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K. Gohn, lucid și bun tactician, a repurtat o meritată victorie in prima cursă de coborlre 
a anului pe pîrtia Lupului

Foto: A NEAGU

©

Speranțe mari 
pentru J, O. 

de la Grenoble

Românii—-de la început pe primul 
plan al întrecerii
Inovații ciudate de regulament

Amănunte In pag. a 4-a

Virginia Bonei-1,71 
la înălțime junioare

Sîmbătă, la Floreasca II, în can
arul campionatului de sală nl 
orașului București, săritura în s 
înălțime junioare a fost cîștigată g 
de atleta rapidistă Virginia Bonei, g 
După ce a sărit 1,69 m, întrecîn- | 
du-și, astfel, propriul record re- « 
publican de junioare (1,67 m, sta- « 
bilit în decembrie 1967 la Erevan), s 
ea a solicitat ridicarea ștachetei la £ 
1,71 m. Trecînd, din, a treia încer- g 
care, și această înălțime, V. Bonei « 
a reușit un record republican de g 
junioare de o foarte bună va- g 
loare internațională. I

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 3
ETAPA DIN 21.1.1968

1. Atelant» — Napoli 1
2. Bologna — Sampdoria x
3. Cagliari — Brescia 1
4. Mantova — Juventus x
5. Milan — Spăl 1
6. Roma — Inter 2
7. Torino — Lanerossl 1
8. Varese — Fiorentina x
9. Foggia — Lazio x

10. Modena — Padova 2
If. Genoa — Novara 1
12. Potenza — Catania 1
13. Monza — Reggina 1

FOND DE PREMII : 415 665 lei.

SĂPTÂMlNA SPORTIVĂ LA TELEVIZIUNE
Miercuri 24, ora 21.45 — Transmisie de la Văsteras (Suedia), pro

ba de figuri libere perechi din cadrul campionatelor europene de 
patinaj artistic.

Joi 25, ora 22.30 — Transmisie de la Văsteras, proba de figuri 
libere bărbați.

Vineri 26, ora 21.30 — Transmisie de la Văsteras, proba de dan
suri.

Duminică 38, ora 15 — Caleidoscop sportiv în imagini. Din cu
prins : Florian Albert, deținătorul „Balonului de aur” ; galeria 
marilor campioni ai automobilismului ; „Cravașa de aur“ — jo
cheul Yves de Salrit-Martin ; școala de motociclism de la Monne- 
ret ; bascbetbaliștii. din Chamouillac ; surfingul, un nou sport de 
mare spectacol ; ora 17 — Demonstrația de închidere a campionatelor 
europene de patinaj artistic ; ora 23 — Emisiunea Telesport.

Studioul de televiziune București a perfectat preluarea a peste 
50 ore de transmisie de la Grenoble. Astfel, pe micul ecran vor 
putea fi urmărite cele mal importante meciuri de hochei, probele 
de schi alpin, sărituri de la trambulină și patinaj artistic, precum 
și unele din întrecerile de patinaj viteză, schi fond, biatlon șl bob. 
Programul complet al transmisiilor va fi anunțat în cursul săptămî- 
nii viitoare.
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S-a încheiat „Cupa orașului București" la hochei

Victoria a revenit echipei sovietice S. K. A. Leningrad
Echipa Bucureștiului pe locul III

Czaka, căpitanul formației Bucureștiului va respinge pucul
Foto : P. ROMOȘAN

Cea de a X-a ediție a turneului internațional de hochei pe gheață dotat cu „Cupa 
orașului București" s-a încheiat ieri seară cu victoria echipei sovietice S.K.A. Leningrad, 
neînvinsă în această competiție. Pe locurile următoare, la egalitate de puncte, dar depar
tajate de golaveraj s-au clasat în ordine : C.H.Z. Litvinov (16—18), București A (17—22) 
și selecționata secundă a R. F. a Germaniei (16—22).

C.H.Z. LITVINOV —
R. F. a GERMANIEI I! 3—2 

(0—0, 0—0, 3—2)

Nu exagerăm cîtuși de pu
țin spunind că disputa din
tre aceste două formații a 
oferit spectatorilor prilejul 
de a urmări unul dintre cele 
mai palpitante jocuri desfă 
șurate pe patinoarul artifi
cial în ultima vreme. Supe
riori din punct de vedere 
tehnic și avînd de partea lor 
și avantajul omogenității, 
hocheiștii cehoslovaci s-au 
impus, totuși, greu, ca urma
re a faptului că formația 
vest-gerniană s-a apărat cu 
o dirzehie puțin obișnuită, 
luptind, din toate puterile,

pentru a obține un rezultat 
cit mai bun. După multe 
emoții, victoria a surîs echi
pei din Litvinov, ceea ce a 
mărit, considerabil, șansele 
jucătorilor români de a ocu
pa un loc mai bun în clasa
mentul final al acestei ediții 
a „Cupei orașului București".

în prima repriză, jocul s-a 
desfășurat în nota de domi
nare a echipei cehoslovace. 
Aceasta a avut cîteva bune 
ocazii de a înscrie, însă por
tarul Kehle, in formă excep
țională, nu a putut fi depă
șit. în repriza secundă, după 
ce în primele minute C.H.Z. 
Litvinov a realizat cîteva 
atacuri prelungi, inițiativa a

trecut de partea echipei vest- 
germane. In finalul acestei 
reprize, hocheiștii din R.F.G. 
au unele perioade de supe
rioritate numerică, dar, cu 
toate ocaziile lor, scorul ră- 
mîne alb. Abia după 45 de 
minute de joc efectiv, în ulti
ma parte a meciului, specta
torii au putut aplauda pri
mul gol. Un atac, bine diri
jat, al echipei din Litvinov 
și un șut plasat de H jdec 
duc Ja deschiderea scorului. 
După cîteva secunde, tot Hu- 
dec ridică avantajul echipei 
sale la 2—0. Replica selecțio
natei secunde a R.F.G. a fost

neașteptat de dirză. Urmă
rind, cu tenacitate, fiecare 
puc, jucătorii acestei echipe 
și-au văzut concretizate efor
turile în min. 48, cînd Wol- 
land reduce din handicap, șl 
în min. 55, cînd Hiîbner rea
lizează egalarea. Ultimul mi
nut al partidei a fost extrem 
de pasionant. Jucătorul Ned- 
ved (Litvinov) este eliminat, 
dar, cu toate că sînt în infe
rioritate numerică, hocheiștii 
cehoslovaci marchează golul 
victoriei cu 4 secunde înain
tea fluierului final ! Reali
zator... tot Hudec I

Au arbitrat — cu scăpări — 
M. Hușanu și Z. Fodcr (Ro
mânia).

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)
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P
atru litere în jurul cărora s-a 
țesut o vastă și pasionantă 
istorie ;

patru litere care au ajuns la 
noi după ce au străbătut mul
timilenara spinare a lui Cronos 

(o dovedește schiul din muzeul de la 
Stockholm a cărui vîrstă are 5 000 de 
ani) ;

patru litere care au legat căile zei
lor de cele ale oamenilor (ne-o spun 
minunatele legende siberiene ca și sa- 
gasurile scandinave — care povestesc 
despre urmele schiurilor lui Tunc- 
Poks, zeul vînătorilor, lăsate, întoc
mai Căii Lactee, pe bolta cerului, ori 
despre Skada, zeița vînătorii, despre 
Onerdis, zeița zăpezilor si despre Ullr, 
cel cu atîtea nume — Uller, Ull — mul
tiplă zeitate a iernii, a vînătorii și a 
tirului cu arcul) ;

patru litere care i-au preocupat în
delung pe arheologi, procurîndu-le un 
incredibil material documentar și surse 
de riguroase concluzii științifice dintre 
care o parte preluate de istoria spor
tului mondial, punctată cu preciziune 
specifică de rachetă — schiul primitiv—, 
de racheta canadiană — tot pentru căl
catul zăpezii — și, în sfîrșit, de schiul 
de alunecare — devenit apoi element 
sportiv de mare valoare ;

patru litere însemnînd pentru marii 
istorici ai lumii izvoare și tentații tot
odată, cărora nu li s-au putut sustrage 
nici v—r~ ' 
tată 
erei 
Tse 
nici
Naturală, din care aflăm despre stră
moșul schiului de zăpadă ca și despre 
ce I de ... noroi, purtate nu numai de 
oameni dar și de cai (!), cu preciziuni 
din ce în ce mai bogate începînd cu 
secolul al Vl-lea al erei noastre, dato
rate bizantinului Procopius (el amintește 
despre oamenii Nordului numindii-i 
skidfinnari — cei care alunecă pe tăl

pici) ;
patru litere care au agitat și aparent 

lingviștilor pentru că 
ori — mai corect spus 
practic, s-a numit, rînd 
ori sabek, golaș sau 

andar și, evident, ski.

Xenofon în a sa „Anabasis", da- 
cu aproape patru secole înaintea 
noastre, nici filozoful chinez Zsi- 
povestind viața legendarului Yu, 
Pliniu cel Bătrîn în a sa Istorie

calma lume a 
sportul de azi,
— obiectul lor 
pe rînd, savek 
aandar, skide,

Ceea ce astăzi este sport, un sport 
al curaiului și iscusinței, — care ni se 
pare obligatoriu alături de înot, aler
gare, mersul pe bicicletă și conducerea 
autoturismului — a fost, pentru stră
moși, un mijloc de înfrîngere a greută
ților unei vieți aspre, indiferent de ți
nuturile unde se desfășura ea. Coborî- 
rea grațioasă, dar nu lipsită de vigoare 
a unor ași ai schiului alpin ca Zeno 
Collo, Toni Sailer, Henri Oreiller, J. C. 
Killy, dintre străini, C-fîn Ciocoiu, Ion 
Cojocaru, Dumitru Sulică, Ion Coliban, 
Mihai Bîră, Radu Scîrneci, dintre ai 
noștri, reprezintă o stilizare dusă pînă 
la sublim a unor gesturi de o gravă 
importanță, de o duritate vecină cu 
cruzimea, vitale pentru omul îndepăr
tatelor milenii de care am amintit. De 
aceea, pentru sportivii de azi, care «■* 
bucură săgetînd spatiile încremenite de 
qer, schiul 
icoană de altar păgîn în fata căreia 
frunțile lor se pleacă, 
torc calea 
de demult...

Sondre Norheim din 
vegian semna actul de 
lui modern în cătunul 
1825 meșteșugind, cu 
prima pereche de schiuri sportive ; la 
1883 ss înființează, la Oslo, Federația 
pentru dezvoltarea și propagarea schiu
lui, cea dintîi din lume ; la noi, țăranii 
din Maramureș mergeau de secole pe 
un fel de rachete — ca cele suedeze
— iar vești mai precise ne parvin din 
scrierile lui Alexander Gwanin, la 1578, 
care povestește cum pe meleagurile 
Ceremușului oamenii locului fug pe 
schiuri, pe care și vînează I

Ca sport, orașele ardelene Cluj și 
Brașov găzduiesc, cele dintîi, schiul în 
perioada anilor 1893—1895, pe dealu
rile și munții învecinați, deși practicanți 
ai acestuia sînt semnalați și ia Azuga 
ca și la Predeal, chiar din 1892! Com
petitiv și oficial, schiul se naște, la noi, 
la 12 februarie 1909 prin concursul de 
la Brașov (Poiana Mică — Valea lui 
Varia — actuala șosea de acces spre 
stațiunea de sub poalele Postăvarului)

Sportivii români, care îndrăgesc cel 
mai frumos sport de iarnă, se pot 
mîndri cu istoria Iui începută în seco
lul trecut, dar—-din păcate —nu o pot 
face cu rezultatele pe care ei le dedică 
acestei pasiuni. Cauzele actualei stări 
de fapt sînt multiple dar cunoscute șl
— tocmai de aceea — posibil de re
zolvat.

Ziarul nostru deschide acum coloanele 
sale schiului, într-un moment de cum
pănă : începutul unui nou sezon, sfîr- 
șitul unui interval olimpic, dorind ca 
primul element să devină sfîrșitul unui 
mod superficial adeseori de tratare a 
unei discipline egale în frumusețe și 
utilitate și ca cel de al doilea să fie 
începutul unei ascensiuni spre gloria 
olimpică.

