
DIN TENIS DE MASA

REFLECȚII Șl
Doboș!

ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ:
„Schiul sub reflector" nu a mai surprins. Paginile anterioare, în care

Sala fe sport au fost dezbătute problemele altor sporturi, au avizat că în curînd va veni

și rîndul schiului, aflat în plin sezon. Este adevărat, paginile de ieri nu au

surprins, dar au creat aceeași efervescență ca și precedentele. Ne-o dove-

interna- 
de masă

SUGESTII DUPĂ:

SCHIUL SUB REFLECTOR"

..... i
Antrenorul federal Ella 

Constaritinescu ne-a co
municat loturile noastre 
reprezentative pentru 
campionatele internațio
nale le tenis de masă ale 
României. Iată-le : fe
mei : Maria Alexandru, 
Eleonora Mihalca, Car
men Crișan (echipa Al, 
Magdalena Lesai, Iudit 
Crejec, Victoria Babiciuc, 
Lidia Sălăgeanu, Doina 
Zaharia (echipa B), Maria 
Corodi, Viorica Ivan, Ro
berta Toma, Hajnal Co
rodi (echipa de tineret) ; 
bărbați : Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă, Tiberiu 
Covaci, Virgil Sîndeanu, 
Marius Bodea, Sergiu Lu- 
chian, Șerban 
(echipele A+BR

I®
Campionatele 

ționale de tenis 
ale Bulgariei au început
duminică. Iată primele 
rezultate înregistrate : e- 
chipe bărbați: R. D, Ger
mană — România 3—1, 
România—Polonia B 3-1; 
echipe femei : R. S. S. Li
tuaniană — România 3—0, 
România — Bulgaria B 
3—2, România — Bulgaria 
A 3—1. întrecerile conti
nuă. și perspectivele dezvoltării
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Reuniunile amicale

Aceste două imagini deosebit de grăitoare in ceea ce privește eleganța și frumu
sețea noii săli de sport din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, înfățișează un 
aspect exterior (dreapta) și un altul interior al construcției sportive dată sîmbătă 

în folosință în orașul petrochimiei românești
Foto : MIHAI P1RGARU
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dește acest lucru faptul că ieri dimineață am și primit primele ecouri. Le 
publicăm în rîndurile de mai jos.

După desfășurarea întil- 
nirii feminine de tenis de 
masă Progresul București 
— Aussenhandel Beirlin, 
din cadrul semifinalei 
„C.C.E.“ (ora începerii : 
17,30), va mai avea loc și 
o dublă partidă amicală 
între formațiile României 
și Iugoslaviei. La masculin 
se va juca după sistemul 
„Cupei Swaythling“, iar la 
fete, conform bCupei Cor-

gimnasticii copii, o ptiteraică

Voleibaliștii de la Steaua 
pleacă joi la Istanbul
Echipa masculină de vo

lei Steaua București • va 
pleca joi la Istanbul, în 
vederea jocului din cadrul 
„C.C.E." eu formația Gala- 
tasaray, de duminică 23 
Ianuarie, al cărui retur va 
avea loc la b februarie la 
București. Ultimul antrena
ment al echipei Steaua 
înaintea plecării în Turcia 
— mîine, ora 12,30, în sala 
Progresul din Capitală.

Derbi In „Cupa F.R.H."
Astăzi, începînd de la 

ora 17, sala Floreasca va 
fl gazda derbiului „Cupei 
F.R.H.", meciul Steaua — 
Universitatea București.

BUZULIUC LA STEAUA
Boxerul Constantin 

Buzuliuc, de la Dinamo 
Craiova, va apăra de aci 
înainte culorile sportive 
ale clubului Steaua. Bu
zuliuc deține trei titluri 
de campion al țării (la 
categoriile muscă și 
pană). El are 23 de ani, 
și a început să practice 
boxul la Reșița, primul 
antrenor filndu-i Petre 
Pop.

în peisajul arhitectural al 
orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a integrat de puțină vre
me o nouă construcție, care 
retine atenția privitorului prin 
linia ei elegantă, originală, 
modernă: este sala de șport 
a orașului, dată în folosință 
sîmbăta trecută, în cadrul unei 
emoționante festivități, cu 
care prilej cele mai bune gim
naste din localitate, deținătoa
re ale unor titluri de 
campioane, au avut ca oas
peți, într-o excelentă demon
strație, membri ai loturilor na
ționale.

Noua sală de sport a fost 
construită ca urmare a dez
voltării continue a mișcării 
sportive din acest oraș, înde
osebi a succeselor de pe tă- 
rîmul gimnasticii, și este des
tinată antrenamentelor de gim
nastică. Deși capacitatea ei 
este relativ redusă (circa 500 
locuri), firește că aici vor 
putea fi organizate și con
cursuri oficiale.

Fiind binecunoscută relația 
dintre baza materială și suc
cesele sportive, ca și nece
sitatea mereu crescînd a unor 
săli acoperite, în care activi
tatea să se poată desfășura și 
în condițiile de prelungire a 
sezonului rece (nemaivorbind 
de acele sporturi care se 
practică numai în sală), eveni
mentul Inaugurării unei săli 
de sport care a costat circa

un milion de lei, și este do
tată cu echipament sportiv 
valorînd peste 200 000 lei, tre
buie salutat și apreciat la sem
nificațiile lui reale.

Pentru cei care au văzut-o, 
dar mai ales pentru cei ce o 
vor trece în itinerarul lor 
turistic pe meleagurile moldo
vene, să facem o scurtă pre
zentare a acestei perle a 
orașului petrochimiei.

Proiectul a fost elaborat de 
un colectiv de la D.S.A.P.C.- 
Bacău, alcătuit din arhitectul 
Gheorghe Chira și Inginerii 
Samy Rotman și Dan Zăicescu. 
Sala are o suprafață activă de

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

bază materială
MIHAI, BÎRĂ, maestru al 

sportului: „Apreciez inițiativa 
ziarului de a ataca pe toate 
fronturile problemele majore 
ale schiului din România. în 
acest sens, doresc să insist 
asupra unui aspect esențial. 
Mă referi la crearea unei baze 
materiale puternice, în special 
pentru copii. Fabricile ar tre
bui să producă schiuri și pen
tru copiii de vîrstă preșco
lară și pentru cel din clasele 
I—ii. Acum, cele mai scurte 
schiuri sînt de 1,60 m, adică 
pentru elevi din clasele III și 
mai mari. Or, este prea bine 
cunoscut că schiul necesită 
multă ucenicie și că aceasta

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• PETROLUL Șl „U" CRAIOVA IN U.R.S.S.
• STEAUA (juniori) LA VIAREGGIO

în luna februarie mai multe 
fechipe de fotbal vor evolua 
peste hotare. Astfel, la tradi
ționalul turneu de la Viareg- 
gio (Italia), care, începe la 20 
februarie, va participa echipa 
de juniori a clubului Steaua 
București. între 10 și 25 fe
bruarie, Petrolul Ploiești și 
Universitatea Craiova vor în
treprinde un turneu în

U.R.S.S., în aceeași perioadă, 
Steaua București și. Progresul 
București vor susține cîteva 
meciuri amicale în Iugoslavia.

UN REMARCABIL SUCCES
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ÎNCEP
CAMPIMLE 

EUROPENE

ai artei fotografice"

Nu credem că există 
vreun iubitor de sport 
care nu și-a verificat 
în amănunt aparatul 
de televiziune, înain
tea acestor zile. E 
clar! De mîine, vom 
fi, prin intermediul 
micului ecran, specta
torii acelei atractive 
competiții sportive 
care se desfășoară la 
mii de kilometri — 
campionatele europe
ne de patinaj artistic. 
De fapt, întrecerile 
încep de azi, dar — 
conform unei tradiții 
pe considerente mai 
mult extra-sportive — 
releurile de televiziu
ne acordă spațiu pati
najului numai cînd e 
vorba de spectacolul 
pur, adică la probele 
de figuri libere. Aces
tea figurează pe pro
gramul campionatelor 
numai începînd de 
mîine, cînd se vor 
acorda și primele ti
tluri de campioni, cele 
la proba de perechi.

înainte de a face 
previziuni asupra ce
lor ce vom vedea, în 
transmisiile de la pa
tinoarul j,Rocklunda“ 
din Văsteras, credem

că este interesant să 
aruncăm o privire în 
trecutul acestor cam
pionate, a căror lun
gă serie începe încă 
din secolul trecut, mai 
exact din anul 1891. 
Vorbim de a 59-a edi
ție a întrecerilor pen
tru supremația în pa
tinajul continental, dar 
trebuie să precizăm 
că atunci — cu 77 de 
ani în urmă — cam
pionatele europene 
s-au disputat numai 
în proba individuală 
la bărbați. Apoi, s-au 
adăugat, de-a lungul 
anilor1, celelalte probe 
clasice, ultima dintre 
ele fiind cea de dan
suri, datînd abia din 
1954.

Suedia, țara gazdă 
a actualei ediții, n-a 
mai organizat campio
natele europene de 
patinaj artistic de mai 
bine de o jumătate de 
secol. în 1912, avea 
loc la Stockholm pre
cedenta ediție găzdui
tă de suedezi, cînd 
marele lor as, pati
natorul Ulrieli Sal-

(Continuare în pag. 
a 4-a)

Sub acest titlu, ziarul 
francez. „LE DAUPHINE 
LIBERE" publică rezul
tatele concursului in
ternațional de fotogra
fii „Olymp Art Photo" 
organizat cu prilejul 
J.O. de iarnă de la Gre
noble.

Ziarul relatează că 
din peste 1 500 de ima
gini fotografice cu su
biect sportiv au fost se
lecționate 300 pentru ex
poziția ce se va inau
gura în ziua de 5 fe
bruarie, la Grenoble, In 
prezenta unor mari per
sonalități din lumea

sportului, culturii și ar
telor.

Dintre lucrările selec
ționate juriul a apre
ciat în mod deosebit an
samblul de fotografii 
trimise de ASOCIAȚIA 
ARTIȘTILOR FOTO
GRAFI din țara noastră 
acordîndu-i „MARELE 
PREMIU AL ORAȘULUI 
GRENOBLE".

Grupajul de fotografii 
românești cuprinde lu
crări realizate de : Ion 
Mihăică (Cu gîndul la 
olimpiadă, Ploaia a în
cetat, în plin avînt), 
Florin Dragu (Dinamică

staluară), Mariana Dra
gu (Primăvară), Ileana 
GrHl (Expresie), N. Săn- 
dulescu (Caii), O. Caha- 
ne (Poezia iernii). E. 
Hoîîer (Pe zăpadă) și 
Gh. Vulpaș (Cabana).

Cu același prilej, lu
crarea artistului fotograf 
Ion Mihăică „Cu gîn
dul la olimpiadă" a fost 
distinsă cu PREMIUL 
OFERIT DE PREFEC
TUL DEPARTAMENTU
LUI ISERE, fiind consi
derată lucrarea care ex
primă în modul cel mai 
elocvent spiritul olim
pic.
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I 
prilej de afirmare I 

pentru tinerii luptători'
ste cunoscut faptul că afirmarea 
într-o ramură sportivă sau alta I 
se poate obține numai printr-o | 
muncă asiduă de pregătire, împle
tită cu participarea la cît mai I 
multe concursuri. Tinerii, îndeo- | 

sebi, animați de dorința arzătoare de a 
atinge culmile măiestriei, 
nerăbdare să apară în competiții r____ _
Acești sportivi, aflați la începutul activi
tății lor, privesc întrecerile ca pe eveni
mente de cea mai mare importanță, se 
antrenează intens pentru ele. Unii dintre 
ei reușesc, chiar la debut, f__
bine notați de arbitri, să obțină aprecie
rile spectatorilor pentru frumoasa lor evo
luție.

Au oare tinerii sportivi posibilitatea de 
a se întrece cît mai des în 
oficiale ? Răspunsul este, în g< 
rriativ. Calendarul competițional ... 
rim atît la cel central, cît și la cele locale
— prevede, la toate ramurile sportive, 
numeroase competiții, individuale și pe 
echipe, cu diferite faze pe raioane, orașe, 
regiuni și finale pe țară. în pluș, la o 
serie de sporturi se organizează pe plan 
local multe confruntări amicale, care au 
darul de a verifica stadiul de pregătire 
a sportivului, de a da posibilitate antre
norilor să depisteze talentele.

Există însă și unele sporturi (de exem
plu, luptele) în care întrecerile amicale 
sînt foarte rare. Discutînd zilele trecute 
cu doi dintre cei mai buni antrenori ai 
noștri în această ramură sportivă — Ion 
Corneanu și Ion Cernea — ne-am adus 
aminte de trecutul nu prea îndepărtat 
cînd și în sportul luptelor reuniunile ami
cale constituiau manifestări frecvente, mult I 
iubite de public. In unele localități cu tra- | 
diție în lupte, ca, de pildă, Lugoj, Timi
șoara, Baia Mare, Galați, Satu Mare, Ora
dea, București, Cluj, Reșița, ca și în < ‘ 
orașe, rar trecea o săptămînă, iarna și 
primăvara, în special, în care să nu aibă 
loc întreceri de atletică grea.

Lipsa unor asemenea competiții pune 
piedici tinerilor în calea lor spre afir
mare. Dacă, de pildă, un luptător n-a 
reușit să se califice în etapa imediat 
superioară a unei competiții republicane, 
el nu mai are prilejul, luni de zile, să 
concureze. E nevoit să aștepte o altă 
întrecere oficială, care are fază pe oraș 
sau raion, pentru a-și încerca din nou 
puterile. Oricît de talentat ar fi tînărul 
în cauză, fără o victorie într-o competiție 
oficială nu va avea șansa să fie selec-, ■ 
ționat în echipa asociației sale care parti
cipă la campionatul republican, 
să spunem că singurele întreceri care se 
mai organizează — în afara celor oficiale
— sînt întîlnirile bilaterale între asociații 
sau cluburi, dar aceste manifestări apar 
rar, fiind, printre altele, destul de costi
sitoare.

