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patinatori artistici
și-au desemnat

campionii
Stadionul de iarnă 

parcul „23 August" a găz
duit marți după amiază ul
timele întreceri ale cam
pionatului republican, re
zervat juniorilor și copiilor. 
In program au figurat exer

cițiile libere. Au confirmat 
bunele aprecieri de la figu
rile ■ de școală, Cornelia 
Picu, Gabriela Voica, Doi
na Mitricică, Mircea Ion și 
Lucian Cozia.

CLASAMENTELE t copii 
categoria a Il-a: fete — 
1. Cornelia Picu (Șc. sp. 2 
Buc.) 
leănu 
p, 3. 
sp. 2 
— 1.

199,7 p, 2. Mirela Go- 
(Dinamo Buc.) 193,1 

Cristina Nicolau
Buc.) 175,9 p;
D. Tudorașcu

structorul Buc.) 124,6 
L. Azzola (Olimpia 
88,9 p; copii cat. I: fete — 
1. Gabriela Voica (Dinamo 
Buc.) 298.3 p, 2. Sorina Sfet- 
cu (Dinamo Buc.) 228,3 p, 3. 
Clara Biro (Olimpia Cluj) 
201,2 p; juniori mici: fete 
— 1. Doina Mitricică (Șc. 
sp. 2 Buc.) 424,4 p, 2. A- 
driana Preda (Constructorul 
Buc.) 410,4 p, 3. Gabriela 
Cosmaciuc (Dinamo Buc.)
397,0 p; băieți — 1. L. Co- 
zia (Constructorul Buc.)
412,8 p, 2. D. Panait (Con
structorul Buc.) 363,7 p,

Concursul republican pen
tru începători a fost cîștigat 
de Olivia 
Buc.) — la 
Ioniță (Șc. 
la băieți.

(Șc. 
băieți 
(Con- 
P, 2. 
Cluj)

IMPARIIM

I
Mary Wright și Eberhard Scholar IIpe primul loc

II
in probele de simplu IIMARY WRIGHT EBERHARD SCHOLER I I

SPORTURILE?

r9 .
de clasificare.

REUȘIT SPECTACOL

SPORTIV ÎN FINALE

Batti (Dinamo 
fete și Cătălin 
sp. 2 Buc.) —

Biatloniștii din R.D.G. 
au sosit ia Poiana Brașov

BRAȘOV, 31 (prin tele
fon). — Astă seară a sosit 
la Poiana Brașov reprezen
tativa de biatlon-tiiieret a 
R.D. Germane care se va 
întrece vineri și duminică 
pe pîrtiile din această sta
țiune cu reprezentativa de 
tineret a țării noastre.

C. Gruia-cdresp.

situați- 
prînz, 

princi- 
loc pe

III-lea în clasamentul celor mai bune 
„palete" din lume, Bizuindu-și jocul 
pe o apărare fermă, foarte sigură. 
Lemke a răspuns prompt și prin 
contraatacuri, incomodîndu-1 vădit pe 
Kim Cian Ho. Respingind toate min
gile cu adresă și imprimîndu-le efecte 
multiple, Scholer a cules, intr-un mod 
discret, dar 
la Kim Iun 
rîndu-se și 
Ar mai fi
nesatisfăcătoare 
Stepanek, ca și 
Lemke. Ambii
apărat șansele parcă lipsiți de vlagă,
folosind mijloace tehnice care au 
stingherit prea puțin pe adversari.

Din „filmul" dublurilor am reținut

categoric, două victorii 
Sam și Stepanek, numă- 
el 

de

Eva 
am- 

de

printre semifinaliști. 
adăugat comportarea 
a lui Giurgiucă, la 
a lui Negulescu, la 

noștri jucători și-au

Preludiu al finalelor, ieri diminea
ța, tn sala Floreasca. Pe tablourile 
celor cinci probe individuale 
ile s-au simplificat pînă la 
putindu-se cunoaște, astfel, 
palii pretendenți Ia primul 
podium.

La simplu femei, Maria Alexandru 
și Gabrielle Geissler s-au calificat cu 
ușurință, pentru semifinale, în dauna 
jucătoarelor Miriana Ressler și, res
pectiv, Agnes Simon. Dispute mai 
strînse au furnizat intilnirile Mary 
Wright — Doris Hovestadt și 
Koczian — Svetlana Grinberg, 
bele încheiate cu 3—2. Demnă
laudă — ambiția jucătoarei maghiare, 
cu vechi state de serviciu in compe
tiții, care a reușit să stopeze pe tî- 
năra și avîntata sa adversară. Edifi
cator pentru voința exemplară a Evei 
Koczian, este faptul că ea a recu
perat un handicap copleșitor pentru 
alte sportive : de la 0—2 la seturi și 
10—18, a terminat victorioasă.

Una dintre cele mai mari surprize 
ale campionatelor ne-a oferit-o, tot 
in această primă parte a programu
lui, Siegfried Lemke (R.D. Germană), 
rare a eliminat intr-un timp record 
(3—0) pe campionul R.P.D. Coreene. 
Kim Cian Ho — situat pe locul al

două situații identice, în 
păcate — protagoniști au 
mixt, Maria Alexandru cu Giurgiucă 
și Carmen Crișan cu Negulescu, Pri
mii au condus pe Grinberg și Eglitis 
cu 2—1 la seturi, apoi, în setul hotă- 
ritor, cu 20—18 și 21—20, dar n-au 
știut să finalizeze favorabil. Iar cea 
de a doua pereche română a repetat 
aproape „figura", în fața cuplului 
Ressler — Stipancici (2—1 la seturi. 
20—19 și 21—20 în setul IV). Amin- 
tindu-ne și de felul identic cum Giur
giucă și Negulescu au pierdut, cu 24 
de ore mai înainte, în semifinală la 
dublul Kim Iun Sun — Iun Rian Von, 
ne vine să credem că jucătorii noștri 
fruntași s-au specializat în ratarea 
finalurilor.

Un spectacol de o rară frumusețe 
l-au oferit — în prima manșă a pro
gramului de ieri după amiază — semi
finalele de simplu bărbați. De o parte 
a fileelor, neobosiții jucători ofensivi 
Iun Rian Von și Kan Nun Hoa, de 
cealaltă — sportivi eu o tehnică avan
sată, stăpîni, mai ales, pe gama pro
cedeelor defensive, Eberhard Scho- 
ler și Siegfried Lemke. La capătul 
unor faze dinamice, care au entu
ziasmat publicul, ultimii doi, s-au im
pus net : Scholer—Iun Rian Von 3—0

II
I
I

deolimpice

FRANCEZI 
J. O.

LAUSANNE 31 (Agerpres). — Cu prilejul aprepia- 
telor Jocuri Olimpice de iarna de la Grenoble, pre
ședintele Comitetului International Olimpic, A. Brun
dage, a adresat sportivilor un mesaj în care spune, 
printre altele: „Flacăra fraternității sportive a tine
retului din întreaga lume înaintează pe drumurile 
ce duc spre Grenoble și, în curînd, le va lumjna pe 
cele din Mexic. Anul 1968 va fi anul celebrării celor 
mai grandioase Jocuri Olimpice de iarnă și de vară. 
Aceste manifestări vor trebui să fie un exemplu de 
progres, de încredere între toate popoarele. Intr-o 
epocă a mecanizării și specializării sistematice, anul 
olimpic reamintește tineretului necesitatea de a-și 
educa în egală măsură spiritul și corpul, știind că 
nu există o adevărată cultură fără diversitate''.

Citiți - în pagina a 2-a 
rubrica noastră de turism

proprii, 
bătut în 
aur, ar-

„NORDICII" 
PENTRU

noble medaliile sale 
Monetaria franceză a 
acest scop medalii de 
gint și bronz, corespunzătoare 
celor 35 de probe ale olim
piadei. Medaliile au fost rea
lizate după 12 gravuri, repro
ducing desenele gravorului 
francez Excoffon, care este și 
creatorul insignei Olimpiadei 
de iarnă. Pe una din fețe, me
daliile sînt identice, reprezen- 
tînd emblema oficială a jocu
rilor, însoțită de mențiunea 
„Grenoble 1968, X-emes 
Jeux Olympiques d’Hiver". 
Medaliile vor fi remise atle- 
ților în casete de culoare albă 
pentru primul clasat, albastră 
pentru al doilea și roșie pen
tru al treilea. Panglica de 
care sînt prinse medaliile este 
imprimată în cinci culori olim- 
Dice, pe un fond alb.

Vedere generală a stațiunii 
a probelor alpine de schi

Chamrousse, locul de desfășurare

Foto : AFP

PRIMELE 
ALE

ANTRENAMENTE
BOBERiLOR

de bob de la Alpe 
început ieri seară

Pe pîrtia 
d'Huez au 
antrenamentele boberilor, so
siți aici in vederea întreceri
lor olimpice. Primele coborîrl 
de control au fost efectuate 
de boburile de 2 persoane. 
Pîrtia degajată de zăpadă, 
bine pusă la punct, s-a dove
dit foarte rapidă. Cel mai bun 
timp l-a înregistrat bobul el-

BUDAPESTA: Consfătuire 
internațională 

de scrimă
Astăzi șl mîlne va avea loc 

la Budapesta o Importantă 
consfătuire a reprezentanți
lor federațiilor de scrimă din 
țările socialiste. Pe ordinea 
de zl figurează printre altele 
propuneri privind unele mo
dificări ale regulamentului 
F.I.S. precum și sugestii în 
legătură cu calendarul com- 
petițlonal internațional.

La această consfătuire, Ro
mânia este reprezentată de 
prof. Dlonisie Tepșan, secre
tar general al federației de 
specialitate.

vețian condus de Jean Wicki 
(recentul campion european), 
care a realizat pe distanța de 
1 500 m — 1:12,0. Iată și tim
purile altor echipaje: S.U.A. 
(conducător Bob Huscher) 
1:12,75; Austria (Max Kalten- 
berg) 1:12,92; Anglia (Tony 
Nash) 1:13,06; Franța (Bert
rand Crozet) 1:13,26; Italia 
(Monti) 1:13,28; România (Ion 
Panțuru) 1:13,62 etc.

Majoritatea conducătorilor 
s-au declarat mulțumiți de sta
rea pîrtiei. Antrenamentele 
continuă. i

La întrecerile 
schi (probe nordice). Franța va 
fi reprezentată de un grup nu
meros de sportivi. Gazdele 
Olimpiadei albe au selecționat 
pentru probele de fond pe 
Victor Arbez, Felix Mathieu, 
Philippe Baradei, Roger Pie- 
res, Luc Colin, Jean Jobez, 
Claude Legrand, Fernand Bor- 
rel. Pentru combinata nordică 
au fost reținuți Emile Salvi, 
Jean Marie Bourgeois și Ger
vais Poirot, iar la biatlon vor 
concura Aime Gruet-Masson, 
Jean Claude Viry, Guy Du- 
raffourg, Louis Romand, Ser
ge Ledrand și Daniel Clau- 
don.

La startul concursului 
sărituri cu schiurile vor 
prezenți Gilbert Poirot, Alain 
Macle, Maurice Arbez, Michel 
Saint Leger, James Yerli 
Yannick Arnould.

REZULTATE PE „MEDEO"
Italia

PENTRU PRIMA OARĂ
ÎN ISTORIA JOCURILOR...

i

...fiecare disciplină înscrisă 
în program va avea la Gre-

Pe patinoarul de mare alti
tudine „Medeo" s-a desfășurat 
un nou concurs de patinaj 
viteză, la care au luat parte 
sportivi fruntași sovietici.

în concursul masculin, pro
ba de 500 m a £ost cîștigată 
de tînărul student Valeri 
Troițki, cu performanța de 
40,7. Cursa de 1 500 m a re
venit lui Nikolai Kaidalov,.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu ocazia meciului de hand
bal feminin din cadrul „C.C.E “ 
Rapid — Empor Rostock 
(R.D.G.) care va avea loc la 
6 martie, la Rostock, clubul Ra
pid București organizează o ex
cursie de 10 zile pentru mem
brii susținători ai clubului. Ex
cursia se va efectua, cu trenul

întrebare ciudată pentru ne- 
specialiști dar căreia — de 
ioc paradoxal — nu i se pot 
sustrage nici măcar ei, mai 
ales dacă practică un sport 
sau altul.

este vorba de a-i da unul din 
răspunsurile pe care le putem consi- 
dera clasice: sporturi de sală ori în 
aer liber, sporturi individuale sau de 
echipă, ci de a zăbovi puțin asupra 
criteriilor de categorisire a discipli
nelor sportive și de a vedea dacă nu 
cumva ele pot deveni pîrghii, nedorite, 
de separare și nu doar

S-ar părea că activitatea fizică indi
viduală este mai firească, mai directă 
și prin aceasta mai aproape de însăși 
structura omenească.

De aceea disciplinele individuale 
le-au premers — istoricește vorbind — 
pe cele colective. Poate aceeași expli
cație s-o aibă — pînă la un moment 
dat —- însuși profilul Jocurilor Olim
pice, de departe cele mai caracteristice 
pentru puritatea spiritului sportiv, cele 
mai cuprinzătoare, în privința partici
pării, cele mai perene, care se defi
nea initial doar prin competiții indivi
duale, ignorîndu-le pe cele de echipă. 
Chiar în prezent asemenea opinii cu
nosc o recrudescentă acută uneori și 
nu lipsită de argumente

Vorbind însă despre natura ființei 
umane, despre structura sa intimă, nu 
se poate omite o observație de form 
și anume aceea că omul este — prin 
definiție — sociabil și că trăsătura 
aceasta fundamentală l-a dus, printre 
altele, și la ideea efortului fizic colec
tiv, în care spiritul de echipă (un 
veritabil corespondent sportiv al socia
bilității omenești) s-a manifestat și 
șlefuit, ajungînd — prin extensiune — 
să fie invocat nu numai în limita sta
dionului, ci și în viața de fiecare zi, 
în fenomenul economic și chiar în cei 
politic.

