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In ziua de 2 februarie, Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport a analizat șl adoptat măsuri cu pri
vire Ia pregătirea și participarea sportivilor români la 
Jocurile Olimpice de vară din Mexic, îmbunătățirea acti
vității sportive de performanță și dezvoltarea relațiilor 
sportive internaționale. De asemenea, s-au aprobat bugetul 
C.N.E.F.S. pe anul 1968 și normele cu privire la elaborarea 
statutelor federațiilor sportive.

La ședință au participat, ca invitați, șefii secțiilor Consi
liului Național, reprezentanți ai unor organizații de masă 
și instituții centrale, ai federațiilor, cluburilor și presei 
centrale.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul președinți al 
consiliilor locale pentru educație fizică și sport, reprezen
tanți ai Uniunii Generale a Sindicatelor, ai Uniunii Tine
retului Comunist, Ministerului Învățămîntului, Ministeru- 
lui Forțelor Armate, federațiilor, cluburilor sportive șl ai 
presei.

(Agerpres)

Viîezișffi brașoveni au doborît 
mai multe recorduri

Patinatorii de viteză de 
la clubul sportiv Dinamo 
Brașov s-au aflat, timp de 
10 zile, la Zakopane. In a- 
ceastă perioadă, ei au parti
cipat — alături de sportivii 
din Olanda, R. D. Germană 
și Polonia — la două con
cursuri, în cadrul cărora 
campioana absolută a țării. 
CRISTA TRACHER și junio- 
rul LAURENȚIU CĂPLES- 
CU au doborît mai multe 
recorduri. în mod deosebit 
se remarcă performanța Cris
tei Tracher la 1 000 m, unde 
ea a fost cronometrată cu

1:44,8 (v.r. 1:47,6), probă în 
care a cîștigat primul loc. 
Tracher a mai realizat noi 
recorduri la 500 m — 51.6 
(v.r. 51,7) ; triatlon — 159,600 
p (v.r. 163,400 p) ; poliatlon 
— 220,733 p (v.r. 223,116 p). 
Laurențiu Căplescu, în pu
ternică revenire de formă, a 
corectat următoarele recor
duri la juniori de categoria 
15—16 ani: 1 500 m — 2:37,6 
(v.r. 2:38,1 obținut tot de el 
în primul concurs de la Za
kopane) ; 3 000 m — 5:34.5 
(v.r. 5:45,9) ; triatlon —
158,083 (v.r. 163,832).

& r
i
»

s
&

$

& $

III J ®

■te.’

^A/OBL&

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

IW 
s

e

■?<?

::i-ș

1

w 1

I

I
I
I
I
I

1H3

ACOLO UNDE AU ARS FOCURILE
DE TABĂRĂ ALE LUI CEZAR...

as iI.

w
8 I

H S 
is Iii

■

I

||

De ieri, Grenoble, capitala Olimpiadei albe, 
pavoazată sărbătorește, a Început să primească 
numeroși oaspeți din toate țările înscrise la 
actuala ediție. Pentru toți, un prilej de a vizita 
orașul și împrejurimile în așteptarea starturilor 
oficiale.
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IIStimați cititori, am 

și devenit o gazdă ne
politicoasă. Azi m-am tă generalului Lucius 

Munatius Plancus, 
vorbește de o așezare 
cu pod peste Isăre, 
botezată Cularo. Patru 
secole mai tîrziu, îm
păratul Gratian îi 
zice, după moda gre
cească, Gratianopolis. 
De unde și pînă unde 
Grenoble ? Probabil 
din deformarea vulga
ră a ultimei numiri.

fost Cicero care, îți- 
tr-o scrisoare adresa-

cunoscut ca avanpost 
al universităților dina- 
ntic'e din franța, in
stitutele de aci poartă 
nume din domeniul 
zilei de mîine: fizio
logia celulozei, elec- 
tro-chimie, electro- 
metalurgie, electroteh
nică. hidrologie etc. 
Recunoscîndu-i pe stu- 
denți fără putință de 
tăgadă, mi-am amintit 
că blazonul orașului 
este împodobit nu nu-

i De altfel, nu ne 
'simțim de loc stin
gheri aici: în parcul 
'Paul Mistral, pe care-l 
țnărginesc primăria și 
stadioanele de gheață, 

