd chiar peste 20 de 
minute penalizare ! Pregătirea 
cifică pentru poligon trebuie, 
dar, să stea într-o mai mare 
sură în vederile antrenorilor 
tru perioada care urmează.

IATĂ CLASAMENTUL FINAL: 
I. Nicolae Cristoioveanu (AS.A.) 
66,46 (4 minute penalizare), 2.
Gheorghe Păunescu (Schi-Bob-Club 
Sinaia) 71,48 (4), 3. Ion Lăzăroiu 
(A.S.A.) 72,29 (6), 4. Gheorghe Ke- 
reszi (C.S.U. Oradea) 76,00 (9), 5. 
Ștefan Urs (Dinamo Brașov) 78,08 
(11), 6. Ion Catargiu (Tractorul 
Brașov) 79,44 (13).

Duminică are loc proba de șta
fetă pentru seniori. întrecerea se 
anunță deosebit de interesantă, de
oarece pentru titlul național sînt 
angrenate cele mai valoroase echi
pe, în componența cărora vor intra 
cei mai buni biatloniști ai țării. 
Formațiile A.S.A. și Dinamo, am
bele din Brașov, dispun la această 
oră de cel mai în formă sportivi 
în această dificilă ramură sporti
vă, dintre care amintim pe Victor 
Fontana (proaspătul campion na
țional la individual). Constantin 
Carabela, Nicolae Veștea, Nicolae 
Bărbășescu (A.S.A.), Gyorgy Vîl- 
moș, Gheorghe Gîrniță, Ion Țeposu 
(Dinamo). Deci, o cursă deschisă 
oricărui rezultat, dar care va fi 
decisă de precizia tragerilor în po
ligon.

a fost, însă, așa : primii doi

BIATLON [tineret]

GH. LIMONA
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în cadrul Ministerului Co- 
Interior — în împreju- 
puțin prielnice angajării 

fotbal.

serviciu, 
merțului 
rări mai 
unor discuții pe teme de 
Tentația acestuia s-a dovedit însă, 
pînă la urmă, de neînvins, așa în- 
cît, aproape firesc, ne-am găsit, la 
un moment dat, în situația de a 
vorbi tot despre... fotbal și, bine
înțeles, despre arbitraj.

— Cum apreciați, l-am întrebat, 
comportarea în ansamblu a cavale
rilor fluierului, din prima parte a 
acestui campionat ?

— Cu multe plusuri, dar și cu 
destule minusuri, determinate, ca 
pondere, de modul în care arbitrii 
îndeplinesc condiția randamentului 
maxim și, în același timp, de felul 
in care aceștia își onorează marile 
obligații ce le revin, înainte de joc 
și in teren. Aceasta presupune, pe 
de o parte, un stagiu îndelungat, 
o preocupare permanentă pentru

PRIMELE PAREIDE DE VERIFICARE
ALE OIVIZIONARELOR CRAIOVENE
Astăzi, cele două echipe divizio

nare craiovene, Universitatea și E- 
lectroputere, susțin primele lor me
ciuri de verificare din acest sezon.

Studenții, din rîndul cărora vor 
absenta jucătorii selecționați în lot, 
vor întîlni (stadionul Central) pe 
divizionara C Chimia Brăila, în 
timp ce Electropntere se va deplasa 
1a Motru, pentru a juca în compa
nia formației Minerul.

de pe ma- 
partea an- 
Chefaru șl 
C-tin Ste-

Loturile naționale de scrimă care 
se pregătesc in vederea marilor com
petiții ale anului au făcut o intere
santă demonstrație la Piatra Neamț, 
în sala de sport „Ceahlăul".

Spectatorii prezenți la această „pre
mieră" sportivă în orașul 
Iul Bistriței au primit din 
trenorului federal Vasile 
a antrenorului de spadă
lian explicații asupra regulamentului 
și asupra procedeelor tehnice folosite. 
Printre cei ce au evoluat pe planșele 
instalate în sala „Ceahlăul" s-au aflat 
numeroși fruntași ai scrimei noastre 
ca : Ana Pascu, Ileana Gyulai (flore
tă feminin), M. Țiu, A. Ștefan (flo
retă masculin), Al. Istrate, C. Bără
gan (spadă), D. Irimiciuc, Gh. Cul- 
cea (sabie), precum și o serie de 
elemente tinere incluse în primele 
garnituri : M. Mustață, C. Marin, Em. 
Oancea ț. a.

Demonstrația a constituit nu numai 
un prilej de verificare a stadiului 
de pregătire a sportivilor, dar și o 
bună propagandă pentru această dis
ciplină.

prof. C. NEMȚEANU-coresp.

O
SIBIUL A
PISTA DE

OFERIT VITEZIȘTILOR 
DIMENSIUNI OLIMPICE

Cinci noi recorduri in prima
SIBIU, 3 (prin telefon, de la tri

misul nostru). După patru ani, in 
sfîrșit, viteziștii noștri fruntași au 
avut la dispoziție o pistă de 400 m 
amenajată pe lacul Dumbrava de 
C.J.E.F.S. Sibiu și Școala sportivă 
din localitate, organizatorii celei 
de-a treia ediții a „Cupei Păltiniș".

Intrat în tradiția activității com- 
petiționale, concursul sibian (des
chis tuturor categoriilor de patina
tori) s-a bucurat de o participare 
valoroasă, în frunte cu actualii cam
pioni absoluți la seniori. Maria Taș- 
nadj și Vasile Coroș, precum și alți 
alergători consacrați ca Dan Lăză- 
rescu, Andrei Ocoș și juniorii din 
lotul național, care peste cîteva zile 
ne vor reprezenta, în U.R.S.S., la 
concursul internațional „Cupa Prie
tenia".

Pe inelul de gheață de dimen
siuni olimpice, rezultatele bune n-au 
întîrziat să apară : au fost stabilite 
cinci noi recorduri republicane la 
juniori și copii, recorduri care de 
data aceasta întrunesc toate con
dițiile de omologare. Autorii acestor 
frumoase performante — și în ace-

CLUBUL STEAUA
Refereați vor fi dr. Al. Parthenlu 

și dr.
Stnt 

fizică. 
tlvL

I. Neacșu.
invltafl profesori de educație 
antrenori, tehnicieni șl spor-

reuniune a „Cupei Paltini.'"
iași timp ciștigătorii probelor res
pective sint: Sanda Frum (Șc. sp. 
Sibiu) 51,0 pe 500 m junioare I (vx. 
51.T6), Eva Szigeti (Șc. sp. M. Ciuc) 
51,5 pe 500 m junioare II (v.r. 51.76), 
Carmen Dragoman (Șc. sp. Sibiu)
52.7 pe 500 m copii I (vx. 55,2). 
Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. Mu
reș) 13,6 pe 100 m copii III (v.r. 
13,7) și Heiga Iasch (Șc. sp. Sibiu) 
13,9 pe 100 m copii IV (vx. 14,5). 
Se cuvine să mai menționăm și e- 
voluția tînărului dinamovist bra
șovean Ladislau Focht, care a ega
lat recordul țării la 500 m juniori 
mici — 46,1. Toți seniorii aflați a- 
cum la Sibiu au obținut rezultate 
superioare celor de pe pista redusă 
de 300 m de la Tușnad, așa incit se 
anunță întreceri viu disputate în 
reuniunea finală de duminică.