Propunem, deci, comisiilor de lupte — 
orășenești și regionale — să inițieze, pe 
plan local, întreceri amicale, la care să 
invite 3—5 
sau cluburi 
O reuniune la care sportivii participă indi
vidual și nu în formații complete (care 
angajează într-un fel sau altul clubul sau 
asociația) are mai multe șanse de reușită, 
se poate bucura de mai mulți participant!. 
Antrenorii au interesul să-și verifice spor
tivii în confruntări publice. Aceste întîl- 
niri ar trebui să programeze neapărat și 
meciuri la categoriile mari, puncte de 
atracție pentru orice reuniune. Pot fi orga
nizate — concomitent — meciuri atît la 
lupte greco-romane, cît și la libere. în 
unele țări, unde sportul luptelor cunoaște 
o largă dezvoltare (U.R.S.S., Turcia, Un
garia, Bulgaria etc.) se obișnuiește să. se 
tină turnee în diferite orașe, la care, pe 
lîngă cei mai buni luptători ai țării res
pective, participă și sportivi localnici. | 
Tntr-un timp aveau loc și în țara r___ 1
asemenea turnee. în ultimii ani, însă, fede
rația de specialitate a renunțat de a mai 
organiza astfel de reuniuni, deși ele erau 
o propagandă excelentă pentru 
luptelor.

Sîntem convinși că reuniunile 
de lupte (greco-romane și libere) 
zate în orașe cu tradiție în acest sport, 
și mai cu seamă acolo unde funcționează 
școli profesionale, vor avea un succes cu 
atît mai net cu cît se vor bucura și de 
sprijinul organelor teritoriale ale C.N.E.F.S.

Toma RABȘAN

DE PATINAJ ARTISTIC

PALESTRE...
După un scurt popas la Turnu 

Severin, rapidul „Traian" își 
continuă drumul finind aproape 
malul bănățean al Dunării. Și-l 
continuă ceva mai domol, spre 
a da parcă răgaz călătorilor să 
privească prin copcile făcute în 
geamul înghețat al vagoanelor, 
marele șantier de la Porțile de 
Fier.

Și nu există drumeț care, des
coperind noua priveliște a aces
tor locuri, să nu încerce fiorul 
unui simțămînt de mîndrie, de 
adîncă admirație pentru tot ce 
se înalță aici. Dunărea, această 
fată mîndră și impetuoasă, a 
impus constructorilor — pentru 
a fi cucerită — o bătălie grea. 
Un vecin de compartiment, un 
bătrîn muzeolog de prin părțile 
locului, îmi spunea că o aseme
nea desfășurare de forțe n-au 
mai cunoscut aceste pămînturi

de pe vremea lui Darius. Din 
anul 513 î.e.n., cînd neînfrica
tul rege al perșilor, în fruntea 
vestitei saie armate de 800 000 
de oameni, încărcată pe 600 de 
corăbii, a cucerit vremelnic Du
nărea, aruneînd pod plutitor 
peste ape.

îmi mai povestea acel bătrîn 
cărturar, cercetător de hrisoa
ve, că o astfel de încercare de 
a cuceri mina Dunării a făcut și 
Traian. Spunea el, privind prin 
albul geamului pădurea de ma
carale plantată în făgașul vii
toarei ecluze a barajului, că a- 
ceastă biruință a romanilor asu
pra Dunării a fost mult sărbăto
rită, în cinstirea ei bătîndu-se 
medalii comemorative de bronz. 
Ele înfățișau un pod impunător 
de piatră. Lîngă el, împăratul 
Traian în costum de călătorie și, 
în imediata apropiere, un altar

așteaptă cu I 
etiții publice. |
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luptători din diferite asociații 
locale, sau chiar din alte orașe.

în formații complete (care

sportul

amicale
organi-

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
ÎNVINSĂ LA SCOR ÎN BRAZILIA

FOTBALIȘTII ROMANI AU PIERDUT 
CU 6-2 MECIUL cu echipa Botafogo din 
Ribeirao Preio. (Citiți în pag. a lll-a, co
respondența de la PETRE CRISTEA).

pregătit pentru aducerea unei 
jertfe închinate acestei frumoa
se biruinți. Ceva mai în spate, 
se află suita imperială din care 
face parte și vestitul arhitect 
Apollodor din Damasc. Dar, 
mărturisea bătrînul muzeolog. 
istoria nu a cunoscut o mai 
mare bătălie pentru cucerirea 
Dunării, o mai mare biruință ca 
aceasta, din zilele noastre.

Revenind Ia contemporaneita
te și aflînd că sînt iubitor al 
sportului, mi s-a vorbit despre 
acel castru roman durat de con
structorii podului, sub rîpa Se- 
verinului. Despre, acea palestră 
pentru exerciții fizice, cu ca
bine și băi pe care le vor fi 
folosit atleții după terminarea 
activității sportive. îl ascultam 
atent, socotind în minte vechi
mea, obîrșia sportului pe aceste 
ogașe ale Dunării. Și ascultînd 
cele ce mi se spuneau, mă gîn- 
deam la „palestrele" de azi ale 
constructorilor acestui gigantic 
baraj.

Revedeam, privind forfota 
neîntreruptă a șantierului,. în- 
tîii pași făcuți în activitatea 
sportivă la „Porțile de Fier". 
Primul teren sportiv, cel 
de la Vîrciorova, amenajat 
cu o mînă de buldozeriști, după 
„planurile" și din inițiativa unui 
fost internațional al handbalu
lui românesc : Valentin Șelaru, 
economist, „șantierist" vechi, ve
nit aici de la Bicaz, maestru al 
sportului, acum șeful serviciului 
planificării și organizării muncii 
al întreprinderii de construcții 
„Porțile de Fier".

Așa a început sportul la „ba
raj" ! într-un fel, aș putea spu
ne, original. Dintr-o întrecere 
tacită și aprigă a unor sportivi 
fruntași. Cînd terenul de hand
bal al lui Șelaru a fost gata, un 
alt tînăr constructor a luat ini
țiativa organizării unei echipe 
de volei. S-a început tot cu

Vasile TOFAN
(Continuare în pag. a 2-a)
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PREGĂ TIRE ÎN VEDEREA...

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale României

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA Șl SOFIA 

Loturile Cehoslovaciei și Bulgariei

Pe platoul Piatra Arsă din 
masivul Bucegi, la 1950 m 
înălțime, a fost construit 
un complex sportiv pentru 
antrenamente. Au mai ră
mas destui metri pină la 
altitudinea capitalei Mexi
cului, dar, oricum, cerul e 
mai aproape aici decît în 
multe alte localități din 

țara noastră—
Foto: A. Traridafirescu

— Săru'mîna!
— La multi ani, Ioane ! Nu te-am 

văzut de mult. Unde-ai dispărut ?
— Am fost la altitudine. Știți, pen

tru Mexic.
■— Bravo ție! Dacă am înțeles bine 

faci parte din lotul olimpic ? De cînd 
te-au selecționat ?

— Oho, de-acum doi ani sînt printre 
sportivii nominalizați. Nu știați ?

— Ce-i aia „nominalizați" ? Mă ierți 
că sînt ageamie în materie.

— Nu-i nimic. Vă lămuresc eu. În
seamnă „ales", prevăzut pentru Olim
piadă...

— Cu stea în frunte — cu alte cuvinte.
— Cam așa ceva. De atunci ne pregă

tim pentru marea confruntare.
— Interesant, și în ce a constat pregă

tirea pentru Olimpiadă ?
— Păi, ca de obicei: scurte antrena

mente și pregătire fizică generală, can
tonamente și semicantonamente, con
cursuri interne și internaționale și așa 
mai departe.

— După cite știu, asta faci de circa 
zece ani, de cînd te știu în lotul repu
blican.

— Da, e drept, dar acum facem toate 
astea în vederea Olimpiadei. Ați uitat că 
sîntem în anul olimpic ?

— Aoleu, că bine zici 1 Te pomenești 
că în anul olimpic și plinea pe care-o 
mîncați este tot olimpică ?

— Asta nu, dar o mîncăm ca să avem 
forță și rezistență suficientă la Olim
piadă.

— Bine, Ioane, văd că nu ne înțele
gem. Hai s-o luăm altfel : după cite știu, 
dumneata ai luat o medalie de argint la 
campionatele mondiale, desfășurate anul

trecut. Spune-mi, cîți ani te-ai pregătit 
pentru aceste campionate ?

— E greu de spus. Cred că toată acti
vitatea mea sportivă de pină atunci a 
contribuit la rezultatul meu de la „mon
diale".

— începem să ne înțelegem. Dar pîine 
în vederea campionatelor mondiale de 
anul trecut ai mîncat ?

— Mă luați peste picior ? Ce vreți de 
fapt, să minimalizați importanța Olimpia
dei ?

— Departe de mine un asemenea gînd. 
Doar știi că sînt o microbistă polivalentă

PILULE
OLIMPICE

a întrecerilor sportive în general și a 
Olimpiadei cu atit mai mult. Acum patru 
ani am umplut un caiet cu pronosticuri 
și mi-am luat concediu de odihnă, nu 
cumva sa pierd vreo retransmisie de la 
Tokio. Așa că nu pot fi acuzată de așa 
ceva.

— Cu atît mai mult nu pricep de ce 
v« l-egafi de pregătirea noastră olimpică.

— Pentru că tremur pentru voi. Pen
tru că am emoții de pe-acuma și nu 
vreau să aveți și voi. Pentru că nu vreau 
ca în ziua deschiderii Jocurilor să vedeți 
două flăcări în loc de una. Pentru că 
vreau să vi prezentați la start tot atit

de calmi și de siguri pe voi ca la ori
care altă întrecere grea, de mare răs
pundere, la care ați dat tot ce ați putut. 
Pentru că vreau să știți că mă intere
sează foarte mult ce veți face la Ciudad 
de Mexico, dar că activitatea sportivă 
competițională nu se termină o dată cu 
această Olimpiadă. Și pentru că sînt 
convinsă că dacă n-am agăța etichete 
olimpice la toate cele, ci am face pur și 
simplu pregătirea multilaterală, științifică, 
serioasă a sportivilor noștri fruntași, cu 
continuitate, fără asalturi și fără lozinci, 
n-am obține, rezultate mai slabe la Jocu
ri, poate dimpotrivă.

— Se poate, să fie și așa, dar e bine 
sa mobilizăm sportivii mai mult ca de 
obicei.

— Crezi că există vreun sportiv de 
performanță care nu face tot ce poate ca 
să obțină normele olimpice și să plece 
in Mexic? Sau crezi că o dată ajuns acolo, 
există vreun coleg de-al dumitale care 
nu vrea să obțină o medalie sau măcar 
să se claseze printre primii zece ? 
Atunci de ce-i nevoie să-i supramoblli- 
zăm ? De ce e nevoie să le areăm o ob
sesie a Olimpiadei ?

— Bine, bine, nu vă mai infierbîntați. 
Hai să ne împăcăm l

— Al dreptate. Treci pe la noi într-o 
seară. Avem o țuică naturală grozavă.

— Îmi pare rău, dar nu pot. Plec în 
Cuba. Facem o pregătire in comun i» 
vederea Olimpiadei.

— Aha! Drum bun.

ludith MOSCU
cercetător la Institutul de psihologie 

al Academiei
La campionatele internațio

nale de tenis de masă ale Ro
mâniei, Cehoslovacia va fi re
prezentată de 6 echipă alcă
tuită din Jana Pauknerova, Mi- 
Ișna Polackova (femei), Ste
panek, Chmelik și Flaisinger 
(bărbați). Ambele jucătoare 
(Pauknerova și Polackova) a- 
partin renumitei școli din Vla
sim, Desigur, iubitorii tenisu
lui de masă din România se 
vor întreba ce reprezintă a- 
cestă școală. Vlasim este nu
mele unei localități situată la 
60 km de Praga și unde, da
torită entuziasmului solilor 
Sucho, pulsează o vie activi
tate la tenis de masă. Aici, 
aproape toți copiii învață a- 
cest sport și din rîndul lor 
apar elemente deosebit de ta
lentate. Este edificator faptul 
că această mică localitate are 
două echipe în prima cate
gorie a campionatului tării 1 
dana Pauknerova (20 de ani) 
și Milena Polackova (16 ani) 
sînt componentele de bază ale 
formației din Vlasim, clasată 
pe locul II în campionatul 
tării. Pauknerova a participat 
la numeroase concursuri inter
naționale, printre care la une
le organizate în Anglia, Aus
tria, R.F.G., Iugoslavia, Polo
nia, Bulgaria, și este clasifi
cată « patra jucătoare a Ce
hoslovaciei. Printre rezultatele 
de seamă ale acestei jucătoare 
se numără victoria asupra 
unor sportive cunoscute ca

★ ★
Reprezentanții tenisului de 

masă bulgar la marea com
petiție din capitala României 
așteaptă cu interes această 
competiție. Ei speră ca în
trecerile de la București să le 
aducă un plus de experiență 
atit de necesar în confruntă
rile internaționale. De aceea, 
federația de specialitate din 
Sofia trimite cea mai bună 
formație. Este vorba, de gtil- 
dă, de maestra sportului Emi
lia Neikova (18 ani). Ea este 
fostă campioană de junioare 
a țării sale, care în 1966 și 
1967 ș-a clasat pe locul se
cund în campionatele de se
nioare. Cea de a doua jucă
toare bulgară prezentă la 
București va fi Albertina 
Ranghelova (14 ani) care, a- 
nul acesta, debutează în na
ționala Bulgariei. Ea a avut

—..
Sala de sport 

și perspectivele 
dezvoltării 
gimnasticii
(Urmare din pag. I)

760 mp, dimensiunile în plan 
fijnd de 21 m lățime, 36 m lun
gime, 8,50 m înălțime liberă 
si este dotată cu vestiare, ca
binet medical, cabinet pentru 
antrenori. Se preconizează ca 
încă în acest an să fie date 
în folosință, ca anexe- ale să
lii, două încăperi peptru an
trenamente la box și lupte. Se 
impune subliniat faptul .că co
lectivul’ de concepție, format 
din specialiști tineri,. entu
ziaști, a adoptat unele soluții 
originale, neexecutate încă în 
tara noastră, între care folo
sirea elementelor liniare cu
tate pentru structura de rezis
tență, realizarea betoanelor a- 
parente la acoperiș în interior

Palestre...
(Urmare din pag. I) 

amenajarea terenului, eroul noii 
baze sportive fiind tot un frun
taș al sportului: inginerul Radu 
Mihalcea, fost căpitan al echipei 
de volei Farul-Constanța. 
acum șeful lotului Dragaj de pe 
șantierul nr. 2 Puțuri.