Și una și cealaltă dorință nu pot 
ocoli punctul de răscruce : populariza
rea multiplă, intensă și permanentă a 
unui sport de mare și universală tradi
ție, a unui sport care-l unește pe om cu 
piscurile mîndre ale munților dar și cu 
cele ale bucuriei unei vieți sănătoase 
și ale unei înalte morale.

Acest sport poartă un nume din patru 
litere : SCHI. Patru litere în jurul cărora 
s-a țesut de milenii o vastă și densă 
istorie. Tineretul țării noastre nu și-a 
scris încă pagina sa de contribuție.

Dar poate să o facă I

din muzeul suedez este o

de la ziua
iar gîndurile în
de azi spre cea

Margedalul ncr- 
nașlere a schiu- 
Overbo la anul 
mîini inspirate,

Emanuel VALERIU
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lăsa aș- 
pîrtie de

Am ple- 
cu genti
la o pe-
timp se

Producția Internă de 
schiuri (C.I.L. Reghin) a 
crescut de la 2 000 de

SLALOM

schi....★

PRINTRE CEI CE VISEAZA

cati-

...Iubim copiii. Din tot sh« 
fieful, ti mlngliem, le cum
părăm bomboane, li ducem la

încurajator.
cursul de fond pentru juniori 
s-a renunțat . din cauza concu
renței Poienii Brașov. Trist...

Constantin Iovan nu au 
exersa... Dezolante vești 
aproape două luni de 
plină1

cinematograf. Atunci de ce ii 
uităm cînd este vorba de 
bocanci și de schiuri 1

...Părea
parte
lor mecanice

locurilela

rezolvată in
problema mijloace-

pentru urcușul
Darde start.

...Părea rezolvată — fn 
parte — problema mijloace
lor mecanice pentru urcușul 
la locurile de start. Dar 
(există și aici uri dar...), unele

stante
pede.

PE CLĂBUCET, 
DE LA

Un elocvent decupai fotografic, care ne prezintă pirtia 
de la Clăbucet luâtă cu asalt de vizitatorii săi duminicali

PLECARE, LA SOSIRE
PREDEAL, 21 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Amatorilor de contraste le 

propunem să repete experiența 
noastră. Am coborit in gara 
Predeal sîmbătă dimineața. 
Cete zece minute de drum pînă 
la pîrtia de la Clăbuoet aveau 
să ne convingă de farmecul, 
neașteptat, al izoiării și soli
tudinii. într-adevăr, pe cără
rile care duc spre una din cele 
fnai cunoscute pîrtil de schi 
din țară, nici țipenie de om 1 
Sus, pe imensiil teren de ză
padă, doi-trei schiori rătăciți 
păreau membrii unei expediții 
Spre piscuri neumblate. Brazii 
înalți stăteau de strajă intr-o 
Împărăție a tăcerii...

Altfel, totul era pregătit 
pentru a primi oaspeți mai 
numeroși. Ghereta cu Pepsi
Cola avea un afiș mare in- 
Vitîndu-i pe schiori la noul 
tele-schi. Garderoba aștepta, 
tu toate numerele disponibile. 
In Căbana spațioasă, fețele dă 
mese imaculate te îmbiau să 
faci popas in fața gustărilor 
suculente.

— E prea devreme, ne-a lă
murit ospătarul amabil, adu-

cîndu-ne un ceai fierbinte. Mai 
Spre prînz vine lumea.

într-adevăr, către ora 11, 
pirtia răsuna de chemările ve
sele ale elevilor școlii sportive 
a liceului din Predeal. Vreo 
trei duzini de fete și băieți in 
pulovere multicolore coborau 
în zlg-zaguri sprințare panta 
albă. Apoi, rfțlva vizitatori noi, 

- turiști și oameni veniți la odih
nă. Puțini, însă... Prea puțini 
oaspeți care să onoreze a- 
eeasită splendidă dimineață de 
lamă. Decorul feeric, zăpada 
îmbelșugată, mijloacele meca
nice de a urca panta, cabanele 
primitoare, toate aceste atrac
ții ale unul adevărat paradis 
al sporturilor de iarnă erau 
prea puțin solicitate, 
cat de pe Clăbucet 
mentul unui invitat 
trecere, care între 
aminase.

A doua zi, însă, a fost alt
ceva... Contrast toital. N-am 
mal recunoscut pirtia singura
tică din ajun. Un furnicar de 
lume se revărsa îritr-uh neîn
trerupt du-te-vino, de la „Ple
care" la „Sosire". Trebuia să 
fii tare în „cristianii" pentru 
a coborî din susul pîrtiei fără 
pericol de ciocnire, la schi-llft 
și teleferic se făcea „coadă" 
pe cîteva zeci de metri, iar Ia 
cabană pas să mal găsești 
Vfeun locșor fteocupat. E lim
pede. De cu seară, trenurile 
și autocarele ONT-ulul aduse
seră sute de vizitatori dumi
nicali ai Predealului, obișnuiții 
acestui traseu sau alții care 
făceau premieră. Să nu mai 
lungim vorba... Clăbucetul se 
dovedea cu toiul Insuficient 
pentru a adăposti, în bune con
diții, atîția amatori de schi. Șl 
privind forfotă celor veniți, ne

reveneau in minte întrebările, 
ajunse clasice :

— De 
loare șl 
in afara
- De 

in mod 
stațiune, 
instructori, evitînd 
șeala de pe pîrtie ?

Pînă cînd se va 
teptată acea promisă 
săniuțe, care să descongestio
neze pălită schiorilor ?

Nu erau ecourile unor sim
ple meditații. Aceste întrebări 
reveneau, obsedante, în discu
țiile purtate de vizitatorii Pre
dealului; pe pîrtie, în sălile de 
mese, în tren. Da, ceva nu 
este Încă bine pus la punct în 
cea mai solicitată localitate de 
sporturi de iarnă din țară.

ce nu se pun îh va- 
alte pîrtil predelene, 
Clăbucetului ?
ce nu se poate schia 
organizat în această 
cu grupe conduse de 

învălmi-

Radu VOIA

perechi (1962), la 14 000 
de perechi (1967). Dar...

...schiuri pentru copii 
se fabrică în cantități 
mici și de slabă calitate 
(la cererea federației 
s-a renunțat la schiurile 
Pionier, depășite din 
toate punctele de ve
dere, cerîndu-se îmbu
nătățirea calității aces
tora) ;

...pentru copiii sub tO 
ani (Mihai Bîră a con
curat pentru prima dată 
la 6 ani) nu se fabrică 
nici un fel de schiuri și 
nici tălpici pentru cei 
sub 5 ani ;Cu ce schiem ?

SINAIA, 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). — 
Zăpada e generoasă și răbdă
toare. Ea se așterne în stra
turi succesive și se oferă ce
lor ce vor s-o mîngîie cu 
feaua tălpicelor de lemn.

Traversezi oceanul de 
beată eu telefericul, spre 
ful cu Dor, admiri maiestatea 
naturii, imobilitatea ei apa
rentă sub sulițele soarelui și, 
din scaunul cu proptea, te 
crezi stă pi nul ei. Dar singu
rătatea nu e sfetnic bun. La 
atît lirism, tabloul sportiv din 
Bucegi e prea prozaic...

Pe admirabilele pante alpine
— în decorul cărora Toni Sailer 
ar fi turnat
— apar, în 
de sîmbătă, 
adevărat că 
estic al Bucegilor zăpada se 
prezintă, aproape de la cotă 
la cotă, sub stări diverse, dirid 
reliefului configurații diferite. 
Dar aici, tocmai aici, se că
lesc gleznele schiorilor, aici își 
pot verifica îndemînarea 
ada.pțațjjlitatea la terenuri 
riate, aici se învață taina 
ruiluîui.' Cei cu care am

al-
Vîr-

cu plăcere un film 
toată după-amiaza
3—4 schiori. Este 
pe versantul sud-

se

fiii încununați : 
13—14 ani, din 

pregătiți de ace- 
(Radu Banu) și 

ani de schi, 
să se- 

Tăbăraș. Poate va 
cînd iosif Răduță, 
și Constantin Te- 
cumva fiul fondis- 
Tecușanu ?). clasați 
ordine la categoria 
vor viza faima lui

© HORST WIRSING, 
responsabilul lotului de 
tineri biatlohiști din 
R.D.G., la Poiana Bra
șov i „Incredibil, dar ci
vilizația șl cohioditatea 
au gonit pasiunea pen
tru sporturile de iarnă. 
Mă refer la autocare, 
teleferice, televizoare 
etc. Trebuie să retrezim 
idealismul îh spori. Noi 
am făcut primă tentati
vă cti directorii școlilor 
din stațiunile de munte, 
determintndu-1 să-i spe
cializeze pe elevi — în 
cadrul orelor de educa
ție fizică — pentru 
hiatlon i“

e VALERIU IONES- 
CU, predelean, fost cam
pion al țării Ia coborîre, 
astăzi profesor de edu
cație fizică în București: 
„la primul meu cam
pionat național de se 
niori, am purtat numă
rul de concurs 134 I 
Astăzi nu vezi mai mult 
de 20—25 de concurenți 
la start. De cînd au a- 
bandonat competiția 
Frățilă, Zăpadă, Misii 
Bîră, nu a mal răsărit 
nici un predelean prin
tre schiorii fruntași. Do

• MARCEL STUPĂ- 
J, antrenorul Iotului 

biatloniști • 
recuperăm 

ce pierdem 
pentru că

olimplc de 
„Trebuie să 
Ia tir ceea 
la alergat, 
nordicii sînt inegalabili 
pe schiuri”. Oate asa să 
iie ? Nu cumva abando
năm grija pentru aler- 
aatul pe schiuri, um- 
blînd după o compensa
ție iluzorie ? Nu cumva 
tocmai din această cau
ză neglijăm schiul do 
fond 2

GHEORGHE EPU 
fost antrenor de 
„Ar trebui stu- 

posibilitatea proîi- 
profesiuilii de mo
de schi (dintre 
schiori), care în 

verii ar putea

Dialog autentic.
— Nea unchiule, e adevă

rat că mîine avem concurs 
de schi ?

— Da, mă Ionuți...
— Păi atunci, o să-mi vînd 

biletul la film șl să concurez 
și eu... Adică am să vin șt 
dacă nu-1 vînd.

Pasiunea pentru schi se do
vedește mal tare declt uri 
captivant film de aventuri.

Dialogul a avut loc sîm
bătă, în casa instructorului de 
schi al centrului de inițiere 
din Rîșhov — Constantin V18- 
dea. Protagoniști: „nea Vlă- 
dea’ și lonuț Bîrsan, unul din 
băieții schiorului Ion Bîrsan. 
La cei 8 ani ai săi, Iortuț de
monstrează că a moștenit de 
la tatăl său pasiunea pentru 
probele alpine.

...Pirtia de bob din Sinaia 
e abia în curs de amenajare, 
în așteptarea înapoierii echi
pajelor lui PanțurU; pînă ă- 
tunci, cei 15 elevi boberi ai 
prof, 
unde 
după 
iarnă

...La 74 de ani, Fillcă Pas- 
cu sprijină încă lucrările 
pirtia de bob din Sinaia, 
fost UU instructor de schi, 
deschizător de pîrtil și 
ghid de munte pasionai, ideal. 
A primit distincții, dar nu are 
0 pensie pe măsura meritelor.

...Continuă filmul tragi
comic „Un taxi pentru Cota 
1400”. Conducerea I.G.C.S. se 
obstinează în sistemul — pe 
care în mod fals îl numește 
rentabil — de perturbare a 
circulației rutiere Sinaia — 
Cota 1400. Oare adoptarea o- 
r arului fix de plecare — după 
experiența pozitivă a altor 
stațiuni de munte — este atît 
de dificilă ?