De aceea, poate, fotbalul se mani
festă — pretutindeni unde este cunos
cut (în anii din urmă și în America 
de Nord) — ca cea mai populară ma
nifestare sportivă, capabilă să pola
rizeze în jurul celor 22 de jucători din 
arenă, peste 150 000 de alti cetățeni 
— în tribune —- la un singur meci. Și 
tot astfel ne explicăm mai exact îmbi
narea (în cele mai numeroase discipline) 
a sportului cîndva exclusiv individual 
cu cel colectiv : ș‘afetele atletice, ori 
măcar clasamentele generale ce se în
tocmesc în mod regulat în toate între
cerile acestui sport, echipele de ciclism 
(naționale sau ale mărcilor de fabrică), 
cursele de urmărire, tot ta ciclism, 
dublurile la tenisul de cîmp și de masă 
(masculine, feminine ori mixte) la pati
naj etc., hocheiul, ștafetele nautice și 
jocul de polo bazat pe stâpînirea 
înotului.

lată de ce credem că sportul de 
echipă reprezintă contribuția epocii 
moderne la prețiosul tezaur de tra
diții al mișcării sportive mondiale, că 
el reflectă, în mod convingător, una 
dintre cele mai nobile calități umane : 
aceea de a acționa în comun, de a 
lupta și pentru tovarășul de echipă, 
de a-l sprijini în momentele sale difi
cile, de a merge chiar pînă la sacri
ficiu, dacă interesul general o cere.

Sînt tot atîtea trăsături de nobil 
caracter pe care sportul le poate mo
dela pînă la perfecta lor șlefuire.

Singure aceste izvoare de calitate 
ar fi suficiente pentru a justifica nece
sitatea sportului colectiv.

Supunem gindurile noastre, privind 
împărțirea sporturilor, judecății tuturor 
antrenorilor, profesorilor, conducătorilor 
de cluburi, sportivilor înșiși ca pe o 
sinceră invitație la meditație. Poate că 
astfel sporturile nu vor mai fi separate 
prin împărțire, după criterii exterioare 
spiritului superior al sportului printre 
care (cu gîndul la medalii !) și cel al 
includerii pe programele olimpice.

Să nu circumscriem în mod arti
ficios aria destinată activităților fizice, 
ci s-o extindem permanent.

I
I
III(Continuare în pag. a 4-a)

I

Bicifloniștii au plecat
la Grenable

I. MITROFAN

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

I
Viitoarele „mondiale" 

de parașutism vor avea 
loc la Graz

Reunită la Paris, Co
misia internațională de 
parașutism- a hotărît- ca 
viitoarele campionate 
mondiale de parașutism 
(ediția a IX-a) să se 
desfășoare la Graz (Aus
tria), în perioada 9—26 
august 1968.

Restanta>
ÎN „CUPA F.R.H

Lotul olimpic de bia- 
tlon a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Gre
noble. Au făcut deplasa
rea G. Vilmoș, C. Cara
bele, N. Bărbășescu, I. 
Țeposu și Gh. Cimpoia

(cei 4 
vor fi 
cului), 
norul 
Lotul 
prof, i

care vor concura 
stabiliți la fața lo- 

, însoțiți de antre- 
Marcel Stuparu. 

este condus
C. Tiran.

Astăzi, începînd de la 
ora 17, sala Floreasca 
va găzdui meciurile res
tantă din cadrul „Cupei 
F.R.H." : Progresul — 
Rapid (f) și Steaua — 
Dinamo țm).

UN EPISOD DRAMATIC AL UNEI EXCURSII DE IARNĂ ÎN FĂGĂRAȘ

TREI TINERI LUPTĂ, 48 DE ORE, ÎN PLINĂ CREASTĂ, CU NATURA DEZLĂNȚUITĂ

pe valea Poliștoacei, la PtedealIarnă calmă Foto : O. CAHANEde pastel

® Fotbaliștii români învingători la Rio Preto
• Primele meciuri din sferturile de finală

ale „Cupelor europene" BBf ■ wb^ibb^bb^* WB^ jBB

(vagon de dormit). Plecarea din 
București este fixată pe data 
de 4 martie. La înapoiere vor 
fi vizitate orașele Berlin, Leip
zig, Karl Marx Stadt, Dresda, 
Praga și Budapesta. înscrierile 
se primesc în zilele de 1 și 
2 februarie la sediul clubului 
din Calea Giulești nr. 18.

RIO DE JANEIRO, 31 (prin telex).— 
Selecționata de fotbal a României a 
mai susținut un meci în cadrul tur
neului din Brazilia. Pe stadionul Sao 
Jose din Rio Preto, echipa României 
a întîlnit foimația F.C. America, par
ticipantă în prima ligă a statului Pa
rana. Victoria a revenit fotbaliștilor 
români, cu scorul de 1—0, prin golul

marcat în min. 14 de Grozea. După cum 
o apreciază cel mai mare ziar din Bra
zilia „O GI.OBO", „atacul echipei Ame
rica a fost complet anihilat de jocul 
bun al apărătorilor români. Victoria 
echipei române este pe deplin meritată". 
Iată formațiile aliniate:

ROMÂNIA: Coman-Ivăncescu, Măn- 
doiu, Barbu, C. Dan, Deieanu, Dincuță,

Lucescu, Obiemenco, Grozea, Kallo.
F.C. AMERICA: Neuri-Mar.oel, Adel

son, Ambrosio, Geraldo Mola, Râul. 
Jalves, Cabinho. Gildo, Marco Aurelio.

Petre CRISTEA
A Aseară în „C.C.E." : Eintracht Braun

schweig — Juventus Torino 3—2 (3—1).
e Meciul Valencia — Bayeni Miinclien 

din „Cupa Cupelor” a fost arrfeat din cau
za timpului nefavorabil.
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Mirajul albului Imaculat ne-a 
atras Ierni de-a rîndul pe cul- 
riieă Făgărașului, dar numai 
după experiența a mulți ani de 
luptă cu zăpada am îndrăznit 
să ne avîntăm pe creasta Alpi- 
lor Transilvaniei. In mijloc de 
februarie, am părăsit casa Suru 
și am escaladat virful Moașa, 
Jndreptîndu-ne apoi de-a lungul 
Culmilor înghețate spre est. In- 
noptînd pe malul Iezerului 
din umbra piscului Ciortea, 
ne-am continuat drumul prin 
căldările Avrigului și am încer
cat să atingem din nou înălți
mea crestei escaladind cei cinci 
Bute de metri ai versantului do 
vest al muntelui Scara. Dar, 
Chiar pe creastă, am fost sur
prinși de viscol, în ceasul înse
rării. Eram la mijlocul drumu
lui nostru...

★
Buimaci, bîjbîim minute în 

șir pe același petec de creastă, 
dar locul nu se dovedește ni
căieri primitor. In întunericul 
diluat,- în prea mică măsură, de 
lumina unei luni 
încercăm o dată 
tul. Cîțlva pași 
însă, căscătura ______
«nuia din izvoarele Topologului. 
Trebuie să ne găsim sălaș îna
inte do a fi prea tîrziu. Um
bletul nostru rămîne fără rezul
tat șl; pentru a ne cruța ulti
mele puteri, ne hotărîm să ră- 
minem aici sus. Ne vom îngro
pa cortul în zăpadă șl vom re
zista pînă dimineața cu speran
ța unor clipe mal bune.

Pioleții mușcă, aprig, din stra
tul alb care a învăluit crestele 
semețe ale acestor meleaguri, 
încercăm să scobim în muchia 
culmii o hrubă pe care aspri
mea vremii s-o ocolească. S-a 
făcut noapte tîrziu și noi des- 
îășurăm o muncă de Sisif.

Pe fundul cortului desfășurat, 
încerc să fiu ancoră în timp 
ce ceilalți doi întind corzile. 
Suflul turbat nu tolerează a- 
ceastă prezență șl, cutremurjnd 
pereții subțiri, se năpustește cu 
întreaga furie asupra meterezu
lui de zăpada excavată, pe 
care-1 răstoarnă asupra pînzel. 
Cu văluri de zăpadă ce se abat 
ăsupra sa neîntrerupt, adăpos
tul la, totuși, ființă. Ploleții au 
rămas îngropat! pînă la capăt 
în zăpadă și dacă ancorele vor 
rezista, nu vom mal simți muș
căturile vintulul in această 
noaptf.

Trupurile noastre aglomerea
ză acum spațiul restrțns șl sa
cii de dormit ne înghit împre
ună cu bocancii care nu tre
buie să înghețe. Sub acoperișul 
care fîlfîie acompaniind șuieratul 
de afară cu o neîntreruptă suită 
de pocnituri, flacăra albastră 
pîlpîle timid șl ne ține treji ju-

camuflate, mai 
să biruim vin

ile dezvăluie, 
vertiginoasă a

mătațe din noapte. Cu _______
ciulite ascultăm, plini de îngri
jorare, simfonia fantastică â 
vintulul, în timp ce Orele se 
Scurg încet, fără somn. Răbuf- 
nell surde ne acoperă cu zăpa
dă proaspătă capătul sacilor fă- 
cindu-ne să ne ghemuim Cit 
putem înspre absida plină cu 
bagajele înghețate sloi. Aștep
tăm cu nerăbdare ziua, a cărei 
apariție este anunțată de o gea
nă de lumină pe care o între
zărim cînd vîntul forțează ușa.

S-a luminat deplin cțnd încer
căm să ieșim afară, striviți de 
acoperișul care s-a apropiat de 
saci. Tentativa ne este curmată 
de la început de rafalele mult 
întețite față de ajun. In fața 
cortului, o pantă iute se pierde 
în direcția Topologulul. Acolo 
jos, la opt sute de metri sub 
noi, două stine pustii își înal
ță tirlele noi. Pe acolo am pu
tea ajunge în două zile la Sălă- 
truc, îndreptindu-ne apoi spre 
casă. Dar pină ios !...

Din nou ne retragem în înve
lișul de pînză și supraveghem 
agitația țesăturii cu speranța 
că furtuna se va domoli. Către 
amiază urgia pare a fi atins 
paroxismul. Zbuciumul cortului 
devine de nestăpînlt și montanții 
perforează, de mai multe ori, 
pînza. Susțlnînd cu capetele a- 
coperișui, reușim să restabilim 
un echilibru relativ al adăpos
tului care, cu spațiul micșorat 
la mal puțin de jumătate, abia 
ne mai cuprinde. In curind u- 
miditatea începe să ne stânje
nească, pentru ca după-amiază 
să pună stăpînire pe sacii da 
dormit. Așteptarea este chinui
toare. Nu ne putem abține de 
la o nouă Ieșire din cort în spe
ranța de a găsi o cale de refu
giu către șaua ce precede Scara 
dinspre Negoiu. Nu trec însă 
multe minute șl trebuie să re
venim cu hainele platoșă 
gheață. Depărtîndu-ne 
mult de zece pași ar 
sâ pierdem cortul.

Inserarea ne cuprinde 
cu ea resemnarea. Cît timp fur
tuna nu va scădea, nu putem 
părăsi acest loc expus. Va tre
bui să profităm, însă, de orice 
slăbiciune a vintulul pentru a 
străbate în grabă creasta pînă

de 
la mai 
însemna

aducînd

șaua Scara. Prin răbdare 
hotărîre vom compensa ușurin
ța cu care am căzut în capca
nă. Pînă atunci, însă, ne așteap
tă o nouă noapte de viscol.

Chinuitor de încet trec orele, 
dar, ajutați de scurte perioade 
de somn, atingem din nou o 
dimineață palidă și la iei de a- 
gitată ca cea anterioară. In ca
pul oaselor, stăm la pîndă spe- 
rînd că vîntul 
ninge orizontal 
da seama dacă 
sau spulberată, 
tea umedă ne - _ 
nou în jurul flăcării de petrol. 
Pocnetul pînzei scuturată de vînt 
și-a mai pierdut din tărie.- To 

_'L„ ' amiază ifeșim din 
cort. Vîntul e încă aspru și te- 

de rece dar ne lasă să 
stăm în. picioare. Ninsoarea a 
încetat. încercăm să he dezmor
țim, cînd primă spărtură în 
fluidul spumos al norilor ne a- 
rată albastrul cerului. O lume 
de abur și străfulgerări își a- 
rată acum fața șj, în ciuda fri
gului năpraznic, strîngem cor
tul. Pînza înghețată refuză plie
rea și, curînd, un balot enorm 
copleșește prin volum și greu
tate unul din rucsaci.

Norii s-au spart bine și fuga 
lor dezordonată lasă goluri largi 
care ne aduc în față priveliști 
de minune. Culmi înghețate par 
că plutesc într-un ocean de spu
mă. Spre partea din care vîntul 
își trimite răbufnelile, silueta 
Ciortei, măturată de viforniță, 
înalță o formă robustă spre 
soare. Intorcînd spatele siluetei 
sale orbitoare, ne subjugă ochii 
un dîmb ce poartă în creștet 
o orgă răsturnată. Viforul îm
brăcase piramidă topografică cu 
o haină dantelată ce purta în
scrisă în ea biciuirea vîntului. 
Am rezistat furtunii. la eîțiva 
metri sub vîrful Scara, la peste 
2 30b m altitudine !...

■A-
Scăpați de stihiile ce ne dă

duseră tîrcoale, ne-am continuat 
drumul spre Negoiu, Călțun și 
Bîlea. Cu forțele sleite, am tre
cut pragul unei case de adă
post, uitînd pentru o seară 
cumplita înverșunare a coloșilor 
de piatră

Tiberiu lONESCU

va slăbi. Afară 
și nu ne putem 
zăpada e nouă 
Cu îmbrăcămin- 
înghesuim din

tuși, abia lă

ribii

In colecția Itinerare turistice 
a Editurii Meridiane a apărut 
recent o nouă carte de drume
ție : „Litoralul românesc al Mă
rii Negre".