Iată ciștigătorii celorlalte probe: 
senioare 500 și 1 000 m — Maria 
Tașnadi (S.C.M. Ciuc) 51.8 — 1:46,7 ; 
seniori 500 și 1 000 m V. Coroș (Di
namo Brașov) 44.8 
nioare I 1 500 
daș (Mureșul 
500 m băieți 
(Constructorul 
m băieți — M. Vrînceanu (Șc. sp. 
Sibiu) 5:21,2; juniori II 1 000 m 
fete — Eva Szigeti (Șc. sp. M. Ciuc) 
1:52,3; 1 500 m băieți — L. Focht 
(Dinamo Brașov) 2:34.0 ; copii I — 
500 m băieți — I. Opincaru (Șc. sp. 
Sibiu 49,7 ; copii I 100 m fete — 
Gydrgyi Kiss (Mureșul Tg. Mureș)
14.8 ; 100 m băieți — S. Ciortea (Șe. 
sp. Sibiu) 12,6: copii III 100 m 
băieți — D. iasch'CȘr sn.Sibiul 13 1

Traian IOANITESCU

1:31,1 ; ju- 
m fete — Liana Car- 
Tg. Mureș) 2:50,5: 
— Gh. Dumitrescu 
București) 46,5 ; 3 000

problemele teoretice și tehnice, o 
judicioasă folosire a experienței 
generale și proprii, personalitate, 
intransigență, imparțialitate, pasiu
ne. Pe de altă parte, ținînd seama 
de faptul că un arbitru este pus 
în situația de a face față, frecvent, 
unor mari eforturi fizice și psihi
ce, rezultă de aici și necesitatea 
stringentă a unui antrenament co
respunzător pentru joc și pentru 
competiție in ansamblul ei.

— în ce constă de fapt, aceas
tă pregătire a unui arbitru ?

— O bună pregătire a unui ar
bitru presupune o armonioasă îm
binare a condiției fizice generale 
cu ceilalți factori ai instruirii sale, 
tehnic, teoretic și moral-volitiv. 
Baza acesteia se realizează — ca 
și în cazul jucătorilor — în perioa
da de întrerupere a campionatului, 
cînd antrenamentele au ca scop a- 
cumulări cantitative, în special 
plan fizic și teoretic.

— Referindu-ne, concret, la 
tuala perioadă de pregătire, ce 
puteți spune despre activitatea
și a celorlalți arbitri bucureșteni ’

— Personal, am început antrena
mentele — cu o etapă de acomo
dare — în urmă cu aproape o lună, 
la Mangalia, unde timp do zece 
zile am realizat un program de 
gimnastică, alergări si reîmorosnă- 
tare a cunoștințelor de regulament, 
în următoarea etapă — care se des
fășoară în prezent — pregătirea a 
căpătat un caracter centralizat Și 
dirijat. O dată pe săptămînă in « 
sala „Steaua", grupul arbitrilor 
bucureșteni — printre care N. Pe- 
triceanu, C. Ghemigean, A. Bentu, 
M. Bică, C. Niculcscu, C. Petrea, 
C. Dinulescu, V. Pădureanu — par
ticipă la o ședință de antrenament 
fizic general. Separat de aceasta, 
fiecare dintre noi își completează 
instruirea după un program pro
priu, în aer liber și acasă, pentru 
studiu și documentare.

— Cum s-ar spune, și arbitrii au 
o „iarnă grea", ca și jucătorii 7

— Cine vrea să aibă cu adevă
rat satisfacții, mai tîrziu, in 
pionat, și să se achite cum s 
vine de marile obligații ce li 
cumbă conducerea unui joc. 
buie să suporte rigorile unei 
menea ierni grele. Arbitrajul 
o treabă chiar așa de ușoară, 
o mai consideră încă unii.

Mihai IONESCU
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PROGRAMUL ECHIPEI
F.C. ARGEȘ 

ÎN LUNA FEBRUARIE

u.-M;
•,?, &

Mîine, 
într-un _ ..... ... ___ _____
Fotbaliștii piteștenl vor susține două 
jocuri. Primul, la 7 februarie, cu e- 
chipa Karl Marx Stadt și al doilea, 
la 10 februarie, cu Carl’ Zeiss Jena 
— campioana de anul trecut a R.D.G. 
Ea 11 februarie, argeșenii urmează 
să se întoarcă în țară, unde se vor 
pregăti timp de o sâptămînă,. după 
care vor efectua un nou turneu de 
trei jocuri, de data, aceasta în Israel 
(20 februarie — 4 martie). Vor face 
deplasarea următorii jucători : Stan, 
Pigulea, Olteana, Vlad, Ivan, Mustă- 
țea, M. Popescu, Radu, Roșu, Jercan, 
Kassai, Ariciu, Ciolan, Nedelcu. Ju
cătorii Dobrin și Troi, componenți 
ai lotului reprezentativ, vor partici
pa numai Ia turneu] din Israel, ei 
urmînd să sosească la Tel-Aviv în 
ziua de 21 februarie, venind direct 
de la Madrid după disputarea ulti
mului joc al lotului tn Spania.

echipa F.C. Argeș va pleca 
turneu în R, D. Germană.

-pt
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CARE ESTE ADEVĂRATA VÎRSTĂ A OL IMP1 CI LOR ?
® 0 lege a periormanței; virsta cronologică 0 Rezultatele de valoare mondială se obțin la virsta maturizării biologice

Excepțiile nu fac legi • Infirmarea unor ipoteze „științifice"
în ultimul deceniu și jumătate, 

am avut satisfacția să particip la 
mai multe sesiuni și consfătuiri 

terne și internaționale. Dintre 
meroasele concluzii referitoare 
sportul de performanță, una a 
venit pregnantă.

in- 
nu- 

la 
de- 

luînd girul unir

mări-care se fenomenalizează sînt 
mile medii.

Din consultarea tabelului 
rat, care prezintă media de 
a tuturor participanților la J.O.
din 1896 (Atena) pînă în 1964 (To
kio) comparată cu cea din 1968

alătu- 
vîrstă

Nr 
cri.