„.In 1967 urma să fie 
produse 650 de perechi 
de schiuri de fond (Bra
șovul și Bucureștiul nu 
au contractat nici o pe
reche, bazîndu-se doar 
pe import) ;

...schiurile de slalom 
șl coborîre nu sînt rea
lizate la nivelul cerin
țelor internaționale, e- 
lasticilatea și durabilita
tea lăsînd de dorit;

...pînă în 1957 se fa
bricau anual circă 10 000 
de perechi de legături 
și pînă acum doi ani se 
produceau, tot anual, 
2 000 de bețe de bam
bus. Acum producția a- 
cestor materiale a fost 
sistată și cele amintite 
se importă.

...bocanci găsim tn 
magazine. Modele va
riate, calitate medie, ac
ceptabilă. Copiii sub 10 
ani au fost uitați, însă, 
și de această dată, bo
cancii pentru ei avînd o 
slabă calitate,

...nu se găsesc mănuși 
și ochelari pentru schi, 
iar hanoracele, pufoai
cele și pantalonii din 
fire sintetice sînt lipsite 
de varietate.

Credem că nu mal 
este necesar să preci
zăm ce trebuie făcut 
pentru ca amatorii de 
schi să aibă la dispozi
ție cele necesare. Estă 
adevărat, prin magazine 
găsim cîte ceva (din 
import), dar la prețuri 
greu accesibile.

SchioTll doresc mai 
multă înțelegere din 
partea organelor de re
sort ale Ministerului 
Comerțului Interior.

Și 
va- 
ce- 
stat 

de vorbă, oameni de speciali
tate, deplîng mutarea centru
lui de greutate al schiului ro
mânesc la Poiana Brașov, a- 
cîizînd opțiunea pentru como
ditate și puf, în locul calită
ților sportive. De loc îngrijite, 
nebătute, pîrtiile din Valea lui 
C.arp, Firuț lui Carp, Sub te
leferic, Peste fețe, Valea Tîr- 
lelor, Valea Călugărilor — atît 
de atrăgătoare în ciudata lor 
toponimii — așteaptă pe cei 
ce deocamdată le ocolesc. 
Mi-au vorbit despre agonia 
Schiului sinăian foști campioni 
naționali sau schiori fruntași 
din anii trecuți (Constantin 
Ciocoiu, Marin Niculescu, Ion 
Pascu, Ion Vulpe). Este ciudat 
să-i regăsești pe acești oa
meni, în majoritate, plasați în 
posturi pe la teleferice sau ca
bane, atunci cînd locul lor ar 
fi în rîndurile unui corp de 
monitori de schi, la a cărui 
înființate ar trebui să trecem 
de îndată, fără prea multe me
ditații sterile.

In tot acest sezon, pe versan
tele de deasupra Sinaiei, deși 
primul fills de nea a căzut din 
noiembrie, nu s-a disputat de-

cit un sîngur concurs de schi 1 
Nici la Bușteni, duminică, în 
afara unor turiști răzleți, care 
își purtau schiurile pe umăr 
în jurul Căminului Alpin, nu 
a existat vreo activitate com- 
petițională organizată.

Singura consolare a constat 
în asaltul de voioșie și exu
beranță dat de 150 de copii 
asupra străzii 6 Martie (la un 
concurs de săniuțe) și asupra 
muchiei „Tirul la porumbei" 
(la un concurs de slalom 
uriaș). Ambianța era reconfor
tantă. Se străvedea nostalgia, 
dar și speranța, in ochii pă
rinților care au vegheat pan
tele. Trei strungari din Sinaia 
și-au văzut 
trei elevi de 
aheeași clasă, 

, lași antrenor
care, după doi 
visează același lucru : 
mene cu ’ 
veni ziua 
Ion Neaga 
cușanii (nu 
tului Nelu 
în această 
13—15 ani, 
Jean-Claude Killy !

S-au clasat la celelalte ca
tegorii : 7—10 ani — Rugiero 
Buștiuc și Alin Năstase, la 
egalitate; 11—13 ani — 1. Ma
rian Burchi, 2. Iulian Serban ; 
peste 15 ani — 1. George Ne- 
gotei, 2. Cătălin Dinulescu, 
3. Paul Dumitrei.

Cantitatea de efort depusă 
de entuziaștii prichindei si- 
năieni — în neîntreruptele lor 
coborîșuri și urcușuri — ar fi 
putut fi redusă dacă, în ime
diată și amarnică vecinătate a 
pistei, n-ar sta inert schiliftul 
— nepus tn funcțiune din pri
cina unor formalități birocra
tice.

în concursul de săniuțe (du
blu) — cel de al treilea din 
acest sezon organizat de prof. 
Vasile Feldman — au cîști- 
gat : pînă la 10 ani — Corne
lia Dimulescu Mariana Ca
ii sta și Cezar Popa + Florin 
Nițoiu ; 10—14 ani — Ana
loja + Olga Cichi și Adrian 
Wissernig + Constantin Bel- 
ciu ; peste 14 ani — Floren
tina Neagu + Mariana Căli
mări și Octavian Lixeanu -f- 
Marian Niculescu.

D
acă în această iarnă nu ne pu
tem plinge de absența ză
pezii, ni s-a părut interesant 
să vedem dacă magazinele de 
specialitate sînt pregătite să 
ofere tot ceea ce trebuie pen

tru a înfrunta — la modul sportiv — 
nămeții. Corespondenții noștri din cîteva 
localități au vizitat magazinele cu 
ticole sportive $i ne-au relatat :

ar-

PREA PUȚINE SPERANȚE

La VATRA DORN EI, un adevărat 
fief al schiului, sînt puține speranțe ca 
amatorii acestui sport să-și poată procura 
din magazinul local cele necesare pen
tru întreceri. în toamnă, aici se mai 
găseau schiuri, hanorace și bocanci, dar 
acum inventarul este foarte redus. 65 de 
perechi de schiuri (toate între 400 și 500 
lei perechea), 11 perechi de bețe (de la 
100 pînă la 188 lei !) și mai puțin de 50 
de perechi de bocanci. Lipsesc cu desă- 
vîrșire puloverele și hanoracele, ca și 
schiurile și bocancii pentru copii. Ca să

sportivă Caraimanul 
fotbalul și că pentru 

consumă fondurile 
de schi. Poate vorVictor BÂNCiULESCU

IN EXCURSIE LA MUNTE!

dintre ele stau neiolosite: la 
V ir ful cu dor 
la Sinaia, în 
unde se vede 
motoarele sînt
tru a Ie pune

— de doi ani, 
Postăvar. De 
că nu numai 
necesare pen- 

in mișcare..

RAN, 
schi : 
diată 
lării 
nitor 
foștii 
timpul 
deveni ghizi de munte, 
calificați, de care avem 
atîta nevoie”.

...Cîndva Bușteniul —• în
deosebi strada Valea Albă — 
era vestit) pentru pleiada sa 
de campioni. Acum, doar Dan 
Crlstea merge pe drumul iluș
trilor săi predecesori. Cu e 
floare insă... Se spune că a- 
sociația 
preferă 
aceasta 
secției

(există și aici un dar...), unele

i

Iarna domnește de 
mai multă vreme pe 
meleagurile noastre. 
Dar, nicăieri nu-i 
simți mai bine far
mecul ca la munte, 
acolo unde 
acoperite de 
gros de nea, 
tă la schiat. 
deci, de mirare 
la întrebarea 
ne petrecem week- 
end-ul ?" peste 2 000 
de bucureșteni au 
răspuns: „la mun

pîrtiile, 
un strat 
te irlvi- 
Nu este, 

că 
„unde

te !' Sîmbătă și du
minică dimineața au 
luat loc în 26 de au
tocare confortabile și 
în cele 11 vagoane 
ale trenului special 
O.N.T. muncitori și 
tehnicieni de la E- 
lecironica și Electro- 
aparataj, Confecția 
Si Laromet, membri 
al asociațiilor spor
tive școlare și ai u- 
nor instituții și în
treprinderi din Ca
pitală.

sfîrșîtul 
la mun- 
excursii 

alune-

Petre cînd 
săptămânii 
te, 
sau 
cînd 
Pur 
bîndu-se printre co
chetele vile ale sta
țiunilor montane, ex
cursioniștii bucureș- 
teni, ca și miile de 
turiști din alte loca
lități, s-au recreat 
minunat, au cules 
impresii de neuitat. 
Și, mai ales, au fă-

făcînd
schiind.
cu săniuța sau 

și simplu plim-

cut 
chiar primul) 
unul din 
de sezon, 
te mulți 
vor simți 
marea muntelui, a 
acestui prieten de 
care nu te poți des
părți. Săptămîna vi
itoare, celor 2 000 li 
se vor adăuga alte 
sute și sute de vi
itori prieteni al 
muntelui 1

un pas (poate 
spre 

sporturile 
Mulți, foar- 
dintre ei, 
mereu che- 

muriielul, 
prieten

nu mai vorbim despre simțul gospo
dăresc...

Cofitinuîndu-și raidul la SUCEAVA, 
corespondentul nostru principal C. Alexa 
ne relatează că — din motive greu de 
înțeles — magazinul cu articole spor
tive este Situat în afara centrului co
mercial al orașului și dispune de un 
spațiu foarte restrîns. Trfebuie să fii mai 
întîi foarte bun la orientare turistică

toate mărimile !), schiuri pentru copii 
și adulți (la prețuri rezonabile), hano
race ș.a.fn.d. Tot e bine...

NICI REȘIȚENII NU SÎNT MULȚUMIȚI

LA SINAIA : LIPSESC SCHIURILE I

Prin intermediul corespondentului nos
tru P. Popa am primit din SINAIA un 
adevărat S.O.S. : de mai bine de 10 zile, 
singurul magazin de specialitate din a-

Cum să învingem nămeții?

Relatarea corespondentului nostru 
I. Plăvițiu se încheie astfel : „După cum 
se vede, aprovizionarea cu materiale 
pentru sezonul sportiv de iarnă lasă de 
dorit la REȘIȚA". Vă imaginați, desi
gur, că înaintea acestui final, corespon
dentul nostru ne-a vorbit mai mult des
pre ceea ce ar dori să fie în magazin 
și nu despre ceea ce se găsește... 
Fiindcă se găsește prea puțin...

LA PETROȘENI, BUNĂ DISPOZIȚIE

busola și descifrarea hărți-(obișnuit cu
lor), ca să găsești magazinul cu obiecte 
atît de căutate și, apoi, un maestru la 
rugby ca să răzbești prin „grămada" 
cumpărătorilor. Cîți dintre cei dornici 
să-și cumpere echipament sportiv de se
zon au aceste calități ? în orice caz, cel 
care le întrunește primește răsplata : 
magazinul este bine aprovizionat. Sînt 
aid peste 200 de perechi de bocanci (n.b.

ceastă localitate montană așteaptă să 1 
se onoreze comanda de schiuri ! Pînă 
atunci, cumpărătorii sînt invitați să-și 
procure... legături pentru schiuri („To
ronto", „Oberhof", „Mesta"), bețe din fi
bre de sticlă și bocanci. întrebarea este : 
ce să facă cu ele ? Poate forurile în 
drept ne vor da un răspuns concret tri- 
mițirid și schiuri. Și poate vor trimite 
sortimente la prețuri accesibile.

Ultima relatare telefonică primită a 
fost cea a corespondentului nostru S. 
Băloi din PETROȘENI. Ni să spune că 
acolo toți amatorii de schi sint feri
ciți. Pe pîrtiile ninse din abundență 
roiesc zeci și zeci de concurenți. Ei au 
putut să-și procure din timp cele nece
sare și o pot face și acum întrueît ma
gazinul din Petroșeni și-a făcut de astă- 
vară sanie, și o folosește acum...

I
LA LUMINA 

. REFLECTOARELOR
Concursurile de schi id 

nocturnă au început să-și 
fundamenteze tradiția în 
Predeal. Sîmbătă seara, pe 
pîrtia iluminată de reflec
toare, 32 de tineri schiori ai 
Școlii sportive nr. 2 din 
București s-au întrecut in 
cadrul unui concurs de casă, 
utilă probă de verificare în 
vederea apropiatelor finale 
ale campionatelor republi
cane școlare, în care au de 
apărat un loc II obținut în 
ediția trecută și vizează la 
mai mult...