Cele 116 pagini ale cărții cu
prind numeroase date care au 
impus autorilor (I. Ionescu-Du- 
năreanu, M. Cristescu, dr. G. Pa- 
raschivescu și Gh. Ionescu- 
Băicoi) să adopte un stil extrem 
de concis. Ele oferă, bineînțe
les, o bogată documentare dru
mețului: descrierea căilor de 
acces și a traseelor ce leagă 
obiectivele turistice de pe litoral 
și din apropierea acestuia (tra
seu și starea drumului); dis
tanțe kilometrice ; ramificații de 
drumuri ; poziția și dotarea sta
țiilor de benzină ; adrese utile ; 
planuri și hărți. în ceea ce pri
vește obiectivul turistic propriu- 
zis, trebuie remarcat faptul că 
autorii s-au străduit să nu omi
tă niciunul dintre cele impor
tante și că < 
țișează tot ceea ce este esențial 
pentru turist.

Tiparul și ] 
se înscriu, în general, pe 
de calitate cu care ne-a 
nuit Editura Meridiane. O 
vertență totuși : plănui 
țiunii Eforie Nord este i 
în pag. 67, unde este descrisă 
stațiunea Eforie Sud, iar planul 
acesteia, se află în pag. 61, în 
plină prezentare a stațiunii Efo
rie Nord.

Coperta, ilustrațiile și < 
grafia contribuie la reușită lu
crării, făcînd din ea o bună 
șl agreabilă călăuză.

Menționăm că ghidul a fost 
tipărit în trei I
(engleză, franceză și germană), 
ceea ce constituie un gest de 
atenție la adresa numeroșilor 
turiști care își vor petrece va
canța de vară pe litoralul nos
tru.

I

I
I
I
I
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descrierea lor înfă- I 
eea ce este esențial I

Iprezentarea grafică I
i linia

obiș- I 
inad- | 

sta- 
plasat I 
jscrisă I
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Prof. VICTdR FIREA — se
cretar general al F.R.A. : „Mul
țumim, ziarului pentru spriji
nul real, efectiv, pe care l-a 
dat atletismului publicind pa
gina „Atletismul sub reflector". 
Materialele au îmbrățișat o 
largă arie de probleme, du 
adus soluții în unele chestiuni 
controversate și au criticat u- 
nele aspecte deficitare ale ac
tivității atletice. Desigur, într-o 
pagină de ziar nu era posibil 
nici măcar de trecut îh revistă 
gama complexă de aspecte pe 
care o prezintă această discipli
nă. De aceea, nutresc speranța 
că reflectorul ziarului vă con
tinua să scoată la iveală lip
surile atletismului românesc și 
că el se vă îndrepta îndeosebi 
spre secții, adică spre acel sec
tor unde munca antrenorilor 
și atleților decide nivelul de 
dezvoltare, creșterea perfor
manțelor. Este cu atît mai im
portant, cu cît în secții se pre
gătesc și sportivii care ne vor 
reprezenta la Jocurile Olimpi
ce și la'^celelalte mari confrun
tări internaționale ale anului. 
Sesizîndu-ne neajunsurile, cri- 
ticind cu fermitate greșelile fă
cute de federație, de organele 
locale, de secții și de antrenori, 
ziarul ne va ajuta eficient in 
luarea celor mai judicioase 
măsuri de îndreptare.

Biroul Federației române de 
atletism, apreciind importanța 
editorialului și a paginii „Atle
tismul sub reflector" va anali
za Situațiile înfățișate 
decide măsurile ce se 
Materialul referitor lă 
tireă tehnică a atleților
deosebit de util și. datorită lui, 
situația se va îmbunătăți sim
țitor, intrucît organele vizate 
vor face in aceste zile toate 
pregătirile pentru a oferi atle
ților posibilitatea lucrului in 
perioada de iarnă.

Socotesc că Ministerul Invă- 
țămintului ar putea să dea un 
mai mare sprijin in dezvolta
rea atletismului nostru prin- 
tr-un control eficient în școli, 
care să vizeze în special res
pectarea dispozițiunilor M. I. 
privind ponderea pe care tre
buie s-o aibă atletismul în ca
drul orelor de educație fizică. 

IȘtim că profesorului de educa
ție fizică ii este mai ușor să 
dea elevilor o minge și să facă 
Jocuri sportive, dar să nu se 
uite că pregătirea atletică poa
te asigura copiilor baza nece
sară, pentru practicârea tuturor 
disitpUMbr.

In ceea ce privește referirea 
din materialul „Start greșit"... 
lă schimbarea antrenorilor care 
se ocupă de prăjiniști am ur
mătoarea precizare: numirea 
tov. M. Berbecaru a fost făcu
tă de către biroul federal. Tov. 
prof. Gh. Zîmbreșteanu — an
trenor federal — nu a respec
tat însă această hotărîre și i-a 
încredințat antrenorului Tr. 
Nicolau sarcina să se ocupe de 
pregătirea sportivilor amintiți. 
Revenirea la normal s-a făcut 
tot printr-o hotărîre a biroului 
federal. După părerea mea este 
clar că n-a fost vorba de o 
schimbare de moment, ci de 
respectarea unei hotărîri a or
ganului de conducere 
inului.

Subliniind din nou 
sprijinului pe care 
l-a dat cu acest prilej, îmi per
mit să fac 6 insistentă invita
ție redactorilor și colaboratori
lor ziarului de a vizita cît mai 
des diferitele sectoare de acti
vitate ale atletismului".

a atletis-

eficiența 
ziarul ni

piniere ale sportului de perfor
manță. Aceasta impune îmbu
nătățirea continuă a muncii de 
selecție și pregătire, chiar .în 
condițiile dificile din perioada 
de iarnă (mă refer la numărul 
mic al sălilor pentru 
și ale atracției pe care copiii 
o simt pentru practicarea 
jocurilor sportive.

Controlul și îndrumarea efi
cientă a secțiilor de atletism 
trebuie să constituie preocupa
rea conducerii școlilor, organe
lor locale și centrale. In sfirșit, 
în dezvoltarea atletismului șco
lar rolul hotărîtor il joacă pa
siunea și competența celor care 
lucrează efectiv în acest sector 
— profesorii de educație fizică 
și antrenorii. Lor le revine 
principala îndatorire'!.

carto- |

și va 
impun 
pregă- 
a fost

solicl-
său

semni-

SINAIA
Si acum, în decorul feeric 

al iernii, ca și în celelalte, 
anotimpuri Sinaia prezintă 
pentru drumețul îndrăgostit 
de cărările muntelui sau pen
tru vilegiaturistul aflat la 
Odihnă o deosebită atracție 
care și-ă extins raza de ac
țiune pînă dincolo de hota
rele țării. Stațiunea de pe fi
rul Văii Prahovei, cunoscută 
acum și în marile ghiduri in
ternaționale sub denumirea 
de „perla Carpaților", își fău
rește, treptat, o largă faimă 
datorită nu numai unui admi
rabil cadru natural ci și ame
najărilor, construcțiilor care îi 
îmbogățesc mereu baza ma
terială turistică.

Ce preocupări au în mo
mentul de față gospodarii ora
șului și ce pregătesc pentru 
sezonul viitor ? La aceste în
trebări ne-a răspuns tov. 
ION RĂDULESCU, directorul 
I.R.S.B.C.-Sinaia.

— Așadar, ce noutăți veți 
oferi turiștilor care vor 
vizita stațiunea în cursul 
acestui an ?
— în primul rînd, s-au luat 

măsuri pentru ridicarea gradu
lui de confort în vile. Printre 
acestea figurează transforma
rea camerelor mari în camere 
cu 1—2 paturi, înzestrarea lor 
«u mobilier nou, amenajarea 
a două restaurante elegante 
în localurile fostelor cantine 
.Dunărea" și „Caraiman" etc.

ARMAND POPA s= profet 
sor de educație fizică la Școa-i ( 
la generală Brăneștl „Reflec
torul — care duminica trecută 
s-a îndreptat spre atletism —‘ 
mi-a sugerat o mai veche caJ 
rență a sportului nostru: for
țarea juniorilor în goana după 
rezultate. Cu doi ani în urmă) 
eram antrenor de atletism la 
Clubul sportiv școlar Bucu
rești. Am descoperit printre 
elevi două autentice speranțe 
pentru proba de aruncarea gre
utății. Este vorba de Alex. 
Teodorașcu — 1,96 m înălțime 
și 106 kg greutate și Petre Ian- 
cu 1,92 m și 103 kg I Imediat, 
însă, mi s-a cerut să le pre
cizez obiective competiționale. 
Deși nu m-am împăcat cu a- 
ceasta idee (băieții nu aveau 
habar de tehnica probei), am 
cedat insistențelor și am por
nit să lucrez cu ei foarte tare. 
Firește, rezultatele în loc să 
crească au scăzut. Unul dintre 
băieți, Alex. Teodorașcu, descu
rajat, s-a lăsat 
lălăit a reluat 
gătirea, dar...

N-ar fi oare
lor să li se dea posibilitatea 
să se dezvolte în timp, să-și 
însușească corect toate tainele 
tehnicii și abia apoi să fie cu
prinși în planurile privind rea
lizarea performanțelor ? Nu 
cumva tocmai această grabă 
face ca nivelul performanțelor 
seniorilor noștri să fie in gene
ral foarte scăzut ? Poate că 
n-ar fi rău ca reflectorul ziaru
lui să se îndrepte și spre a- 
ceste aspecte ale atletismului 
pentru a face... lumină".

Prof. IONEL POPLEȘEANU 
— din Direcția educației fizice 
și sportului școlar a Ministeru
lui Învățămîntului: „Pagina 
„Atletismul sub reflector" a 
fost binevenită. Ziarul „Spor
tul" poate să contribuie la pă
trunderea acestei discipline în 
rîndurile elevilor și noi 
tăm redacției sprijinul 
permanent.

Mi s-a părut foarte
ficativ și mobilizator articolul 
„Vă așteptăm, prieteni!“ sem
nat de Victor Firea. Atletismul 
simte nevoia de a beneficia de 
pasiunea și priceperea fostelor 
sale vedete. N-ar 
tîrzie prea 
tilnire...

Consider, 
sînt foarte 
referitoare 
destinate practicării atletismu
lui. Amenajarea și buna lor 
întreținere trebuie să stea în 
permanență în atenția organe
lor locale. Este 
tuația în care se află unele 
baze sportive din Cluj, Craio
va ș.a. și pentru acest lucru 
ar trebui să se precizeze cui 
revine răspunderea și cine tre
buie să depună eforturi pentru 
readucerea lor la nivelul ce
rințelor.

Secțiile de atletism ale șco
lilor sportive și liceelor 
program de educație fizică tre
buie să devină adevărate pe-

I mult
trebui să în- 
această reîn-
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limbi străine | 

si eermană). •

asemenea, căde
juste observațiile 

la bazele sportive

Em. ILIESCU

PERSPECTIVE 1968
Aș vrea să atrag atenția 

turiștilor și asupra faptului că 
la campingul de la Izvorul 
Rece, căsuțele care-1 alcă
tuiesc au fost prevăzute cu 
instalații de încălzire asliel că 
ele pot fi utilizate si în timpul 
sezonului rece.

apropiata dare în folosință a 
unei noi cabane pe Vînturiș. 
Se află în curs de moderni
zare drumul ce urcă din oraș 
spre hotelul Alpin, accesul la 
cota 1400 devenind mult mai 
lesnicios chiar și în timpul 
iernii. Anul acesta urmează 

1

@ UN TELEFERIC CU CABINE SI O CABANĂ 
HOTEL LA VALEA LUI CARP ® O NOUĂ CA
BANĂ ÎN BUCEGI ® SUGESTII PENTRU ÎN
LĂTURAREA UNOR CARENȚE

— Dar amatorilor de dru
meție ce vor urca spre ca
banele din Bucegi sau Ciu- 
caș ce nouiăți le oferiți ?
— Ne-a călăuzit o preocu

pare similară, aceea de a asi
gura turiștilor care poposesc 
la cabane un cadru plăcut, re
confortant. Toate cele 19 ca
bane pe care le administrăm 
sînt sau vor fi electrificate 
în scurt timp (mai avem de 
realizat acest lucru la caba
nele Bolboci și Zănoaga); s-a 
introdus încălzirea centrală la 
cabanele Gura 
Muntele Roșu,
urmă beneficiind de 
se alte îmbunătățiri, 
dat o cu totul altă 
S-a prevăzut, de

Dihamului și 
aceasta din 

numeroa- 
care i-au 
înfățișare, 

__ ,________ ,_ asemenea, 
extinderea Căminului Alpin și 
o surpriză pentru cei ce dru- 
mețesc spre Valea Ialomiței,

să se pună la dispoziția tu
riștilor un teleferic cu cabine, 
care va face legătura între 
hotelul Alpin și capătul pîrtiei 
de pe Valea lui Carp, unde 
se va construi totodată o ca- 
bană-hotel cu 100 locuri.

— Ce părere aveți despre 
activitatea sportivă a celor 
veniți în stațiune î Ni 
pare paradoxal că, deși 
aflăm într-o stațiune 
sporturi de iarnă, nu am 
zut nici o activitate de 
zon.
— Aveți dreptate 1 Pare

se 
ne 
de 

vă- 
se-

I
I
II inadmisibilă si-

de atletism. Ce- 
anul trecut pre-

firesc ca tineri-

cel 
puțin ciudat ca într-o locali
tate unde temperatura coboa
ră sub zero grade mai bine 
de patru luni pe an, să nu 
existe un patinoar, să nu fie 
organizat în bune condițiuni 
transportul turiștilor la cota 
1400, să nu se stabilească un

program normal de funcționa
re a telefericului, să nu afli 
un instructor de schi său să 
nu poți participa, seara, la un 
concurs de șah sau de tenis 
de masă.

Cauza ? Cred că sînt prea 
multi factorii care răspund de 
aceste acțiuni și cum ele nu 
revin concret nimănui, sînt 
în cele din urmă „pasate* de 
la unul la altul.