Disciplina PARTICIPANTI CISTIGATORI
1896
1964 1968 1972

■
11896
1964 1968 1972

1 Atletism 25,3 25,5 26,4 24,9 26,6 25,7
2 Baschet 24,7 24,8 24,5 124,5 23,2 25,8
3 Box 22,7 23,3 24,0 25,0 21,9 23,2
4 Kaiac-canoe 26,51 25,6 25,fe 27,2 23,6 25,2
5 Canotaj 24,7 24,4 25,0 24,3 23,6 25,0
6 Călărie 36,2 35,8 32,8 36,4 >8,6 32,2
7 Ciclism 23,9 23,2 23,7 22,6 23,0 24,5'
8 Fotbal 25,0 23,9 24,5 25,2 24,7 25,6
9 Gimnastică 27,5 24,4 24,4 26,9 24,6 25,5

10 Haltere 27,3 26,7 27,3 26,4 26,8 29,1
11 Hoche* 27,0 25,3 25,5 27,2 26,1 28,7
12 Lupte 26,6 25,3 26,3 25,5 ^jC. y^>9 f 26,5
13 înot 21,0 20,7 21,0 24,5 R0,4 21 ,0'
14 Pentatlo 27,6 26,8 26,5 27,4 28,7 34,0
15 Polc 26,0 24,5 25,0 27,0 25,4 26,6
16 Scrimă 31,7 27,6 26,6 31,8 27,1 24,5
17 Tir 37,5 3^,0 34,0 54,2 32,5 33,3
18 Volei 25,8 25,2 24,4 26,1 26,5 25,5
19 Yachtlne 34,1 32,4 31,7 32,5 27,7 33,1

(plus-minus) mediei de .vîrstă a 
tuturor participanților. Interesantă 
apare situația că în unele disci
pline sportivii au devenit 
vîrstnici (atletism, baschet, 
taj. ciclism, haltere, lupte, penta
tlon, volei). Scăderi sesizabile apar 
la călărie, înot și scrimă.

Dar, măsura în care elementul 
tînăr ooate manifesta o tendință . 
de concentrare către vîrsteie ado- , 
lescenței — potrivit ipotezelor — 
ne-o spune coeficientul de densita
te. Am utilizat același procedeu 
comparativ, însă raportarea am fă- 
cut-o la categoriile de vîrstă doini- ....... 

n-ante (respectiv de la 16 la <0 :’î 
ani). Procentele menționate nu tră- 
doază o avalanșă către vîrstelp , >

mai '
cano-

:(

Vîrstă
(ani)

Densitate %
1896
1964 1968 1972

16 0,30 0,58 0,62
17 0,88 0,99 0,95
18 1.90 2,17 2,15
19 3,05 3,40 3,20
20 5,30 5,48 5,50
21 6,98 8,55 7,80
22 8,52 8,39 8,25
23 8,67 8,24 8,28
24 8,09 8,57 8,62
25 7,83 8,58 8,22
26 6,95 7,40 7,20
27 5,41 5,10 5,15
28 4,94 5,48 5,20
29 4,68 4,52 4,32
30 1 3,76 3,98 3,18

lait-motiv și anume că „asistăm 
la o scădere vertiginoasă a vîrste
lor sportivilor". Am preluat aceas 
tă ipoteză care crea monoideății 
și am supus-o unui studiu longitu

dinal asupra a peste 35 000 de spor
tivi, din 121 țări, care au partici
pat în cei 76 ani la edițiile Jocu
rilor Olimpice moderne deoarece 
fenomenul sportiv nu poate fi ex
plicat prin deducții sau excepții. 
Ceea ce poate surprinde aspectele

(Mexico) și 1972 (Miinchen), pre
cum și media cîștigătorilor pe fie
care ramură sportivă, constatăm 
că sporturile olimpice se practică 
de către persoane maturizate bio
logic. Media vîrstelor cîștigătorilor 
la ultimele Olimpiade se situează 
-- în general — în jurul mediei 
vîrstelor campionilor de la Olim
piadele precedente. Mai important 
este faptul că vîrstă victorioșilor 
olimpici se găsește în apropierea

mici. Cu excepția vîrstei de 21 ani, 
restul sînt, în general, staționare.

Așadar, ne permitem să infirmăm 
ipoteza că „asistăm la o scădere 
a vîrstelor atît a cîștigătorilor. cit ; _ 
șl a mediilor concurentilor" Une
le excepții n« pot crea ’egi și nici -
graba întineririi unor loturi nu
apare justificată fără o analiză j
științifică. Legile sportului de oer-
formanță sa bazează pe „acta non 
verba".

prof. CORNELIU RADUT
Central de cercetăm științifice

al C.N.E.F.S.
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• Poziția echipelor României— 

locul 6 la fete si 9 la băieți
• Formațiile Spaniei (m) și 
R. D. Germane (f) au urcat in da* 
$amente>Cel mai slab sezon al

baschetbalistelor iugoslave

Sezonul baschetbalistic internațio
nal 1972 a adus mari satisfacții eu
ropenilor. Pentru prima oară în is
toria acestui sport, o reprezentantă 
a bătrinului continent — reprezen
tativa Uniunii Sovietice — a cu
cerit titlul olimpic. In acest fel. Ia 
această oră, două formații europene 
se află în posesia celor mai pre
țioase titluri ce se atribuie în arena 
baschetului. Iugoslavia deține titlul 
mondial, iar U.R.S.S. pe cel olimpic. 
De altfel, aceste două formații s-au 
impus destul de net și în anul tre
cut, aflîndu-se în fruntea clasa
mentului alcătuit de ziarul nostru 
pe baza tuturor rezultatelor din 
partidele directe (150) susținute de 
26 de echipe europene.

Pe locul I, cum este și normal 
câștigătoarea de la Munchen. Bas- 
chetbaliștii sovietici s-au întilnit în 
1972 de trei ori cu actualii cam
pioni ai lumii, cîștigînd de două 
ori (96—87 și 74—67) și pierzînd o 
dată (92—99). Aceasta a fost, de 
altfel, singura înfrîngere a lui Ser- 
ghei Belov și a coechipierilor săi 
în întregul sezon. Naționala iugo
slavă, deși clasată doar pe poziția 
a 5-a la Olimpiadă, a demonstrat, 
că rămîne pe mai departe o aspi
rantă cu serioase pretenții la su
premație.

Marea surpriză a sezonului ne-a 
oferit-o evoluția selecționatei spa
niole, clasată pentru prima oară pe 
locul 3. Această echipă a înregis
trat un procentaj foarte bun la ca
pătul celor 20 de meciuri susținute, 
a învins și Iugoslavia (91—84 la 
Barcelona), avînd mari șanse de 
a-și păstra poziția și la capătul 
campionatului european din acest 
an, în care va evolua pe teren pro
priu. în continuarea clasamentului 
— două formații redutabile care au 
totalizat procentaje asemănătoare : 
Italia a cîștigat de două ori în fata 
Cehoslovaciei (77—64 și 58—46) și a 
pierdut o dată (67—73), fiind astfel 
preferată pe locul IV.

Reprezentativa României se află 
pe poziția a 9-a, în urma echipelor 
Bulgariei și Poloniei, pe care le-a 
învins în 1972. Trebuie avut însă 
în vedere că tricolorii nu au susți
nut decît 9 meciuri în tot anul și 
au lipsit de la marile turnee pre- 
olimpice organizate în acest timp, 
realizînd un procentaj sub 50 la 
sută.