"mame cu copii în lan- 
douri, domni cu zia
rul împăturit in buzu
narul paltonului se o- 
presc adesea in fața 
tripticului non-figura- 
tiv al sculptorului ro
mân George Apostu. 
Iar pe zidurile tea
trului Comedie des 
Alpes se mai văd a- 
fișele de acum o lună, 
puțin ponosite de u- 
mezeală, pe care stă 
scris titlul unei opere 
familiare nouă, româ
nilor : „La lettre per
due" de un anumit 
domn Ion Luca Cara- 
giale, bunic (de baș
tină) dinspre tată al 
unui anumit Eugene 
Ionesco, care se decla
ră prea adesea fran
cez, uitînd că 
tografiile sale 
pilărie 
nume 
Puiu !

Sînt
tru luni, pregătirile în 
vederea inaugurării 
expoziției internațio
nale de fotografii „O- 
lymp Art Photo" Știm 
de pe acum că prin
tre laureați figurează 
artiști români ai o- 
biectivului fotografic 
și ai sensibilității este
tice. Știm de pe acum 
că preferințele, prefec
tului departamentului 
Isere au mers către 
colegul nostru Ion Mi- 
hăică.

Cine ar zice că ne 
putem simți înstrăi
nați la Grenoble...

II
I

In pag. a 4 aînfruptat, fără dv.. 
dintr-o briază care se 
cheamă „Bleu de Sas- 
senage" (și care, vă 
jur, nu e cu nimic 
mai bună decît un 
Penteleu din lapte 
gras de toamnă — de 
Vrancea, bineînțeles) 
ți am băut un vin de 
„Saint Marie d’AUoix" 
un fel de Cotești (de 
export firește) ceva 
mai sec. Dacă nici 
unele nu-s grozave — 
veți zice cu invidie, 
presimt — de ce nu 
schimbi cu noi'! (în- 
tr-o zi, la înapoiere 
am să vă răspund și 
la această întrebare). 
Pînă atunci, îngădui
ți-mi să continui coze
ria promisă 
Grenoble.

Oricît m-am 
duit să umblu 
sul în pămînt, oricît 
am fost îndemnat să 
caut vitrinele (am 
prieteni care nu mai 
ies din magazinele 
„Jacques") „Week-end" 
etc.) privirile mele 
(ipocrite — mărturi
sesc) tind tot spre 
înălțimi. Lăsînd la o 
parte gluma, m-au im
presionat, în cartierul 
vechi al orașului, aco
perișurile vetuste (cu 
hornuri paralele ca la 
transatlantice și cu 
olane brune, înghesui
te unul într-altul, co- 
borînd spre streșini 
joase. Olanele sînt ro
mane mi se spune de 
fiecare dată. Nu-i nici 
de mirare. Pe aici tre
buie să-l fi înfruntat 
Vercingetorix pe Ce
zar. Dar primul care 
a pomenit numele lo
cului. un an după 
moartea lui Cezar, a

Cînd vîrsla vremii era 
cîteva milenii mai proas- 
păta ca azi, tînărul Hera- 

a IwX cles intra — fără să vrea 
W9qȚ>O — în istoria pe care o 

dădea el însuși în acele 
clipe prin hotărîrea sa — 
devenită realitate și legen

dă în egală măsură — de a cinsti o vic
torie militară prin organizarea unor între
ceri sportive.

Un destin contradictoriu (dacă poate .r 
acceptată această împerechere) a făcut 
ca Jocurile să însemne — cu prea rare 
și poate tocmai de aceea mai dureroase 
excepții — curmarea zăngănitului de arme
ori de cîte ori roata timpului vestea împli- | 
nirea sorocului în număr de 4 ani.

Oamenii erei moderne au îndrăznit să ■ 
preia din experiența și , legenda strămo- | 
șilor antici o tradiție mai ușor de reînno- 
dat peste distanțele veacurilor trecute de
cît peste obstacolele constituite de compli
cate ambiții și de nu mai puțin încurcate 
conjuncturi politice.