— Cum vedeți îndrepta
rea acestei situații ?
— Cred că cea măi potrivi

tă modalitate de rezolvare stă 
în concentrarea tuturor aces
tor probleme în mîna unui 
singur organ, indiferent dacă 
âcbsta este Sfatul popular, în
treprinderea de gospodărie co
munală sau una din asocia
țiile sportive. Acest organ va 
fi cointeresat ca toate pres
tările de servicii turistice să 
funcționeze cu maximă efi
ciență. Atunci turiștii nu vor 
mai fi obligați să aștepte 
completarea capacității unei 
mașini de 7 locuri care să-l 
urce la cota 1400, telefericul 
nu va mai fi oprit la ore 
cînd folosirea lui este recla
mată în mod deosebit, aso
ciațiile sportive Carpați și 
Voința nu se vor mai invita 
reciproc pentru a amenaja
un patinoar, iar programele | 
Casei de cultură nu vor mai I 
excela în... lipsă de fantezie.

N. DOCSĂNESCU
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CABANA

TUB BE
© Turiștii care doresc să 

viziteze masivul Retezat au 
o nouă posibilitate de cazare. 
Pe traseul Valea Pietrele — 
lacul Bucura a fost construită 
o cabană cu o capacitate de 
cazare de 70 locuri.

Noua cabană — situată la 
1 700 m altitudine constituie 
un bun punct de plecare în 
excursii la lacul Bucura, vîr- 
furile Retezat și Pelega, 'la
cul Osleș ș.a. Cabana oferă 
bune condiții de cazare și 
de alimentare. (N. Sbuchea, 
coresp).

BRAN-CASTEL
In apropierea unui obiectiv 

turistic important din depresiu
nea Bîrsei (castelul Bran) și a 
unui traseu foarte frecventat 
(șoseaua Brașov — Cîmpulung) 
se află o confortabilă cabană, 
numită „Bran-castel“.

Ea este situată, intr-adevăr, la 
naică distanță (circa 500 m) de 
castelul Bran și de șoseaua Bra
șov — Cîmpulung, fiind legată 
de aceasta pr intr-un drum local 
în bună stare.

Situată la o altitudine de 
700 m, cabana beneficiază de o

construcție solidă; prevăzută cu 
încăperi de 2—3 și 6 locuri; cu 
o sală de restaurant și un bufet 
bine aprovizionat. Mobilierul, în 
stil rustic; instalațiile de electri
citate, de încălzire centrală, de 
apă caldă și rece concură în a 
oferi turistului condiții excelen
te de găzduire.

Cabana dispune de televizor, 
radio și magnetofon, de telefon 
(rir. 4 prin oficiul Bran) și de 
loc de parcare pentru tu
risme. (o.st).

» Oficiul național de tu
rism. al Elveției a organizat, 
recent, b competiție de schi 
sub lozinca „Schiul întinereș
te". S-a disputat o cursă d.e 
fond pe 5 km la care au par
ticipat amatori de schi de 
toate vîrstele printre care 6 
serie de personalități din di
ferite domenii de activitate 
ca decanul de vârstă ăl Adu
nării Federale, K. Dellberg 
(82 ani), directorul Automo
bil clubului elvețian, K. Hd- 
berlin, directorul Oficiului el
vețian de turism, W. Kâmp- 
fen, M. Bilrgtn, campion mon
dial de canotaj academic ș.a.

• 1000 de broaște au fost 
importate în R. F. a Germa
niei și împărțite unui număr 
de 600 cluburi turistice, oare 
le vor folosi pentru... indi
cații meteorologice (s-a con
statat că prognoza lor este 
mai certă decît cea oferită de 
specialiștii în materie!).

® Ea o expoziție de ma
teriale turistice din Anglia, 
a fost prezentat un echipa
ment pentru drumeție, Echi-

V

I BANI!i
i
ii

I NEPĂSAREA
[costa

ORIZONT
pamentul cuprinde 27 obiec
te printre care un cort (2,750 
kg), un sac de dormit (1,360 
kg), aparat de ras electric 
(330 gr). Greutatea lui totală 
se ridică la 12,750 kg.

9 80 de alpiniștă au 
chestionați în cadrul 
anchete care a avut ca . 
desemnarea celui mai frumos 
munte din Polonia. Clasamen
tul stabilit în acest fel cu
prinde, pe primele locuri, 
masivii: Vysoka, Krivan,
Mnich, Gamek și Ladovy Stit.

fost 
unei 
scop

I
II
I
I
I
I

' Doar cîteva săptărhîni ne mai 
despart de inaugurarea sezonu
lui competitional de motoci
clism. La 10 martie, Capitala 
va găzdui prima etapă a „Cu
pei Primăverii". Dar — este 
foarte probabil — această între
cere va fi precedată de alte 
concursuri pregătitoare. Așa
dar, motocicliștii — presupu
neam — trebuie să sa afle în 
febra pregătirilor.

Și pentru ca munca lor să 
nu rămînă anonimă, ne-am de
cis să-i vizităm. Pentru pri
mul popas am ales clubul spor
tiv Metalul. La întrebarea : 
„Bucuroși de oaspeți ?“ — nu 
ne-a răspuns, însă, nimeni. Bă
ieții se află la odihnă în sta
țiunea montană Sinaia. Firește, 
fiecare om trebuie să-și facă 
concediul. Sportivii care, în afa
ra orelor de producție tac și 
eforturi în pregătire și compe
tiții, au chiar un motiv in plus. 
Dar, de aici și pînă la progra
marea odihnei în perioada cînd 
ar trebui accelerat ritmul pregă
tirilor este o oarecare distanță 
creată — spunem noi — șl de 
nepăsare. Adică Seiler et comp, 
n-ar fi putut schia și la începu
tul lui ianuarie sau chiar de-

că antrenorulcembrie ? Poate
V. Mâvrodin și conducerea sec
ției de motoeiclism a clubului 
.Metalul ar putea Să ne lămu
rească mai bine asupra modului 
bizar în care a fost planificată 
odihna sportivilor lor...

Pentru ca să nu plecăm fără 
să fi văzut nimic, ne-am arun
cat privirea prin compartimen
tele unde se află Ia... iernat 
motocicletele. Halul in care se 
găsesc (fotografia redă, în parte, 
dezordinea) ne-a indignat. I.a 
penuria de materiale, la sumete 
mari cu care se achiziționează 
mașinile, la dificultățile care 
stau în calea aprovizionării este 
mai mult decît condamnabil să

noroiul adunat pe ele la 
concurs din toamnă, 
acolo, undeva, ca niște 

nefolositoare.

lași o iarnă în treagă motocicle
tele cu 
ultimul 
trîntite 
unelte

îndreptățitului deziderat de a 
se mări parcul de mașini trebuie 
să-i alăturăm o chibzuită gos
podărire a celui de care dispu
nem. Astfel, pe bună dreptate, 
cererile nu Vor fi luate în sea
mă. Și, la Metalul București, nu 
se poate spune că există buni 
gospodari. Propunem conducerii 
clubului și federației să facă 
o vizită secției de motoeiclism 
și să ia măsurile ce se impun. 
Neîntîrziat !

Ion DUMITRESCU

SĂPTĂMINA VIITOARE PE ECRANE
y un nou film muzica/ • eoregrsfre
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de muncă 
Moldovea- 

Motivul ?

INTIME... SCURT INTERVIUCU ANTRENORUL LUI „U“DE CE A FOST NECESARTURNEUL DIN BRAZILIA?
De aproape 2 luni, Iotul 

echipei noastre reprezentative 
de fotbal întreprinde un tur
neu, început în Africa și 
continuat apoi în Brazilia. 
Cum era și firesc, un astfel 
de turneu a intrat din primul 
moment în centrul atenției iu- 

căre au 
vești 

de la

obiș-

bitorilor de fotbal, 
așteptat cît mai multe 
— și cît mai bune — 
jucătorii noștri.

Pe lîngă comentariile
nuite asupra întâlnirilor sus
ținute de echipa noastră re
prezentativă, în presă au pu
tut fi citite și unele materiale 
în care era pusă la îndoială 
utilitatea acestui turneu. Fără 
vreo intenție de a se angaja 
într-o polemică, Federația ro
mână de fotbal se socotește 
obligată să prezinte opiniei 
publice, în aceste rînduri, o 
informare completă în legătură 
cu considerentele care au dus 
la perfectarea turneului.

La baza organizării sale 
stat următoarele rațiuni:

— prelungirea perioadei

au

de

jocuri pentru fotbaliștii noștri 
fruntași;

— cunoașterea experienței 
organizatorice și metodice a 
fotbalului brazilian ;

— perfectarea în condițiuni 
cît mai avantajoase a jocului 
Brazilia-România, ce urmează 
să se desiășoare în vara acea
sta, la București;

— verificarea unui lot mai 
numeros de jucători și, tot
odată, întinerit, în vederea 
pregătirii echipei noastre na
ționale pentru meciurile inter
naționale din 1968, inclusiv 
cele din preliminariile campio
natului mondial de fotbal.

Aceste considerente au în
trunit adeziunea tuturor an
trenorilor echipelor din divi
zia națională A. Dar, după 
meciul cu R. D. Germană, 
acordul n-a mai fost total, 
s-au făcut auzite și voci îm
potrivă, deși, în general, ideea 
realizării turneului a conti
nuat să găsească un ecou 
favorabil, la 
dere de mai 
și altele, de

turneului a 
găsească un 

punctele de ve- 
sus adăugîndu-se 
ordin financiar :

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
PRIMUL JOC ÎN CAPITALĂ 

AL DINAMOVIȘTILOR 
BUCUREȘTENI

PREGÂTIRILE ECHIPELOR 
DIN SATU MARE

Revenită de cîteva zile în 
Capitală, echipa Dinamo 
București își inaugurează se
ria jocurilor cu caracter de 
verificare și omogenizare, 
întâlnind astăzi formația de 
categoria C Dunărea Giur
giu. Antrenorul Bazil Ma
rian va alinia formația : Ni- 

■culescu (Datcu) — Popa 
(Pîrvu), Nunweiller III, Dinu 
(Boc), Mocanu — Stoenescu, 
Ștefan — Nunweiller VI, 
Dumitrache, Naghi, Stîngă. 
Haidu nu va juca, deoarece 
este ușor accidentat.

Jocul este programat pe 
stadionul Dinamo (teren III) 
de la ora 11.

Satu 
care 
divi- 

antrena- 
mentele. Formația Unio, pregă
tită de I. Slivăț, își desfășoară 
lecțiile în sală și în aer liber. 

Faptul că echipa Metalul a 
încheiat prima parte a campio
natului pe un loc codaș, a de
terminat consiliul asociației să 
ia cîteva măsuri, principala 
fiind... schimbarea antrenorului. 
Acum, de echipă se ocupă Ale
xandru Pop, care a prevăzut 
cîte 5 ședințe de pregătire în 
fiecare săptămînă. De aseme
nea, pînă Ia reluarea campio
natului, echipa Metalul va sus
ține mal multe meciuri ami
cale.
A. Verba și Z. Covaci, coresp.

Cele două 
Mare, Unio 
participă în 
ziei C. și-au

echipe din 
și Metalul, 
campionatul
reluat

UN NOU AMICAL, 
AZI ÎN GIULEȘTI

SPERANȚE
LA CHIMIA RM. VÎLCEA

în continuarea pregătirilor 
pentru returul campionatului, 
Rapid București va susține azi 
pe stadionul Giulești (teren II) 
un meci amical în compania 
formației Metalul Tîrgoviște, 
care activează în categoria C. 
Din formația rapidistă nu vor 
lipsi Motroc, GreaVu, Dumitriu, 
Neagu, Jamaischi, Ion Dumitru, 
Codrfeanu etc., etc.

Meciul începe la ora 15,30.
*

Dufninică, pe același teren 
(ora 10.15) Rapid va primi re
plica echipei Fla,căra Moreni.

Pentru a avea o comportare 
mai bună în returul campiona
tului, jucătorii de la Chimia 
Rm. Vîlcea au început pregă
tirile de la 3 ianuarie. în lot 
au fost promovați juniorii Ba- 
laban și Crăciun, precum și 
Ciobanu și Ignat, din campio
natul regional. Antrenorul N. 
Dinescu a prevăzut cîteva me
ciuri amicale. Printre adversa
rele Chimiei vor fi formațiile 
Metalul Tîrgoviște, Electropu- 
tere Craiova, Metalul Hunedoa
ra, Metalul Plopeni, C.S.M. Si
biu, F. C. Argeș și Universita
tea Craiova.
Coste» Marinoiu coresp.

organizatorii și-au luat obli
gația să suporte toate chel
tuielile legate de efectuarea 
acestui turneu, suma globală, 
inclusiv beneficiul nostru, ri- 
dieîndu-se la 70 000 de do
lari.

Trecînd la organizarea tur
neului, am întâmpinat unele 
dificultăți, cu deosebire în 
zilele dinaintea plecării. Ast
fel, Dumitru Nicolae s-a acci
dentat, devenind indisponibil 
Hălmăgeanu s-a declarat și 

, el inapt; Dan Coe, după com
portarea avută în meciul cu 
R. D. Germană (la care s-au 
adăugat și unele acte de in
disciplină săvîrșite în cadrul 
clubului său) nu mai intra în 
discuție. Pe de altă parte, 
pentru Lucescu și Dinu exis
tau insistente solicitări din 
partea clubului Dinamo ca ei 
să rămînă în țară.

în aceste condiții s-a pus 
problema renunțării la tur
neu, dar tinîndu-se seama că 
exista un contract, ale cărui 
clauze trebuiau respectate, o 
asemenea soluție nu putea fi 

. luată în considerație. în aces
te împrejurări, a trebuit să 
ne călcăm pe inimă și să-l in
cludem în lot pe Dan Coe, 
fără de care linia de apărare, 
descompletată prin indisponi
bilitatea lui Dumitru Nicolae 
și Bujor Hălmăgeanu, ar fi 
avut o forță de luptă scăzută, 
în același timp, 
cuvenita 
carea lui 
în felul 
atac.

Despre 
mărul jocurilor susținute pînă 
în prezent, ca și rezultatele 
obținute nu sînt de natură 
să ne satisfacă. De asemenea, 
ne exprimăm nemulțumirea 
față de faptul că nu primim 
informații în mod sistematic 
din partea conducerii delega
ției, cu toate dificultățile ge
nerate de distanta la care se 
află echipa.