în fruntea plutonului feminin — 
statu quo. Echipa Uniunii Sovietice, 
net superioară nu numai prin gaba
ritul pivoților săi, ci și prin cali
tatea ridicată a jocului prestat, nu 
a fost învinsă nici în acest an. Ea 
se află secondată în clasament de 
selecționata Cehoslovaciei. întrecută 
de două ori : 55—60 cu Bulgaria, și 
42—89 cu U.R.S.S. într-un specta
culos come-back — echipa R. D. 
Germane, care împarte locurile 3—4 
cu cea a Bulgariei, medaliată cu 
argint la campionatul european de 
la Vama. Cele două formații și-au 
împărțit victoriile în partidele di
recte din acest sezon : 64—60 pen
tru R. D. Germană la Halle și 63— 
55 pentru Bulgaria la Varna.

Aleksandr Belov înscriind un „coș de aur" care a adus echipei Uniunii 
Sovietice, la MUnchen primul titlu olimpic

Fotoi OLYMPIA PRESS
Selecționata României se află 

clasată pe locul 6, eu o poziție mai 
jos decît în ierarhia ultimului cam
pionat european, totalizînd un pro
centaj de 50 la sută, mai slab decît 
cel obținut de Ungaria, echipă pe 
care jucătoarele noastre au învins-o 
in extremis la marea întrecere con
tinentală din Bulgaria. Neașteptat 
de slab — față de pozițiile deținute 
în sezonul anterior — se situează 
naționalele Franței și Iugoslaviei. 
Acestea au înregistrat însă de-a 
lungul întregului an mai multe re
zultate contradictorii (Iugoslavia a 
pierdut în fața Olandei cu 64—65, 
iar Franța a cedat Italiei cu 39—41 
și 36—37), ceea ce le-a slăbit în 
mod considerabil procentajele.

în încheiere, iată și cele două 
clasamente ale baschetului euro
pean în 1972 :

MASCULIN
1. U.R.S.S. 16 15 1 1373—1066 937o
2. Iugoslavia 14 11 3 1238—1027 78”/«
3. Spania 20 15 5 1730—1562 7570
4. Italia 19 12 7 1430—1268 637o5. Cehoslovacia 22 14 8 1G89—1612 63%
G. Franța 14 8 6 1067—1000 57*/«
7. Bulgaria 26 15 11 2125—1938 57%8. Polonia 28 13 15 2133—2187 46*/«
9. ROMANIA 9 4 5 690— 701 44%

19. Olanda 12 5 7 822— 817 41%
11. Ungaria 10 4 € 731— 774 ♦O’.
12. Grecia U 5 1 953— 855 J7%

FEMININ
1. U.R.S.S. 8 8 • 658— 352 1(W '•
2. Cehoslovacia 16 14 2 10Î5— 924 87%

3—4. Bulgaria 16 11 5 993— 909 or..
R.D. Germani 16 U 5 102€— 859 or.

5. Ungaria 18 10 8 1107— 942 »%
6. ROMANIA 12 6 6 «1— 7«M 5T •
7. Italia ■ 9 9 908— 881

8. Franța Z7 13 14 1501—1507 or.
9. Polonia 22 10 12 1294—1301 45».

10. Iugoslavia 16 S U 1037—1124 31%

Adrion VASIUU

BERNHARD RUSSI A ClȘTIGAT COBORlREA DE LA ST. ANTON
Pe pîrtia de 3 900 m (diferență de 

nivel 1020 m) de la St. Anton (Austria) 
L _ ‘
38-a 
dahar*, 
cîștigat 
2:25,66.
Franz 
Philipp

s-a desfășurat ieri, în cadrul celei de a 
ediții a „Trofeului Aalberg-Kan- 

cursa de coborire bărbați. A 
elvețianul Bernhard Russi în 
L-au urmat în clasament : 2.
Klammer (Austria) 2:27,75, 3.

Roux (Elveția) 2:27,96, 4. Bob

Cochran (S.U.A.) 
Zwilling (Austria)

In urma acestei 
-Cupei Mondiale* 
Roland Collombin

2^3,03 și 5. David 
2:23.30.
probe, tn clasamentul 
continuă să conduc* 

(Elveția) cu 131 p.
urmat de David Zwilling (Austria) 112 p 
și Bernhard Russi (Elveția) IOC p. Pe 
echipe : 1. Austria 1029 p, 2. Elveția 435 
p, 3. Franța 364 p.

ortul%Sggpn lume
IORIMN - PRUDENT

h fUA UNUI MICI CU CLM...a

LOS ANGELES. 3 (Agerpres). — 
Cu prilejul unei conferințe de presă, 
campionul mondial de box la cate
goria grea, americanul de culoare 
George Foreman, a declarat prin
tre altele : -Se vorbește de un meci 
intre mine și Cassius CUy. Nu am 
stabilit cînd mi roi intilni cu 
Cassius Clay. Cred ci trebuie să mă 
antrenez mult, să-mi perfecționez 
tehnica. Cassius este un mare sti
list”. întrebat de un ziarist dacă-1 
va învinge pe Clay, actualul cam
pion al lumii a spus : -Nu știu 
dacă-1 voi învinge, dar ar fi una 
dintre cele mai frumoase intilniri 
de box”.

J. O. DE IARNĂ ’76 AL 3-LEA FESTIVAL
AL FILMULUI SPORTIV

LORDUL KILLANIN VREA SA IMPUNĂ
0 CANDIDATURA AMERICANA

LAUSANNE, 3 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Monique Beriioux, director al C.I.O. 
a comunicat reprezentanților presei 
că duminică dimineața va avea loc 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
andinei de prezentare a dosarelor 
celor 4 orașe care candidează la 
organizarea Olimpiadei Albe din 
1976 și anume : Innsbruck (Austria), 
Tampere (Finlanda), Lake Placid 
(S.U.A.) și regiunea Mont Blanc cj

centrul la Chamonix (Franța). Apoi, 
comisia executivă a CJ.O. se va în- 
tîlni la amiază cu reprezentanții fe
derațiilor internaționale de sporturi 
de iarnă, care își vor da avizul în 
legătură cu instalațiile de care dis
pun orașele care candidează la or
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă 1976. Duminică după-amiază, 
vor fi prezentate rapoartele delega
țiilor 
după 
ciaiă

orașe lor-candidate la J.O„ 
care va avea loc ședința spe- 
a Comisiei Executive C.I.O.

Pentru a treia oară, în acest an 
va avea loc tradiționalul Festival 
internațional al filmului sportiv. 
El va fi găzduit de localitatea de 
sporturi de iarnă Oberhausen, din 
R. F. a Germaniei, în zilele de 22— 
26 octombrie. Edițiile precedente au 
avut loc în 1968 și 1970.