întrecerea a cuprins un sla
lom special, cu 40 de porți. 
Cel mai rapid s-a dovedit 
Puiu Cornel, clasat pe pri
mul loc cu timpul total de 
82,7 sec (41,5 
locul doi — 
84,0 sec (41,5 
treilea a fost 
Tudor 91,5 sec 
El a concurat, 
posibilități, după acel loc 9 
obținut la recentul concură 
de deschidere a sezonului. 
De notat, de asemenea, re
zultatul bun al lui Pădurea- 
nu Cristian (13 ani), care a 
fost cronofnetrat cu 96,9 sec. 
(49,6 — 47,3), clasîndu-se pe 
locul șase.

La a doua categorie, a 
speranțelor, victoria a re
venit lui Cristea Radu, care 
uteă mai greu decît tăică- 
său, reputatul alpinist Emi- 
lian Cristea, dar coboară in 
iureș (110,1 sec.). AI doilea 
s-a clasat Adrian Chirulescu 
(112,6 sec.), care cunoaște, și 
el, schiul din familie. . . O 
fată deține locul trei la 
această categorie. Pentru 
Ioana Georgescu, acele cro- 
nometrului au arătat, în to
tal : 113,3 sec.

Conduși de harnicii 
profesori de schi — Tea 
nescu, Anton Pădureanu, 
Sava Ștefan — elevii Școlii 
sportive nr. 2 au făcut, cu 
acest prilej, o bună încălzire 
în vederea concursurilor 
viitoare. Ei au programate, 
în fiecare săptămînă, de aci 
Încolo, asemenea probe de 
selecție și verificare.

- 41,2). Pe 
Șulea Mihai
— 42,5). Al 
Vespremeanu 
(44,6 — 46,9). 
oarecum, sub

lor
Io-

Rd. V.



Nr. 70 (5504)

Sărbătoarea
schiului

la Vatra Dorneî
VATR A DORNEI, 21 (prin teleiton de la 

trimisul nostru special).
Frumoasa regiima montană Vatra Dor

nei a găzduit sîmbătă șl duminică coîi- 
eursul de schi dotat ou „Cupa Unirii", 
în organizarea U.G.S.R. întrecerile au a- 
tnte W1 mai'e numâr de sportivi și spor
tivă din 10 regiuni ale țării. S-au dispu
tat probe de fond 5 km și 10 km băieți, 
ștafetele de 3x5 km fete și 4x10 Ism băieți, 
precum și probe de slalom special și u- 
riâș. Vatra Dornei s-â dovedit o gazda 
primitoare pentru schiorii particăpanți, a- 
țît prin organizarea bună., cât și prin ma- 
il'eie nuzîiăr de spectatori prezenți in asii- 
be’e zile de concurs. Timpul și zăpada 
bună aiu oferit sportivilor condiițîî opti
me peiitru între ceri. A fost, aici Ia Va
tra Dornei, o adbvârată sărbătoare a 
^chiuldi.

întrecerile au avut Un bun nivel teh
nic, iar printr© partâcipanți am remarcai 
hlimeroasa talente care, bine îndrumate, 
p^t obține rezultate sUpefidâre, Din 
ânrile schiorilor .alpini s-ajtt desprins, perin 
.tehnica bună» îndeminare ș| ciwaj Mihae- 
iâ. .Ciistea, Daiiielă Fdărgăriit, Elena D'oaea, 
Bpâioa î^ațilă, C. VăideâbUj Știfeito Mol- 
dibvăai, I. Bobiț, Dumitrii Ap'ostu. De 
nienționat că în lupta pentru întîîetate 
la slalom uriaș și special ău concuirăt, 

■■feti succes, și Elenâ Boiarnov, Ijudbvic 
Pal Și Viorel Ilie, car© ău reprezentat 
în , întreceri regiunea Suceava și orașul 
Vatra, bornei. în probele de î-dnid- b 
Superioritate categorică au manifestat 
reprezentanții regiunii Suceava care au 
reușit să câștige toate probele înscrise 
în concurs. Remarcăm acest fapt ca pe 
îin lucru deosebit și sperăm că organele 
ftobăle vbr aborda și în cohtiilUâre ace- 
ițași sprijin dezvoltării gchiuCui nordic 
în această regiune.

BinWa concurenții prObelop? de fond 
ș-ău, evidențiat Paraschiva Cojdearu și 
Vămile papuc, doua autentice speranțe 
spre care sperăm că antrenorii loturilor 
reprezentative, vor privi cu mai rniultâ 
4t£‘Șții'0. ih , afara acestora, în proibeie 
de 5 și 10 fân. sriâu m;âd remâircat Eiieină 
șî Maria Papuc. (Suceava), Lue&a Bara- 
bas (Brașov)» Gh. ^irniță; i(Braișov), Ni- 
cdlâe și Sfărghiu. Da terminatei
concursului reprezentanții U.G.S.R. — 
profesorii Efrem Cherteș și Mihai Dra- 
gomirescu — au înmânat primilor clasați 
în fiecare probă numeroase premii cbn- 
fctind în echipament sportiv^

iâtă rezultatele tehnice j
Slalom special — fete : 1. Daniela Măr

gărit (Ploiești) 1:17,3 ; 2. Elena Donea
(Plbieștij 1:18,8 ; 3. Rbzali’a Letăiic (Să
pat) 1:23,1 ; slalom uriaș — fete : 1.
Mihâela Cristea <BrașoV) 40,6 ; 2. Elena 
Bbiârnov (Suceavă) 41,0 • 3. Elena Do
nea (Ploiești) 41,2; slalom special — 

' : 1. St. Moldovan (Ploiești) i:36,0 ; 
Șandru (Ploiești) 1:38,6 ; 3. D. A_ 

slălom uriaș — 
... .................... î 2.

.Pal 
km — fete’: 1.

2.

^bstil V(§rafbv)' 1:33*0 ; 
băieți : 1. C. Văideanu (Brașov) 46,1 ; 
St. Moldovan (Ploiești) 46,4 ; 3. L i 
(Suceava) 47,5; fond 5 ' ■: !.'.
Paxaschîva Cojocaru (Suceava) 20:54,02 ; 
2. Elena papuc (Suceava) 22:53,08 ; 
Lucia Bara&as (Brașov) 23:02,08; 
țiăieți : 1. V. Papuc (Suceava) 
2. GH. Gîrniță (Brașov) 37:40,05; 
drei (Brașov) 37:51,05.

In urma adiționării puiictelor 
de concurenții fiecărei regiuni 
tocmit clasamentul final : 
(cîștigătoarsa „cupei Uniri 
2. r _ .
puncte.

3.
io km — 
36:15,02 ;

3. I. AH-

realizare 
s-a ta-

- " ' 1. brașov
■uigawaica „Cupei Unirii”) 454 puncte; 
Suceava 450 piutcîle ; 3. Ploiești 442

Paul 1OVAN

■/.

Gn. Vilmoș, campion la proba individuală de

în revanșă a® a

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). Cea de a V-a ediție 
a campionatului național de 
biatlon, desfășurată în Poiana 
de Jos, poate fi considerată 
cea mai disputată din cele de 
pînă acum. Aceasta, datorită 
pe de o parte întrecerilor 
foarte dîrze de pe traseele de 
fond și din poligon, care au 
dat în final un clasament foar
te strîns, iar pe de altă parte, 
Vălorii ridicătfe la tragere. 
Gheorghe Vilmoș a intrat în 
posesia efeluii de al patrulea 
titlu, secondat îndeaproape de 
C. Carabela, Ion ȚepoSu șl 
Nicoiae Bărbășescu, reușind, 
datorită calmului ce-1 carac
terizează, sâ înregistreze doar 
un minut penalizare, față de 
trej minute cu cît au fost pe
nalizați ceilalți coneurenți la 
titlu. Proba de ștafetă 3x7,5 
km a dat loc unei lupte echi
librate întră primele echipe 
ale clubului Dinamo si A.S. 
Ariliata-BraSbv, diSputa fifod

EMOIII K PÎRTIA LMIII

tranșată în favoarea dinamo- 
viștilor pe ultimii metri 
dinaintea sosirii. După ce în 
primul schimb tînărul Mîr- 
zea, din echipa secundă a 
A. S. Armata-Brașov, a făcut 
o cursă foarte bună și a dat 
emoții celorlalți, în schimb ui ăl 
doilea al ștafetelor Carabela și 
Țeposu nu ău suferit nici b 
penalizare făcînd ca echipele 
lor să se detașeze, astfel că la 
ultimul schimb, Bărbășescu și 
Vilmoș aveau un avans sub
stanțial. Cursa acestora a fost 
urmărită cu interes deosebit 
de către suporteri. Ambii tră- 
gînd perfect și în același timp, 
a rămas ca victoria să fie 
decisă la alergare pe ultimii 
2,5 km. Viimoș, cu un plus 
de vitalitate, a reușit să so
sească primul cu un avans 
minirri. Desfășurat-ba campio
natului a scos în evidență 
buna comportare a oompo- 
henților lotului olimpic care 
peste o săptămână vor pleca

la Grenoble. Evoluând la ace
lași nivel ca la campiofiatul 
național Vilmoș, Carabela, 
Bărbășescu și Țeposu vor pu
tea aspira la locuri fruntașe.

Marcel STUPARU 
antrenorul lotului olimpic

RCzuItâte : 1. Dinamo Bra
șov (Gh. Bădescu, Ion Țeposu, 
Gh. Vilmoș) lh35:42 (trăi pe
nalizări Bădescu) ; 2. A. S. Ar
mata I-Brașov (Gh. Cercel, C. 
Carabela, N. Bărbășescu) 
lh35:59 (patru penalizări Cer
cel); 3. Â. S. Armata III 
lh 39:52 ; 4. Steagul roșu Bra
șov lh52:44 ; 5. C. S. Sinaia 
lh56:53 ; 6. Dinanîo II-Brașov 
2h00:30 ; 7. T-acicrul-Brașov 
2h01:04.

Ieri dimineață, Poiana Bra
sov a găzduit și o revanșă. O 
revanșă la schi, bineînțeles. 
Reprezentativele școlilor spor
tive din Brașov și Petrbșeni, 
care si-au disputat întîietătea 
duminica trecută pe Valea 
Jiului, au repetat îrjtrecerca 
la Poiana Brașov. Rezultate 
tehnice. — PETE (clasele III 
IV): 1. Viorica Hupca (Petro- 
seni) și Dana Cojbcaru (Bra
sov) 11,2 ; 2. Ileana Neguț (B)
11.4, 3. Dorina Rapceă (B). Și 
Gabrilea Leip (P) 11,5. Clasele 
V—VI: 1. Claudia Mihăilescu 
(B) 14,5 ; 2. Mălina Negjț 15.2; 
3. Crăița Marinescu <1) și 
Alina Cojocarii (B) 15,6. BĂ
IEȚI (cl. II—III) : 1. Bogdan 
Marinescu (B) 15,6, 2. Dorin 
Rîmbețiu (B) 16,5, 3. Roland 
Balint (P) 16,7, cl. IV—V : 1. 
Râul Filimon (B) 16,4, 2. A- 
drian Ureche (B) 16,8, 3. Zol- 
tan Izaky (B), Nicolăe Cristei 
(B) si Eusebiu Peter P). 17,3 ; 
cl. VI—VII : 1. Amo Fidler 
(B) 23,7, 2. Mihai Dancășiu (B)
24.5, 3. Vasile Coman (B) 27,5, 
ci. VIII—IX : 1. Francisc Bodă 
(P) 20,8, 2. Victor Mihuț (P)
25.6, 3. Hans Cremer (B) 26,4.