Regretăm acest lucru, cu 
atît mai mult cu cît amatorii 
de fotbal de la noi ar fi avut 
prilejul să cunoască mai de
vreme își unele aprecieri favo
rabile despre turneul fot
baliștilor români, apărute în 
presa braziliană. Astfel, ziarul 
O ESTADO DE SAO PAULO, 
într-un articol apărut la data 
de 10 ianuarie, remarcă în 
mod deosebit conținutul an
trenamentelor efectuate de 
fotbaliștii noștri la Porto Ale
gre. Un alt ziar brazilian, O 
GLOBO. în numărul său din 
13 ianuarie, a scris următoa
rele, într-un articol intitulat 
„Steaua românilor în Brazilia" : 
„Cei care nu an asistat Ia 
meci au pierdut o excelentă 
partidă de fotbal... Selecționata 
română practică un fotbal ra
pid, de prima clasă, plin de 
vigoare, dar lipsit de bru
talitate. Cei care nu au venit 
la stadion nu pot decît să

mult de

regrete că nil i-au văzut pe 
aripa dreaptă, Pîrcălab, care 
nu pare a fi european, dato
rită șireteniei sale (amintind 
prin aceasta mai
Garincha), și vitezei pe care 
o are. în general, a fost o 
bună partidă de fotbal, care 
a plăcut publicului atît dato
rită jocului prestat de echipa 
Gremio, cît și de selecționata 
României". Aprecieri pozitive 
au primit și Coman, Ionescu, 
Barbu, C. Dan și Kallo.

Este semnificativ, cred, și 
faptul că meciul cu echipa 
Gremio a fost transmis în în
tregime de televiziunea 
ziliană, pe canalul nr. 2 
Rio de Janeiro.

Așteptăm cu nerăbdare
știri despre evoluția jucăto
rilor noștri, sperînd că ele 
vor fi mai bune decît cele de 
pînă acum. Cît privește con
ținutul turneului, acesta va fi 
analizat multilateral, o dată 
cu întoarcerea delegației.

bra- 
din

noi

î

PRONOEXPRES

am obținut 
aprobare pentru ple- 
Lucescu, întărindu-se 
acesta și linia de

turneul în sine. Nu-

• PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 4
DIN 28 IANUARIE 1968

' Categoria I (cu 12 rezultate) :
61.5 variante a 1 662 lei; ca
tegoria a Il-a (cu 11 rezultate) :
735.5 variante a 166 lei ; cate
goria a IlI-a (cu 10 rezultate) ! 
4 729 variante a 38 lei.

V-a : 1 288 variante a 58 lei ; 
categoria a Vl-a : 
riante a 20 Iei.

EXTRAGEREA

5 148.5 va

A II-A

variantă a

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 4
DIN 24 IANUARIE 1968

EXTRAGEREA I
Categoria I : 1 variantă 

50 125 lei; categoria a Il-a : 
5 variante a 10 860 lei; cate
goria a IlI-a ! 69,5 variante a 
841 lei; categoria a IV-a : 317 
variante a 237 lei; categoria a

a

Categoria I : 1
36 578 lei; categoria a Il-a : 3.5 
variante a 11321 lei ; catego
ria a IlI-a : 16,5 variante a 
2 586 lei; categoria a IV-a : 
123,5 variante a 444 lei ; cate
goria a V-a : 437 variante a 125 
lei; categoria a Vl-a : 2 350.5 
variante a

Premiul 
extragerea 
cipantului
lea din București.

Azi este ultima zi 
procurarea biletelor la tragerea

32 lei.
de categoria I de la 
I a revenit 
Crevenicianu

parti- 
Nede-

pentru

Loto de vineri 2 februarie 1968. 
care va avea loc în București, 
în sala din str. Doamnei nr.. 2, 
ora 18.
PRONOEXPRES NR. 5. DIN 

IANUARIE 1968
EXTRAGEREA I :
40 46 24 18 29 47 — 23 44 
Fond de premii : 498 339 
EXTRAGEREA a I-I-a : 
1 40 20 5 12 39 — 49 8 
Fond de premii : 362 255 
Tragerea concursului

lei.

31

lel. 
special 

Procoexpres va avea loc miercuri 
7 februarie 1968, In București.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 26 IANUARIE 1968
Categoria I : 2 variante sfert 

a 49 616 lei ; a Il-a : 2 a 39 693 lei 
și 7 a 9 923 lei ; a IlI-a : 110 a 
1162 lei și 243 a 290 lei ; a IV-a : 
476 a 343 lei și 988 a 85 lei ; a V-a; 
996 a 222 și 1 372 a 55 lei.

Venit cu treburi la București, 
CONSTANTIN TEAȘCĂ a picat 
în secția de fotbal a redacției 
noastre, marți dimineață, în... 
mijlocul unei discuții pe mar
ginea primelor rezultate obți
nute de divizionarele A în ve
rificările de duminică. I-am lă
sat pe colegi să discute în con
tinuare, preferind un scurt 
„parti-pris“ de circa 10 minute 
cu antrenorul lui „U".

— Bravooo, 9—0 cu Medicina 
Cluj 1 Veniți tare din urmă...

— Se impune o precizare, ba 
nu, două: nu venim prea din 
urmă și apoi partenerul nos
tru se afla abia la primul joc, 
Iar noi la al 10-lea...

— Original ca întotdeauna...
— O cotitură era 

Și iată de ce : pînă 
preciez eu, a existat 
de vedere greșit ; ne
și iar ne antrenam și cînd în
cepeam să jucăm se termina... 
campionatul. Părerea mea este 
că o bună pregătire fizică — 
obiectivul principal al perioa
dei de față — se poate obține 
și în condiții specifice.

— Apropo. A intervenit vreo 
schimbare în ceea ce privește 
ideea de joc a echipei ?

— Echipa mea va juca, 
continuare, după principiile 
1—-4—2—4, într-o concepție 
fensivă, construită în mod 
lectiv. Toate acestea cu o
namică mărită pentru unele 
posturi, pînă acum mai puțin 
solicitate. Mai sper să aduc și 
ceva inedit în jocul lui „U“.

— Așadar, pregătiri „cu toate 
pînzele sus". Să deducem, că 
„U“ asaltează în retur piscuri 
mai înalte ale clasamentului ?

— Mă abțin de la orice pro
nostic pînă după etapa a V-a...

— De ce pînă atunci ">
— Pentru

cinci jocuri ale returului, trei 
le susținem în deplasare. Or, 
ca să escaladăm vîrfuri mai 
înalte este necesar să adunăm 
puncte și de la Bacău, și de 
la Craiova, și de la București, 
unde jucăm cu Rapid.

— Știi că la Bacău și Cra-

• întreprinderea de gos
podărie locativă din Galati 
ne roagă să-i comunicăm 
adresa și locul 
ale antrenorului1
nu Petre-Peniță.
P. Moldoveanu, după cum 
se menționează în adresă, 
a locuit într-un, apartament 
al sus-numitei întreprinderi 
si, la plecare^ sa din Ga- 
jlați, „a uitat"1 să-și achite 
datoriile — chiria si chel
tuielile de întreținere — 
în valoare de 1906 lei(!).

Si acum,, 
Clubul Progresul, str. Dr. 
Staicovici, București.

'© A.S.A. Tg. Mureș a 
renunțat, zilele trecute, la 
serviciile fundașului Gh. 
Staicu.
• In noul sezon fotba

listic, antrenorul Traian Io
nescu de la Dinamo Bucu
rești va avea în centrul 
preocupărilor sale pregăti
rile echipei de tineret a 
clubului din șos. Stefan cel 
Mare.

9 îmbolnăvindu-se de 
ulcer, fotbalistul Stoicescu 
de la Progresul București 
va fi indisponibil timp de 
o lună.

• Corespondenții noștri 
M. Mutașcu și I. Ălexan- 
drescu din Caransebeș 
ne-au comunicat numele 
noului antrenor al forma
ției C.F.R. Caransebeș: 
Gheorghe Codreanu 
jucător la Politehnica 
șoara). Din 1965, și 
în prezent la această 
pă s-au perindat 6 antre
nori. Cît va sta al 7-lea ?

• O inițiativă valoroa
să : Comisia regională de 
fotbal Banat editează un 
interesant Buletin tehnic 
pentru jucători, antrenori 
și activiști sportivi. Aceas
tă inițiativă ar trebui ex
tinsă si în alte centre fot
balistice. Ar fi necesar, 
poate, și sprijinul F. 
Fotbal.

noua adresă:

(fost 
Timi-
pînă 
echi-

necesară. 
acum, a- 
un punct 
antrenam

în 
lui
o- 

co- 
dl-

iova n-a cîștigat nimeni în tur !
— Știu, dar omul e dator să 

încerce...
— Cam optimist față de în

tinerirea continuă pe care o su
feră „U“. Cine este, de pildă, 
acest Ștefan, care duminică a 
înscris trei goluri ?

— Un jucător necunoscut, dar 
despre care în curînd se va 
vorbi mult. Cît privește înti
nerirea, sînt mai mult decît 
optimist pentru simplul motiv 
că infuzia este făcută la timp.

— Oricum, calcă-ți pe suflet 
și anticipează locul lui „U“ la 
sfîrșitul returului. în „decalo
gul încrederii", Gheorghe Mi- 
troi, de la „Viața studențească", 
vă vede pe locul 2, după Uni
versitatea Craiova. Ce zici ?

— Sincer să fiu, un loc anu
me nu pot indica, dar înain
tea lui Universitatea Craiova 
vom fi în mod sigur...

G. NICOLAESCU

Dincă SCHILERU 
antrenor federal

că din primele

de fotbal, redacția noastră

concurs popular de schi al cooperatorilor

N. R. Publicînd materialul 
de față, care expune punctul 
de vedere al Federației româ
ne 
își rezervă însă dreptul de 
a-și spune ulterior cuvîntul 
în legătură cu acest turneu, 
sub toate aspectele lui.

Monom de entuziaști

O PASIUNE MULTIPLICATA
DE 104 169 ORÎ

Recent, a avut loc 
o consfătuire a cadre
lor care organizează 
și îndrumă activitatea 
sportivă din coopera
tivele meșteșugărești. 
Timp de două zile 
reprezentanți din toate 
regiunile țării au a- 
nalizat rezultate, s-au 
referit la metode de 
lucru, au formulat 
propuneri. Problemele 
puse în discuție aveau 
o temă bine statorni
cită în activitatea a- 
sociațiilor Voința : 
mișcarea sportivă de 
masă. O tradiție de 
ani de zile, căreia i 
se alătură un emoțio
nant sentiment de res
ponsabilitate 
nunchiat în 
a patruzeci
meni, au dat garan
ția seriozității unei 
analize largi, cu con
secințe favorabile a- 
supra dezvoltării spor
tului cooperatist.

Anul trecut, subli
niau cei prezenți, nu 
au existat competiții 
de amploare în calen
darul sportului
masă, Ia startul că
rora să nu se fi 
niat. în număr apre-

ciabil, reprezentanți ai 
asociațiilor Voința.

Cifrele constituie un 
argument îndeajuns 
de grăitor în spriji
nul acestei afirmații : 
43 220 participări la 
Spartachiada de iarnă 
a tineretului, 44 764 la

rești și terminînd cu 
etapa finală, care îi 
desemnează pe cîști- 
gătorii celor șase dis
cipline, ele au reunit 
pe terenurile de sport 
41 866 cooperatori, ă- 
dică peste o treime 
din numărul total al

a-
5-a 
ra- 
un

SPORTUL DE MASĂ
O PREOCUPARE MAJORĂ

ÎN CADRUL

ASOCIAȚIILOR VOINȚA

înmă- 
cuvîntul 
de oa-

de

ali-

Spartachiada de vară 
15 029 concurenți la 
crosul „Să întâmpinăm 
1 Mai“, 25 012 la com
petițiile interne ale 

asociațiilor, 28 569 par
ticipant! la 
acțiuni 
turistic

Paza 
masă
însă, campionatele a- 
sociațiilor Voința, 
organizate la volei, 

handbal, tenis de 
masă, popice, box și 
orientare turistică. în- 
cepînd cu faza pe co
operative meșteșugă-

diferite 
cu caracter 
etc. 
activității de 

o constituie,

membrilor asociațiilor. 
Aceste întreceri s-au 
desfășurat pe mai 
bine de o sută de bâze 
sportive (amenajate 
în multe cazuri chiar 
de către cei ce le fo
losesc), sub îndruma
rea a peste o mie de 
instructori voluntari 
și a numeroși specia
liști.

Cît de mare trebuie 
să fie emulația în a- 
ceastă întrecere, dacă 
la Cluj, de pildă, iar
na, deci înaintea star
tului oficial, se orga
nizează o „Cupă a

U.R.C.M." (ajunsă 
nul trecut la a 
ediție), la aceleași 
muri de concurs,
fel de repetiție gene
rală care urmărește 
atît menținerea formei 
sportive a concurenti- 
lor, cît și participarea 
lor masivă la între
ceri ! Sau cu cîtă rîv- 
nă se vor fi pregătit 
tinerele handbaliste 
din Rădăuți cărora ni
meni nu le acorda 
vreo șansă în turneul 
final, pentru a reuși 
să înfrîngă handicapul 
experienței și al în
delungatei activități 
competiționale pe ca- 
re-1 aveau echipele 
din București și 
dorhei !

S-a discutat la 
ceasta consfătuire 
despre cuprinderea 
organizată în mișca
rea sportivă a uceni
cilor și a elevilor din 
școlile profesionale ale 
UCECOM. La Cluj, a 
arătat responsabilul 
de resort din acest 
oraș, ucenicii, aproxi
mativ 400 la număr, 
practică săptămînal, 
sub îndrumarea in
structorilor, sportul 
preferat. Cei ce nu

ci-

a-
și

de a face ca 
să pătrundă 
cea mai măr- 
unitate de

și-au manifestat o 
preferință anume sînt 
invitați pe rînd, la 
antrenamentele tutu
ror secțiilor asociației 
pînă ee se hotărăsc 
asupra sportului care 
corespunde aptitudini
lor lor. Astăzi, din 400 
de purtători ai insig
nei de polisportiv din 
efectivul Voinței 
Cluj, jumătate sînt 
ucenici.