Dar capetele firului rupt cîndva, au fost, 
cu toate acestea, reînnodate și iată-ne 
într-o străveche așezare romană în aștep
tarea unei uverturi sărbătorești care va 
marca cel de-al X-lea start al Olimpiadei 
de iarnă.

Totul a fost pregătit cu vrednică mi
gală, pentru a se crea acel cadru com
plex, de frumusețe și utilitate, la etalonul
cel mai înalt al calității, ambianță obliga- I 
torie pentru o competiție de proporțiile | 
unei Olimpiade. , .

Desigur, gazdele s-au dovedit exigente I 
în primul rînd față de ele și faptul se I 
lasă lesne observat chiar de un ochi mai 
puțin experimentat decît cel al ziaristului 
profesionist. Dar Grenoble cu ale sale 
împrejurimi concentrate acum sub unicul 
stindard al celor cinci cercuri, a cunoscut 
ceva mai mult dectt o simpla toaletă, 
înainte de a se înfățișa lumii întregi — 
pentru 12 zile — drept capitală mondială 
a sporturilor de iarnă.

în efortul prealabil și actual, un sprijin 
activ, de mare valoare, a fost oferit de 
armată. Dacă istoria acestor locuri a cu
noscut nume ilustre de generali, ca cel 
al lui luliu Cezar, Olimpiada anului 1968 
notează, la rîndul ei, două nume de ge
nerali : Debrosse și Kretz, cei doi ofițeri 
superiori care vor conduce și dirija toate 
acțiunile privind securitatea participanților, 
circulația pe o rază de 100 km împrejurul 
orașului Grenoble, serviciile de onoare, 
escortarea personalităților prezente la 
Jocuri, funcționarea instalațiilor sportive, 
rețelele de comunicații și cronometrajul, 
depanajul pe șosele, ordinea pe suprafața 
celor 8 ha, reprezentate de locurile de 
parcaj, asistența medicală a concurenților 
și participanților, dirijarea celor 500 de 
mini-care. Sub comanda pașnică a celor 
doi generali vor acționa: 110 ofițeri, 
3 400 de subofițeri (dintre care 350 de 
specialiști alpini), 80 de medici militari, 
600 de infirmiere și brancardieri, 75 de 
ambulanțe sanitare, 3 000 de ostași ai celei 
de-a 27-a brigăzi alpine și se vor folosi 
900 de vehicule.

O reunire de energii care va însuma 
(între primăverile anilor 1967 și 1968) 
400 000 oameni-zile, corespunde unui colo
sal efort uman și desigur celei mai mari 
„campanii" militare de la poalele acestor 
munți minunați, de cînd există ei.

Corolarul cel mai strălucit care ar pu
tea încununa o asemenea desfășurare de 
forțe militare a fost cucerit de pe acum, 
echilibrînd, oarecum, tradiția olimpică : 
armata a slujit celei mai înalte strategii — 
aceea a păcii.

Iînaintea febreiHocheistii
Î}'- Ilie concurs

noștri au sosit ItemperaturaA-

ISCRISOARE la Grenoble

IDIN GRENOBLE
I Ipre turneul între.

despre Iprins în R.F.G. c/e neati

I
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Emanuel VALERIU IGrenoble. 2 februarie

stră-
cu na-

semna
tipic

pe fo- 
din co
cii un 
galic :

Schiorul polonei 'Andrzej 
Bachleda Iși pregătește baga
jul pentru Grenoble.

Sfa- 
ora- 
tri- 

pri-

președintele
popular al
Brașov ar 
în dar 

din
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Trei dintre hocheiștii vest-germani 
care vor juca duminică seara în 
compania sportivilor români, po- 
tind pentru fotoreporterul agenției 

IN-Bild.

Mil

Foto: A. S. Lausanne

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
i

hivețianca Fernanrie Bochatay a reușit, 
recent, un trumos succes cîștigînd la St 
Gervais proba de slalom special.