Le-au venit apoi rîndul bas- 
chetbaliștilor să facă echipă și 
teren. Cu panouri frumoase con
fecționate pe șantier, cu zgură 
roșie descoperită într-o veche 
varniță și împărțită frățește cu 
voleibaliștii și handbaliștii. 
Sl-au făcut după aceea teren 
fotbaliștii, iar mai tîrziu și-a 
construit arenă cu două piste 
marea armată a popicarilor, Po- 

Grinberg (U.R.S.S.), finalistă 
la campionatele europene, ce
hoslovacele Luzova, Karlikova 

pi Mikoczlova. Cu toate că 
Polackova nu are decît 16 ani,, 
ea a terminat victorioasă în 
numeroase întreceri internațio
nale rezervate junioarelor. Re
cent, a cîștigat „Cupa tele
viziunii" cehoslovace.

Dintre bărbați, cartea de vi
zită cea mai ifaloro-asă o are 
Rostislav Stepanek (21 ani), 
component al echipei Loko
motiv Brno. Un succes deo
sebit al lui Stepanek a fost 
cel din campionatele interna
ționale ale Iugoslaviei — edi
ția 1966, unde a dispus de o 
întreagă elită a tenisului de 
masă european. Stepanek are 
la activ victorii asupra lui 
Johansson, Alser, Korpa, Sur- 
bek etc. Jan Chmelik (21 ani) 
este membru al echipei V.Z.K. 
Ostrava, clasată pe locul II 
în prima ligă a campionatului 
cehoslovac. Marea calitate a 
acestui jucător constă în re
verul său periculos și în ex
celenta tactică folosită în jo
cul de dublu. Mezinul echipei 
este Richard Flaisinger (17 
ani). El este campionul de ju
niori al țării și la ultima edi
ție a „Criteriului european de 
juniori" a ocupat locul al 
III-lea.

Ivan ANDREADIS
redactor la „Ceskoslovenski 
Sport"

★
o comportare bună la ultima 
ediție a „Criteriului european 
de juniori", cînd s-a clasat pe 
locurile 5—8. Anul trecut a 
fost campioană de junioare a 
Bulgariei.

La băieți vor evolua frații 
gemeni Petar și. Tudor Veli
kov, de 21 de ani, jucători cu 
frumoase rezultate și în com
petițiile internaționale, fruntași 
ai sportului cu minge de ce
luloid din Bulgaria. Ambii sînt 
nelipsiti — de ani de zile — 
din reprezentativa tării lor.

Cel de al treilea jucător bul
gar este Todor Beseviski (25 
de ani), campion pe 1965, de 
cinci ani titular al echipei 
naționale și căpitan al acestei 
formații.

Toma HRISTOV 
corespondentul nostru la Sofia 

și la stîlpi, pe ambele fețe, 
prin care s-au eliminat fini
sajele clasice, care sporesc de 
obicei costul construcției și 
nu asigură suficientă rezisten
ță în timp.

Gimnastica din orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, afirmată în 
numai trei ani pe plan națio
nal, cucerind chiar și titluri 
republicane și impresionînd 
unanim pe specialiști (rezultat 
al priceperii și pasiunii dove
dite de antrenorii Maria Io- 
nescu și Marcel Duncan), are 
asigurate acum cele mai bune 
condiții de pregătire, de con
tinuă afirmare. Multe din fe
tele care alcătuiesc grupa de 
bază a antrenorului Duncan 
(Ileana Coman — 10 ani, Anca 
Grigoraș — 10 ani, Petru ța 
Paciurcă — 11 ani, Georgeta 
Dosiceanu — 14 ani, Maria 
Stoica — 14 ani, Margareta 
Murvui — 15 ani, Doina Bă- 
lăceanu — 12 ani) sînt ta
lente autentice, au și intrat în 
vederile antrenorilor federali, 
pregătirea și evoluția lor fiind 
urmărite îndeaproape. Alte pa- 

loiștii au stat în espectativă un 
timp. în momentul însă cînd ba
lastierele au început să scoată 
din Cerna primele cupe de ni
sip, s-a și făcut programarea 
întîielor jocuri de polo din du
minica următoare. Cu vînătorii, 
amatorii de drumeție, pescarii 
sportivi etc. lucrurile au mers 
mai ușor. Ei au găsit aici o ex
celentă „bază materială" în ju
rul Dunării, la Gura Văii, la 
Jidoștița, peste tot.

Cam acestea au fost începu
turile sportului la „Porțile de 
Fier". Pasul următor făcîndu-se 
prin înființarea asociației spor
tive. O dată cu primele secții 
de sport, cu întîia garnitură de 
echipament cumpărat, cu pri
mele meciuri oficiale. Am cu
noscut Ia acești oameni care 
muncesc aici, în adîncuri, sub 
albia Dunării, sau sus pe sche
lele viaductelor, o cumpănire, 
sobrietate și trăinicie în tot ceea

„SCHIUL SUB REFLECTOR""
(Urmare din pag. I) 

trebui» începută de la vîrstă 
foarte fragedă. Desigur, pe 
lîngă schiuri trebuie și bo
canci, bastoane și toate cele 
necesare, pe măsuri corespun

Fondul feminin
trebuie să renască

MARCELA 
LE AM PA, maestră 
a sportului: „Plă
cut impresionată 
de atenția acorda
tă schiului și sti
mulată de cele 
scrise, îmi permit 
să atrag atenția a- 
supra unor aspec
te pe care le con
sider importante 
pentru dezvoltarea 
schiului de fond 
din tara noastră. 
De pildă, partici
parea foarte re- 
strînsă (11 junioa
re și 5 senioare) la 
„Cupa A. S. Ar
mata" desfășurată 
acum două săptă- 
mîni, ca și lipsa 
oricărui concurs 
în ultima dumini
că, mi-au amintit 
cum, cu ani în 
urmă, la primele 
mele concursuri 
ne-am întrecut 25 
de junioare mici, 20 de juni
oare mari și 20 de senioare. 
Disputa a fost deosebit de 
dîrză, deoarece fiecare dorea 
să fie cea mai bună. Pe a- 
tunci nu auzisem despre me
todica antrenamentului sau 
despre tehnica mersului pe 
schiuri, iar în picioare purtam 
schiuri rudimentare. Cele mai 
bune dintre noi au fost selec
ționate în centrul de inițiere 
al federației, unde am căpătat 
primele noțiuni despre mersul 
alternativ, simultan etc. și unde 
ni s-a vorbit despre dozarea 
efortului, Rezultatele nu au în- 
tîrziat să apară. Din păcate, 
însă, o dată cu trecerea ani

tru grupe de fete (aproape 70 
de tinere gimnaste) sînt su
pravegheate, de asemenea, de 
antrenori calificați, iar deschi
derea sălii a coincis cu inau
gurarea activității și pentru 
băieți. Este de-a dreptul im
presionant interesul manifestat 
de copiii din oraș pentru ac
tivitatea de gimnastică (pe 
care îl constați în mai toate 
discuțiile despre sport surprin
se pe stradă sau în alte îm
prejurări), a unor gimnaști 
fruntași din alte localități (care 
și-au exprimat fățiș dorința de 
a putea beneficia de excelen
tele condiții create aici gim
nasticii), ca și a unor antre
nori, fapt ce sporește conside
rabil răspunderea organelor 
sportive locale în planificarea 
și organizarea activității de 
gimnastică la noua sală de 
sport a orașului. Din discuți
ile purtate cu specialiști din 
localitate reiese că la volu
mul actual al antrenamentelor, 
sala va putea fi folosită în per
manență. Sugerăm însă ca în 

ce fac. Intr-un astfel de spirit 
a fost durat și edificiul asocia
ției sportive. întîiele tricouri de 
sport au fost comandate eu ins
cripția „Energetica". Asociația 
își cunoștea forțele. Intuia de 
pe atunci ascensiunea echipelor 
sale (raion, regiune, calificări...), 
a membrilor ei (astăzi peste 
2 000), a secțiilor afiliate la fe
derațiile de resort, a întîlnirilor 
amicale internaționale cu colegii 
lor, constructorii iugoslavi (2—2 
la fotbal, 3—0 la volei pentru 
„Energetica", 6—4 la șah pentru 
sportivii iugoslavi, 17—13 la 
handbal pentru constructorii 
noștri).

Acum, „Energetica" este cea 
mai puternică asociație sportivă 
din Turnu Severin: 10 echipe 
de fotbal, 10 echipe de volei, 
numeroase alte formații de 
handbal, tenis de masă, arbitri, 
antrenori calificați, sediu, baze 
sportive. Nimic deosebit pentru 

zătoare copiilor. în plus, pre
țurile echipamentului și ma
terialelor trebuie să fie acce
sibile. Numai în acest fel șe 
vor pune bazele sănătoase ale 
viitorului schi de perfor
manță".

lor numărul participantelor la 
concursurile de fond a scăzut, 
ajungînd acum îngrijorător de 
mic. Cauzele ? Le voi enu
mera : activitatea competitio- 
nală foarte săracă a. centrelor 
de inițiere, precum și faptul că, 
luînd parte la un concurs de 
juniori, copiii nu mai au 
dreptul să participe la întrece
rea centrelor; insuficienta a- 
tenție acordată de presa loca
lă și de specialitate populari
zării competițiilor de copii; 
limitarea, de către regulamen
tele federației și ale cluburi
lor și asociațiilor, a numărului 
de fete participante la un con
curs. Mă întreb, ce stimulent 

eventualele „ferestre" ce ar 
apărea în orarul gimnasticii 
competitionale, de performan
ță, să fie organizate centre de 
inițiere cu plată pentru copii, 
care și-au dovedit cu priso
sință eficacitatea în ceea ce 
privește asigurarea unei solide 
sănătăți și pregătiri fizice ti
nerei generații, ca etapă im
portantă de selecție pentru 
secțiile de performantă și, de 
ce n-am recunoaște-o, ca for
me de obținere a unor bene
ficii bănești.

Avînd în vedere toate a- 
cestea, ni se pare cu totul 
nejustificată dorința unora de 
a transforma noua sală ca loc 
de antrenament pentru toate 
sporturile (practic aproape im
posibil, deoarece demontarea 
aparaturii de gimnastică — 
valorînd circa 150 000 lei — 
necesită un timp material 
mare), fapt ce ar dăuna în pri
mul rînd gimnasticii, pentru 
care a fost construită, și chiar 
intereselor naționale ale miș
cării noastre sportive.

oamenii de aici, învățați cu lu
crul trainic, în perspectivă. în
vățați cu tempo-ul susținut al 
acestui mare șantier, cu dimen
siunile lui. Dimensiuni care, așa 
cum am fost informat, vor fi 
raportate și la scara activității 
sportive. „Anul acesta, îmi spu
nea tov. Ion Radu, președintele 
Consiliului sindicatelor din Sis
temul hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier", spor
tul își va dubla activitatea, el 
făcînd parte integrantă din șan
tierul nostru. Vom avea deci, la 
sfîrșitul acestui an, 4 000 de 
sportivi, alte noi terenuri pentru 
întreceri, precum și o bogată 
activitate competițională de ma
se și de performanță".

Așadar, Ia „Porțile de Fier" 
sportul își va dubla activitatea. 
Va continua frumoasa tradiție 
rămasă din veacuri, cu noile 
„palestre" ale secolului XX 1 

mai au ele în pregătire, dacă 
nu au posibilitatea de a se în
trece într-o competiție oficia
lă ? Pe lîngă toate acestea, 
sau poate tocmai din aceste 
motive, am observat o lipsă 
din ce în ce mai mare de 
seriozitate în pregătirea pe 
zăpadă, dar mai ales în cea 
pe uscat, a tinerei generații 
de schioare. Pentru redresarea 
schiului feminin, consider că 
sînt necesare: lărgirea preo
cupărilor federației în ceea 
ce privește centrele pentru co
pii și organizarea săptămînală 
a concursurilor pentru această 
categorie de schiori; revizui
rea regulamentului de desfă
șurare a competițiilor în sen
sul renunțării la limitarea nu
mărului participantelor ■, o mai 
mare seriozitate în pregătirea 
schioareloi",

Părerile
unui schior 

fara 
veleități

ING. CONSTANTIN BOTEZ, 
maestru al sportului la șah : 

„Citeva din cele scrise în zia
rul dv. de luni, mi-au mers,, 
ca să zic așa, la inimă. Anu
me, cele referitoare la condi
țiile de practicare a schiului în 
Predeal. încerc să gust și e:i 
din frumusețile acestui sport, 
fără a avea — bineînțeles — 
veleități de performanță (pe' a- 
cestea mi le rezerv exclusiv 
la șah).