S-a efectuat cu 
prilejul consfătuirii 
un util schimb de ex
periență între acești 
oameni animați de do
rință 
sportul 
pînă în 
ginașă
deservire, pînă în cel 
mai modest âtelier. 
După cum se vede, 
sportul de masă stă, 
în continuare, lâ te
melia întregii activi
tăți a asociațiilor Vo
ința. în planurile de 
muncă și în calenda
rul fiecăreia dintre 
ele figurează, la loc 
de cinste, concursuri, 
spartachiade, între
ceri pentru cucerirea 
insignei de polispor
tiv, excursii, competi
ții între unități sau 
între cooperative.

. în concluziile con
sfătuirii s-a afirmat 
că sportul constituie 
nu numai un mijloc 
de călire a organis
mului dar și un pre
țios auxiliar în dez
voltarea unor calități 
morale. Este un ade
văr unanim recunos
cut și pe care 104 169 
cooperatori îl trans
pun în viață cu toată 
pasiunea.

N. DOGARU
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Coppi cu fiul său Faustino

^/tirțtatledblggntfie a Cui Ktt&fo Coppi (vi) J

JL CAMPIONISSIMO
încurajările Marinei au fost de bun augur și 

într-o altă Întrecere importantă din anul 1953, 
campionatul mondial de fond desfășurat la Lu-

gano (Elveția). Coppi Îmbrăca In sfîrșit șl mult 
dorit „magliă iridata", tricoul ih culorile curcu
beului. Mii de italieni veniți de cealaltă parte a 
frontierei, Ia Lugano, plingeau, strigau, sărutau 
șoseaua La vîrsta de 34 de ani „11 campioni- 
ssimo" le oferea o victorie nesperată, o victorie 
mare, incomparabil mai însemnata decît oricare 
alt succes în acest amurg prelungit. Dar aceasta 
va fi ultima. Ancheta internațională a agenției 
ISK desemnează pe Fausto Coppi cel mai bun 
sportiv din lume al anului 1953. El li urma in 
prestigiosul palmares pe Marcel Cerdan și Emil 
Zatopek. Giro d'Italia 1954 fi găsește pregătit 
pentru noi performanțe. Cade la Abetone și 
continuă, ținînd ghidonul cu o singură mină. 
Ciștigă etapa de munte la Bolzano înaintea 
lui Koblet.

în viața sa apare o femeie, o „suportară" 
care-1 urmărea In toate cursele, 11 aștepta la 
toate sosirile. Era înaltă, distinsă, misterioasă, 
Îmbrăcată totdeauna în alb. I se spunea „La 
donna bianca", Presa de scandal atît aștepta. 
Afacerea Montesi, în care era implicată multă 
„lume bună1', trebuia uitată. Se inventează un 
caz Coppi. Viața particulară a unui „cartrpio- 
nissimo" este oricîncl un subiect senzațional. Știr
bit, dezamăgit, Coppi se hotărăște să lase tdtul. 
Bruna, soția sa, nu-1 înțelege și singură îl îm
pinge în brațele celeilalte femei.

Fausto ducea dorul întrecerilor, ar ti vrut să 
mai respire aerul pur al înălțimilor, să se ia la 
trintă cu munții, cu adversarii puternici. între 
timp s-a născut fiul său Faustino și Fausto regă
sește pofta de viață. Nu va abandona lupta. Va 
mai alerga și pentru Faustino, va trebui să cîș- 
tige - curse și pentru el, cum ciștigase altădată 
pentru Marina.

Coppi pregătește sezonul 1956, la Cogoletto, 
un sat de pescari, agățat pe o coastă în goltul 
Genova, Ia cîțiva kilometri de Turchino. Se sim
țea din nou in putere. Făcea zilnic 100—200 de 
kilometri cu Ettore Milano, Carrea și ceilalți

coechipieri ai săi. Dar pe neașteptate cade la 
pat: febră tifoidă. Buletinele medicale devin 
alarmante, dar Fausto învinge boala și în apri
lie e din nou pe bicicletă. Ghinionul însă nu-1 
slăbește, cade la antrenament și suferă o frac
tură a coloanei vertebrale.

Se părea că de data aceasta e definitiv și 
iremediabil pierdut pentru sport. Osul se su
dează gieu. La cererea sa i se confecționează 
un corset special și, fără să aștepte vindecarea 
completă, reîncepe antrenamentele. Cu fața suptă 
de boală, purtînd încă acest corset care amin
tea ultimul său accident (al cîtelea ?) l-am cu
noscut pe Fausto Coppi, într-un amurg de au
gust pe stadionul ars de soare al orașului 
Udine. Așteptam sosirea cicliștilor noștri în pri
mul Tur al Europei, cînd un reporter italian, eu 
care călătorisem de Ia Zagreb, ne-a spus că 
Fausto Coppi se află pe stadion, unde partici
pase Ia un criteriu în onoarea Turului Europei. 
Așezat pe o bancă lîngă tribună, Fausto privea 
trecerea plutoanelor pe pista de zgură roșcată. 
Părea puțin obosit. Sub tricou se observa cor
setul de oțel. Picioarele sale erau neînchipuit de 
subțiri și nemăsurat de lungi, bustul- scurt, ca
pul ușor înfundat între umeri, totul montat în
tr-un ansamblu paradoxal armonios. Trăsăturile 
sale învîrtoșate într-un fel de așteptare melan
colică, trădau mai puțin oboseala după efort, 
cît ascunsa tristețe și mai mult resemnarea de
cît entuziasmul. Poate că în acele clipe nu era 
disponibil unei convorbiri. Dar, văzînd că-1 pri
vim, ne-a surîs alabil și atunci ziaristul italian 
a îndrăznit să ne prezinte. Am strîns o mină 
nervoasă, tare ca o menghină, asprită de con
tactul cu ghidonul și frinele bicicletei. Coppi 
obișnuia să conducă de mulți ani fără mănuși.

îl aveam în față pe cel căruia i se spunea 
„11 campionissimo", pe deschizătorul de drumuri 
în ciclismul modern, pe cel mai complet și mai 
prestigios dintre așii cunoscuți în istoria sportu
lui cu pedale. Coppi avea atunci 36 de ani. Cîș- 
tigase de 5 ori Turul Italiei și de 2 ori pe cel

al Franței și toate marile curse clasice, zeci de 
campionate mondiale și naționale. Silueta sa 
fusese zărită pe culmile Alpilor și Pirineilor, pe 
ninse poteci, sub vînturi și ploi. Ulysse al bici
cletei, pelerin ciudat și singuratic, fiindcă-i plă
cea să învingă distanțat de ceilalți cavaleri ai 
ghidonului și să se întoarcă încărcat de amin
tiri acasă. Și parcă nu ne venea să credem că 
omul acela atît de firav, cu fața suptă și palidă, 
inspirînd bunătate și uitare de sine, sub pri
virea ochilor de culoarea cicoare!, cu brațe atît 
de subțiri, este însuși marele campion pe care 
din copilărie îl urmăream în fantastica sa odisee 
sportivă. Nu ne venea să credem că omul a- 
cesta a putut realiza performante care au făcut 
din ciclism un sport de baladă. Cunoscîndu-1, 
ne-a impresionat de la început simplitatea și mo
destia sa. Se exprima în franceză la fel de bine 
ca și in italiană. Vorbirea lui era aleasă, clară, 
fără să fie prețioasă.

L-am întrebat care au fost cele mai grele mo
mente din cariera sa. A ezitat înainte de a ne 
răspunde. „In ciclism nu e nimic ușor, mai ales 
finalurile de etapă — ne spunea el. Poate ulti
mele 15 minute ci nd am bătut recordul mondial al 
orei, dar mai ales în Turul Franței din 1949. 
Am suferit mult în fiecare cursă, fiindcă am 
vrut totdeauna să sosesc primul. Și de cele mai 
multe ori am reușit. Nu știu ce părere au alții, 
dar eu cred că în ciclism voința este cheia per
formanței Ciclismul — ne spunea Coppi — este 
sportul celor ce știu să îndure. Cei crescuți în 
puf nu au reușit niciodată în acest sport și de 
altfel nici nu au ce căuta printre noi. Specta
colul curselor cicliste este oferit oamenilor sim
pli, pe noi ne așteaptă tot poporul cînd trecem. 
De aceea cred că ciclismul va dăinui și băieții 
vor continua să pedaleze peste frontiere. Cu o 
condiție: să fie bună-înțelegere și pace".

Hie GOGA

(Va urma)



Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale României

(Urmare din pag. 1)

(16, 12, 10), Lemke—Kan Nun 
Boa 3—0, (14, 8, 14).

Mai puțin atractive decît par
tidele masculine, semifinalele 
feminine au stîrnit interesul 
datorită echilibrului de valoare 
dintre competitoare, luptei 
strînse. Astfel, Gabrielle Geis- 
sler a apelat la toate resursele 
pentru a o întrece, în cinci se
turi (3—2 : 19, —14, —21, 12, 15) 
pe Maria Alexandru. Și în a- 
ceastă confruntare Maria Ale
xandru a avut doar puține mo
mente cînd ne-a amintit de cu
noscutele-! calități. Regretabil 
că sîntem nevoiți să consem
năm acest declin. Paralel, Mary 
Wright reușea să înlăture di
ficultățile pe care încerca să i 
le facă rutinata Eva Koczian. 
Mai incisivă în lovituri și cu 
mai multă adresă, campioana 
Angliei a învins cu 3—0 (19, 
16, 16). Și) acum, pe scurt...

kK

AGNES SIMON, EDITH 
BUCHOLZ (R. F. a Germani
ei)—CARMEN CRISAN, MARIA 
CORODI (România) 3—0 (8, 13, 
8). Depășit de Importanța între
cerii,. cuplul nostru a comis 
greșeli elementare în fața unui 
dublu omogen.

KIM IUN SAM, IUN RIAN 
VON (R. P. D. Coreeană)—STA
NISLAV GOMOSKOV, ULDIS 
EGLITIS (U.R.S.S.) 3—1 (—12, 
15, 17, 18). într-o partidă pal
pitantă, cu schimburi rapide, 
succesul a fost de partea for
mației mai sudate.

MARY WRIGHT, DENIS 
NEALE (Anglia)—SVETLANA 
GRINBERG, ULDIS EGLITIS 
(U.R.S.S.) 3—1 (—19, 19, 15, 15). 
Superioritatea învingătorilor a 
constat în acțiuni mai variate, 
încheiate prin mingi decisive.

Rezultate tehnice.

a fost emo- 
Trei sportivi 

iau rămas bun

Scena 
ționantă. 
mari își 
de la aplauze, de la ma
jusculele ziarelor, de la 
gloria efemeră și to
tuși sublimă. Sute de 
spectatori au ovaționat 
îndehing, mulțumind 
pentru satisfacțiile cu 
care au fost dăruiți ani 
de zile. Să le scriem 
încă o dată numele cu 
litere mari celor încu
nunați cu titluri mon
diale și europene, exce- 
lenților maeștri ai pa
letei: ELLA CONSTAN- 
TINESCU, GETA PITICĂ 
și GHEORGHE ' 
ZAN. I-am văzut 

crimi în ochi și 
bucurat șl am 
alături de ei.

Au participat 
tlvitatea de 
din tribune, deși le-ar 
îi stat bine alături 
cei sărbătoriți: 
SZĂSZ, LUCI
VESCU șl PACHEL 
PATULEA. Poate cu pri
ma ocazie.

C.OBÎR- 
. cu la- 

ne-am 
suferit

la fes- 
onoare,

de 
SĂRI 
SLĂ-

FINALELE
MARY WRIGHT (Anglia)— 

GABRIELLE GEISSLER (R. D. 
Germană) 3—0 (21, 10, 20). Cu 
mai multă inițiativă și finaluri 
excelente de set Mary Wright 
n-a lăsat nici un dubiu asupra 
învingătoarei.

EBERHARD SCHOLER (R. F. 
a Germaniei)-SIEGFRIED LEM
KE (R. D. Germană) 3—0 
(16. 16, 9). Un meci care a dez
amăgit oarecum. S-au întîlnit 
doi buni tehnicieni, dar cu sti
luri destul de „potolite". Scho- 
ler, mai subtil în conducerea 
mingii, a făcut față tentative
lor lui Lemke de a schimba 
ritmul.

Dublu mixt, turul I : Alexan
dru, Giurgiucă — H. Corodi, 
Hydes 3—1, Nylhof, Vater — 
Babiciuc, Sîndeanu 3—1, Koc
zian, Timar — Kim Iun Sam, 
Cia Kan Suk 3—2, Grinberg, 
Eglitis — Lesai, Covaci 3—1, 
Mihalca, Șurbek — Polackova, 
Fleisinger 3—0, Papp, Bankuti
— Bucholz, Freundorfer 3—2, 
Crișan, Negulescu — Kim In 
Suk, Iun Rian Von 3—0, M. 
Corodi, Doboși — Avetisian, 
Zlenko 3—0, Wright, Neale — 
Hovestadt, Ullrich 3—1, optimi: 
Alexandru, Giurgiucă — Nylhof, 
Vater 3—0, Grinberg, Eglitis — 
Koczian, Timar 3—1, Pirc, 
Vecko — Sălăgeanu, Bodea 3-0, 
Simon. Scholer — Heaps, Johns 
3—0, Kim Ban Za, Kim Cian 
Ho — Geissler, Lemke 3—1, 
Mihalca, Șurbek — Papp, Ban
kuti 3—1, Ressler, Stipancici — 
Crișan, Negulescu 3—2 (15, —19, 
—14. 21. 17), Wright, Neale — 
M. Corodi, Doboși 3—1, sferturi 
de finală : Grinberg, Eglitis — 
Alexandru, Giurgiucă 3—2 (15, 
—13, 17, —17, 21), Pirc, Vecko 
■— Simon. Scholer 3—2, Mihal
ca, Șurbek — Kim Ban Za, 
Kim Cian Ho 3—1, Wright, 
Neale — Ressler, Stipancici 
3—0, semifinale : Grinberg, E- 
glitis — Pirc, Vecko 3—2, 
Wright, Neale — Mihalca, Șur
bek 3—1 ; simplu femei, sfer
turi de f inală: Alexandru — 
Ressler 3—0 (13, 13. 14). Geissler
— Simon 3—0, Koczian — Grin
berg 3—2, Wright — Hovestadt 
3—2 ; simplu bărbați, optimi : 
Scholer — Kim Iun Sam 3-0, 
Stepanek — Giurgiucă 3—2 (18, 
15, —9, —16. 16), Iun Rian Von
— Johns 3—0, Gomoskov — Ti
mar 3—0, Kan Nun Hoa — 
Korpa 3—0, Neale — Alser 3-2, 
Lemke — Negulescu 3—1 (7, 15, 
—17, 9), Kim Cian Ho — Șur
bek 3—0, sferturi de finală : 
Scholer — Stepanek 3—0, Iun 
Rian Von — Gomoskov 3—1, 
Lemke — Kim Cian Ho 3—0 (18. 
19, 14) ! Kan Nun Hoa — Neale 
3—1.