MIJLOCIE 
AUTRANS, 
întrecerile

cu scorul 
2—1), iar 
victoria a 
cu 4—2

...........................................................................................................................................................................mn 
telor naționale olimpice, pro
gramată la 3 octombrie la 
Ciudad de Mexico.

■H

Amănunte des-

N-am intenția să vă mai cu cele cinci inele 
plictisesc cu date ex
clusiv istorice. Mă 
simt în stare să sar 
etapele fie și istorice 
(fără promisiunea de a 
nu mai reveni vreo
dată), mă simt de a- 
semenea, în stare să 
nu respect chiar tra
diția instaurată 
Cronos. Așadar, îna
inte, spre prezent. Mai 
ales că. acolo unde 
au ars focurile de ta
bără ale lui Cezar, cu 
43 de ani înaintea 
erei noastre, străluceș
te acum flacăra olim
pică a erei moderne...

Mă plimb pe stră
zile orașului, trasate 
parcă cu echerul și 
întilnesc. la anumite 
ore, pe bulevardul 
Gambetta sau în piața 
Bastiliei, grupuri, gru
puri de studenți, cam 
zburdalnici. Încerc să 
ghicesc, sub zvăpăiata 
lor de fațadă, la care 
din foarte serioasele 
facultăți locale vor fi 
învățînd ? Grenoble e

colorate ale circum
stanței olimpice, ci și 
cu trei roze mai vechi, 
simbolizînd potențialul 
și valențele urbei : 
universitatea, indus
tria, turismul. Împre
jurarea aceasta a năs
cut o idee: ce-ar fi 
dacă 
tutui 
șiilui 
mite 
mărului din Greno
ble, dl. Hubert Dube- 
dout, trei trandafiri 
românești din celebre
le sere de la Codlea. 
în semn de amiciție, 
dintr-o regiune care 
dă lotului nostru pre
zent la Jocurile Olim
pice cei mai mulți 
componenti! *

* între timp am a- 
flat că un asemenea 
buchet va și sosi pe 
adresa sugerată, ple
cat tocmai din orașul 
subcarpatic.

fulgi

și fondiștii ghetii

LA GRENOBLE, S-A REU
NIT COMISIA DE COORDO
NARE Șl STUDII de pe lingă 
Comitetele olimpice naționale.

Comisia a studiat un raport 
care propune selecționarea 
concurenților pentru Jocurile 
Olimpice pe baza rezultatelor 
obținute la Jocurile continen
tale. în proiect este propusă 
crearea Jocurilor europene, ce 
s-ar adăuga la Jocurile pan
americane, asiatice, africane și 
ale Pacificului de sud, deja 
existente.

Acest proiect va fi prezen
tat in formă definitivă la a- 
dunarea generală a Comite-

PE TRAMBULINA 
OLIMPICA DE LA 
unde vor avea loc 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
de iarnă, au continuat antre
namentele viitorilor partici
pant! la Olimpiada albă.

Cel mai bun rezultat l-a ob
ținut sportivul cehoslovac Fran
tisek Rihwald, care a realizat 
o săritură de 79,50 m. Com
patriotul său Dalibor Mofeljek 
a efectuat o săritură de 79 m.

ECHIPA DE HOCHEI PE 
GHEAȚA A CANADEI, una 
din favoritele turneului olim
pic de la Grenoble, se află 
în prezent, în Europa unde sus
ține o serie de meciuri de ve
rificare.

Hocheiștii canadieni au sus
ținut o dublă întîlnire la Pra- 
ga cu selecționata olimpică a 
Cehoslovaciei. în primul ioc, 
gazdele au cîștigat 
de 2—1 (0—0, 0—0, 
în cel de al doilea 
revenit oaspeților 
(1—2, 3-0, 0-0),
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CARE PROMIT

de lansare P. ROMOȘAN

ia 
privește liberele, 

avut în programul 
dificile și chiar să-

co.
Cornelia Picu 

Dănuț Tudorașcu 
COPII CAT. I: 
(Dinamo Buc.), 

sp. 2 Buc.) : JU-

Campionatul național. rezervat 
copiilor și juniorilor mici, precum 
șl concursul republican pentru în
cepători, desfășurate concomitent 
la București, au evidențiat pro
gresul tehnic Înregistrat în ulti
mul an de speranțele patinajului 
nostru artistic. Micii tlnallștl 
au... desenat la figurile de școală 
exerciții pe care actualii patina
tori fruntași nu le executau 
vîrsta lor. Cît 
concurențil au 
lor combinații 
rituri duble.