Mă aflu în concediu, In fru
moasa noastră stațiune d.e mun
te și întreprind zilnic ascen
siunea celor citeva sute de me
tri ai pîrtiei de la Clăbueet. Să 
vă fac o mărturisire. Mă uit 
cu jind la harnicul tele-schi 
care te duce rapid pînă spre 

creasta muntelui... Eu nu-l pot 
folosi. Degeaba aș urca la 
1 400 m, fiindcă acolo* rămîn 
pradă disperării. Cum să cobor 
în prăpastia albă care se cască 
în fața mea ? Ii văd pe alții 
lunecînd în iureș spre vale, 
cotind cum vor, în „cristianii", 
în orice direcție. Eu nu pot 
face așa ceva. Sînt proaspăt 
începător. Abia de citeva zile 
am pus schiurile în picioare.

Îmi pun o întrebare. Am plă
tit conștiincios O.N.T.-ului ca-

CAMPIONATUL BUCUREȘTIULUI
LA ATLETISM

Partea a doua a campio
natului orașului București 
a avut loc in sala Flo- 
reasca II. Organizatorii 
(comisia orășenească de at
letism) s-au străduit și au 
reușit să asigure concursu
lui un cadru de desfășu
rare corespunzător. Ince- 
pînd cu amenajarea unor 
locuri speciale pentru ofi
cialități, antrenori și pre
să, și termin în d cu festi
vitățile de premiere ce au 
urmat fiecărei probe, totul 
a avut darul să amintească 
atmosfera marilor competi
ții atletice. A fost de altfel 
o ultimă repetiție în vede
rea acestora, pentru că 
simbătă se va inaugura 
șirul concursurilor republi
cane pe teren acoperit.

In ce privește rezulta
tele, în afara recordului 
republican realizat de Vir
ginia Bonei la înălțime ju
nioare, trebuie remarcate 
șl cele două curse de gar
duri al» Edlthei Schal 

zarea și masa. Oare n-ar fi 
fost de acord gazdele mele, de 
altfel foarte ospitaliere, să mai 
primească o sumă de bani în 
plus, oferindu-mi, în schimb, și 
posibilitatea de a învăța rațio
nal și rapid schiul ? lată, în 
„Sportul", puneți problema in
structorilor de schi. Intr-adevăr, 
lipsa acestora se simte din plin 
la Predeal. Am întrebat la bi
roul local O.N.T., ca și la Casa 

Săritorii să
„cenușărese** ale schiului

IOAN BlRLĂ. 
antrenor la Dina
mo Brașov : „Pro
fit de ocazia crea
tă de „Schiul sub 
reflector" pentru a 
expune unele do
leanțe ale sărito
rilor, tratați ca 
niște „cenușărese" 
ale acestui sport. 
Pentru ca săritu
rile să recapete 
popularitatea pe 
care au avut-o cu 
ani în urmă, este 
necesară, în primul 
rînd, dezvoltarea 
bazei materiale, 
prin: crearea de 
centre de inițiere 
în sărituri în di-
ferite
Brașov,
Bușteni,
Odorhei, 
ghieni, Tg. Mureș. 
Vatra Dornei, Bor-

orașe, ca 
Sinaia.
Rișnov.

, Gheor- 

șa, Petroșeni; a-
menajarea în aces
te localități a unor trambuline 
cu putere de aruncare de 25 m 
și 50 m; construirea la Brașov 
a unei trambuline din material 
plastic, cu putere de aruncare 
de 50 m; reamenajarea, la Po
iana Brașovului, a trambulinei 
de 90 m; dotarea copiilor din
centrele de inițiere, cu schiuri 
indigene de sărituri, pe măsuri 
corespunzătoare (2,10 m — 2,40

Să insuflam copiilor 
o pasiune 

puternică pentru schi
PROF, GHEORGHE PIȘTEA, 

antrenor Ia Școala sportivă 
din Rîșnov:

„Inițiativa ziarului „Spor
tul" de a pune în lumina re
flectorului diferitele aspecte 
ale practicării schiului în țaia 
noastră mi-a produs o mare 
bucurie. O țară care cunoaș
te și un anotimp al zăpezii, 
care are un relief atît de va
riat, întrunește două condiții 
esențiale pentru practicarea 
schiului. Putem avea schiori 
mai mulți și, fără îndoială, 
putem obține si rezultate 
mai bune.

Măsurile luate, în ultima 
vreme, pentru promovarea 
schiului în școli, sînt bineve
nite si cred că rezultatele nu 
vor întîrzia să apară. Elemen
te dotate cu calitățile ne
cesare există. Avem și în 
școala noastră. Noi ne stră

(I.C.F.). Ea a parcurs — 
atît în serii cît șl in finală 
— 50 mg în 7,6 s, egalînd 
recordul republican de ju
nioare care îi aparține.

Proba similară a băieți
lor, disputată pentru pri
ma oară în țară pe această 
distanță (50 m), a prilejuit 
stabilirea primelor recor
duri republicane. La se
niori (garduri de 106,4 cm), 
icefiștul Horia Cerneseu 
și-a înscris numele pe ta
belul recordmanilor cu per
formanța de 7,1 s. La ju
niori mari (garduri de 
91,4 cm), recordul a fost 
stabilit la 7,0 s. de către 
Milo Ling de la Viitorul și 
egalat în finală de Vladi
mir Toma (C.S.Ș.). în sfîr- 
șlt, la juniori mici, primul 
recordman este George 
Preda (Constructorul) care 
a alergat în serii șl în fi
nală 7,9 s.

Dintre celelalte rezultate 
notăm : SENIORI — lungi
me : H. Albrecht (Rapid) 

de cultură, dacă se organizează 
aci cursuri de inițiere în schi. 
Nimeni nu știe nimic...

Adică, rectific, mi s-a răs
puns că ar exista un instructor 
de schi, dar numai pentru gru
pele de turiști străini. Păcat. 
Așa, stima pe care o port oas
peților noștri de peste hotar» 
tinde să se transforme, împo
triva voinței mele, în cea mai 
pură invidie".

nu mai £ie

m). Pentru asigurarea unei bune 
pregătiri a săritorilor, se im
pun măsuri în vederea : formă
rii unor instructori (printr-un 
curs special), pentru centrele 
de inițiere; popularizării sări
turilor prin organizarea cit 
mai multor întreceri între copiii 
din centre; obligativitatea pen
tru secțiile de schi -de a avea 
și o sub-secție de sărituri".

duim să le asigurăm o 
pregătire corespunzătoare vîr- 
stei, atît din punct de vedere 
al tehnicii cît și al rezisten
tei. Cred, însă, că trebuie să 
insistăm și mai mult pentru 
educarea calităților morale.’ 
In multe sporturi obținem 
rezultate foarte bune pînă la 
nivelul juniorilor sau al re
prezentativelor de tinerel, dar 
nu și mai departe.

Trebuie, așadar, să-1 for
măm pe elevii care trec prin 
mina noastră în spiritul se
riozității, al conștiinciozității. 
Să le insuflăm o pasiune pu
ternică pentru sport. Pasi
unea adevărată este cea care 
te mînă fără șovăiri și fără 
compromisuri spre . culmile 
măiestriei. Pledez, deci,. pen
tru o asiduă muncă educati
vă mal ales în această etapă 
de început a formării sporti
vilor".

6,98; înălțime ; s. loan 
(Politehnica) 2,04, C. Semen 
(Rapid) 1,90; greutate: Al. 
Techirdaiian (I.C.F.) 14,16,
S. Hodoș (I.C.F.) 13,65; SE
NIOARE — 50 mg : A. VI- 
talioș (I.C.F.) 7,5; JUNIORI 
I — lungime : șt. Lăză- 
rescu (I.C.F.) 7,04. M. Ling 
(Viitorul) 7,01, M. Pantor 
(Progresul) 6,82, VI. Tema 
(C-.S.ș.) 6,81; greutate 6 Itg: 
Cr. Mitrea (Dinamo) 15,14, 
vi. Hodoș (Șc. sp. 2) 14,21, 
Șt. sabău (Metalul) 13.73; 
JUNIOARE I — înălțime : 
D. Radu (Steaua) 1,55; 
59 mg: D. Radu 7,7, E. Ma- 
zilu (C.S.ș.) 7,7, C. loneșcu 
(Șe. sp. 2) 7,7; JUNIORI II 
— greutate 5 kg: p Glă- 
veanu (Șc. sp. 2) 13,'35. N. 
Pană (Șc. sp. 2) 12,58; lun
gime : C. lonescu (Dinamo) 
6.35, R. Fătu (Șc. sp. 2) 
6,08; JUNIOARE H 50 
mg: N. Hînda (C.S.Ș.) 8,0. 
M. Coconu (Șc. sp. 3) 81;
înălțime : E. Crețu (Șc. sp.

c- Anghel (C.S.ș.)

'I ,
4.-
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Bill NOU DESPRE CLUBURI

Șl SUPORTERII LOR
Cu totul întîmplător, a- 

pariția în ziarul nostru a 
articolului „Clubul și supor
terii săi" (numărul din 14 
Ianuarie) a coincis cu pri
mirea din partea șeîului co
misiei de educație și propa
gandă a clubului Rapid, to
varășul Nicolae Mitican, a 
ținui material privind pro
blema membrilor susținători. 
Lectura acestui material 
ne-a dezvăluit încă o dată 
cit de deficitare sînt rapor
turile dintre cluburi și ma
rea masă a iubitorilor fot
balului, conîirmînd, în ace
lași timp, justețea puncte
lor de vedere exprimate în 
articolul publicat.

Materialul primit ne înfă
țișează o situație și mai 
tristă decît am prezentat-o 
noi (bazîndu-se pe unele 
date mai vechi) a susțină
torilor clubului giuleștean. 
Pare într-adevăr de necre
zut, dar la ora actuală Ra
pidul are numai 421 de 
membri susținători, din Ca
pitală și provincie, reparti
zați după cum urmează: 
din unitățile Ministerului 
Căilor Ferate — 98, din uni
tățile Ministerului Transpor
turilor Auto, Navale și Ae
riene — 49, din unitățile 
P.T.T.R. — 4, din alte între
prinderi și instituții — 270. 
Dintre aceștia (și mai incre
dibil !) numai 20 și-au a- 
chitat cotizația pe întreg 
anul 1967. Adică tocmai în 
anul in care, pentru prima 
oară în existența sa, echipa 
de fotbal feroviară a cuce
rit titlul de campioană a 
țării !

Ne amintim și acum de 
zgomotoasele manifestări de 
bucurie ale miilor de supor
teri rapidiști, care au înso
țit marele eveniment din 
vara trecută. Dacă în acele 
zile cineva ar fi avut iniția
tiva unei colecte pentru e- 
chipa Rapidului s-ar fi văr
sat în vistieria (cam săracă) 
a clubului zeci sau poate 
sute de mii de lei, judecind 
după euforia publicului da
torată succesului echipei. 
Oare atît de repede s-a con
sumat entuziasmul suporte
rilor ?

Ne gîndim la miile de 
oameni care populează pot
coava stadionului din Giu- 
lești chiar și la antrena
mentele jucătorilor fero
viari, ne gîndim la sutele 
de „microbiști" care înso
țesc adeseori Rapidul pînă 
in cel mai îndepărtat colț de 
țară. Știu ei că cheltuielile 
necesitate de echipa de fot
bal depășesc de regulă în
casările de la unele me
ciuri ? Le este lor atît de 
greu să-și achite cotizația 
lunară pentru a ușura efor
turile financiare ale duhu
lui ?

Mulți dintre acești supor
teri consideră că simpla lor 
prezență la jocurile echipei 
îavorite și încurajările din 
tribune (fie chiar cu ajuto
rul clopotelor, trompetelor 
sau altor ustensile) îi absol
vă de celelalte obligații pe 
care și le-au asumat față de 
clubul de care s-au atașat 
și cu care se mîndresc (pe 
nedrept) deseori. Pe nici- 
iinul dintre ei nu-1 poate 
lăsa indiferent soarta clu
bului favorit.

Observațiile făcute cu 
privire la suporterii Rapidu
lui sînt valabile și în cazul 
altor cluburi din țară. Pre
tutindeni se resimte insufi
ciența (pe alocuri chiar 
inexistența) contribuției ma
teriale a membrilor susțină

tori, ceea ce impune acțiuni 
mai eficiente în această di
recție din partea conduce
rilor cluburilor.

Pozitiv este, astfel, faptul 
că clubul Rapid intenționea
ză să dea un impuls mult 
mai viguros acțiunii de a- 
tragere a noi membri susți
nători și de activizare a ce
lor mai vechi. Tuturor aces
tor membri susținători clu
bul le va da prioritate de 
participare la manifestările 
ce vor fi organizate în luna 
iunie, cu prilejul împlinirii 
a 45 de ani de existență a 
Rapidului, la excursiile ce 
se vor întreprinde în Fran
ța, Uniunea Sovietică, Italia, 
Polonia, R.F.G. și în alte țări 
cu ocazia deplasărilor Ia di
ferite competiții a echipelor 
giuleștene. Membrii susțină
tori vor avea întîietate în 
obținerea tuturor obiectelor 
confecționate special pen
tru aniversarea amintită, ca 
și a cărții (semnată de co
legul nostru loan Chirilă) ce 
va fi editată cu același pri
lej.

Clubul Rapid ne anunță, 
totodată, că a pus în vîn- 
zare, la sediul său din Șo
seaua Giulești nr. 18, ecu
soane, fanioane și fotografii 
cu echipa de fotbal — cam
pioană a țării.