La această interesantă manifes
tare cinematografică dedicată spor
tului vor fi invitați, alături de ci
neaști, o serie întreagă de specia
liști și antrenori. Aceștia vor lua 
parte la o serie de reuniuni de lu
cru, în care va fi dezbătută tema 
„Importanța metodelor vizual-au- 
ditive în Instruirea sportivă", cil 
exemplificări practice.

C.M. DE PATINAJ VITEZĂ

DE CE TOCMAI 
LAKE PLACID? TELEX

SHEILA YOUNG (S.U.A.) Șl VALERI MURATOV (U.R.S.S.),
CEI MAI RAPIZI PE DISTANȚA DE 500m

au 
de

Pe stadionul Bislet din Oslo 
început campionatele mondiale 
patinaj viteză ale sprinterilor. Cursa 
feminină de 500 m a revenit Sheilei 
Young (S.U.A.) în 43,34, urmată de

• »*

Sylvia Burka (Canada) 44,70 și Atje 
Keulen Deelstra (Olanda) 44,92. în 
proba masculină pe distanța de 
500 m a cîștigat sovieticul Valeri 
Muriatov în 39,66. El a fost urmat 
de : Peer Bjoerang (Norvegia) 39,74, 
Lasse Efsklund (Norvegia) și Jos 
Valentin (Olanda) 39,80.

într-un interviu acordat presei in
ternaționale, lordul Killanin, pre
ședintele Comitetului internațional 
olimpic a arătat că a intervenit 
personal pe lingă organizațiile spor
tive americane ca Olimpiada de 
iarnă din 1976 să aibă loc la Lake 
Placid, deoarece un alt oraș ame
rican, Denver, fusese desemnat o- 
ficial ca gazdă a acestei 
Killanin a încheiat spunînd : 
că s-ar putea să fiu criticat 
legații celorlalte orașe care
dează, însă eu vreau să-i conving 
totuși pe americani să organizeze 
Olimpiada".-

Peste 4 ooo de spectatori au urmărit la 
Trevisio meciul international de box 
dintre echipele de amatori ale ItaUei și 
Franței. PugUlștU italieni au repurtat 
victoria cu scorul de 14—6. tn echipa 
franceză nu a figurat cunoscutul cam
pion Aldo Cosentino. Ambele formații 
au prezentat în general tineri puglliștl 
vizați să fie selecționați pentru cam
pionatele europene de la Belgrad.

SIMPOZIOANE DE MEDICINA SPORTIVA
CD PRIIEJIII UNIVERSIADEI DE IA MOSCOVA

MOSCOVA (Agerpres). — în 
cadrul unei recente ședințe a Co
mitetului de organizare a Univer
siadei — 1973, care se va desfășura 
în vara acestui an în capitala Uniu
nii Sovietice, s-a arătat că Palatul 
sporturilor și stadionul central 
„V. I. Lenin" din Moscova, precum 
și sălile clubului Ț.S.K.A. Moscova 
sînt pregătite pentru întrecerile 
gimnaștilor și baschetbaliștilor care 
vor participa la această competiție 
mondială.

Participanții la consfătuire au a- 
bcrdat, de asemenea, problema asis
tenței medicale ce va fi acordată 
sportivilor participanți. Cu acest 
prilej, s-a stabilit ca la toate com
plexele sportive care vor găzdui în
trecerile Universiadei să lucreze 
medici cu cea mai înaltă calificare, 
în zilele întrecerilor vor avea loc 
simpozioane în legătură cu medi
cina sportivă — a declarat A- 
leksandr Serenko, adjunct al mi
nistrului sănătății al U.R.S.S.

PE TERENURILE DE TENIS
DES MOINES. — In ultima finală 

— cea a probei de dublu — pe
rechea cehoslovacă Jan Kukal — 
Jiri Hrbec a învins cu 4—6, 7—6. 
6—1 cuplul Ion Tiriac (România) — 
Juan Gisbert (Spania).

scorul de 7—5, 6—3. Celelalte re
zultate înregistrate : Tanner (S.U.A.) 
— Carmichael (Australia) 6—7, 
6—2, 6—4 ; Rosewall (Australia) — 
Cox (Anglia) 6—2, 7—6 ; Riessen 
(S.U.A.) — Crealy (Australia) 6—3, 
6—0.

ediții. 
„Sigur 
de de- 
candi-

Cu prilejul unul concurs atletic pe tererl 
acoperit la Toronto, cunoscuta campi
oană americană Iris Davis a stabilit un 
nou record al lumii de sală in proba 
de 50 yarzl cu timpul de 5,5. ■*' '
record era ”* * * - ------—
miel Tyus.
■>
La Începutul 
Zagreb un 
masculin de _______  __  ___
și-a confirmat participarea șl ______
Cubei. După acest turneu, oaspeții vor 
mal susține cîteva meciuri amicale In 
compania formațiilor Iugoslave Zadar șl 
Partizan.

Vechiul 
de 5,6 și aparținea Wyo-

lunii mal va avea loc la 
mare turneu Internațional 
baschet. La acest turneu 

echipa

ATLEȚII SOVIETICI VOR EVOLUA IN S.U.A.
La 17 februarie va avea loc, pe 

teren acoperit, în orașul San Diego 
(California), un mare concurs in
ternațional de atletism. La acest 
concurs și-au anunțat participarea

și cunoscuții atleți sovietici Valeri 
Borzov, dublu campion olimpic în 
probele de 100 și 200 m, Ludmila 
Braghina, Iuri Tarmak și Evgheni 
Arjanov.

In cadrul unul concurs de sărituri cu 
schiurile de ]a trambulină, care a avut 
loc la Ironwood (Michigan), japonezul 
Konno a corectat recordul trambulinei 
„Cooper Peak", realizînd 135.940 m. Pină 
In prezent, cel mal bun rezultat reali
zat pe această trambulină aparținea 
norvegianului Hubach cu 134,112 m.

IN PISCINELE LUMII

Concursul Internațional de sărituri cu 
schiurile, desfășurat pe trambulina de 
la Berchtesgaden (R.F.G.), a fost cîști
gat de sportivul austriac Reinhold Ba- 
chler cu 218,3 p șl sărituri de 75,5 m și 
76,5 m. Pe locurile următoare s-au cla
sat concurențll elvețieni Josef Zehnder 
— 216,8 p și Hans Schmid — 216,7 p.

RICHMOND. — Tenismanul aus
tralian John Alexander confirină 
excelenta formă în care se află. în 
sferturi de finală, el l-a învins din 
ncu pe cunoscutul campion ameri
can Stan Smith. Alexander a cîști
gat cu 4—6, 6—3, 6—4, obținînd 
astfel, în decurs de trei săptămîni, 
a doua victorie în fața lui Smith. 
Celelalte rezultate tehnice : Emer
son (Australia) — Lutz (S.U.A.) 
6—4. 3—6. 6—2 ; Laver (Australia) 
— Richey (S-U-A.) 7—6, 6—3 ; 
Stockton (S-U-A.) — Dent (Austra
lia) 2—6, 7—6, 7—6.