I
I
I
I
I
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SĂRITORII AU
POIANA BRAȘOV, 21 (prin telefon de 

la corespondentul nostru). Al doilea con
curs oficial al sezonului a marcat evolu
ția satisfăcătoare a săritorilor noștri. Cînd 
facem afirmația ne gîndim Ia eforturile 
depuse de majoritatea acestora pentru a-și 
îmbunătăți stilul. în concursul de dumi
nică o bună parte dintre sportivi au ară
tat o creștere valorică a săriturilor (Ni- 
colae Dorobanțu, Dumitru Lupu, losif 
ErSs — la seniori, Văsile Bîrsan, Ion Pro- 
ca, Marcel Suroiu — la juniori mari, C. 
Bor.cea, Gh. Gerea — la juniori mici), ob- 
ținînd și punctaje superioare la stil. Schio
rii săritori manifestă însă lacune la ateri
zare.

POIANA BRAȘOV, 21 (arin 
telefon). — Concurenții, publi
cul și, bineînțeles, noi antre
norii am cules prima recoltă 
de emoții în acest t___  f,
spre bucuria noastră, cu mult 
mai devreme față de anii, tre- s 
cuți în care ne apuca șț^țună,, 
martie pînă ce se putea coborî . „trebuie să 
pe pîrtia Lupului. Ninsoarea 
căzută la timp și în cantitate 
suficientă, dar și eforturile 
celor care se ocupă de îngri
jirea piftiei, au permis acest 
record de... inaugurare. Con
cursul a fost reușit. Nu 
s-au pus probleme de ceruire,

PROGRESAT

lung 
făcuit
con- 

„dru-

Tinerețe, prospețime, sănătate, voioșie

ci doar de pregătire și de tac
tică. Cei ce au avut mai mulți 
kilometri parcurși pe schiuri și 
au ales momentele cele mai 

sezon. Și, potrivite pentru a ataca un 
viraj sau pentru a se desprin
de la un hop, au încheiat 
pu sa pe locuri fruntașe. Dar, 

' . spun că âeeastă
primă cursă de coborî re a se
zonului,' contînd pentru „Cupa 
Dinamo“, a scos în evidență 
insuficienta rezistență a co-n- 
cure’nților pe un traseu 
și dificil. Oboseala s-a 
vizibilă la majoritatea 
curențilbr în special pe 
mul albastru", punctul cel mai 
dificil al traseului. De altfel, 
aci a și căzut la aterizare după 
„săritoare" unul dintre fâvo- 
riții cursei, Gheorghe Bălăm.

Gh. CRISTOLOVEANU 
maestru al sportuluiLa „Cupa Postăvarul", desfășurată ieri la 

trambulina mijlocie din Poiana Brașov au 
participat săritori de la A. S. Armata și 
Tractorul Brașov. Iată rezultatele : seniori:
1. I. Erbs (Dinamo) 220 p (51 m + 51 m);
2. N. Dorobanțu (Dinamoj 217,3 p (50 m -j- 
51 m); 3. D. Lupu (Dinamo) 214,7 p 
(48 m -ț- 49 m) ; juniori mari: 1. V. Bîrsan 
(Tractorul) 213,6 p (48 m + 46 m) ; 2. I. 
Proca (Dinamo) 196,3 p (45 m + 44 m); 3. 
M. Suroiu (A. S. Armata) 194,1 p (47 m + 
48 pi); juniori mici: 1. C. Borcea (Tracto
rul) 187,5 p (36 m + 40 rn); 2. C. Bobit 
(Tractorul) 176,9 p (35 m-f-35 m) ; 3. Gh. 
Gerea (Dinamo) 173 p (36 m -j- 34 m).

Carol GRUIA

REZULTATE: seniori
Kurt Gohn (Dinamo-BrașoV) 
2:11,3 ; 2. Virgil Brenci (Arma
ta-Brașov) 2:13,1 ; 3. Ion Zan- 
gor (Armhta-Brașdv) 2:13,9 ; 4. 
Andrei Gortiki ‘ 
Brașov) 2:16,0 ; 
șeneanu (C. S. , 
6. B. Haidu | 
2:16,7 ; se.ni.oa. e

Popasuri ia pepinierele schiului de fond

(Politehnica- 
5. Marin J'dc- 
Sinaia) 2:16,3 ; 
rmată-Brașov) 

: — 1-2. Liana 
Blebea,(Armata-Brașov) și Li
liana Focșeneanu (C. S. Sinaia) 
40,9; 3. Constanța Mîzgăreanu 
(St. r.-Brașov) 45,5 ; juniori 
mari — 1. C. Tudor (St. r.) 
1:05,3 ; 2. Gh. Sofron (Dinamo- 
Brașov) 1:06,2 : 3. V. Crețoi 
(Armata-Brașov) 1:07,l ; ju

niori mici — 1. Șerban Cojo
carii (Șc. sp. Brașov) 1:07,1 : 
2. Stelian Stroe (C. S. Sinaia) 

Gh. Văideanu (Șc.
-'oare — 
I e amo-

FUNDATA, 21 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Șoseaua care părăsește Era- 
șovul de lingă silueta moder
nă a gării Bartolomeu și se în
dreaptă spre Cîmpulung, trece 
Carnații prin Pasul Brunului, 
străbătînd așezări pe care iar
na le transformă în tot atî- 
tca „arhipelaguri" ale unui 
Ocean de zăpadă. Și, dacă în- 
t;-un arhipelag autentic, pluta 
său barca au devenit auxiliare 
indispensabile omului pentru 
deplasările sale, aci, pe clinu-

al liceului, în fața căreia co
piii se opresc adeseori cu tai
nicul gînd de a le spori nu
mărul.

Se află acolo o impozantă 
cupă de alabastru pe care este 
scris: „Concurs republican de 
schi al școlilor — 1961 — fond 
— locui I". Se mai află și me
dalia de campion-juniori al 
țării, cucerită de Nan Vasile 
anul trecut, ca și medalia de 
argint cate . i-ă fost înmînâtă 
Georgetei Bănceu, tot anul 
trecut, în proba de fond

nizat de federația de specia
litate. Instructorul său este 
Constantin Vlădea care, acum 
exact două decenii, concura 
la Jocurile Olimpice pe pîr
tiile de la St. Moritz în re
prezentativa țării noastre. Fos
tul olimpic își transmite acum 
cunoștințele cdpiilor din Rîș- 
riov, pe căre-i recrutează din 
fîftdtirile elevilor șcdlii gene
rale din localitate. Are un 
efectiv de aproape 60 de co
pii pe cate i-a împărțit în trei 
grupe: două pentru încebă-

interlocutor pe Valentin Ol- 
teanu, un verișor de 14 ani al 
lui Ion Olteanu, instructorul 
acestui centru care, se pare, 
nu a rezistat ispitei de a ve
dea întrecerile probei de biat- 
lon din Poiana Brașovului 
jjărăsise satul în

Micul Valentin 
da, nu numai în 
mintită dar și în 
al centrului de 
relații. De exemplu, că aci =e 
inițiază în „â.b.c."-ul schiu- 

cam 25 de copii" cate iac

1:09,7 ; 3.
sp. Brașov) 1:10,9 ; j
1. Georgeța Băncilă
Brașov) 41,2 ; Marja L mneanu 
CȘc. .sp. Brașov) 1:00,7 ; 3. Li
liana Sofron (Dinanlo-Bras'ov) 
1:07,4.

Și 
această zi. 
ne-a putut 
calitatea a- 

cea de elev 
schi, cîteva

«S»Kv

Smt mici elevii lui C. Vlădea — de - la centrul de inițiere din Rîșnov — dar ambițiile lor sînt nespus de mari... FOto ; t. georgescu

rile Carpațiîor schiul îndepli
nește iarna,- adeseori același 
roi,

Din Scheii Brașovului și 
pînă în Fundata, trecînd prin 
Rîșnov, Bran și prin alte așe
zări, copiii străbat iernile cu 
aripi de lemn la picioare și 
Hu puțini dintre ei ajung pînă 
în olimpul performanțelor.

Iată de ce, la sfîrșîtul săp- 
tărriînii am efectuat o rapidă 
expediție de-a lungul șoselii 
Brașdv — Cîffipulung pe care 
se află âșezări care au dat, 
hiai ales schiului nostru de 
fond, num.roase elemente de 
valoare.

junioarelor. Alături de ele, 
alte medalii și alte plachete 
atestă valoarea la care s-au 
ridicat elevii acestui liceu în 
domeniu] schiului. De altfel, 
Nan și BănceU, împreună cu 
Gh. Gîrfliță, Tudor Ion și A- 
driana Barabaș âu fost incluși 
de anul trecut în lotul națio
nal de juniori. Alte elemente 
formate aici activează acum 
îfi cadrul cluburilor Dinamo și 
Știința.

*

★

Un prim popas la Liceul din 
Rîșndv unde schiul a devenit 
„materie" în programul elevi
lor din cadrul școlii sportive 
ce funcționează aici.

Profesorii lor la această spe
cialitate sînt Gh. Pișfea și Lu
cian Neagu. Ambii se ocupă 
cu egală pasiune de pregăti
rea a peste 80 de elevi și 
eleve pentru probele de fond. 
Rezultatul muncii lor și, în 
egală măsură, al discipolilor 
lor poate fi văzut într-o vi
trină așezată pe un coridor

într-o încăpere a secretaria
tului școlii, discutăm cu cei 
doi profesori de schi. Ne măr
turisesc că se bucură de spri
jinul conducerii liceului și al 
directorului Constantin Mirică, 
dar că fondurile prevăzute în 
buget nu pot asigura cuprin
derea în aceste cursuri a tu
turor elevilor care iubesc 
schiul. Firește, se face o selec
ție după două cerințe esen
țiale : calități fizice și sîrguin- 
ță Ia învățătură.

tori și una de avansați.
Am parcurs cu tov. Vlădea 

„catalogul" elevilor săi și am 
întîlnit acolo multe nume cu 
rezonanță, binecunoscute în lu
mea schiului : Nicoiae Cristri- 
loveanu, Constantin Ducâru, 
Gh. Bobeș, Ioan Cimpoia și 
încă multi alții... Pasiunea pen
tru schi a cuprins, precum se 
vede, familii întregi ale foș
tilor nffștfi fruntași și cam
pioni ai pîrtiei. Cîți dintre co
piii de azi vor ajunge la fel 
de șus îfi ierarhia schiului 
nostru ? Tov. Vlădea speră să 
aibă mai răniți în această fe
ricită situație. Gh. Sloichiț, de 
exemplu, promite să 
tre ei. Campion la 
12—14 ani în 1967, 
tigat, nu de mult,
de la Predeal, de data aceasta 
la categoria 14—16 ani. Cali
tăți remarcabile au, de ase
menea, Ioan Cimpoia și loan 
Vintilă care, după cum ne 
spune inimosul lor instructor 
— „parcă s-au născut pe 
schi".

antrenamente de trei ori pe 
săptămînă.

Să sperăm că totul decurge 
bine în acest centru și că 
vom mai avea ocazia să scriem 
despre generațiile de cam
pioni provenite din Fundata.