Ar fi, desigur, de dorit să 
primim asemenea vești și 
din partea altor cluburi 
sportive, care se mențin 
încă, în mod surprinzător, 
într-o stare de inerție. Nu 
poate fi decît de regretat 
faptul că prin unele locuri 
se manifestă prea puțin in
teres față de această pro
blemă, oarecum vitală, a su
porterilor. Continuăm, încă, 
să primim la redacție scri
sori ale unor cititori care se 
plîng de lipsa de solicitudi
ne întîlnită la diferite clu
buri. Sînt tratate cu o con
damnabilă indiferență do
rințele exprimate de iubito
rii fotbalului de a deveni 
membri susținători ai unui 
club sau al altuia, de a ob
ține insigne sau ecusoane, 
precum și fotografii ale fot
baliștilor îndrăgiți. Chiar și 
la unele cluburi care, în ge
neral ,pot fi date ca exem
plu pentru bunele lor rapor
turi cu membrii susținători 
se semnalează totuși, din 
cînd în cînd, anumite de
fecțiuni. De pildă Ia clu
bul Dinamo, care întîrzie de 
peste o lună să răspundă 
cererii unei suporter? din 
Tr. Severin (Emilia Cipere, 
str. Cosminulul 31) de a de
veni membră susținătoare. 
Ori, dacă și în asemenea si
tuații se manifestă neglijen
ță sau dezinteres, este expli
cabil de ce numărul acestor 
susținători se menține scă
zut.

Dată fiind perspectiva 
dezvoltării activității fotba
listice din țara noastră, care 
va angaja noi eforturi finan
ciare, se impune o reconsi
derare a raporturilor dintre 
cluburi și suporterii lor. 
Cluburile vor avea din ce 
în ce mai mult nevoie de 
sprijinul acestora și, în con
secință, va fi necesar să-i 
cîștige și, apoi, să știe să-i 
păstreze.

C. FIRANESCU

PROGRAMUL 
RETURULUI

CAMPIONATULUI
DIVIZIEI NAȚIONALE A

1967-1968
Etapa 1, 10 martie 1968

Steaua — Dinarțio Bacău 
Dinamo București — Petrolul 
Jiul — Universitatea Craiova 
Farul — steagul roșu 
Universitatea cluj — A.s.A.

Tg. Mureș 
U.T.A. — progresul
F.C. Argeș — Rapid

Etapa a ll-a, 17 martie 1968
Rapid — U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș — steaua 
Steagul roșu — F.C. Argeș 
Universitatea. Craiova — Dinamo 

București
Progresul — Jiul
Petrolul — Farul
Dinamo Bacău —- Universitatea

Cluj

Etapa a lll-a, 24 martie 1968

Farul — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Universitatea

Crai o-va
Rapid. — Steaua
U.T.A, —- Dinamo Bacău 
Universitatea Cluj — Steagul roșu 
Dinamo București — Progresul 
Jiul Petrolul.

Etapa a IV-a, 31 martie 1968

Dinamo București — F.C. Argeș 
Petrolul — Progresul
Universitatea Craiova — Universi

tatea Cluj 
Steaua — Farul
Jiul — Rapid
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. 
steagul roșu — Dinamo Bacău

Etapa a V-a, 7 aprilie 1968

Progresul — Universitatea Craiova 
Rapid — Universitatea Cluj 
Dinamo Bacău — Dinamo Bucu

rești
U.T.A. — Petrolul
Steagul roșu — steaua
Farul — Jiul
S’. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș

Etapa a Vl-a, 14 aprilie 1968

Universitatea Cluj — petrolul
Universitatea Craiova — Dinamo

Bacău 
A.s.A. Tg. Mureș — Progresul 
Farul — Rapid
F- C. Argeș — Jiul
Steaua — U.T.A.
Dinamo București — steagul roșu

Etapa a V!l-a, 21 aprilie 1968

Steagul roșu — U.T.A.

Corespondență specială

Selecționata divizionară 
învinsă la scor în Brazilia
La 21 ianuarie, selecționata 

noastră divizionară a întîlnit în 
localitatea Ribeirao Preto for
mația Botafogo, care activează 
în campionatul statului Sao 
Paulo. Meciul a avut un ca
racter festiv, fiind organizat cu 
prilejul inaugurării stadionului 
orășenesc, cu o capacitate de 
50 000 de locuri.

Lovitura de începere a fost 
dată de deputatul Joao Men
donca Falcao, președintele fe
derației de iotbal din Sao 
Paulo, care l-a reprezentat pe 
guvernatorul statului.

Formația braziliană a jucat 
excelent, impunînd un ritm 
căruia fotbaliștii români n-au 
reușit să-i facă față. Și astfel, 
la pauză gazdele conduceau cu 
3—0 — Sicupira, Carlucci (2), 
La reluare, selecționata evo
luează mai bine și reduce din 
handicap, prin punctele în
scrise de Dincuță și Dan Coe 
(lovitură liberă).

Finalul meciului, însă, le a- 
duce din nou în atac pe gaz
de care domină insistent și 
marchează de trei ori conse
cutiv prin Carlucci, Paulo 
Leao și Jairzinho și astfel 

Universitatea Cluj — Farul 
Petrolul — Universitatea Craiova 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua — Dinamo București 
Dinamo Bacău — F.C. Argeș 
Progresul — Rapid

Etapa a Vlll-a, 5 mai 1968

Universitatea Craiova — Steaua 
U.T.A. — Dinamo București 
Jiul — Universitatea Cluj 
Progresul — Dinamo Bacău 
Petrolul — Steagul roșu 
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
rarul — F.C. Argeș

Etapa a IX-a, 12 mai 1968

F.C. Argeș — U.T.A. 
steaua — Jiul
Dinamo Bacău — Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
Dinamo București — Farul 
Universitatea Cluj — progresul 
Steagul roșu — universitatea

Craiova

Etapa a X-a, 19 mai 1968

Jiul — Dinamo București 
Dinamo Bacău — A.S.A.

Tg. Mureș
Progresul — steagul roșu 
Universitatea Craiova — Farul 
Rapid — Petrolul
F.C. Argeș — steaua
U.T.A. — Universitatea Cluj

Etapa a Xl-a, 26 mai 1968

Petrolul — Dinamo Bacău 
Universitatea Cluj — F.C. Argeș 
Rapid — Dinamo București 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea

Craiova 
steagul roșu — Jiul
Farul — U.T.A.
Progresul — steaua

Etapa a Xli-a, 2 iunie 1968
Farul — Progresul 
steaua — Universitatea Cluj 
F.C. Argeș — petrolul
Steagul roșu — Rapid
Dlnamo București — A.S.A.

Tg. Mureș
Jiul — Dlnamo Bacău 
Universitatea cralova — U.T.A.

Etapa a Xlll-a, 9 iunie 1968

Rapid — Universitatea Craiova 
A.s.A. Tg. Mureș — steagul roșu 
Dlnamo Bacău — Farul
U.T.A. — Jiul 
petrolul — Steaua
Universitatea Cluj — Dinamo

București
.progresul -- F.C. Argeș

meciul se închie cu scorul 
de 6—2.*

★
Au jucat formațiile:
BOTAFOGO: Dirceo —

Zecarlos, Roberto, Carlucci
— Pinto (Americo), Marcio
— Jairzinho, Sicupira, Leao, 
Toto.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARĂ : Coman Ivăn-
cescu, Barbu, Dan Coe, 
(Măndoiu), Deleanu — Gher- 
gheli, (Dumitriu III), Dincuță 
—■ Lucescu, Sasu, Ionescu, 
Kallo.

Petre CRISTEA

PRONOSPORT
REZULTATELE TRIERII PRO

VIZORII LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 3 

DIN 21.1.1968

Categoria I: 4 variante cu 12 re
zultate

Categoria a II-a ; 87,5 variante 
cu 11 rezultate

Categoria a in-a : 061,5 variante 
cu 10 rezultate

LA PREDEAL, PRINTRE FOTBALIȘTII5
UNIVERSITĂȚII CRAIOVA

Predeal, 18 ianuarie. Prima 
escală a subsemnatului, însoțit 
de colegul Teodor Roibu, are Ioc 
la fotbaliștii de la Universitatea 
Craiova, cazați în vila Dunărea; 
o clădire plină de pitoresc în 
acest decor hibernal, înconjura
tă de brazi pudrați din belșug 
cu zăpadă, cu fațada spre seme
țele culmi ale Postăvarului.

Strîngeri de mîini „parafează" 
plăcuta revedere cu craiovenii, 
abia sosiți în camere de pe 
pîrtia Clăbucetului. Dar, foarte 
repede apar și... reproșurile :

— Păi, sigur. „Strict aritmetic, 
da, valoric, nu" — citează fun
dașul Mihăilescu un titlu din 
„Sportul", eu aluzie directă și 
la Universitatea Craiova, echipă 
care, după aprecierile noastre 
într-un articol-bilanț, se află 
— fată de lider — la o distanță 
mai mare de două puncte.

Se încinge pe loe o scurtă și 
pasionantă dispută. Aflați în 
vădită inferioritate numerică, 
sîntem nevoiți să apelăm la uni
ca tactică recomandabilă în ase
menea situații ; contraatacul ar
gumentelor logice. Și, cînd nici 
această schemă nu se dovedește 
eficace, apelez la ultimele re
surse :
— Băieți, trebuie să știți că sînt 

craiovean și numai așa înțeleg 
să vă ajut. Dacă, mă rog, voi 
credeți că Gheorghe Mitroi vă 
stimulează mai bine în munca 
de pregătire a returului, scriind 
că vă vede de pe acum campio
ni... Cum ? Și el e oltean ? Se 
prea poate, dar la... „Viața stu
dențească". O declară chiar el 
în articolul voit scris cu o tentă 
glumeață.

Pînă la urmă repurtăm o vic
torie dificilă (dar de prestigiu), 
dat fiind faptul că partea ad
versă a folosit apărarea în sca
ră, pe principiul ajutorului re
ciproc, la părerile lui Mihăiles
cu asociindu-se, rînd pe rînd, 
Mincă, Deliu, Bîtlan, Strîmbea- 
nu.

Apare curînd și antrenorul 
Gheorghe Nuțescu (între timp 
el își schimbase treningul ud 
de sudoare cu o bluză uscată), 
fapt care ne permite să trecem 
la contraofensivă. Armele noas

tre, de astă dată : bineînțeles, 
creionul și bloc-notesul...

— De cînd sînteți la Pre
deal ?

— De miercuri 10 ianuarie. 
Mai rămînem aici cîteva zile, 
apoi — căliți șl ozonificați — 
ne vom îndrepta spre Craiova.

— Am numărat aici doar 12 
jucători: Pilcă, Vasilescu, Mi
hăilescu, Bîtlan, Deliu, Mincă, 
Ștefan, Adrian Popescu, Marian 
Popescu, Cîrcîumărescu, Stă- 
nescu, Strîmbeanu. Oblemenco 
— știm — e în Brazilia. Unde 
sînt ceilalți ?

— Sfîrlooea, Ivan, Niță și 
Oprea trebuie să facă față în 
acest timp unor obligații perso
nale. Deselnicu și Marin Mar
cel sînt în plină sesiune de exa
mene, iar Martinovici este în 
curs de... legitimare.

— Cu alte cuvinte, lotul dv. 
este destul de împrăștiat. Nu 
impietează aceasta asupra pre
gătirilor ?

— Intr-o oarecare măsură, fi
rește că da...

— Antrenorul principal, .Ro
bert Cosmoc, unde se află ?

— De la cursul de perfec
ționare desfășurat la Snagov, 
a plecat direct la Craiova. Se 
va îngriji, printre picături, de 
pregătirea celor rămași acasă.

Cum vedeți returul ?
— Extrem de disputat și prin 

aceasta pasionant. Mai ales în 
noile condiții, cînd o serie de 
echipe, aflate la periferia cla
samentului, vor încerca să sca
pe de baraj.

— în ceea ce vă privește ?
— Avem un singur meci mai 

dificil în deplasare : cu F. C 
Argeș, care merge la titlu. în 
rest, toate meciurile cu adevă
rat grele le susținem acasă. Mă 
refer la jocurile cu Steaua, Fa
rul, Universitatea Cluj, Dinamo 
București. Și cum pe teren pro

priu n-am pierdut nici o par
tidă de doi ani și jumătate...

— Cifric vorbind, 27 de punc
te ca sigure...

— Cred că mal multe. S-a 
spus, deseori, că o dată cu con
struirea noului stadion, Univer
sitatea Craiova va deveni o 
pradă ușoară pentru formațiile 
tehnice. Vezi dumneata: teren 
gazonat, fără smocuri, de di
mensiuni la limitele superioa
re... Cu alte cuvinte, adio elan 
studențesc, adio „San Slro"... 
Știți cîte jocuri am susținut 
pînă acum pe noul teren ? 
Două I Iar rezultatele : 4—0 cu 
A.S.A. Tg. Mureș, 4—2 cu Ra
pid... Opt goluri în epoca apă
rărilor betonate. Cu ce, vă în
treb : doar este știut că elanul 
n-ajunge.... S-a dus, așadar, po
vestea cu smocul de iarbă, cu 
terenul impropriu,.. Așa se va 
duce și aceea cu timiditatea 
noastră în deplasare.

— Spuneți-mi, vă rog, pe ce 
loc credeți că veniți in fi
nal ?

— Pe podium, ca și anul tre
cut. Sau, dacă vreți, mai precis: 
pe locul 3, cel puțin...

Am socotit în gînd „va.. să 
zică, la luptă cu Steaua și F.C. 
Argeș... Mai bine ca Farul, Uni
versitatea Cluj, Rapid, Dinamo 
București, Petrolul...". Cît se 
poate de onorabil pentru o e- 
chipă așa-zisă de elan. După 
care am așezat, satisfăcuți, cre
ionul pe masă, alături de bloc
notes.