Marile meciuri de box ale secolului
micul etran

După partida dintre Max 
Schmelling și Joe Louis, care 
a suscitat un deosebit interes 
în rîndul amatorilor de box, 
iată că Televiziunea română 
ne anunță că va continua pre
zentarea marilor meciuri ale 
secolului, în cadrul emisiunii 
„careul magic". Astfel, tele
spectatorii vor putea urmări pe 
micul ecran o suită 
de mare atracție, 
transmisiilor este 
4 februarie : Gene
Georges Carpentier ; 11 februa
rie : Jack Dempsey — Jack 
Sharkey ; IS februarie: Jack 
Dempsey — King Levinsky ; 25

Dempsey — 
martie : Joe 
Camera; 10

de meciuri 
Programul 

următorul : 
Turmey —

februarie : Jack 
Gene Tunney; 3 
Louis — Primo 
martie : Joe Louis — King Le
vinsky ; 17 martie; Joe Louis
— Max Baer; 24 martie:
Tony Zale — Marcel Cerdan.; 
31 martie: Archie Moore — 
Harold Johnson ; 7 aprilie :
Rocky Marciano — Joe Louis ; 
14 aprilie : Ray Sugar Robinson
— Randy Turpin ; 21 aprilie : 
Rocky Marciano — Joe Wal
cott ; 28 aprilie: Floyd Patter
son — Ingemar Johansson ; 5 
mat: Sonny Liston — Eddie 
Machen ; 12 mai: Cassius Clay
— George Chuvalo.

ÎN CAIAC PE OCEAN
merican, de unde va 
lua startul prin cana
lul Beagle.

Navigatorul englez 
Francis Chichester a 
străbătut, la rîndul 
lui, Capul Horn de 
unul singur în vara 
anului trecut, într-un 
iaht, dar va fi pentru 
prima oara cînd o ase
menea performanță va 
fi realizată într-un ca
iac.

Mirko Tapacika, un 
iugoslav în vîrstă de 
56 de ani, care s-a
stabilit de mulți ani
la Buenos Aires, a a-
nunțat că va traversa 
Capul Horn, una din
cele mai periculoase 
regiuni pentru naviga
ția maritimă, într-un 
caiac cu o lungime de 
4 metri. —' 
deja la Ishuala, 
mai sudic punct 
continentului

UN NOU
Murray 

organizatorul 
turneu

El a plecat 
cel 
al 

sud-a-

TURNEU
Wororner, 

recen- 
pentru

la

tînără
R.F. a

hotă-

Diana Block,, 
de 16 ani din 
Germaniei, este 
rîtă să devină celebră 
prin... fotbal. Obținând 
premiul al treilea 
un examen la care au 
participat aproape 50 
de arbitri, Diana a de
venit cea mai tînără 
arbitră de fotbal din 
R.F.G. lat-o însoțită 
de to.tăl său, care va 
funcționa ca arbitru 
de linie la debutul o- 
ficiai al fiicei sale pe 
gazonul verde al sta
dionului.

FILE DE ISTORIE

1964IX. INNSBRUCK
campion mondial la slalom, 
Josl Riedl, care aprinde fla
căra olimpică în cupa de pia
tră. Apoi Paul Aste, din echi
pa de bob a Austriei, rostește 
iurămîntul olimpic.

Austria, tara gazdă, a avut 
o comportare foarte 
la un moment dat 
schiorilor alpini din 
noau sub semnul 
prestigiul schiorilor

I
I
II
I
I

schi alpin, MarielleIn probele feminine de 
doială, principalele favorite din echipa Franței, 
în acest sezon, lat-o pe Christine evoluînd în 
Val d’Isere.

Goitschel și Christine Goitschel sînt, fără în- 
în ciuda unor neașteptate insuccese înregistrate 

primul mare concurs al acestui sezon, cel de la 
Foto : AFP

Tirolul austriac — patria 
înaintașilor Zdarski și Schnei
der, patria marilor campioni 
Pravda, Molterer, Toni Sailer 
— și-a meritat ediția. Școa
la schiului austriac s-a făcut 
cunoscută în lume; era rîn
dul ei să beneficieze de fa
vorurile lumii, pe care a in- 
vitat-o pe pantele splendide, 
cu nume în care comentatorul 
român de la televiziune își 
încurca limba: Patscherkofel,

Muttereralm,Pfriemeskopfl, 
Birgitzkopfl...

Vremea 
mentă cu 
lipsit. Au cărat-o din munți, 
mii și mii 
șuri de nuiele, îndeplinind o 
muncă nobilă, demnă de ideea 
pe care o slujeau.

Filarmonica vieneză a into
nat „Imnul olimpic" de Ri
chard Strauss. Ceremonia de 
deschidere a avut loc — nu

fost prea ele-n-a
jocurile. Zăpada a

de oameni, în co-

arenă de gheață, în in- 
unui stadion de iarnă, 
obicei — ci într-un de-

pe o 
ciuta 
ca de 
cor natural, la poalele mun
telui Bergisel, de lingă In
nsbruck, pe un mic platou în 
formă de amfiteatru, înconju
rat de brazi și dominat de 
marea trambulină de pe care 
vor ateriza săritorii în ul
tima zi.

Cu pași mărunți urcă cele 
trepte de zăpadă fostul219

bună. Deși 
succesele 

Franța pu- 
întrebării 
austrieci, 

aceștia au reușit in ultimele 
zile să obțină două concluden
te victorii le coborîre (prin 
Christi Haas) și la slalom spe
cial (prin Pepi Stiegler). în 
acest fel duelul franco-austriac 
in domeniul schiului alpin s-a 
terminat la egalitate (3—3).

Figura centrală a întreceri
lor de schi alpin au consti
tuit-o însă surorile Marielle 
si Christine Goitschel, care au 
adus Franței primele două 
locuri atît la slalom uriaș, cit 
si la slalom special, împărțin- 
du-și... fratește medaliile de 
aur.

Țările scandinave (Norvegia, 
Finlanda și Suedia) s-au pre
zentat mai bine decît la ul
timele două ediții, împărțin- 
du-și medaliile de aur la pro
bele nordice de schi și sări
turi de la trambulină.

Un mare succes a repurtat 
învățătoarea din 
Lidia Skoblikova, 
cate a obținut 4 
aur și a devenit 
absolută a tuturor Olimpia
delor de iarnă. Sportiva aceas
ta mai avea acasă, în vitrină, 
două medalii de aur de la 
Squaw Valley. Printre multi- 
învingători trebuie desigur să 
menționăm și pe învățătoarea 
Klavdia Boiarskih din Sverd
lovsk, cu cele 3 medalii de

Polițistul: Si acum, vă tag, 
să vă prezentat! la examenul 

a ' ■ ■ ■-■de analiză 
„Kiker").

slngelui (Din

10 
și

km și ștafeta 
pe vameșul din

Celeabinsk, 
patlnatoarea 
medalii de 
recordmana

aur (5 km, 
3x5 km), ca 
Pello (Finlanda), Eero Mănty- 
ranta, cîștigătoruî probelor de 
15 km și 30 km.

Nu au lipsit nici surprizele. 
Un american aproape necu
noscut — coaforul Richard 
McDermott din Michigan — a 
cîștigat proba de 500 m pa
tinaj viteză; canadienii și en
glezii i-au învins pe italieni 
la bob, în ciuda faptului că 
ultimii aveau nu numai un 
palmares excepțional, dar și 
o mare rutină a coborîrilor cu 
bolizii de oțel pe pîrtia de 
gheață; Alain Calmat, prea 
nervos și prea preocupat de 
studiile sale de medicină, a 
cedat locul întîi printre ar
tiștii gheții germanului Man
fred Schnelldorfer.

Sportivii români sînt nr-r- 
zenti la hochei pe gheată (lo
cul 4 în grupa B, dar și un 
premiu pentru sportivitate), la 
bob de 2 și 4 persoane (gra
vităm între locurile 13 și 15), 
Ia schi fond (Gh. Bădescu, la 
15 km, locul 39 din 75 de 
concurenti). Singura probă 
care confirmă nădejdile noas
tre este cea de biatlon. Debu
tant într-o competiție interna
țională de mare amploare, 
Gheorghe Vilmoș conduce 
cursa o bună bucată, dar a- 
poi, ratînd două focuri pe po
ligon, se clasează finalmente 
abia pe merituosul loc 5. O 
singură țintă nimerită în plus 
l-ar fi adus medalia de bronz, 
în schimb, C. Carabela, cate 
a ochit bine toate cele 20 de 
focuri, a schiat mai slab, cla- 
sîndu-se pe locul 14.

Dincolo de rezultate și per
formanțe, cea de-a IX-a Olim
piadă albă a fost o impre
sionantă manifestare a spiri
tului olimpic, prin aportul a- 
dus cauzei prieteniei și înțe
legerii reciproce dintre tinerii 
sportivi care, la fiecare 4 ani, 
își dau întîlnire sub steagul 
alb, împodobit cu cele 5 
cercuri simbolice.

Și-acum, la revedere la Gre
noble, pentru următoarea edi
ție, jubiliară, a Jocurilor O- 
limpîce de iarnă 1

(vib)

I
I
II
i

din Leipzig.î
I

ne tînăra sportivă. Acolo ea 
împărtășit nenumărate sfaturi

Chemnitz, azi Karl Marx 
prima oară campioană a

la cam- 
1966 și 

talentata 
de forțe 
de citat

ler ca antrenoare este remarca
bil : titlul european în 1967, locu
rile 2 la campionatele mondiale, 
din 1966 și 1967, locul 2 
plonatul european, din 
1968 — toate obținute de 
sa fiică; apoi o pleiadă 
noi, printre care sînt
Sonja Morgenstern și Jan Hot- 
*£mann, ambii de 12 ani, pe care 
l-ați văzut evoluînd șl la Bucu
rești.

sacrificii, iar 
succese este a- 
săi elevi, Jutta 
aceeași cantitate 
fiicei sale, pe

succesele acestei autentice 
campioane o contribuție a adus-o 
șl schimbul de experiența avut 
cu reputata specialistă engleză 
Megan Taylor, fostă de două ori 
campioană mondială (1938—39). 
Auzind că o nouă stea a pati
najului răsare la Karl Marx 
Stadt. fosta patinatoare engleză 
a venit să viziteze la fața locu
lui ' ............. "
i-a

I
I
II
I
I
I

In moderna sală de sport din 
Karl Marx Stadt, antrenoarea 
de patinaj artistic Jutta Miiller, 
soția fostului stoper al repre
zentativei de fotbal a R.D.G., 
Briengfried Miiller, are în grijă 
o droaie de copii, precum și cî- 
teva „stele" de prima mărime. 
De lucru, ce să mai vorbim : e 
prezentă în mijlocul sportivilor 
de dimineață pînă seara tîrziu. 
Căci, se știe, sportul pe patine 
pretinde multe 
drumul pînă la 
nevolos. Noilor 
Miiller le cere 
de efort ea și 
care o antrenează de aproape 15 
ani. O cunoașteți desigur : este 
Gabrielle Seifert, recent depo
sedată de titlul de campioană a 
Europei, dar decisă să-l cuce
rească pe cel... olimpic !

Cînd Jutta Miiller părăsea pa
tinajul competițional, în H.D.G. 
exista un singur patinoar artifi
cial, cel de la sala Werner-Se- 
elenblnder. Erau anii de pio
nierat ai ’ patinajului artistic din 
tara noastră, în contrast total 
cu situația existentă azi cînd 
dispunem de zece patinoare ar 
tificiale, printre care șl moderna 
sală de la Karl Marx Stadt, unda 
Gabrielle Seifert a urcat treptele 
măiestriei. Bilanțul Juttei Miil-

DE VINERI,
ÎN ZIARUL NOSTRU 

începînd de vineri 2 fe
bruarie, citiți în

sportial
relatările trimișilor noștri 
speciali la Jocurile Olimpi
ce de la Grenoble.

în fiecare zi — informa
ții, cronici, comentarii, re- 
portaje, interviuri, culise. |

Carte de vizită :
Născută la 23 noiembrie 1948, Ia

Stadt; în 1961 (Ia 12 ani) pentru
R.D.G., de atunci neînvinsă in campionatul țării ; primul 
start la campionatele europene, în 1961 — locul 21 î Jocurile 
Olimpice 1964 — locul 19; campionatele mondiale 1965 — 
locul 5 ; 1967 — campioană europeană • 1966 și 1968 — locul 
doi la europene.

în această vară, se pregătește pentru examenul de Intrare 
la Institutul de cultură fizică

Pentru mamă și fiică zilele 
acestea sînt zile de intense pre
gătiri. Insuccesul de la Văste- 
ras le-a ambiționat, ele studiind 
îndeosebi greșelile făcute de Ga
brielle la figurile impuse șl ur
mărind eliminarea lor — cu sco
pul obținerii, la Grenoble, a unei 
medalii olimpice.