MILANO. — In sferturile de fi
nală ale turneului internațional de 
teme pe teren acoperit de la Mi
lano, în partida centrală s-au în- 
tflnit americanul Toca Gorman și 
olandezul Tom Okker. Jucind foarte 
bine, Gorman a obținut victoria cu

DICK FOSBURY ÎNCÎNTAT DE CORNELIA POPESCU...
(Urmare din pag. If

invitației, ci faptul că atleta noas
tră este considerată — în ciuda ac
cidentului care i-a stopat anul tre
cut progresul — cea mai reprezen
tativă adeptă a acestui procedeu. 
Aș vrea să subliniez că, deși toate 
materialele prezentate au fost de o 
înaltă ținută, autorii lor fiind teh
nicieni reputați în atletismul mon
dial, săritura în înălțime a fost ur
mărită cu un plus de atenție, fiind, 
într-un fel, vedeta congresului. 
Poate și datorită prezenței lui Fos
bury, „părintele" flopului.

— Și pe noi tot flopul ne in
teresează in primul rînd. Care 
au fost problemele abordate în 
cadrul acestei teme ?

— Berny Wagner, antrenorul lui 
Fosbury, a prezentat un material 
intitulat „Tehnica și antrenamentul 
lui Fosbury". Nikolai Ozolin a citit 
lucrarea compatriotului său Iuri 
Diacikov (cel care l-a antrenat pe 
Valeri Brumei) în legătură cu „Prin
cipiile biomecanice ale săriturii în

înălțime, cu referire la flop", iar eu 
am prezentat un referat cu tema 
„Antrenamentul Corneliei Popescu*.

— în afara citirii materialului, 
care a fost, practic, activitatea 
dumneavoastră și a Corneliei ?

— După prezentarea referatului 
amintit, am comentat filmul (pro
ducție a studioului „ALSahia”), in
titulat „Atletism, emoții, neprevă
zut", prezentat „au ralenti”, în care 
Cornelia încerca doborî rea recordu
lui mondial de 1,92 m. Filmul a fo6t 
făcut cu ocazia Jocurilor Balcanice 
de la Zagreb, în septembrie 1971. 
Cornelia a fost atunci foarte a- 
proape de recordul mondial și fie
care încercare a ei stîrnea acum ru
moare în sală. Am prezentat apoi 
un scurt film (autor — Constantin 
Dumitru, lector la catedra de atle
tism a I.E.F.S.) cu cîteva exerciții 
din metodica pregătirii în stilul 
flop.

— Și demonstrația practică ?
— Demonstrația practică a fost 

chiar... o mică „demonstrație". Cor
nelia a sărit de 15—20 de ori la 
1.70—1,75 m și s-a descurcat foarte

b.ne, deși nu mai făcuse de mult 
sărituri la antrenamente. apo: a 
executat diferite exerciții specifice 
antrenamentului pentru Cop.

— Cum a fost apreciată la 
Madrid contribuția românească 
la lucrările congresului ?

— Foarte muiți dintre antrenori 
au consultat schițele și fotografiile 
cu exerciții, notindu-și unele din 
ele pe care le-au apreciat ca origi
nale. Profesorul Cacigal, rectorul 
LN.E_F„ ne-a invitat. împreună cu 
conducerea congresului și dțiva an
trenori, înmmindu-ne placheta de 
onoare a Institutului. La încheierea 
lucrărilor congresului, toți partici
panții au ținut să aibă, pe diploma 
oferită cu acest prilej, semnătura 
Corneliei Popescu alături de aceea 
a lui Dick Fosbury.

— Ce părere are Fosbury 
despre Cornelia ?

— Campionul de la Mexico mi-a 
mărturisit că este impresionat de 
săritura foarte „curată" a Corne
liei. I-a urat, de altfel, mult succes 
în tentativa ei de a reintra în lupta 
pentru întîietate.

...ȘI PROMISIUNEA CAMPIOANEI NOASTRE
Prezența atletei noastre Cornelia 

Popescu la Madrid, cu prilejui Con
gresului internațional al antrenorilor 
de atletism, congres ce-a avut pe 
ordinea de zi și problema stilului 
„flop" — a fost subliniată de presa 
spaniolă de specialitate. Cel mai 
mare cotidian sportiv spaniol, „AS", 
a publicat un interviu cu săritoarea 
româncă, interviu pe care îl redăm 
ntai jos :

Cornelia Popescu, simpatica atletă 
din România, care a cucerit publicul 
madrilen în timpul ediției a II-a a 
Reuniunii mondiale universitare, des
fășurată acum doi ani pe stadionul 
Vallehermoso, se află din nou la Ma
drid pentru a efectua citeva demons
trații privind modul său de a inter
preta stilul Fosbury. Ea este acom 
paniată de cunoscutul antrenor Elias 
Baruch, care va participa la Congre 
sul internațional al antrenorilor de 
atletism. Cornelia ne-a spus că atunci 
cînd îl va întîlni pe Fosbury îi va 
mulțumi pentru faptul că a creat a- 
cest stil, pentru că a ajutat-o. astfel.

să ajungă la performanțe mai înalte.
Atleta a avut o leziune la picior, 

anul trecut, fapt pentru care nu a 
putut realiza un rezultat strălucit la 
Jocurile Olimpice de la Munchen. In- 
trebînd-o de ce a concurat totuși, ea 
ne-a spus :

— Rana pe care am avut-o la pi
ciorul de bătaie mă făcuse să mă 
Îndoiesc că voi mai putea obține re
zultate bune. Am fost sfătuită să 
concurez la MUnchen ca să văd cum 
mă voi comporta. Șl, cu toate că nu 
am realizat un rezultat prea bun 
(1,76 m), s-a considerat că voi putes 
continua să concurez cu succes.

— lolanda Balaș continuă să deți
nă recordul României la săritura In 
Înălțime. D-ta ai ajuns la 1,87 tn. 
Crezi că vei reuși să tntreci perfor
manța de 1,91 m a compatrioatei 
d-tale ?

— Cred că voi reuși, dar în 1974, 
cînd mi-am propus să sar 1,92 m.

— Ai s-o poți întrece pe actuala 
recordmană a lumii, bnlgăroaica Bla- 
goeva ?

— Sper. Fără îndoială, chiar și 
vest-germana Meyfarth este capabilă 
să întreacă actualul record.

— Vor reuși, intr-o zi, femeile să 
sară peste doi metri ?

— Va fi foarte greu de atins a- 
ceastă performanță.

— Dar tn cazul tn care se va reuși, 
ea va fi realizată cu Fosbury-flop 
sau prin rostogolire ?

— In cazul atletelor, va fi cu stilul 
Fosbury.

— lolanda Balaș te indeamnă să 
continui cu acest stil sau cu altul ?

— tml spune să continui cu flop-ul. 
deși ea a doborît recordul mondial 
cu „foarfeca-simplă".