Mai tîrziu, în hol, la plecare 
ne întîmpină fundașul Mihăi
lescu. De astă dată, fără re
proșuri :

—• Cred că nu șînteți supa
răți, între noi și ziariști se în- 
tîmplă... Di Stefano obișnuia 
foarte des...

— Știu, dar se numea... Di 
Stefano.

G. N1COLAESCU

10 „IL CAMPIONISSIMO» „IL CAMPIONISSIMO» 11 12 „IL CAMPIONISSIMO»

Coppi stabilise noul record mondial al orei 
pe o bicicletă specială, cu un angrenaj de 
52 X 12, manivele de 171 mm și cauciucuri 
montate pe genți de lemn, cîntărind 120 grame 
la roata din față și 110 grame la cea din spate, 
ba terminarea celor 60 de minute, Coppi acope
rise 45,871 kilometri (vechiul record 45,840 km).~ 
Bucuria noului recordman mondial a fost însă 
de scurtă durată. Incorporat, el este trimis pe 
front în Africa de nord, în preajma liniei 
Mareth. Imediat după sosire, Coppi este luai 
prizonier de către englezi, la Cape Bâne. Pen
tru el războiul se terminase. După aproape doi 
ani de prizonierat, in februarie 1944 s-a întors 
în Italia, pe motonava franceză „Cită d'Oran"

Pe șoselele Campaniei, Coppi, slab și ars de 
soare, reîncepu să pedaleze, împreună cu tova
rășii săi Ricci și Leoni. Participă chiar la cîteva 
curse, iar în luna mai, de la Neapoie se în
toarse acasă la Castellania, făcind drumul bine
înțeles tot pe bicicletă.

Bruna, logodnica sa, îl așteptase. între două 
antrenamente și o cursă, se căsătoriră. în loc 
de binecuvîntare, tatăl soției sale îi spuse lui 
Coppi: „Cînd vă întoarceți din voiajul de nuntă, 
o să stăm de vorbă, să-ți găsim ceva de lucru, 
Așa poate vei lăsa bicicleta și-ți vei igăsi o 
meserie mai sigură“.

Dar Fausto ar fi preferat să moară decît să 
abandoneze sportul. în 1946, sub tricoul casei 
de biciclete Bianchi, Fausto Coppi cîștigă marea 
cursă clasică de primăvară Milano — San Remo. 
Evadat înainte de Briasco, împreună cu fran
cezul Lucien Teisseire, pe urcușul Turchino, 
Fausto rămîne singur și pedalînd cu o ușurință 
incredibilă ajunge detașat ia San Remo, sub 
portocalii înfloriți. Teisseire și plutonul sosesc 
după 14 minute 1

„Arriva Coppi 1“ au strigat spectatorii, văzin- 
du-1 intrind pe stadion. Din acea zi de martie, 
aceste două cuvinte vor defini stilul, bărbăția, 
performanțele marelui campion. Pentru regulari
tatea cu care sosea în marile curse era supra
numii „il direttișslmo" (acceleratul). Coppi va 
sosi mereu primul pe șosele, pe pistele velo
dromurilor, în vîrfuri de munte. Va ajunge mai 
ales singur, detașat de grosul plutonului, re- 
purtînd victorii răsunătoare asupra celor mai 
mari campioni ai epocii sale, făcind din bici
cletă un instrument ce va sugera pagini de 
epopee reporterilor sportivi.

O astfel de victorie a fost cea obținută în 
tururile cicliste din anul 1949. în apogeul for
mei sale sportive, Coppi va reuși eventul Giro 

d'ltalia — Tour de France, performanță pe care 
o va realiza, în afară de el, un singur ciclist 
în lume, francezul Jacques Anquetil.

Giro d'ltalia, ediția 1949, va rămîne în anto
logia ciclismului prin ceea ce s-a numit „caval
cada fantastică" a lui Fausto Coppi. în etapa 
Cuneo — Pinerollo, într-o evadare solitară de 
200 de kilometri, plemontezul a escaladat 5 
vîrfuri de peste 2 000 m (Maddalena, Vărs, 
lzoard, Montgeneve, Sestriere), Era penultima 
etapă a turului și ceilalți matadori, semănați pe 
drumurile de gheată ale Alpilor, își recunoșteau 
înfringerea, în timp ce lumea sportului salută 
pe noul campionișsimo, La Milano, in tribuna 
velodromului Vigorelli.pe Coppi îl aștepta soția 
sa. Bruna, Împreună ca fetița atît de îndrăgită, 
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Coppi ducînd trena într-o cursă de 6 zile pe. velodromul de iarnă din Milano

Marina. Fausto Ie-a oierit lor tricoul roz și 
buchetul de flori acordat învingătorului. Marina 
va ii de atunci suportera cea mai înflăcărată a 
tatălui său, pe care-1 va ajuta să izbindească în 
două întreprinderi extrem de dificile.

După 20 de zile de la victoria în Turul Ita
liei, Fausto Coppi se prezentă la startul Turului 
Franței ca principal favorit. Faima sa era citit 
de mare, incit ziarele franceze considerau, parti
ciparea lui Coppi ca evenimentul cel mai de 
seamă din istoria cursei. Coppi avea un pal
mares remarcabil, dar la Turul Franței nu mai 
participase. își asuma responsabilități deosebite : 
el punea în joc prestigiul său și al Italiei spor
tive, juca acum cea mai mare carte a carierei 
sale.

Șl turul începu dezastruos pentru Coppi. După 
patru etape, pierduse' 15 minute. Toți se coali
zaseră contra lui. In etapa a 5-a Rouen — Saint 
Malo rupse furca bicicletei și părăsit de echipă, 
rămas singur, ca un cocor rătăcit pe șosea, pier
du încă 20 de minute, căzind undeva pe la 
coada clasamentului. Aproape bolnav, deprimat, 
chemă seara la telefon pe soția sa, Bruna, că
reia îi spuse: „Sînt sfîrșit, Bruna. De data 
asta nu cred că voi putea termina cursa. Nu 
știu ce se întimplă cu mine. Poate că sînt foarte 
mulți împotriva mea. Sau nu știu eu să alerg 
ca ei în această cursă infernală, în acest Tur 
al Franței. Mîine vei citi ziarele cu știrea des
pre abandonul meu. Să nu crezi că mi-e teamă. 
Am dat iot ce am putut. Dar parcă sînt sleit 
de puteri."

„Eu — povestea mai tîrziu Bruna Coppi — 
știam că în astfel de situații staturile, chiar în
curajările, sînt de prisos. Uneori e inutil să 
încerci, în cîteva fraze, mai mult sau mai puțin 
inspirate, să ridici moralul unui campion ca el. 
Mi-a venit însă ideea să-i sugerez Marinei ceva 
care să însemne o încurajare a noastră. Cînd 
să Închid telefonul, Marina dori să audă glasul 
iatălui ei, și după ce-1 ascultă îi spuse: «Vinci 
babbo, vinci per me» (cîștigă tăicuțule, cîștigă 
pentru mine). Marina avea atunci trei ani".

Din acel moment a început formidabila reve
nire. Nimeni nu credea că se pot recupera 35 
de minute intr-un Tur al Franței.

„Asul italian a fost învins", „Turui Franței 
este prea tare pentru Fausto", „Astăzi s-ar putea 
să asistăm la abandonul campionului italian" — 
scriau a doua zi în titluri groase ziarele pari
ziene. Convorbirea cu Marina era, se vede, ne
cunoscută. Coppi nu a abandonat. S-a refăcut 
puțin în etapa contracronometru Sables d'Olonne- 
La Rochelle, a trecut convenabil Pirineii, unde 
se detașau Robie și Marinelli. Coppi aștepta cu 
nerăbdare Alpii; pe vîriurile lzoard și Galibier 
avea să dea lovitura de grație adversarilor săi. 
In etapa Brianșon — Aosta, Fausto a tăcut o 
demonstrație care-i lăsă „bouche bee" pe spe
cialiștii francezi. El pedala singur peste viitu
rile înălbite de zăpezi tirzii, lulnd un asemenea 
avans iață de ceilalți cicliști, incit la Aosta 
preluă tricolul galben pe care nu-1 mai cedă, 
mai ales că în a doua etapă contracronometru, 
Colmar — Nancy, superioritatea sa fu zdrobi
toare. Și așa, Coppi a cfștigat „cursa eșecului 
său" cu un avans de 10 minute față de Bartail 
și 25 de minute față de Marinelli.

Hie GOGA

(Va urmai
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Colorado Springs),Deși n-a mai ciștigat o mare echipa
a

din 1962 (CM. de la
ale hocheiului mondial. La ultima ediție 

tar anul trecut la C.M. de la Viena a terminat,

A OLIMPIADEI ALBE
Cîștigătorii primelor
medalii la Jocurile

■1 mondiale universitare

"i'îni i n i i ■■tionala
FOTBAL PE

SPANIA : Echipele madrilene — 
în frunte

GLOB

competiție 
Suediei a fost mereu printre formațiile fruntașe 
Olimpiadei — 1964, Suedia a ocupat locul doi, 
de asemenea, pe locul secund.

în fotografia noastră, portarul Leif 
Roland Stolz (37 de ani) decanul de vîrstă al 
în echipa de fotbal a Suediei.

Holmquist privește îngrijorat pucul. In stingă, 
formației, de mai multe ori internațional și 

Foto : Josef Pilmann-Praga

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 
ÎN LUMINA CIFRELOR (III)

Publicăm astăzi ultima parte a articolului colaboratoruiui 
nostru, ing. Dan Păcurariu-Brașov, în care autorul se referă 
la șansele olimpice în patinajul viteză și artistic, la bob și 
skeleton și alcătuiește un clasament, ipotetic, al medaliilor 
olimpice și al numărului de puncte posibil a fi realizate de 
țările participante la Jocurile Olimpice de iarnă de la Grenoble.

La patinaj viteză, cei cinci 
campioni mondiali din 1967 por
nesc cu prima șansă și la Gre
noble ; în afară de ;----------- ’
'Suzuki la 500 m și de 
canea Meyers, tot la 500 
•lalți sînt toți olandezi : 
la 1 500 m, Verkerk la 
10 000 m, iar la femei . 
distanțe (1 600, 1 500 și 3 000 m) 
este favorită Kaiser. Cvadrupla 
campioană olimpică din 1964, so
vietica Lidia ’ ’’’ --
că nu-și va 
performanța, 
•ții deeît la 
■pentru una 
pice.

La patinaj 
gerea campionilor 
bruck, Manfred Schnelldorfer și 
Sjoukje Dijkstra, favoriții olim
pici la probele individuale, sînt 
campionii mondiali din 1967 : E. 
Danzer (Austria) la bărbați și 
P. Fleming (S.U.A.) la femei. 
Soții Belousova — 
(U.R.S.S.) au toate 
cîștige din nou titlul la proba 
de perechi, egalînd astfel per
formanța — unică pînă acum la 
această probă în cadrul Jocu
rilor Olimpice — a soților fran
cezi Andree și Pierre Brunet, 
care, în 1923 șl 1932, și-au în
scris numele pe tabela învingă
torilor olimpici de două ori la 
rînd.

La campionatele mondiale de 
săniuțe (skeleton) din 1967, cam
pionii olimpici din 1264 au con
firmat : Thomas — • ■ "
trun Enderleln 
ciștigat probele 
nunțîndu-se ca 
rlțl și în 1968. 
campioana 
Austria, 
mească cu locui II la 
tul mondial (e drept, 
chipaj deeît în 1964), 
trecută de R.D.G. care păstrează 
prima șansă și la Grenoble.

De probele de bob se leagă 
cele mai multe speranțe ale 
noastre. La proba de 2 persoane 
campionatul mondial a fost cîș- 
tlgat anul trecut de Austria, pe 
care o considerăm și principala 
pretendentă la titlul olimpic ; 
România s-a clasat atunci pe lo-

japonezul 
' - ameri-

m, cei- 
Schenk 
5 000 și 
pe trei

Skoblikova, se pare 
mai putea reedita 
neemițînd preten- 

proba de 4 500 m, 
din medaliile cll*/-

cui V, dar la Grenoble are tot 
dreptul să aspire la un loc chiar 
mai bun. La proba de 4 per
soane, în lipsa rezultatelor unui 
campionat mondial (nedesfâșurat 
din motive tehnice), Indicii asu
pra șanselor olimpice ni-i pre
zintă campionatul european, cîș- 
tigat în 1967 de echipajul Ro
mâniei: din echipajele fruntașe 
ale lumii n-au lipsit deeît cele 
ale Canadei (campioană olimpică 
în 1964) și S.U.A. “ ’ - “
totuși, că echipajul 
păstrează cele mai

Considerăm, 
românesc 

mari șanse

ollm-

artistic, după 
de la

retra- 
Inns-

ia femei.
Protopopov 

șansele să

Koehler și Or- 
(din R.D.G.) au 

individuale, a- 
principall favo- 
Doar la perechi 

olimpică 
a trebuit să

din 1964, 
se mulțu- 
campiona- 
cu alt e- 
fiind in

a aduce Românie! prima me-de _ _____  _____ _
dalie la o Olimpiadă de Iarna și 
— de ce nu ? — chiar pe cea de 
aur.

„Trăgînd linie" sub această 
trecere în revistă și centralizînd 
șansele diverselor țări la apro
piatele Jocuri Olimpice, obținem 
următorul clasament, ipotetic, al 
medaliilor :

Olanda 61-2 + 5;
3+4; U.R.SS. 
4(4 + 3; R.D.G. 
3+5+5; Suedia 
2 + 2 + 3; 
nada 1+1-f-l ;
ROMANIA 1+0+0 ; R.F.G. 0 + 1 
+1 ; Italia 0+1 + 1 ; R. P. D. Co
reeană 0 + 1 + 0 ; Polonia 0+1+0 ; 
Bulgaria 0+0+1 ; Cehoslovacia 
0 + 0 + 1.