Șl incâ ceva care merită sub
liniat : după o îndelungată absen
ță au apărut în concurs reprezen
tanții orașului M. Ciue, datorită 
inițiativei fostei patinatoare Eva 
Seifart-Naghl, actualmente an- 
trenoare in orașul său natal.

Iată tabloul campionilor : 
Pil CAT. A H-A : 
(Șc. sp. 2 Buc.), 
(Constr. Buc.) j 
Gabriela Voica 
Mircea Ion (Șc.
NIORI MICI : Doina Mitricică (Șc. 
sp. 2 Buc.), Lucian Cozia (Oonstr. 
Buc.).

/CEVA despre fleacuri^

Spre rampa

La Poiana Brașov,

POIANA BRAȘOV, 2 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). — Poiana Brașov găz
duiește un interesant concurs 
internațional, confruntarea e- 
chipelor de biatlon (tineret) ale 
României și R.D. Germane. Vi
neri, în prima parte, respectiv 
proba individuală de 15 km, 
s-a înregistrat o surpriză. Vic
toria i-a revenit lui Wolfgang 
Landt, cu 
echipa sa 
și nici in 
oare, cu

reușise să amenințe locul I. 
aproximativ o lună în urmă, 
R.D. Germană, reprezentan- 
noștri se impuseseră auto

ritar... Vineri, însă, 
ei au concurat sub 
la fond. E adevărat 
a fost „grea", dar

toate că nici în 
nu este „omul nr. 1“ 
confruntările anteri- 

aceiași adversari, el
nu 
Cu 
în 
fii

la Poiana, 
posibilități 
că zăpada 
n-a fost,

București - Budapesta 
la hochei (juniori)

Patinoarul „23 August" va 
găzdui duminică (ora 19) și luni 
(ora 18) întîlnirea interna

țională de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele de ju
niori ale Bucureștiului șl 
Budapestei.

oare, la fel de „grea" și pen
tru adversari ?

învingătorul concursului de 
acum 4 săptămîni, Dumitru 
Soiu, s-a clasat de data aceas
ta tocmai pe locul 9, iar Gunt
her Bortnik, considerat cel mai 
talentat din formația oaspe, pe 
locul 10... La urma urmei, fără 
elementul „surpriză" concursuri
le sportive și-ar pierde mult din 
interes. In general, la biatlon 
rezultatele neașteptate sînt de
terminate de performanțele 
realizate la tragere, capitol bu
clucaș în care pentru un foc 
ratat handicapul poate fi de
cisiv. Spre exemplu, Reiner 
Pretzsch a realizat la fond cel 
mai bun timp (lh08:18), dar 
cele 11 minute penalizare l-au 
„aruncat" pe locul 8 ; compa
triotul său Berndt Klaussnit
zer a parcurs traseul în lh08:35, 
dar a fost penalizat cu 11 mi
nute și a ocupat, în final, lo
cul 7... Dintre reprezentanții 
noștri cel mai bun a fost Vic
tor Fontana, 
pe locul 2 la 
diferență de

Antrenorii
de tineret, mizînd 
rînd pe omogenitatea acesteia, 
speră, pentru duminică dimi
neață, intr-o victorie la ștafetă.

clasat finalmente 
numai 14 secunde 
Landt.
formației noastre 

în primul

Paul IOVAN

ACTIVITATEA SAHISTĂ
A

IN CAPITALĂ

0 junioară aspiră la 
titlul de campioană
a Bucurcștiului
întreceri pe ediipe

a in-
prirna 

posesia
Turneul maeștrilor

dispută luni 5 februarie în sala Băncii

Finala campionatului de șah al Capitalei se află în 
șjunul ultimei runde. Mai sînt de disputat, însă, și mai 
multe partide întrerupte. In clasament conduce Vetuna 
Simu cu 7 p. (toate partidele jucate), urmată de Elena 
Rădăcină &'/2, Florica Niculescu 5'/7 (1), Virginia Steroiu 
5 (1), Aria Apostolescu 5, Vera Zsigmond 3 (3), Ana 
Murata și Doina 
Negroiu 3 (1) ele.