— Veți participa Ia campionatele 
europene de sală ?

— Da, și sper chiar să ctștig, deși 
fără un rezultat prea bun.

Cu aceasta am Încheiat Interviu] 
nostru cu Cornelia Popescu, o tînă 
ră de 22 ani, studentă în anul III Ia 
Institutul de educație fir.ică și sport 
și logodnica jucătorului de baschet 
Popa, din echipa Dinamo București.

Redacția și administrația ; București, str, Vasile Conta nr. 16 ; telefoane : centrala

TORQUAY. — Finala competiției 
masculine de tenis pe echipe se va 
disputa între selecționatele S.U.A. și 
Angliei. în semifinale, tenismenii a- 
mericani au învins cu 2—1 formația 
Spaniei, iar echipa Angliei a dis
pus cu același scor (2—1) de repre
zentativa Belgiei.

în două meciuri pentru clasament 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : pentru locurile 7—8 : Italia — 
Olandă 2—1 ; pentru locurile 5—6 : 
Cehoslovacia — R. F. a Germa
niei 2—1.

SHANE GOULD A ÎNCEPUT 
PREGĂTIRILE PENTRU C.M.
Tripla campioană olimpică, aus- 

tralianca Shane Gould, nu conte
nește să-i impresioneze pe specia
liști. Recent ea a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 
100 m delfin (în care nu este spe
cialistă), parcurgînd distanța în 64,8 
sec. Gould a declarat că în vede
rea campionatelor mondiale din 
acest an' (luna septembrie, la Bel
grad) ea va pleca în California, 
în cursul lunii februarie, unde se 
va pregăti timp de șase săptămîni 
împreună cu înotătoarele de la St. 
Francis College.

SPORTIVI DIN 16 ȚARI 
LA BREMEN

întrecerile tradiționalului con
curs internațional de înot (bazin 
de 25 m) de la Bremen, aflat la 
cea de-a 16-a ediție, se vor des 
fășura anul acesta între 2 și 4 
martie. Pe listele de concurs so 
află înscriși sportivi din 16 țări, 
printre care S.U.A., Canada, U.R.S.S, 
Suedia, Anglia, Ungaria și Spania.

ROLAND MATTHES CONTINUA
Singurul înotător din lume ne

învins în ultimii 6 ani în probele 
sale favorite, Roland Matthes (23 
de ani), a anunțat recent că va 
participa și în competițiile oficiale 
din acest an. „Vreau să alătur ce
lor 4 medalii de aur de campion 
olimpic și celor 3 medalii de aur 
cucerite Ia campionatele europene 
din 1970 — Și primele două titluri 
de campion mondial în probele de 
100 și 200 m spate. Chiar dacă voi 
obține numai rezultatele din 1972, 
ele vor fi suficiente pentru a cîș
tiga ambele curse de la Belgrad!"

23 DE NOI RECORDURI 
ALE AFRICII

Recentele Jocuri africane desfă
șurate la Lagos au însemnat un 
veritabil succes pentru înotătorii a- 
cestui continent, care nu au atins 
încă un înalt nivel international. 
Cu acest prilej au fost stabilite 23 
de noi recorduri ale continentului, 
cel mai bun dintre acestea — 55,5 
pe 100 m liber — fiind realizat de 
E. Gabr.

întrecerile din cadrul „Cupei Europei" la 
schi au continuat la Haus lm Ennstal 
(Austria) cu desfășurarea probei femi
nine de coborire. A cîștigat elvețiană 
Marianne Roemmel, cronometrată în 
1:44,15. Pe locurile următoare s-au cla
sat Anna Droppova (Cehoslovacia) — 
1:44,61 șl Martine couttet (Franța) — 
1:44,99. După disputarea acestei probe, 
in clasamentul feminin pe primul loc 
se află Martine Ducroz (Franța) — 118 
p, urmată de Martine Couttet (Franța) 
— 112 p, șl Brigitte Hauser (Austria) — 
102 p.■
Reprezentativa de rugby a Noii Zeelan* 
de și-a început turneul în Franța, lu
cind la Tarbes cu o selecționată locala, 
In formația căreia au evoluat 11 Inter
naționali francezi. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 12—3 (6—0). Partida 
a fost urmărită de 15 000 de spectatori.

In competiția croazieră Capetown _ Rio 
de Janeiro, continuă să conducă lachtul 
„Ketch Stormy" sub pavilion olandez. 
El se află acum Ia mal puțin de 290 mile 
de sosirea la Rlo. In urma sa, la o dis
tanță de aproximativ 120 mile, se găsește 
Mhipajul „Jakaranda" (R.S.A.).

Au continuat meciurile din cadrul cam
pionatului unional de hochei pe gheața. 
Echipa Dinamo Moscova a învins cu 
scorul de 9—0 (l—o, 3—0, 5—0) echipa 
Avtomoblllst din Sverdlovsk. Spartak 
Moscova a Întrecut cu 5—2 (1_ i, 2—1,
2—0) pe S.K.A. Leningrad. Evoluînd re
marcabil, echipa Hlmlk-Voskresensk 
a dispus cu 8—3 (1—0, 3—1, 4—2) de 
^Aripile Sovietelor".

PREȘEDINTELE E OPTIMIST
Problemele care agită fotbalul 

international sint multe și deosebit 
de variate, specifice celor două ca
tegorii—profesionist și amator. Dacă 
tn prima categorie problema prin
cipală — banii — nu reușește să fie 
înlăturată, creînd uneori chiar pa
nică în fotbalul practicat în țări 
ca Brazilia, R.F.G.. Olanda etc., 
în schimb fotbalul amator progre
sează neîncetat, determinînd, după 
declarațiile lui Stanley Rous, pre
ședintele F.I.F.A., un adevărat cu
rent de optimism într-o situație ce 
părea a indica declinul.

Președintele confirmă că noi și 
îmbucurătoare știri sosesc din di
ferite țări din Africa. Asia și Ame
rica de Nord, țări în care cel mai 
popular sport de pe glob este în 
continuă dezvoltare. După ce în 
diferite zone africane jocul cu ba
lonul rotund a făcut remarcabile 
progrese, iată că și situația din 
S-U-A. prezintă semnele unui veri
tabil reviriment Se știe că aid s-au 
făcut mereu încercări de a se popu
lariza fotbalul, sport care se află 
de abia pe locul al 18-lea, ca cifră 
medie de spectatori Un număr de 
peste 400 de antrenori lucrează 
acum în America, ta un meci or

ganizat la New York, unde pe teren 
apărea și Pele, au fost înregistrați 
40 000 de spectatori. Marele număr 
de emigranți italieni, care refuză 
să privească basebalul și fotbalul 
american, pare să fie hotărîtor în 
dezvoltarea viitoare a jocului cu 
balonul rotund în S.U.A.