Dacă analizăm listele primilor 
6 favoriți în fiecare probă obți
nem următorul clasament. pe 
puncte :

Norvegia 5 + 
4+5 + 4; Franța
4 + 4 + 1; Austria 

__  2 + 4 + 3, S.U.A.
Finlanda 2 + 1+2 ; Ca- 

Japonla 1+0 + 0 ;

încep campionatele europene
de patinaj artistic

(Urmare din pag. 1)

chow, Inițiatorul spectaculosului 
salt care-i poartă și azi numele, 
cucerea al optulea său titlu de 
campion. Salchow este, de altfel, 
recordmanul numărului de ti
tluri cucerite : 9. In statistica 
noastră, urmează celebrul pati
nator vienez Karli
8 titluri (1929—36), 
patriotul său Willy 
titluri, (1922-28),

(1962—64) și actua- 
Emmerich Danzer 
lista de onoare a 
ediții, în între-

Schafer, cu 
apoi com- 

Bockl cu 6 
francezul

Alain Giletli cu 5 titluri (1955— 
61), iar cite 3 titluri au la activ 
Alain Calmat 
iul campion 
(1965-67). Pe 
precedentelor
cerea feminină, figurează și ce
lebra Sonja Henie cu 6 victorii 
(19.31—36), Sjoukje Dijkstra cu 
una mai puțin (1960—64) și trip
la campioană Cecilia Colledge 
(1937—39). Pare curios poate, 
dar la perechi, intr-un clasa
ment al tuturor edițiilor, cele
brul cuplu de patinatori sovie
tici Ludmila Belousova—Oleg 
Protopopov, figurează numai pe 
locul trei (1965—67) în urma pre
decesorilor lor Marika Kilius— 
H. J, Bâumler (1959—64) și 
Maxi Berber—Ernst Baier (1935 
—39). In fine, la dansuri, su
premația recunoscută a pere
chilor engleze a fost întreruptă 
numai doi ani (1964—65) de fra
ții Eva și Pavel Roman, repre
zentanții școlii cehoslovace.

Și acum să notăm pe cei 
care-și apără titlurile la Văste
ras, împreună cu învinșii lor de 
la ultima ediție a campionate
lor, desfășurate acum un an la 
Ljubljana : Bărbați: 1. Emme
rich Danzer (Austria); 2. Wolf
gang Schwartz (Austria); 3. On- 
drej Nepeia (Cehoslovacia). Fe
mei : 1. Gabriele Seyfert (RDG) ; 
2. Hanna Maskova (Cehoslova
cia) ; 3. Zsuzsa Almassy (Unga
ria). Perechi : 1. Belousova-Pro-

U.R.S.S. 101 p; Norvegia 93; 
landa 83: Austria 75; Franța 73; 
RDG. 67; Suedia 51; Finlanda 
43; S.U.A 43; R.F.G. 35; Canada 
25; Italia 13; Polonia 12; ROMÂ
NIA 12; Elveția 9; Japonia 9 ; 
Cehoslovacia 8; Bulgaria 7; 
R.P.D. Coreeană 5; M. Britanie 1.

Prima concluzie ce se desprinde 
din examinarea datelor de mai 
sus este aceea că România are 
posibilitatea de a obține, pentru 
prima oară la J.O. de iarnă, un 
titlu olimpic, de a depăși puncta
jul total realizat pînă astăzi de 
noi la Jocurile de iarnă șl de a 
întrece țări cu tradiție în spor
turile de iarnă ca : Elveția, Ceho
slovacia, Marea Britanie și altele.

Observăm, de asemenea, o îm
bunătățire serioasă a pozițiilor 
Olandei, care aspiră la primul loc 
în clasamentul pe medalii și la o 
zestre impresionantă de puncte : 
83 față de 15 obținute în 1964 
(interesant de remarcat : toate 
sînt obținute la patinaj viteză !) ; 
o creștere constantă a obținut și 
R.D.G. : 4 puncte în 1956, 21 în 
1960. 40 în 1964 și 67 în 1967 ; pen
tru prima dată cu o echipă se
parată la Jocurile Olimpice, 
R.D.G. aspiră la unul din locurile 
fruntașe ; îmbunătățiri a mai ob
ținut (firesc, în calitatea sa de 
viitoare gazdă a J.O.) și Franța 
(+20 de puncte față de 1964). 
Aproximativ la același nivel din 
1964 se mențin Norvegia, Austria, 
Suedia, S.U.A. șl R.F.G. Puter
nice scăderi înregistrează Fin
landa (—25 de puncte) și U.R.S.S. 
(de la 162 la 101 puncte și de la 
11 medalii de aur la 4) ; ultimul 
fapt duce la o mărire a Intere
sului în jurul luptei pentru pri
mul loc în clasamentele pe țări ; 
de pildă, în clasamentul pe punc
te observăm că diferența de 101.5 
puncte dintre U.R.S.S. și Nor
vegia, înregistrată în 1960, s-a mic
șorat la 72,5 puncte în 1964, la 
46.5 p în 1965, apoi la 34 p în 
1966 și, în fine, la numai 8 p în 
1967. Nu credem, totuși, ca 
U.R.S S. să piardă primul loc 
în clasamentul pq puncte, dar, 
oricum, lupta pentru întîietate 
va fi mai pasionantă ca oricînd.

In încheiere, subliniem din nou 
că în articol nu a fost vorba de 
„pronosticuri1», cl doar de con
semnarea situației obiective la 
finele anului preollmpic. Atra
gem. de asemenea, atenția că 
toate clasamentele pe țări, virtua
le sau reale, nu au un caracter 
oficial, nu sînt recunoscute de 
C.I.O. și servesc numai pentru 
a ne da o Imagine mal de an
samblu într-o perioadă sau alta 
asupra dezvoltării sportului in- 
tetrnațlonal. Desigur, unii dintre 
sportivii luați de noi în evidența 
primilor favoriți poate nici nu 
vor partlcpa la Jocurile Olimpice 
(despre cîțiva din ei ziarele au 
anunțat că, dintr-un motiv sau 
altul, participarea lor este in
certă). Alții, poate, nu vor mal 
atinge forma din anul trecut. în 
fine, se pot ridica talente noi, 
nume necunoscute. surprize 
șl răsturnări spectaculoase 
ale calculelor preollmpice. Toa
te în ansamblu. însă, nu pot 
afecta prea mult clasamentele de 
mai sus (lucru verificat și cu 
ocazia precedentelor Jocuri Olim
pice de iarna și de vară).

Și chiar dacă surprizele vor fi 
mari și multe la număr. în nici 
un caz aceasta nu va fi spre re
gretul nostru. In fond, ele nu fac 
deeît să contribuie la sporirea 
Interesului publicului șl dau un 
plus de savoare marilor compe
tiții. ..

pe podium cîteva noi 
sovietice, foarte bine 

în ultimele concursuri, 
vorba de cuplurile 

Rodinîna-Ulanov,

topopov (URSS) ; 2. Glockshu- 
ber-Danne (RFG) ; 3. Steiner- 
Waither (RDG). Dansuri : 1.
Towler-Ford (Anglia) ; 2. Sud- 
dick-Cannon (Anglia); 3. Martin- 
Gamichon (Franța). Cu excepția 
ultimei perechi notate aici, toți 
ceilalți fruntași ai precedente
lor campionate și-au anunțat 
participarea. Aceasta ușurează 
cu mult misiunea celor care vor 
să-și ia riscul unor pronosticuri.

Majoritatea specialiștilor în
clină spre părerea că ierarhia 
actuală nu va suferi modificări 
importante, după întrecerile pe 
gheața de la „Rocklunda". Poate 
doar la probele de perechi, unde 
— fără a atinge fruntariile atît 
de bine apărate ale primelor 
locuri — nu este imposibil să 
vedem 
perechi 
cotate 
Este
Juk-Gorelik, 
ca și de dansatorii Grișkova- 
Rijkin. La individual bărbați, 
Wolfy Schwartz pare să fi re
nunțat la atacul asupra titlu
lui deținut de colegul său 
de antrenament, imbatabilul 
,.Emo“, trebuind, el însuși, să-și 
apere titlul de vice-campion în 
fața ascensiunii tot mai marcate 
a lui Nepeia și a francezului 
Patrick Pera. Toți aceștia po
sedă, in programul lor de figuri 
libere, una sau două sărituri cu 
triplă rotație 1 La fete, duelul 
Seyfert - Maskova promite satis
facții spectatorilor și... dureri 
de cap arbitrilor, puși în fața 
unei dificile dileme. In întrece
rile feminine, tînăra reprezen
tantă a României, campioana 
noastră, Elena Moiș, va încerca 
să depășească mai multe dintre 
cele 19 redutabile adversare 
care-i vor sta în față.

Azi, la Văsteras, prima zi a 
întrecerilor: figurile obligatorii 
la bărbați, perechi și dansuri.

Tiparul: I. P. „Informația", sir. Biezoianu 23—25.

VIENA 21 (Agerpres). — Cu
noscuta stațiune tirolezi Inns
bruck găzduiește în aceste zile 
întrecerile Jocurilar mondiale 
universitare de iarnă, la care 
participă peste 600 de studenți 
sportivi din diferite țări ale lu
mii. Prima medalie de aur a 
revenit japonezei Kumiko Oka- 
wa, care a ciștigat concursul 
de patinaj artistic cu 488,5 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine ; HeRi Turmer 
(Austria) 447 puncte, Kazuni 
Yamashita (Japonia) 440,2 punc
te, Karuco Ischida (Japonia) 
432,1 puncte, Helena Gasparco- 
va (Cehoslovacia) 415 puncte 
etc.

La masculin, după 
exercițiilor 
Vladimir

Campionatul spaniol a progra
mat meciurile etapei a 17-a, Iată 
rezultatele Înregistrate: Atletico 
Madrid — Cordoba 5—0; Sevilla — 
Malaga 0—2; iveai Madrid — Real 
Sociedad 1—0; Espanol — Barce
lona 1—0; Valencia — Sabadell 
1—0; Atletico Bilbao — Elche 3—0; 
Real Saragossa — Pontevedra 2—1; 
Las Palmas — Betis 3—1. Pe pri
mul loc în clasament se află Real 
Madrid cu 24 puncte, urmată 
Atletico Madrid cu 23 puncte 
Barcelona 21 puncte etc

FRANȚA : St. Etienne 
vinsă

de 
Si

în-

Rezultate înregistrate duminică 
în campionatul francez: Stras
bourg — Valenciennes 0—1; So- 
ehaux — Ajaccio 3—1; Marsilia — 
Red Star 2—0; Rennes — Lille 
4—1; Sedan — Rouen 2—0; Angers 
— Lyon 3—1; Monaco — Aix 1—1; 
St. Etienne — Nantes 1—2.
21 de etape, în clasament 
duce St. Etienne cu 32 
urmată de Marsilia cu

ANGLIA : Conduce Manchester
United
în campionatul englez continuă 

să conducă formația Manchester 
United cu 39 de puncte, urmată 
de Leeds 37 puncte, Liverpool 36 
puncte, Manchester City 34 
puncte, etc. în etapa de sîmbătă, 
Manchester United a jucat pe te
ren propriu cu echipa Sheffield 
Wednesday, pe care a învins-o cu 
4—2. Alte 
Coventry 
ham 1—0; Leeds 
Liverpool
Nottingham — West Bromwich 
3—2; Manchester City — Sheffield 
United 3—0; Chelsea — Stoke 1—0; 
Sunderland — Burnley 2—2; West 
Ham United
2—1,

CHILE : R.
Colo Colo

ECUADOR.: -.Ujpesti Dozsa — 
învinsă

impuse, 
Kurenbin

efectuarea 
conducea 
(U.R.S.S.)

deurmat
(Austria)

432,7 puncte, 
Gunter Anderl 
427,2 puncte.

în proba de perechi, după 
..impuse", în frunte se află cu
plul cehoslovac Bohunka Sram- 
kova-Jan Sramek, în timp ce 
la dansuri conduce perechea 
austriacă Heide Metzger-Her
bert Rothkapl.

La hochei pe gheață: U.R.S.S.- 
Finlanda 8—0 (3—0, 3—0, 2—0).

A doua medalie de aur 
a fost decernată studentului 
sovietic Vladimir Kurenbin, 
care a cîștigat proba indivi
duală din cadrul concursului 
de patinaj artistic, 
urmat în clasament 
File (Cehoslovacia) 
Anderl (Austria).

Proba de slalom uriaș a fost 
cîștigată de norvegianul Per 
Sunde. Sportivii români au ocu
pat locurile : 16 (D. Munteanu), 
49 (N. Crețoiu) și 50 (G. To- 
mori).

E1 a fost 
de Marian 
și Gunther

ing. Dan PACURARIU
Brașov

rezultate: Newcastle — 
4—1; Leicester — Ful- 

Everton 2—0; 
Southampton 2-0; 

West

Wolwerhampton

D. Germană
5—2

După 
con- 

de puncte, 
26 puncte.

In cadrul turneului octogonal 
de la Santiago de Chile, echipa 
R. D. Germane a obținut o nouă 
victorie. Jucînd cu formația Colo 
Colo, fotbaliștii din R.D. Germană 
au terminat învingători cu scorul 
de 5—2 (1—2). Intîlnlrea a fost ur
mărită de 75 000 de spectatori.

INTER A DEVASTAT
Duminică, în campionatul 

italian de fotbal, s-a desfășu
rat prima etapă a returului.