S. BONIFACIU

La Rîșnov funcționează, de 
asemenea, unul dintre centrele 
de inițiere pentru copii orga-

fie pfin- 
categoria 
el a cîș- 
concursul

★

La Fundata, unde funcțio
nează un alt centru de iniție
re pentru copii, am avut ca

GHEORGHIENI 21 
(prin telefon de la tri
misul nostru special : 
— IVn mi-e rușine să 
spun că sînt înghețat 
bocnă și fr nt de aier- 
gdlinrâ. Dar nu-mi 

..parc râu. Cum a" tiil- 
tea încerca regrete 
pentru această depla
sare la Valea Strîmbă, 
așezate retrasă depar
te ÎU depresiunea 
Gheorghienilor, cînd 
aici am putut asista la 
un autentic festival al 
zăpezii de cum s-a fă
cut ziuă pină tirziu, 
cînd negurile înserării 
au apărut grăbite.
.. Pumini/că.
mine'iță și-au 
tîln'.-'C ■nes'.e 
copii și tineri, 
înfocați din 
Strîmbă și

săteni stînd ncclintiți 
ore în :ir la ap-oape 
mln'-is . J do giade, 
peren a umnăti pe
ripețiile luptei sporti
ve ce ”e J'jiti.'oriM 
aprij;
basm
i.ăli'i 
riz'ali

ce
în gradina ca âe 
a ha Eeta, cu 

și armiei pvlve- 
țin de alba ce-

ruîală ! obrajii tu- 
ii'.eui d-3 ’ săbi'ate ai 
fotelor; 'eTnăilînd cu 
ionatanele toamnei, $î

să ne desprindem de 
impresia reconfortantă 
a acestui concurs ra
ional pentru copii și 
juniori, că după-amia- 
za ne-airi și îndreptat 
spre dealul Izvorul 
pentru a asista la 
inaugurarea celei de-a 
doua trambuline loca
le, reamenajată — cu 
forțe proprii — pen
tru sărituri de peste 
SO de metri. La eapă-

Festivalul
diSjde-di- 

dat în
mii de 
schiori 

Vc.lea 
Gheor-

ghieni, din Remetea, 
Tulgh^ș, Remetea-Ciu- 
lac, Ciuviae, Ditrău și 
Lăzarea. Ascult ndu-le 
corn e ntari ile experi
mentări'. citindu-ie pe 
față nerăbdarea, vă- 
zindu-i meșteșugind la 
„tălpici" și ceruindu-și 
schluriie după infai
libile rețete pe-sonate, 
te întregi i/ică aci. ia 
Valria Strîmbă, alu
necarea lie schiuri vu 
precede vrimil țași ai 
...noului născut. Și ă- 
poi 
obi

tabloul prea puțin 
'Ml it di sutelor de

POST-SCRÎPÎUM g

zăpezii
lac'imile dc bucurie 
sa-i de necaz ale flă
căilor în floare., victo
rioși sau învinși, și 
pilcul de profesori sau 
instructori veuiți de 
1st kilometri, cu ruc
sacuri grele, pe. schiuri 
și nu ăescinzM.d clin 
hoteluri confortabile 
pentru competiții de 
salon... Și cîte, și cîte 
alte imagini ce nu se 
pot uita ! Se vede bine 
că de la pitic la bunic 
locul acesta este dă
ruit, trup și suflet, 
schiului.

Nici n-am ăbut tinip

tul a 30 de ani de 
schi competițional (!), 
cei din Valea Strîmbă 
au adăugat o piesă 
rară la zestrea lor 
sportivă. Evenimentul 
este sărbătorit cum. se 
cuvine. Aproape 2 000 
de oameni se îndreap
tă într-uh pitoresc șir 
indian spre noua sce
nă a spectaculoaselor 
salturi, fanfara cărnii 
--•lui cultural din co
mună atacă reperto
riul festiv de valsuri, 
pista, turnul arbitrilor 

culoarul" de lan-

sare, cabana îti con
strucție sînt pavoazate 
cu stegulețe. „Concur
sul celor trei trambu
line", aflat acum la e- 
tapa a doua, ă dat un 
ușor cîștig de cauza 
celor din Odorhei, a- 
Vantajați de un plus 
■ie vechime în mese
rie. Nu-i bai! data vi- 
'toare, la Miercurea 
Ciuc sau Odorhei, 
harnicii sportivi din 
Valea Strîmbă, îndru
mați cu pasiune de 
Ștefan Benedec, de 
profesorul Anton Ele- 
cheș, (Școala sportivă 
Gheorghieni). de „ve
teranul" Sonyi-bacî, 
susținuți de sute de 
părinți și prieteni (cu 
o zi înainte acești su
porteri au transportat 
zăpadă pe pista de 
elan „măturată" de 
vînt) vor avea un cu- 
vînt mai greu de spus, 
poate un 60—70 metri. 
Și acum, după cîte am 
văzut într-o singură ii, 
cred că Valea Strîm
bă e nedreptățită. 
Pentru că e nedrept 
să-i spui Strîmbă 
cînd ea duce drept la 
țintă : realizarea unui 
puternic centru al 
schiului nostru. N-am 
dreptate ?

Reflectorul care, de data aceasta, a luminat pîrtiile 
cîteva concluzii privind aientia de care se bucura 

i la noi. Le vom enunța lapidar.
Nofînd revirimentul de la Vatra Dornei și 
supărătoare confuzie a schiului — în toată 
Se continuă concentrarea concursurilor în Poiana 

: preocupare a celor în drept, regirii favorizant de

Năagoe MARDAN

principalelor stațiuni de sporturi de iarnă aduce ca prim- 
schiul și dezvoltarea pe care — ca o consecință — o 

promițătoarele începuturi de ia Valea Strîmbă, se constată 
complexitatea lui sportivă și sociala — cu competițiile cficiciie. 
Brașov, cu toate că motivul, sub care se ascundea de fapt 
zăpadă, este inacceptabil (vezi pîrtiiie bune de concurs de

planuri i
cunoaște

aceeași

lipsa de . , __________ ___ , ....... ................. ..
la Sinaia, Bușteni, Borșa ș.a.). Și, apropo, pe cînd vești despre concursuri pe ‘ Dealul'Feleacului*?

® Nu se^ face — și este doar atîta nevoie ! — o propagandă eficientă pentru practicarea schiului. De aceea 
schiul nu este în timpul iernii ceea ce înotul a început să devină în lunile călduroase, de aceea tUrsmul pe schi a 
rămas un deziderat, în pofida caracterului utilitar, și a hurtieroasălor efecte de reconfortară a organismului;

® Reflectorul a descoperit și o altă lacună : se face schi ăumai Id munte ! Dar se poată schia si în așezările de 
șes — fond, ștafete ș.a. Ne reamintim acum, dramaticul ittonîent trăit de Capitală în timpul viscolului din T954 cînd 
cei care știau să schieze au putut fi de un real sprijin în aprovizionarea, restabilirea căilor și mijloacelor de comuni
cație etc. Și dacă examenul a fost edificator este regretabil că nu s-au tras învătămint .le necesare.

® Cine trebuie să se ocupe de schi? Fără îndoială, federația de specialitate, organele U.G.S.R. și U.T.C. care pe
baza calendarului sportiv organizează o serie de concursuri 
duhurilor și asociațiilor sportive din toată iara, singurele 
de la inițiere —- larga răspîndire a acestui sport.

® Sînt ignorate în continuare două condiții de bază 
rului de concurent!. Deș: toată lumea recunoaște necesitatea 
și exemplul foștilor campioni se lasă așteptat cam de mult, 
vorba de o competiție, pentru amenajarea și întreținerea 
se poate schia chiar dacă sînt amatori și... zăpadă.

Ar mai fi multe de spus. Dar n-a trecut încă iarna...

federația de specîăhtate, organele U.G.S.R. și U.T.C. care pe 
oficiale. Activitatea de schi esfe însă, în primul rînd, sarcina 

argatvsme care pot asigura — pe diferite trepte, începînd

pentru practicarea continuă a schiului, pentru creșterea numă- 
existersței monitorilor, ducem o lipsă acută de instructori 

De asemenea, se face foarte puțin și numai atunci cînd este 
pîrtiilor. Așadar, dacă nu este programat un concurs, nu



EDIȚIA JUBILIARA A OLIMPIADEI ALBE
Corespondența specială

Nou 
de

record mondial 
patinaj viteză

cadrul campio- 
patinaj

în
. natelor de 

viteză ale Norvegiei, 
desfășurate la Horte, 
sportivul Fred An
ton Mayer a stabilit 
un nou record mon
dial în proba de 
10 000 m, cu timpul 
de 15:29,5. " ' ’ '
record 
celuiași 
15:31,8.

Cea 
performanță 

la multiatlon
Patinatorul ves- 

german Gunther 
Traub a realizat în 
cadrul campionatelor 
de patinaj viteză ale 
țării sale care au a- 
vut loc sîmbătă și 
duminică la Inzell 
cea mai bună per
formanță 
la 
176,717 
țațele 
Traub 
probe : 
5 000 m 7:40,7 ; 1 500 
m 2:05,6; 10 000 
15:42,6.

Killy învins 
de două ori !

La Kitzbuehel 
început tradiționalul 
concurs de schi, la 
care participă cei, 
mai mari ași ai pro
belor alpine. Austria
cul Gerhard Nen
ning a cîștigat cobo- 
rîrea, reaiizînd pe o 
pîrtie de 3 500 m 
timpul de 2:14,49. 
Francezul Jean Cla
ude Killy s-a clasat 
pe locul doi cu 
2:14,95 iar pe locul 
trei — elvețianul 
Andreas Sprecher, 
cronometrat ■ în 
2:15,10. Slalomul 
special a revenit în 
mod surprinzător el
vețianului Giovanoli, 
care în două manșe 
a realizat timpul de 
2:03.22. Pe locul al 
doilea s-a 
austriacul 
Matt, cu 2:03,40, 
mat de 
Hilbert 
2:05,84 
2:05,91.

în 
„Cupei

Corespondență

conduce Killy cut 
80 p, iar pe locul al 
doilea a trecut Gio- 
vanoli ■— 77 p,
înaintea lui Nenning 
— 64 p.

Concurs 
internațional 
de schi-fond 
la Le Brasis

pentru Sjpcwtwl

Pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului

Vechiul 
aparținea a- 
sportiv, cu

mai bună

mondială 
multiatlon : 

p. Iată rezul- 
obținute de 
la cele patru 
500 m 41,7 ;

m

a

situat 
Alfred 

ur- 
Killy 2:05,57, 

(Austria) 
și Schranz

clasamentul 
mondiale"

în stațiunea elve
țiană Le Brasis s-a 
încheiat cea de a 
XVII-a ediție a con-, 
cursului internațio
nal de schi-fond. 
Proba de 15 km s-a 
încheiat cu victoria 
detașată a lui Alois 
Kaelin (Elveția), cu 
timpul de 46:21,0. Pe 
locurile următoare 
au sosit Franco Man- 
froi (Italia) —47:29,0 
si Bjorn Andersson. 
(Suedia) 47:55,0. Cla
samentul în proba 
de ștafetă 3 x 10 km 
este următorul: Sue
dia lh33:54,0, Ceho- -. 
slovacia lh34;04,0, . 
Elveția lh34:20,0, 
Italia lh35:16,0.

Flacăra olimpică 
— spre Grenoble
Flacăra olimpică,., 

aprinsă luna trecută 
în Grecia, își conti
nuă drumul spre 
Grenoble, purtată de 
ștafete. De la sosi
rea sa în .Franța, 
flacăra a întîlnit în 
calea sa numeroase 
furtuni de zăpădă 'Și*' 
s-a stins de ■ 29 > de 
ori. Pînă Ia. 20 ia
nuarie. flacăra olire- 
pică a parcurs circa 
6 000 kilometri. La 
trecerea sa prin di
ferite localități au 
asistat peste 600 000 
de persoane.
Din nou Olga Pali
Peste 90 de schioa

re din 18 țări au 
participat în stațiu- 
nea iugoslavă Mari- 
bor la proba de sla
lom uriaș pentru 
trofeul „Golden fox". 
Pe un traseu foarte 
rapid (53 porți pe o 
distanța de 1 520 m), 
victoria a revenit 
austriecei Olga Pali, 
cu timpul de 1:47,41. 
Compatrioata sa 
Gertraud Gabl a ter
minat pe locul doi.

■v ■

MOSCOVA, 21 (prin telex, de la Agenția de presă, 
Novoisti). Lista patinatorilor cărora li s-a acordat 
cinstea de a apăra onoarea sportivă a Uniunii So
vietice pe gheața de la Grenoble are în frunte pe 
renumiții patinatori Ludmila Belousova și Oleg 
Protopopov, maeștri emeriți ai sportului, dețină
torii tuturor titlurilor de campioni la perechi. După 
C.M. de la Viesna, unde Ludmila și Oleg și-au a- 
părat titlul de cei mai buni din lume cu oarecare 
nesiguranță, în presă au apărut materiale expri- 
mînd îndoiala în legătură cu perspectivele „pere
chii de aur“, iar unii au afirmat chiar că Viena 
a fost „cîntecul lebedei* pentru renumitul cuplu, 
avînd în vedere îndeosebi vî-rsta sportivilor. Și, 
eonfirmînd parcă faptul, după această întrecere, 
LudmUș. și Oleg au... dispărut. Ei s-au retras însă 
Ia Voskresen’Sk, un mic orășel din apropierea Mos- 

.: cov.ei.. șL departe de ochii lumii, au pregătit un 
nou program olimpic, renunțînd pentru o perioadă 

• Ta'' orice demonstrație sau competiție oficială.
. .{Oea-sță. „închistare* a făcut loc îndoielii - chiar 

în rîndurile ziariștilor sovietici. Dar, ea avea 
ffe risipită în primele zile ale lui ianuarie, cu 

. .. .cazia campionatelor U.R.S.S. Noul program
„duo-uiui de aur* a uimit nu numai spectatorii, 

- ci și pe arbitri, mulți acordîndu-le nota 6 ! Atunci, 
tuturor . le-a apărut clar că Ludmila și Oleg nu 

■ intenționează să abandoneze activitatea eompeti- 
ițională.