FOTBALIȘTII BULGARI 
TN TURNEU

Pregătirile selecționatei de tine
ret a Bulgariei, atît pentru meciu
rile din preliminariile Campiona
tului Europei (cu Portugalia), cît 
și pentru cele din Cupa Balcanică 
(iunie, la Skoplje) continuă iama 
aceasta cu un lung turneu în In
donezia, Noua Zeelandă, Australia 
și Noua Caledonie Lotul alcătuit 
de antrenorul Arsov este. însă, 
combinat cu elemente care fac 
parte din cel al primei reprezenta
tive. pentru ca să fie menținute și 
ele în pregătire. Din selecționata 
de tineret au fost reținuți R. Gora- 
nov. Mladenov, Gugalov. T. Vasi
lev. Evgheniev, Stoikov, Jelev. Bor
zov. Pritîrgov. L Iordanov etc. E- 
chipa bulgară va susține două me
ciuri în Indonezia. Ia Djakarta, 
unul la Auckland. în Noua Zeelan- 
dâ. trei în Australia (la Sydney,

Adelaida șl Melbourne) și alte două 
tn Noua Caledonie. Turneul se va 
încheia în jurul datei de 24 februa
rie.

CELENTANO CRITICA PE 
VALCAREGGI

Rezultatul de egalitate obținut de 
Turcia în fața italienilor, la Nea- 
pole, continuă să agite spiritele iu
bitorilor de fotbal din peninsulă.

O scrisoare deschisă semnată de 
popularul cîntăreț de muzică ușoară 
Adriano Celentano și publicată de 
un mare ziar din Milano ridică un 
aspect cu totul inedit al nefastei 
„sîmbete turcești". Directorul teh
nic al ..azzurrilor". Valcareggi, este 
acuzat că, spre deosebire de con
fratele său turc, Ozari. nu con
sultă pe...magi și pe astrologi înainte 
de disputarea unor partide decisive. 
Celentano discută foarte serios des
pre... practici magice, care în cazul 
fotbalului ar fi infailibile (î?1)

Bineînțeles, confrații italieni și-au 
spus părerea destul de înțepat asu
pra unor imixtiuni ale cîntăreților 
în treburile serioase ale echipei na
ționale, dar și ei au fosț pînă la 
urmă de părere că „Italia ar mai 
putea ajunge în turneul final al 
campionatului mondial numai pur
tată de covorul zburător din cele 
1001 de nopți, ceea ce ar necesita, 
de asemenea, prezența unei vrăji
toare sau măcar a zînelor bune"

BILANȚUL REPREZENTATIVEI 
ANGLIEI

Călătorind spre meci cu muzică, așa s-ar putea intitula instantaneul ală
turat, în care suporterii echipei engleze F. C Burnley — aflați într-un 
tren special — se găsesc in drum spre Londra, unde echipa lor favorită 
urmează să intîlnească. intr-un meci de liga a doua, pe Queen's Park Ran
gers Ei ascultă in căști muzica lor favorită : marșul sportiv al clubului 
din Burnley. Foto ! KEYSTONE

Foarte interesant bilanțul echipei 
Angliei, care sprintează spre al 
500-lea joc al său. El se prezintă 
astfel:
AC AS A 
AFARA

202
264

133
146

39
55

30 586—243
63 672—337

TOTAL 466 279 94 93 1258—580
Englezii au cîștigat mai multe 

meciuri afară decît acasă, dar pro
centul realizărilor pe teren propriu 
este mai bun, deși în ultimele 20 
de luni oamenii lui Ramsey n-au 
mai obținut nici o victorie pe 
Wembley...

ECOURILE UNEI MASURI 
RADICALE

Măsura prin care forul sovietic a 
desființat meciurile nule, Incepînd 
cu campionatul viitor, a provocat 
în Occident o seamă de discuții. 
Se știe că — potrivit acestei hotă- 
rîri — în caz de egalitate, ca și 
în cupele europene, se vor executa 
cîte cinci lovituri de la 11 m., iar 
în eventualitatea unei noi parități, 
loviturile vor continua pînă la de
semnarea unui învingător. Măsura 
a fost luată pentru încurajarea jo
cului ofensiv și în urma unei largi

consultări de opinie făcută de zia
rul „Sovietskl Sport" printre citi
torii săi.

Antrenorii italieni au însă o pă
rere contrarie și cred că noua mă
sură nu face decît să întărească 
jocul defensiv, toate nădejdile pu- 
nîndu-se în succesul penalty-urilor 
de la finele meciului egal, obținut 
prin fotbal ermetic și nespectaculos.

Nici englezii nu sînt de acord și 
majoritatea antrenorilor cred că 
anularea unui echilibru de forțe 
poate constitui o veritabilă dramă 
în întîlnirea unor echipe, pe care 
un rezultat de egalitate le satis
face și le răsplătește în mod echi
tabil.

MAFIA INTERVINE
Un alt fotbalist italian, de data 

aceasta Marinai, căpitanul echipei 
Temana (predecesorul fusese Wil
son. căpitanul echipei Lazio) a pri
mit o scrisoare de amenințare, 
semnată „maffia italiană", oâre-i 
cerea ca echipa sa să facă meci nul 
nu Palermo. Cu toate eforturile lui 
Marinai, Ternana n-a putut cîștiga 
meciul cu Palermo, el terminîn- 
du-se cu... 0—0. Interesant de re
marcat că o asemenea scrisoare de 
amenințare semnată tot de „maffia 
italiană" și provenind din aceeași 
regiune a Modenei, ca și celelalte, 
a primit și căpitanul echipei Mec- 
sina. Ignazio Metallo. căruia i s-a 
cerut ca jocul cu Cosenza să se 
termine la egalitate 1 Se pare că 
„maffia" are preferințe pentru 
meciurile nule și, poate, la cele in
cluse în concursul de pronosticuri...

ECHIPA EUROPEI
Această reprezentativă europeană 

este. desigur, simbolică și sînt pu
ține șanse ca ea să apară vreodată 
într-o asemenea formație. Este 
numai rezultatul referendumului 
organizat printre cititorii revistei 
„Fussballwoche" din Republica 
Democrată Germană.

După evoluțiile din ultima vreme, 
această reprezentativă europeană 
ar arăta astfel : Rudakov (U.R.S.S.), 
Dobias (Cehoslovacia) sau Dodzuaș 
villi (U.R.S.S.) — ambii fundași 
dreapta au acumulat un număr egal 
de voturi, Beckenbauer (R F.G.). 
Moore (Anglia), Breitner (R F.G.), 
Neeskens (Olanda), Netzer (R.F.G.), 
Dejna (Polonia), Cruyff (Olanda), 
Milller (R.F.G.), Giaici (Iugoslavia).

Cu privire la Ierarhia fotbalului 
european, același referendum a sta
bilit următoarea scală valorică : 
1. R.F.G. — 210 p, 2. URSS — 
153 p 3. Anglia — 144 p, 4. Belgia 
— 130 p, 5. Olanda — 110 p. 6. 
Polonia — 95 p, 7. Italia — 71 p, 
8. Ungaria — 68 p.
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