După ce a cucerit titlul 
(simbolic) de campioană de 
iarnă, fruntașa clasamentului — 
Milan — s-a distantat, în pri
ma etapă din retur, la 3 puncte 
de cea de a doua clasată, Va
rese, profitind și de neputința 
echipei lui Picchi de a depăși 
acasă formația „violeților" 
din Florența. Totuși, roș-negrii 
lui Nereo Rocco s-au chinuit 
pur și simplu, pentru a depă
și — pe San Siro — cu 3—2 
pe ultima clasată acum, Spăl. 
Aceasta era cît pe-aci să pro
ducă o surpriză de proporții. 
Spăl a condus cu 2—1 la pau
ză, iar liderii au trebuit să 
depună serioase eforturi pen
tru victorie, care se datorează 
unui gol realizat de tînărul 
atacant Pierino Prati. Celelalte 
puncte ale învingătorilor au 
fost opera lui Sormani și Ri
vera. Pentru învinși au înscris 
Bigon și Bozzao.

Cel mai prețios rezultat l-a 
obținut formația lui Helenio 
Herrera, în Capitală, în dauna 
Romei. Victoria a fost facili
tată de o slabă comportare a 
apărării gazdă, care s-a lăsat 
net depășită de înaintarea lui 
Inter. Băieții „magului" au în
scris 6 goluri prin Mazzola 
(2), Corso (2), Cappellini și Do- 
menghini. Pentru Roma au 
marcat Enzo și Scaratti. Rein
trarea lui Mario Corso și a 
lui Renato Cappellini a adus 
un plus de eficacitate înain
tării interiste. Și nu se poate 
spune că, deși se află la 
5 puncte în urma lui Milan, 
Internazionale nu mai 
se să cîștige actualul 
nat. Să nu uităm că, 
cu trei ani, actualii 
veau la un
avans de 7 puncte și totuși 
nu au reușit să facă față sprin-

moment

are șan- 
campio- 
în urmă 
lideri a- 

dat un

FESTIVALUL ȘAHIST DE LA BEVERWIJK
® Gheorghiu a remizat cu AAatanovici, iar Ciocîltea cu 

a ”Doda ® Prima înfrîngere
în runda a 10-a a turneului 

marilor maeștri din cadrul 
Festivalului internațional de 
șah de la Beverwijk, Florin 
Gheorghiu a remizat cu iugo
slavul Matanovici. O nouă 
victorie (cea de a noua) a 
obținut liderul clasamentului, 
Korcinoi. El l-a învins pe Ci- 
rici. S-au încheiat remiză par
tidele: Pîdevski — Hort, Bobo- 
țov—Portisch și Karaklaici— 
Donner. In clasament continuă 
să conducă Korcinoi (U.R.S.S.) 
cu 9'/2 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România), Tal 
(U.R.S.S.), Portisch (Ungaria) 
și Hort (Cehoslovacia) cu cite

6 p fiecare, Matanovici (Iugo
slavia) â’/a p.

★
Partida centrală a rundei 
10-a din grupa maeștrilor 
adus la masa de joc pe

a 
a 
românul Ciocîltea și polone
zul Doda. După o partidă în 
care inițiativa a aparținut pe 
rînd fiecăruia, cei doi jucă
tori au căzut de acord asupra 
remizei. Primul loc în clasa
ment este detinut de Doda 
(Polonia) cu 7 puncte. Victor 
Ciocîltea (România) are 6!/s 
puncte. Urmează: Medina 
(Spania) și Ostoici (Iugoslavia) 
6 (1) p, Zuckerman (SUA)

• • • ROMA
(n.n. —

ala eta-
3—0 (au

tului lui later, care a cucerit 
în final „lo scudetto" 
titlul de campioană).

Celelalte rezultate 
pei: Cagliari—Brescia
înscris Riva, de două ori, și 
Greatti); Torino—Lanerossi Vi
cenza 1—0 (a marcat Com
bin) ; Varese—Fiorentina 0—0; 
Bologna—Sampdoria 0—0; A- 
talanta Bergamo—Napoli 1—0 
(autorul golului Savoldi); Man- 
tova—Juventus 
mele clasate ;

0—0. Iată pri

Alexandrei Nicolau.
6 p, Nikolic!
(1) p.

(Iugoslavia) 5Vo

★
feminin, Alexan- 
a întîlnit-o pe

în turneul 
dra Nicolau 
puternica jucătoare sovietică 
Kozlovskaia, de care a fost 
învinsă. Timmer a ciștigat la 
Sunnucks și Stadler la Tuk. 
Ivanova a remizat cu Heetn- 
skerk. S-au întrerupt parti
dele : Vreeken—Malypetrova 
și Kowalska—Ivanka. După 
șase runde, în clasament con
duce Kozlovskaia cu 4'/s p, 
urmată de Vreeken (Londra) 
3Vs (1) p, Nicolau (România) 
3‘/g p, Malypetrova (Cehoslo
vacia) și Stadler (Iugoslavia) 
3 (1) P.

In „Cupa 
Ia handbal 
formația . ..„_______ _____
Gummersbach a întrecut cu sco
rul de 19—13 (11—7) echipa Uni
versității din Marsilia. învingători 
și în primul meci (scor 18—8) 
handbatiștii vest-germani s-au ca
lificat în sferturile de finală ale 
competiției, unde vor întîlni echi
pa Steaua București.

campionilor europeni" 
masculin, la Marsilia 

vest-germană V.F.L.

La Innsbruck, în cadrul lucrări
lor federației internaționale

Prin succesele repurtate în marile 
anunță ca una dintre

concursuri preollmpice, schioara austriacă Olga 
favoritele probelor alpine la J.O. de la Grenoble

Telefoto U.P.I.-Agerpres

1. Milan
2. Varese
3. Torino
4. Juventus

16 8
16 8
16 7
16 6

1
4
5
7

cîte
Cagliari, Ata- 

cîte 16 p.

Urmează 
rentina și 
18 p, 
lanta

Internazionale, Fio- 
Napoli, cu 

Bologna, 
și Roma

: —r’- Tj- •

■■
"■■III.

Corso (Internaționale) in ac
țiune

în clasamentul golgeterilor 
conduc Prati (Milan) și Com
bin (Torino), cu cite 10 goluri, 
urmați de Riva (Cagliari), Al- 
tafini (Napoli) și Savoldi (A- 
talanta) — 9, Sormani (Milan) 
— 8 etc.

Cesare TRENTINI

Ediția din acest an a Ra
liului automobilistic Monte 
Carlo a început cu două ac
cidente mortale. Pe ruta Ate
na—Monte Carlo, în apropiere 
de Skoplje, echipajul italian 
Munari—Lombardini pilotînd 
o_ mașină Fulvia-Lancia, vrînd 
să depășească pe dreapta, s-a 
ciocnit cu un automobil Mer
cedes, răsturnîndu-se. Pilotul 
Lombardini a decedat pe loc 
iar coechipierul său a fost

sportului universitar (F.I.S.U.) s-a 
stabilit ca viitoarea ediție a Uni
versiadei de vară, din anul 1969, 
să fie organizată la Lisabona.■

Proba de 2 mile din cadrul con
cursului de atletism în sală de la 
Kansas City a revenit australia
nului Kerry O’Brien cronometrat 
cu timpul de 8:53,9. Cehoslovacul 
Odlozil a terminat învingător în 
proba de 1 milă, realizînd rezulta
tul de 4:14.1.■

In „Cupa Europei” la box s au 
întîlnit, la Kiev, echipele de ti
neret ale U.R.S.S. și Iugoslaviei. 
Pugiliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 10—1. A fost 
programat și un meci la catego
ria semimuscă.

■
Turneul internațional de tenis 

de la Durban a continuat eu des
fășurarea partidelor din sferturile 
de finală : Riessen — Cox, 6—4, 
" " " _ okker 9—7,

— Hewitt 2—6, 
6—i; Bungert —

6—4, 6—4; Maud
6—2, 6—4; Ulrich
6—3, 7—5, 2—6, . _.___
Leschley 6—3, 3—6, 6—0, 6—4.

Țiriac și

Pe stadionul sAtahualpa”, din 
Quito, în prezența * 35 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul 
dintre campioana Ecuadorului: 
Nacional, și formația maghiară 
Ujpesti Dozsa. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 2—0 
(0—0) prin golurile marcate de 
Rodrlguez.

VENEZUELA : în «Cupa cam
pionilor"

La Caracas, în cadrul „Cupei 
campionilor Americli de Sud- s-a 
desfășurat meciul dintre echipele 
Galicia (Venezuela) și Portugues 
(Venezuela), prima formație a 
eiștigat cu scorul de 2—0 (1—0).

la a doua înfrîngere
Etapa a 20-a a campionatu

lui R.F. a Germaniei a consti
tuit pentru echipele fruntașe, 
ca și pentru unele formații 
gazdă un adevărat cutremur. 
Liderul clasamentului, F.C. 
Nilrnberg, a fost învins la 
Hamburg de echipa locală, cu 
3—1. Echipa S.V. Hamburg, 
care nu cîștigase nici o în- 
tîlnire din ultimele cinci sus
ținute cu F.C. Nilrnberg (gola
veraj 0—131), s-a ... răzbunat, 
mareînd trei goluri în poarta 
liderului, prin Schulz, Hbnig 
și Kremer. Pentru oaspeți a 
înscris Volkert.

Echipa din Duisburg (care 
la 11 noiembrie reușise să 
învingă pe F.C. 
cu 2—0), a pierdut 
cu 2—1 
movate, 
chen 1 O 
registrar 
formația 
cu 2—1 
dașa clasamentului. Oaspeții 
puteau să mai înscrie un gol, 
dar Kraus a ratat un

La K61n a avut loc 
meci important: F.C. 
Bayern Miinchen 3—3 
Formația lui Beckenbauer a 
condus cu 2—0 prin golurile 
înscrise de Kohlmann. Apoi 
LOhr și Riihl au egalat peni ui 
gazde. Bayern a înscris din 
nou (autor Niiller), dar în ul
timele minute Kdln a 
prin Lohr. Prin victoria 
zată cu 3—1 asupra lui 
der Bremen, Borussia 
chengladbach și-a păstrat lo
cul doi în clasament. Alte re
zultate: Eintracht Braunschweig 
— V.f.B. Stuttgart 2—1; S.C. 
Karlsruhe—Alemannia Aachen 
2—4, Eintracht Frankfurt — 
F.C. Kaiserslautern 5—2, Bo
russia Dortmund — Hannovei 
96 3—1. Iată primele clasate :
1. F.C. Niirnberg 20
2. Monchengladbach

20 
W

reușise 
Niirnbeig 

sîmbătă 
în fata noii pro- 
Borussia Neunkir- 

altă surpriză s-a In
ia MUnchen, 

1860 a fost 
de Schalke

3. F.C. Kain
4. Bayern 

MUnchen

Sîmbătă 
cupă.

are

20

unde 
întrecută 
0—4, eo-

pena! ti. 
un 311
KOln—
(1-2).

egalat 
reaii-
Wer-
Mnn-

12 6 2 56—21

9
10

10

30

6 5 56-32
3 7 41-33

3 7 41-39

24
33

23

loc o etapă rie

Arthur UNSER
redactor la S.I.D. Diisseldori

BAlllll MONTE CAREO
transportat de urgență la cel 
mai apropiat spital, într-o 
stare gravă. La Le Mans un 
echipaj britanic pe un Ford 
Cortina s-a ciocnit cu o ma
șină venind din sens invers, 
în accident găsindu-și moar
tea cetățeanul francez Daniel 
Gaudusseau.

Pînă duminică dimineață au 
fost înregistrate numai 10 
abandonuri.

tBlexradiotelBfo
In campionatele de tenis de masă 

ale R.F. a Germaniei desfășurate 
la Boeblingen, în finala probei 
de simplu masculin, Ebernard 
Schoeler l-a învins cu 3—0 (21—15, 
22—20, 21—14) pe Bernd Jansen. 
Edith Bucholtz a ciștigat oroba 
feminină, întrecînd-o cu 3—1 
(12—21, 21—19, 21—19. 21—11) pe
Agnes Simon.

La Hamburg s-a disputat returul 
întîlnlril T. V. Hamburg - Jal- 
ghiris Kaunas din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal femi
nin. Echipa vest-germană a obți. 
nut victoria cu scorul de " "" 
(8—4). Sportivele sovietice.

/s-au calificai pentru 
competiției.

■
La Viena, tn meci 

semifinalele „Cupei 
europeni" la hochei 
echipa K.A.C. Klagenfurt a ter
minat ia egalitate: 5—5 (1—2 0—2 
4—1) cu formația cehoslovacă 
Z.K.L. Bmo,

14—10 
care 

23—12,cîștigaseră primul joc cu
semifinalele

retur pentru 
campionilor 

pe gheață,

în finală la Bombay
BOMBAY. Tenismanii ro

mâni Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase s-au calificat în finala pro
bei de dublu din cadrul tur
neului de la Bombay. Țiriac 
și Năstase au învins cu sco
rul de 5—7, 3—6, 6—1, 6-4, 
7—5 pe cehoslovacii Kodes, 
Kukal. în finală, perechea ro
mână va întîlni pe indienii 
Lai! ți Mukerjea.

In 
nine 
sânt 
toare 
6-1 
tice Nina Tukarali. Proba ie 
menină de dublu a 
perechii sovietice 
Tukarali, învingătoare cu 6 3. 
®—2 în fața perechii Lamura 
(U.R.S.S.)—Vakil (India)

semifinalele probei femi- 
jucătoarea Nirupa V'a- 
a obținut o surprinză- 
victorie cu 8—6, 2 6. 

în fața tenismanei sovie-

revenit 
Ivanova.

40365