Drumul marilor noștri campioni spre culmile mă
iestriei sportive n-a fost presărat cu trandafiri. El 
a însemnat mulți ani de antrenamente intense, 
chinuitoare căutări și îndoieli. Terminînd 
școala medie, Ludmila urma să se înscrie la un 

..-.institut, de în vățămînt superior: alegerea, a fost 
făcută pentru institutul de ingineri în transportul 
pe căile ferate din Leningrad, și nu fără motiv, 
întâmplător, ea îl cunoscuse la un antrenament pe 
marinarul Oleg protopopov. Acesta. îndrăgostit de 
patinajul artistic, i-a plăcut fetei. S^au întîlnit din 
nou, apoi încă o dată și încă o dată... Și așa a 
apărut Idee'a alcătuirii unui program comun și 

, I hotăr-îcea. -I4ddeî de a-și continua sțu.diile la Le
ningrad unde Oleg își satisfăcea serviciul militar.

Mulți ani în șir ei au trăit febra căutărilor crea
toare, a muncii istovitoare. Pe muzica lui Liszft 
sau Rahmaninov, Ludmila și Oleg și-au găsit pro
pria lor linie în patinajul artistic. Răbda
rea șl eforturile lor extraordinare au fost răs
plătite : în 1962 locul 2 la campionatele mondiale 
și europene. Mai rămăsese un singur pas oină 
la treapta cea mai de sus a podiumului măiestriei. 
Și cit de greu a fost acest pas !

Anuf 1964, Austria. înnsbruck, Jocurile Olimpi
ce. Era aproape unanimă părerea .că cuplu’ Marika 
Kilius — Hans Jurgen-Boimler (R. F. a Germaniei), 
campioni mondiali și de cinci ori cîștigători ai 
campionatelor europene, va cuceri și medalia o- 
limpică de aur. Se pare că Ludmila și Oleg erau 
însă de aJtă părere. Dovedită pe gheață. Progra
mul lor, pătruns de grație și precizie, eu o com
poziție îndrăzneață și executat cu o înaltă măies
trie, a uimit pur și simplu și pe spectatori si pe 
arbitri. Ludmila și Oleg devin. în sfirșlt. campioni. 
Apoi, alte succese de prestigiu : campioni ai lurmi 
și ai Europei în 1965, iar după un an cucerirea tu
turor titlurilor în competițiile oficiale.

înainte de plecarea la campionatele europene de 
la Văsteras. în primul lor interviu din 1963 Lud
mila și Oleg și-au exprimat opiniile despre între
cerile de mare anvergură ale acestui sezon : „Dorim 
să dovedim încă o dată că școala sovietici* de pa- 
tinaj-perechi este cea mai puternică din lume șt 
se află pe un drum corect. Se fac aluzii Ia vîr.sta 
noastră. Este adevărat , eu am 33 de ani, iar Lud
mila 32. Dar nu anii contează, ci măiestria. Așa 
că, să-i lăsăm pe arbitrii de la Văsteras. Grenoble 
și Geneva să aprecieze”.

Gheorghi KONOVALIUK

specială

„Olandezii zburători
se îndese la medalii...
Olandezii iubesc patinajul 

viteză în aceeași măsură ca 
și fotbalul. Iarna, pe marile 
stadioane din „Țara lalelelor", 
la întrecerile patinatorilor de 
viteză tribunele sînt arhipli
ne, iar numărul spectatorilor 
se cifrează, de fiecare dată, 
la cîteva zeci de mii. De alt
fel, patinajul și lotbalul sînt, 
în Olanda, sporturile cu cea 
mai mare priză la public. Pen
tru celelalte sporturi de iarnă 
olandezul obișnuit nu mani-

sioniști canadieni care, intr-a
devăr, oferă un spectacol a- 
greabil. La Jocurile Olimpice 
de la Grenoble, Olanda nu va 
fi reprezentată nici la hochei 
pe gheață și nici la patinaj 
artistic. Motivele le-am arătat 
mai sus. Din lipsa zăpezii, 
schiul și bobul sini aproape 
necunoscute.

Sinqura disciplină sportivă 
pe care olandezii o îndrăgesc 
cu adevărat este patinajul vi
teză. De altfel, la J.O. de la

I
■

Primii doi viteziști ai Olandei, reuniți pe o singură imagine : Kecs 
Verkerk (stingă) și Ard Schenk

festă nici un interes. Cu ani 
în urmă, cînd celebra Soukțe 
Dijkstra domina cu autoritate, 
pe plan mondial, patinajul ar
tistic feminin această ramură 
sportivă a cunoscut o mare 
popularitate. Dat, din păcate, 
pînă acum nu a apărut o altă 
Dijkstra și patinajul artistic 
a trecut in anonimat.

Nu se poate-spune că 
Olanda nu se joacă hochei 
gheață. Dar, acest sport
stîrnește prea mare interes 
pentru că nivelul jucătorilor 
olandezi este mult sub valoa
rea internațională. Spectatorii 
care vin la hochei sînt inte
resați de fapt să vadă exhi
bițiile cîtorva jucători prole-

îp 
pe 
nu

Grenoble delegația sportivilor 
olandezi va ii formată numai 
din „alergători'1 pe gheată

Fără falsă modestie, putem 
spune că, la ora actuală, vite- 
ziștii olandezi reprezintă o a- 
devărată tortă in arena mon- 
dială. Kees Verkerk (24 ani). 
Ard Schenk (23 ani), Joritsma 
(22 ani) la bărbați și Stien 
Keiser. (29 ani) la femei s-au 
impus pe lista campionilor și 
recordmanilor mondiali. Ver
kerk și Schenk vor concura 
la Grenoble în probele de 
1500 și 5 000 rn și speră să 
cîștige medalii de aur sau ar
gint. Si în fond (10 000 m) o- 
landezii își pun mari speranțe : 
talentatul Jan Hols (23 ani) a

Tiparul 1 1. P. „Infotrnatta* «ti. Btezeianu 23—25.

Sportivi noștri au cucerit
medalia de argint la campionatele

zi de concurs, în care 
deci s6 aibă loc trei 
Prezența echipajului

echipajul de 4 persoane

Echipajul țării noastre in cursă la Saint Moritz

europene de bob
SAINT MORITZ, 21 (prin 

telefon). — La capătul unei 
dispute deosebit de dîrze și 
echilibrate, in care multiplele 
calități necesare boberilor au 

din plin solicitate, pre- 
și după... peripeții dato-

fost 
cum . . ...
rate „originalității" organizato
rilor, 
al României a obținut din nou 
o performanță excelentă, cu
cerind medalia de argint a 
campionatului european găz
duit de Elveția. Este un re
zultat frumos, constituind o 
confirmare a unei tradiții re
născute pe pirtiile de gheață 
din țara noastră, dar în egală 
măsură o speranță pentru cu
cerirea unei medalii olimpice 
cu prilejul apropiatelor Jocuri 
Olimpice de iarnă.

Mai întii, însă, să vă rela
tăm împrejurările în care s-a 
disputat întrecerea. Sîmbătă a 
avut loc doar o manșă din cele 
2 regulamentare. Vă reamin
tim — cel mai bun. timp 
aparținea echipajului româ
nesc, cel de al doilea favori- 
ților țării gazdă (Elveția II). 
iar cu al treilea timp fuseseră 
creditate echipajul prim al 
R. F. a Germaniei și Canada I. 
Iată însă că, împotriva atit a 
regulamentului de principiu, 
cit și a uzanțelor, s-a decis 
aminarea manșei a II-a pentru

a doua 
urmau 
manșe.
Elveția II în rîndurile celor 
mai buni nu era străină de 
această hotărîre a organizato
rilor. Dar nu era străin nici 
numărul de start, 4, al sporti
vilor noștri : dacă ar fi luat 
startul sîmbătă spre ora prin- 
zului, numărul 4 ar fi fost ex
celent ; dar numărul 4 de start 
duminică devreme a constituit 
un handicap de proporții, atit 
din cauza calității gheții, cit 
și pentru faptul că lipsea încă 
„trasa" (urma-pîrtie lăsată de 
patine).

Boberii români au să ma
rele merit de a nu se fi 
descurajat. Cu curaj lucid, cu 
tehnicitate deosebită, ei au 
parcurs traseul foarte bine, 
fără a-și asuma riscuri inutile, 
dar urmărind randamenul ma
xim, iar totalizarea timpilor 
l.e-a adus o binemeritată me
dalie de argint.

Un amănunt care ilustrează 
apriga dis-pută : 11 echipaje au 
ieșit din cursă... Și un altul: 
printre învinșii reprezentanților 
noștri se numără echipajele 
britanice (printre care și cel 
pilotat de campionul olimpic 
Nash) și cele ale R. F. a Ger
maniei (printre care cel pilo
tat de campionul european in

bobul de 2 persoane, Zimme* 
rer).

Iată 
echipaje la start): 
ȚI A II ' 
Candrian, 
Walter Graf) 5:15,86 (1:20,35-}- 
1:18,92 + 1:17,94 + 1:18,65) ; 
II. ROMÂNIA (Ion Panțuru; 
Gheorghe Maftei, Petre Hris- 
tovici, Nicolae Neagoe) 5:17,47 
(1:19,56 + 1:20,17 + 1:19,06 + 
1:18,68); III Anglia II (John Blac
key, Tim Thorne, Johnny 
Brown, Mike Freeman) 5:18,22 
(1:21,66 -|- 1:19,00 1:18,75 +
1:18,81); IV. Elveția III 5:18,95; 
V. R. F. a Germaniei I 
5 :19,22 ; VI. Anglia I 5:20,06. 
De notat că învingătorii 
doborît recordul pîrtiei 
manșa a III-a.

Concursul a fost urmărit 
mii și mii de spectatori, care 
i-au făcut excelentului nostru, 
„driver" Panțuru o caldă ma
nifestație de simpatie.

Boberii români sînt hotărîți 
să nu se culce pe lauri : Jocu
rile Olimpice bat la ușă. Ei 
vor rămine cîteva zile la Saint 
Moritz pentru a se antrena, 
întrucît pista olimpică de la 
Alpe d’Huez nu este încă ter
minată. La întrecerile ce se 
vor desfășura sub semnul ce
lor cinci cercuri înlănțuite vom 
fi reprezcntați de echipajele 
Panțuru -}- Neagoe și Nedel- 
cu + Maftei în proba 
persoane și de 
daliat la Saint 
de 4 persoane, 
manifestată în 
zile, ca și remarcabilele cali
tăți de luptători ale boberilor 
noștri, constituie argumente in 
sprijinul speranțelor la o me
dalie olimpică de iarnă !

clasamentul (21 de
I. ELVE- 

(Jean Vicky, Hans 
Willy Hoffmann,

au
î

de

de 2 
echipajul me- 
Moritz în cea 
Forma bună 

aceste ultime

RUGBY: în turneul
celor cinci națiuni

LONDRA 21 (Agerpres). — Pe 
stadionul Twickenham din Lon
dra, în prezența a 70 000 de 
spectatori, echipele de rugby 
ale Angliei și Tării Galilor au 
terminat nedecis : 11—11 (8—3), 
într-un meci pentru „Turneul 
celor 5 națiuni".