Revelația con
cursului a fost ju
nioara Florica Ni
culescu care, în 
cazul cînd va cîș- 
tiga partida cu 
Virginia Steroiu, 
întreruptă într-o 
poziție complica
tă, are șanse se
rioase de 
tra, pentru 
dată, în 
titlului.

Ultima rundă se
de Investiții din str. Lipscani nr. 14 începînd de la ora 18.

TĂr
Au început șl întrecerile echipelor bucureștene cali

ficate în turneul final al etapei pe Capitală a campio
natului republican. Iau parte 8 formații,

RUNDA: I Constructorul-Danubiana 6—0, Spartac- 
Vulcan 4—2, Universitatea-Palatul pionierilor 3>/a—2,’/2(i), 
Banca de investiții — I.P.G.G. 3,’/2—2>/2 ;

RUNDA a Il-a : Constructorul-I.P.’G.G. 5‘/?—lf/2, Vulcan- 
Danubiana 5—1, Spartac-Palatul pionierilor 5—1, Univer- 
sitatea-Banca de investiții 3—3.

In clasament conduce Constructorul cu 11 >/2 p.
★

Intre 6—12 februarie se va desfășura în Capitală tra
diționalul turneu de selecție al șahiștilor fruntași. In 
rîndul celor 16 participant! se numără maeștrii inter
national! dr. O. Troianescu șl D. Drimer, maeștrii E. 
Ungureanu (cîștigătorul ediției din 1967), C. Partoș, 
C. Radovici, M. Pavlov, I. Szabo, P. Voiculescu ș.a.

Se va juca zilnic, între orele 16—21, în sala Băncii de 
,nvestitii- T. NICOARĂ-coresp.

Campionatele internaționale de tenii de masă 
(aș prefera să spun ping-pong : e mai la în- 
demînă, mai nostim, mai sugestiv) s-au înche
iat miercuri, cu un bilanț de loc îmbucurător 
în ceea ce ne privește Pe scurt — nici un 
titlu, din șapte, și o singură prezență în finale, 
la dublu feminin.

Reacția firească a oricărui comentator va fi, 
neîndoielnic, o avalanșă de reproșuri la adresa 
reprezentanților noștri, reflecții amare pe mar
ginea lipsei lor de pregătire, de ambiție, de 
dîrzenie, de calm, în momentele decisive etc., 
etc. E foarte logic de altminteri, și — mi-aș 
îngădui 
nuit să 
verență 
adesea), 
continuă 
stînd pe

In ce 
tații, ci 
să-mi îndrept de astă dată 
sportivilor cu pricina — deși cred că răspun
derea personală nu-i o vorbă în vînt. Mă gîn- 
desc însă la o serie de sinonimii — mărunți
șuri, fleacuri, dacă vreți — de natură să in
cite curiozitatea observatorului perspicace. De
gringolada noastră în sportul cu mingea de 
celuloid, e un fenomen mai vechi. Aveam, în 
deceniul trecut, o echipă masculină capabilă 
să zguduie supremația japonezilor — pe atunci, 
campioni mondiali — chiar acolo, în birlogul 
seismelor. Cu o uluitoare dezinvoltură, am 
reușit s-o facem țăndări în 2—3 ani. S-a ridi
cat o nouă promoție, care ne-a dat speranțe 
majore. Astăzi, Negulescu, Giurgiucă, Rethi gî- 
fîie din greu în fața unor congeneri cu care 
ieri-alaltăieri „n-aveau probleme" în marile 
turnee internaționale. De fapt, băieții fac și 
ei ce pot și pot cam atît cît fac. Fetele, de