O caracteristică a acestei exce
lente patinatoare este forța sa 
recunoscută în figurile de „școa
lă", impusele. Poate că tocmai 
aci se reflectă cel mai fidel se
riozitatea cu care este privit 
sportul în familia Miiller — Sei
fert. Este aceeași seriozitate cu 
care își duce munca de antre
nor tatăl vitreg, Briengfried Mul
ler, actualmente avînd în grijă 
echipa de prima categorie Wls- 
mut Aue. Așa se explică imen
sa cantitate de muncă pe care 
Gaby o de.pune cu zimbetul pe 
buze de-a lungul lunilor pre
mergătoare sezonului competi- 
țional. Fiecare zi, 
liberă este folosită pentru cize
larea formei, prin 
exerciții pe gheață și în sala de 
balet.

utile despre felul cum trebuie 
abordate dificilele desene și să
rituri pe gheață. Convorbirile 
cu Megan Taylor au întărit în
crederea mamei și fiicei. Ceea 
ce s-a văzut încă în toamna Iul 
1965, cînd pe gheața de la Wer
ner Seelenbinder Halle campi
oana germană reușea pentru 
prima oară în Istoria patinajului 
feminin o săritură „triplu — Rit
tberger” 1

Această „armă specială" a Ga- 
briellei Seifert, folosită și la 
europene, dar prea tîrziu pen
tru a-i mai putea ajuta la ata
carea poziției Maskovei, va fi 
aruncată în luptă și la Greno
ble, acolo unde ea trebuie să 
riște totul pentru a obține me
dalia dorită.

Lothar BRANZKE

Iată ce greșeală comite re
dacția I — vefi spune. O fo
tografie de tenis în grupajul 
de știri olimpice și, pe dea
supra, la materialul cu Sei
fert. ti asigurăm pe cititorii 
noștri că nu s-a comis nici o 
greșeală. In programul de 
pregătire a talentatei patina
toare din R. D. Germană teni
sul de cimp ocupă un loc 
important...

in așteptare
(Urmare din pag. 1)

fiecare oră

nenumărate

Foto : D.D.R.-SPORT

ȘEDINȚA COMISIEI EXECUTIVE A C.I.O

cronometrat în 2:07,4, iar cea 
de 5 000 m lui Igor Ostașev 
cu 7:56,5. Igor Ostașev a ter
minat învingător și în proba 
de 10 000 m, în care 
zat timpul de 16:19,7. 
tiatlon, pe primul loc 
sat Valeri Troițki cu 
de 181,836 p, urmat 
tașev cu 182,107 p.

a reali- 
La mul
s-a cla- 
un total 
de Os-

în re- 
în fața 

Rocky Marciano.

ZĂPEZII"

sey a fost declarat în
vins prin K.O.
priza a 13-a
iui

desființată 
cîtova minute", 
cum se știe, în 
acestui turneu,

numai
După 

„finala" 
Demp-

„METEOROLOGUL

„celui mal 
de catego- 

tuturor

ELECTRONIC DE BOX 
desemnarea 
bun pugilist 
rie grea al
timpurilor" prin inter
mediul unui calculator 
a anunțat la Miami că 
o „competiție1 
mănătoare, 
de data 
xerilor de 
mijlocie, va 
anul viitor, 
selecționați 
16 pugiliști 
cipanți, foști campioni 
mondiali ai acestei ca 
tegorii în diferiți ani, 
din rîndurile 
urmează să 
cîștigătoruî 
de diamant", 
cestor boxeri 
pe : Marcel 
(Franța). Dick 
(Nigeria), Bob

•mons (Anglia).
Kelly (Irlanda) și a- 
mericanii Emile Grif
fith, Sugar Ray Robin
son, Rocky Graziano. 
Kid McCoy, Gene Ful 
lmer, Stan Ketchel 
Tiger Flowors, Mickey 
Walker, Tony Zale. 
Jack LaMotta, Carmen 
Basilio și Harry Greb 

Pe de altă parte, 
după cum a anunțat 
Jack Amiel, unui din 
prietenii fostului cam
pion mondial la cate
goria grea, Jack Demp
sey, acesta va intenta 
o acțiune judiciară îm
potriva societății care 
a organizat seria de 
reuniuni pugilistice 
prin intermediul cal
culatorului electronic. 
Dempsey nu pune la 
îndoială rezultatele 
meciurilor, ci conside
ră că este nedrept ca 
„o reputație mondială 
menținută timp de 
peste 40 de ani să fie

ase- 
rezervată 

aceasta bo- 
categorie 
avea loc 
Au fost 

deja cei 
parti-

cărora 
fie ales 
„Centurii 
Lista a- 
include 
Cerdan 

Tiger 
Fitzsim- 

Jobn

Tiparul: L P. .Informația*, str. Btezoianu 23—2â.

Joel Myers, un tînăr 
savant de la colegiul 
de stat din Pennsylva
nia, unde predă cursul 
de meteorologie, a de
venit unul dintre cei 
mai mari specialiști în 
aprecierea stării tim
pului pe timp de iarnă. 
El a reușit, în ultimii 
ani, să dea pronos
ticuri exacte asupra că
derilor de zăpadă, tem
peraturii șl stării ză
pezii pentru toate sta
țiunile de Iarnă din 
Statele Unite. De a- 
ceea, Myers a fost an
gajat de stațiunile res
pective să le furnizeze 
buletine meteorologi
ce, pentru care pri
mește de la fiecare un 
salariu lunar de 95 do
lari. Nu mai puțin de

29 
apelează 
„meteorologului 
zii", care nu a

niciodată pină în pre
zent. în schimb, s-au 
supărat o serie de so
cietăți constructoare 
de... mașini electronice 
de calcul în 
meteorologic, 
Joel Myers 
flat" vechea 
lă.

domeniul 
cărora 

le-a „su- 
cliente-

asemenea stațiuni
la serviciile

zăpe- 
greșit

MATTHEWS SUB ANCHETAECHIPA LUI
Vale,Echipa Port 

care activează în divi
zia a 4-a a campiona
tului englez și este 
antrenată de Stanley 
Matthews, face în pre
zent obiectul unei an
chete în legătură cu 
efectuarea unor plăți 
Ilegale jucătorilor. în
vinuirile 
cu cele 
ceputul 
balistic, 
terborough, care a fost 
retrogradată din divi
zia a 4-a și amendată 
cu 500 lire. Port Vale

este acuzată de a fi 
plătit salarii săptămî- 
nale ’ —
tori 
școli, 
vine
ligii engleze de fotbal. 
Stanley Matthews a 
preluat postul de ma
nager general al clubu
lui Port Vale în urmă 
cu trei ani, cînd s-a 
retras din activitatea 
competițională, la vir- 
sta de 50 de ani. El 
continuă șl în present 
să joace în meciuri a- 
micale.

sînt similare 
aduse, la în- 
sezonului fot- 
formației Pe-

jucătorilor ama- 
și elevilor din 
ceea ce contra- 

regulamentelor

înotul în apele aproape înghețate pare a nu mai fi o raritate azi. Totuși, 
antrenamentele Îndrăzneților de la asociația sportivă „Vodnik“ din Moscova 

sînt urmărite de un numeros grup de curioși
Foto : TASS

GRENOBLE 31 (Agerpres). 
Comisia executivă a Comite
tului Internațional Olimpic s-a 
reunit la Grenoble sub pre
ședinția lui Avery Brundage, 
președintele C.I.O.

în prima ședință a fost luată 
în discuție situația Republicii 
Sud-Africane, țară exclusă de 
la Olimpiada precedentă, pen
tru politica de apartheid a gu
vernului său. Se crede că o 
hotărîre definitivă nu va fi 
luată înainte de 15 februarie.

în continuare, Comisia exe
cutivă a studiat programul 
lucru al Sesiunii C.I.O. ce 
va deschide la Grenoble 
1 februarie.

Referitor la reuniunea co
mună, avută cu federațiile 
sportive internaționale, Comi
sia executivă a C.I.O. s-a de
clarat satisfăcută de colabo
rarea fructuoasă cu aceste im
portante

de 
se 
la

organisme sportive.

în comunicatul 
marginea acestei 
misia C.I.O. 
discutat într-un 
structiv probleme privind re
gulamentul de administrare a 
Jocurilor Olimpice, numărul 
delegaților tehnici, repartiza
rea drepturilor de televiziune, 
controlul 
regionale 
pionatelor 
olimpic.

Adunarea generală a fede
rațiilor sportive internaționale, 
care și-a încheiat lucrările la 
Lausanne, a primit în rîndu- 
rile sale 3 noi federații: schi- 
bob, tirul cu arcul și softbal. 
în acest fel, A.G.F.I. grupează 
în prezent 29 de federații In
ternaționale.
re generală 
aprilie .1969, 
Lausanne.

publicat pe 
reuniuni, Co- 

arată că' s-au 
spirit con-

antidoping, jocurile 
și organizarea cam- 

mondiale în anul

Viitoarea 
va avea 

tot în

aduna- 
loc în 
orașul

Partenkir- 
doua în- 
între re-

scorul de

La GARMISCH 
chen s-a disputat a 
tîlnire de verificare 
prezentativele olimpice de ho
chei pe gheată ale R. F. a 
Germaniei și S.U.A. De data 
aceasta au cîștigat hocheiștii 
vest-germani cu
2—0 (2—0, 0—0, 0—0), prin 
golurile înscrise de Schnpit- 
berger (min. 9) 
(min. 17). în primul meci, vic
toria revenise echipei S.U.A. 
cu 3—1. După cum transmite 
agenția „France Presse", par
tida s-a desfășurat într-o ac
centuată tensiune nervoasă, 
ambele echipe practicînd un 
joc foarte dur. în minutul 49, 
jocul a degenerat, arbitrii fi
ind nevoiti să întrerupă me
ciul timp de 20 
Oaspeții au avut 
de penalizare, iar 

în continuarea
prin Europa, echipa S.U.A. va 
întîlni astăzi, la Lyon, selec
ționata Franței.

și Gmeiner

de minute.
34 minute 

gazdele 20. 
turneului

TELEX © RADIO • TELEFON
■

ÎN ______ _
de la Santiago de Chile, echipa maghiară 
Vasas Budapesta a învins cu 1—0 (1—0) 
formația Colo Colo. R. D. Germană 
continuă să fie neînvinsă și conduce în 
clasament. în meciul cu Universidad Cato
lica, fotbaliștii echipei R. D. Germane au 
cîștigat cu 2—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Irmscher si Frenzel

ÎN ANGLIA S-AU REJUCAT o parte din
tre meciurile turului al lll-lea 1 '
Ligii britanice" la fotbal, care 
naseră la egalitate. Liverpool a 
4—1 pe Bournemouth, Arsenal a 
2—0 la Shrewsbury, iar Bristol 
pierdut pe teren propriu cu 1—2 în fața 
formației Bristol City. Southampton a cîș
tigat în deplasare cu 3—2 la Newport.

UN MARE TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE „MINI FOTBAL" va începe la 4 fe
bruarie la Dortmund. Turneul reunește nu
meroase foste glorii ale fotbalului conti
nental. lată programul și echipele care vor 
fi aliniate cu acest priiej (formațiile sînt 
alcătuite din 6 jucători).

ANGLIA — EUROPA. Anglia : Kelsey
— Blanchflower, Finney — Matthews, 
Gren, Hil. Europ': : de Munck — Ocwirk, 
Ceaikovski — Kopa, Coppens, Fontaine.

EUROPA — R.F.G. Europa : Trautmann
— Ocwirk, Ceaikovski — Kopa, Silva, Fon
taine. R.F.G.: Turek — Mai, Kohlmeyer — 
O. Walter, F. Walter, Schaffer.

R.F.G. — ANGLIA. R.F.G. : Turek — Lie- 
brich, Eckel — Morlock, F. Walter, Schaf
fer. Anglia: Kesley — Blanchflower, Mat- . 
thews -- Finney, Laurent, Hill. |

CADRUL TURNEULUI OCTOGONAL

al ,Cupei 
se termi- 
învins cu 
cîștigat cu 
Rovers a

CU 10 VOTURI pentru 
și 2 contra, 
australiană de 
pronunțat în 
propunerii 
suedeze, de a 
voca o 
ordinară

federația 
tenis s-a 
favoarea 

federației 
se con- 

sesiune extra- 
a 

internaționale 
discutarea 
turneelor

■
ECHIPA masculină 
handbal a Franței a 
trecut cu 19—15 (10—5) 
pe cea a Austriei. Fran
cezul Brunet (6 goluri) 
a fost cel mai eficace 
de pe teren.

Federației 
pentru 

problemei 
„open".

de 
în

180 DE SPORTIVI din 
11 țări au participat la 
tradiționalul concurs in
ternational de spadă 
dotat cu trofeul „Sprea- 
fico“ desfășurat la Mi
lano. Victoria a revenit 
francezului Jacques Bro- 
din, care în meciul de
cisiv l-a învins cu 6— 
5 pe vest-germanul Paul 
Gnaier.

SPORTIVUL italian Vit
torio Orlandi, pe calul 
„Palabras Mayores", a 
cîștigat prima probă de 
obstacole din cadrul

concursului 
de călărie 
occidental, 
a parcurs 
obstacole 
1,40 m) în

international 
din Berlinul 
învingătorul 

1310 m (12 
înalte 

timpul de 
46,6 și 0 puncte pena
lizare.

de

CONFIRMÎN0 forma 
excelentă în care se 
află în acest sezon, ju
cătorul egiptean Ismail 
el Shafei l-a eliminat pe 
australianul Bob Carmi
chael cu 6—4, 6—3 în 
primul tur al campiona
telor internaționale de 
tenis pe teren acoperit 
ale Scandinaviei. Jan 
Les.chly și Torben 
Ulrich, din echipa Da
nemarcei, 
ușor de 
(Suedia) 
Moazed (Iran).

au dispus 
Andersson 

și respectiv

MECI international de 
hochei pe gheață ia 
Vâs t er as : Suedia — 
U.R.S.S. (B) 3—2.

CONCURS 
de sărituri 
la Cortina 
Pe primul 
Raska (' 

227,5 puncte.

international 
cu schiuri le 
d’Ampezzo, 

loc — Jiri 
(Cehoslovacia)

40365