Pentru a treia oară
în acest an

Tiriac -Metreveli

Turnee internaționale de șah
• înregistrat în acest sezon cî
teva rezultate remarcabile, 
care îl situează printre fa 
vorifi

Antrenamentele așa-zisei „e- 
chipe atomice", cum sînt de
numiți membrii de bază ai 
lotului olimpic, au început in 
mai 1967. Cei opt componenți 
ai formației s-au pregătit în 
timpul verii făcind crosuri și 
patinaj pe rotile, iar o dată 
cu primele zile de toamnă au 
apărut pe cele trei piste arti
ficiale (cu o lungime de 40b 
m) existente în Olanda. în de
cembrie, lotul s-a antrenat în 
Norvegia, pe gheată naturală. 
O ultimă etapă a pfegătirilor 
va avea loc la sfîrșitul acestei 
luni, tot în Norvegia. în cen
trul atenției nu se află numai 
Jocurile Olimpice. „Olandezii 
zburători" pe gheață privesc 
cu aceeași seriozitate campio
natele europene și mondiale 
ca și Întrecerile olimpice de 
la Grenoble.

F. RACKE 
redactor la ziarul 
„Haagsche Courant'

(România), Medina (Spania), 
Osloioi (Iugoslavia), toți cu 
cîte 6 puncte. în runda a 9-a, 
Ciocîltea a remizat cu olande
zul Jongsma, Medina l-a învins 
pe Zuckerman și Doda pe Cra- 
bendamm.

în turneul feminin, runda 
__ ____ ____ , a 5-a a adus o regrupare în 
mondial Mihail Tal. Campionul . fruntea clasamentului. Trei șa- 
român, Florin Gheorghiu, cu o hiște : Alexandra Nicolau (Ro- 
remiză la bulgarul Boboțov, se 
menține în plutonul fruntaș, 
dar ultima parte a turneului 
se anunță dificilă pentru el. în 
runda a 9-a Boboțov a obținut 
singura victorie 
Van Geet). S-au 
miză partidele : 
klaici ; Portisch 
viei ,- Cirici —

Clasamentul:
(U.R.S.S.) 8>/2 puncte ;
Gheorghiu (România), Portisch 
(Ungaria) 51/* puncte; 4—5. 
tanovici și Cirici (ambii 

..lucoșlavia) 5 puncte etc.
Turneul maeștrilor are

nou lider: polonezul Doda, care 
a acumulat după 9 runde 6I/» 
puncte, 11 urmează Ciocîltea

AMSTERDAM, 21 (Agerpres). 
Turneele festivalului șahist 
de la Beverwijk se află în pli
nă desfășurare. în grupa mari
lor maeștri, Viktor Korcinoi a 
cedat, în runda a 9-a, prima 
jumătate de punct (la olande
zul Donner), după ce cîștigase 
întrerupta cu fostul campion

La Ciudad de Mexico: 
A FOST INAUGURATĂ 

OLIMPIADA CULTURALĂ

(în dauna Iui 
încheiat re-

Tal — Kara-
— Matano-

Ivkov.
1. Korcinoi

2—3.

Ma
dia

un

Cupa orașului București" la hochei
(Urmare din pag. 1)

SXA. LENINGRAD — BUCU
REȘTI 12—1 (4—0, 5—1, 3-0)

Precedată de o seurtfi. festivita
te cu prilejul căreia a fost pre
miat jucătorul loan Ferenczi pen
tru lunga sa activitate în echipa 
reprezentativă, întâlnirea a dat 
cîștig de cauză — așa după cum 
era de așteptat — formației din 
Leningrad. La fel de buni ca în 
meciurile anterioare, cu același 
joc bine organizat și extrem de 
rapid hocheiștii sovietici au în
vins fără multe emoții. Surprin
zătoare a fost doar replica pa
lidă dată de echipa noastră, în 
special în prima repriză. cînd 
lungi perioade de timp jucătorii 
români nu au fost capabili să 
realizeze o singură acțiune de a- 
tae. Abia în reprizele următoare, 
bucureștenii au fost ceva mai ac
tivi mai insistenți în zona neu
tră. reușind în felul acesta să 
stopeze multe din rapidele șarje 
ale jucătorilor de la S.K.A. Din 
păcate, greșelile de apărare’ ca 
și frecventele schimbări în com
ponența liniilor de atac și a pe
rechilor de fundași au făcut ca 
omogenitatea formației noastre 
să se reducă, ceea ce a ușurat

mult sarcina — nici așa prea grea 
— a formației oaspe. Punctele au 
fost înscrise de Fanluhin (5), Solo- 
duhin, Glazov, Gureev, Sllov, 
Kustov. Andreev, Kopceanov pen
tru SK.A. • șl de Ionescu pentru 
București Bun arbitrajul cuplului 
elvețian J.C. Aubort șl H.B. Ger-

BOBBY BEAMON
8,25 m LA LUNGIME

Intr-un concurs 
sală, desfășurat la Kansas 
atletul american, Bobby 
mon, a obținut cea mai 
performanță mondială la 
tura în lungime pe teren
peril; 8,25 m. Pînă acum, cel 
mai bun rezultat îl deținea Igor- 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) cu 
8,23 m.

Congo (Kinshasa) a cucerit
„Cupa Africii" la fotbal

Ieri, la Adis Abeba, au fost 
desemnate primele 4 clasate în 
actuala ediție a „Cupei Africii" 
la fotbal. în finală s-au întîlnit 
echipele Congo (Kinshasa) și 
Ghana. Victoria a revenit fot
baliștilor congolezi, cu 1—0 
(0-0).

atletic de
City, 
Bea- 
bună 
sări- 
aco-

mânia), Vreeken (Olanda) și 
Kozlovskaia (U.R.S.S.) împart 
primul loc cu cite 37i puncte 
fiecare.. La o jumătate de 
punct le urmează cehoslovaca 
Malypetrova. în runda a 5-a 
Nlcolau, avînd piesele negre, 
a remizat cu Malypetrova.

La Ciudad de Mexico a fost 
Inaugurat programul , Olimpia
dei culturale, manifestare ce 
va însoți Jocurile Olimpice de 
vară din acest an. Spectacolul 
inaugural a cuprins „Baletul 
celor trei continente", la care 
și-au dat concursul trupe de 
dansatori din Grecia, Republica 
Mali și Mexic.

BOMBAY. în 
turneului internațional 
Ion Tiriac l-a învins 
(India) cu 6—3, 6—4, 
treveli (U.R.S.S.) l-a 
pa Mukerjea (India) 
6—4. Cuplul Tiriac, Năstase a 
întîlnit în semifinale perechea 
cehoslovacă Kodes, Koukal. In- 
tîlnirea s-a întrerupt din cauza 
întunericului la scorul de 6—3, 
4—6, 7—7. In cealaltă semifina
lă, Mukerjea, Lall (India) 
întrecut cu 
piui sovietic

în finala de simplu se întîl- 
nesc Tiriac
ce se reeditează pentru a treia 
oară în acest an.

semifinalele 
de tenis 
pe Lall 
iar Me- 
eliminat 
cu 8—6,

au
7—9, 8—6 6—3 cu- 
Metreveli, Kakulia.

și Metreveli, meci

Vineri, la Floreasca

• După 5 runde, în turneul 
de la Mantila (Filipine) condu
ce Rosendo Balinas (Filipine) 
cu 41/» p, urmat de Berger (Aus
tralia) 4 p. Gligorici (învins de 
Aguilar în runda a 5-a) se află 
pe locul 6 cu 3 p.

întilnirea amicală de tenis de masă
România — R.P.D. Coreeană

Vineri după-amiază, sala Flo- 
reasca va găzdui dubla intîlnire 
amicală, de antrenament, dintre 
echipele de tenis de masă ale

României și R.P.D, Coreene. 
Atit la fete, cit și la băieți, par
tidele se vor disputa după sis
temul „Cupei Swaythling".

Corespondență specială din Brazilia. Bopâ jocul de Iu Curitiba și iuainten celui de lu Ribeiro
RIO DE JANEIRO, 21 (prin 

telex). Am rămas dator citi
torilor cu unele amănunte 
privind cel de-al treilea joc al 
fotbaliștilor români la Curiti
ba, unde scorul a fost egal 
(1—1). Acum, datorită ziarelor 
pe care le-am primit la Rio. 
sînt în posesia lor și mă gră
besc să le transmit prin telex. 
Ziarele apărute în statul Pa
rana consacră spații mari * 
partidei cu Atletico Paranaen- 
se, subliniind că românii ar 
fi putut să obțină victoria dar 
au ratat mult prin Ionescu, în 
prima repriză, Sasu și Oble- 
menco — în cea de a doua. 
Rezultatul este considerat 
drept un remarcabil succes 
pentru fotbalul din statul 
Parana. Tot la Curitiba, fot-

Steaua — V.f.L. Gummersbach
In sferturile „C.C.E." la handbal

Sîmbătă seara a avut loc, la 
Wiesbaden, tragerea la sorți 
pentru sferturile de finală ale 
..C.C.E." la handbal masculin. In 
acest tur, reprezentanta țări: 
noastre, STEAUA BUCUREȘTI, 
va juca cu echipa V. f. L. 
Gummersbach (R.F. a Germa-

niei), actuala deținătoare a tro
feului. In celelalte partide se 
vor intîlni Fredensborg 
gia) cu Dukla Praga,
Bjelovar cu Grannolers
și Dynamo Berlin cu
Helsinki.

(Norve- 
Partizan 
(Spania)

U.K. 51

baliștii din localitate au rea
lizat nu de mult două succese 
de prestigiu în fața formației 
Atletico Madrid |2—1) și a pri
mei reprezentative a Ungariei 
(1—0). „Atletică Paranaense din 
Curitiba — scrie ziarul „O 
ROBO" — a confirmat ascen
siunea tehnică a echipelor din 
statul Parana, reușind un 
foarte valoros scor egal cu 
echipa României, care se pre
gătește pentru preliminariile 
campionatului mondial din 
1970“. în continuare, marele 
cotidian elogiază jocul lui Ion 
Ionescu, Barbu, Pîrcălab și 
Oblemenco. Iată și amănunte 
privind înscrierea celor două 
goluri. Jocul abia începuse și, 
după o serie de tatonări la 
mijlocul terenului, Ionescu a 
făcut o combinație de efect cu 
Pîrcălab, acesta l-a servit 
impecabil pe atacantul giuleș- 
țean care, după ce a driblat 
în stilul său caracteristic doi 
apărători, a înscris spectaculos 
pe lîngă portar. Acele crono- 
metrului arătau secunda 90. 
încurajați de acest gol, fot
baliștii români au jucat în 
continuare foarte degajat și 
au creat multe faze specta
culoase la poarta gazdelor. 
Egalarea a survenit abia în 
min. 84 prin Dorval, jucător 
împrumutat pentru acest joc.

Arbitrul Van der Moreira a

condus bine. Iată formațiile 
care au evoluat i

ROMÂNIA I Coma» — 
Ivănceeou, Barbu, G. Dan, De- 
leanu — Ghergheli, Dumltriu 
III — Pîrcălab, Saau, Ionescu, 
Oblemenco.

ATLETICO PARANAENSE : 
Barbosa — Djalma Santos, 
Belini, Amauri, Valter — Zi
to (Reinaldo), Henrique (Al
fredo) — Dorval, Ivan (Pola
co), Valdir, Pepe (Nilton San
tos).

Dintre aceștia, Amauri este 
considerat o mare speranță a 
fotbalului brazilian. în echipa 
gazdelor trebuia să joace și 
Gilmar, dar celebrul portar, 
accidentat la meciul cu Co
rinthians, a fost obligat să ur
mărească meciul din tribună.

Următoarea partidă a echi
pei române va avea loc la Ri- 
beiro, la 21 ianuarie. Diferența 
de fus orar nu-mi permite să 
vă relatez rezultatul jocului, 
in ziarul de luni. în vederea 
acestui meci, jucătorii români 
s-au deplasat de la Curitiba 
la Ribeiro parcurgînd o dis
tanță de 1 000 km (Ribeiro se 
află la 500 km de Sao Paulo). 
Meciul cu formația locală are 
Joc tot într-un cadru festiv : 
și aici se inaugurează un nou 
stadion.
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