să adaug — foarte comod. Ne-am obiș- 
procedăm ca atare; o facem cu perse- 
și seriozitate, articolele apar (cel mai 
se ți citesc (uneori) — iar lucrurile 
să 
loc.
mă privește, nu de dragul originali- 
din

meargă precum se vede. Adică,

cu totul alte considerente, n-am 
„bateriile" asupra

bine-de rău, au mai zvtcnit la europene, 
la mondiale — cită vreme Maria Alexandru 
a jucat cel puțin la valoarea ei medie. Apoi... 
Ce urmează, e lesne de observat, cu ochiul 
liber. Dar, să nu uit: nu-i vorba de un arti
col critic la adresa tenisului de masă 1 amin
team, parcă, de sinonimii; oare în handbal lu
crurile nu stau cam la fel ? Dar în box, unde 
contam printre primele patru reprezentative 
din Europa, iar acum nu știu, zău, cum s-ar 
solda confruntările directe cu bulgarii, cehii, 
ungurii, iugoslavii 7 La volei, ultimul indice 
statistic ne scutește de comentarii (vezi com
petiția de la Istanbul), la ciclism, prezența 
noastră în concertul internațional se rezumă la 
participarea, mai mult simbolică în „CURSA 
PĂCII", la atletism — sfînta memorie a «crip
telor consemnează incredibile succese asupra 
Franței și Poloniei (tn deplasare! I) dar în 
preajma anului 1950...

Să punem, în continuare, acest regres vizi
bil mai ales pe seama lipsurilor personale — 
existente, repet — ale unora sau altora din 
purtătorii culorilor noastre ? Mă rog, proce
deul e lesnicios, cum ziceam și îndelung ve
rificat în practică. Știm noi însă, eu exacti
tate, cam cite ore pe zi se poate antrena Ne
gulescu, ce greutăți personale au Chlvir sau 
Fiți Balaș ?

Mi se pare că asemenea amănunte prozaice, 
fleacuri, mărunțișuri de fapt — sînt și ele ne
cesare întrucitva comentatorului care vrea să 
critice slaba comportare a unora dintre repre
zentanții noștri pe arena internațională. Altfel, 
cum zice o vorbă veche, vom continual să scriem 
pe luminare, pentru neuitare...

Dan DEȘLiU

_

ț

LA „LETEA“-BACAU

Cu cîțiva ani In urmă, la cî
teva discipline, sportul băcăuan 
era reprezentat in competițiile 
oficiale de cei ce purtau pe tri
couri inițiala fabricii de hîrtie. 
La „Letea", oameni harnici și 
entuziaști reușiseră să formeze 
cîteva echipe care porniseră 
pe drumul afirmării. Din secția 
de tir, de pildă, s-au afirmat in 
competiții cîțiva trăgători ta- 
lentați care au reușit să obțină 
categoria I de clasificare. Unuia 
dintre ei, e vorba de pistolarul 
Mihai Grosaru, i-a fost atri
buit chiar titlul de maestru al 
sportului. La fotbal, pînă la ve
nirea în acest oraș a echipei Di-

namo, Bacăul era reprezentat în 
divizia B de echipa fabricii. La 
această formație a jucat, la 16 
ani, Sorin Avram.

★
nu s-au oprit aici, 
mers mai departe, 
și o secție de gim-

la concursul international de biatlon,

5

Rezultatele tehnice: 1. Wolf
gang Landt (R.D.G.) lhl5:40 (5 
minute penalizare), 2. Victor 
Fontana (România) lhl5:54 (5 
min. pen.), 3. Ion Olteanu (Ro
mânia) 
Berndt 
(o min.
Szabo

lhl6:29 (6 min. pen.), 4. 
Volger (R.D.G.) Ihl7:19 

pen.), 5. Alexandru 
(România) lh!7:41 (8

min. pen.), 6. Ion Mirzea (Ro
mânia) lhl8:04 (7 min. pen.), 
7. Berndt Klaussnitzer (RDG) 
lhl8:35 (9 min. pen.), 8. Reiner 
Prelzsch lhl9:35 (11 min. pen.), 
9. Dumitru Soiu (România) lh 
20:01 (5 min. pen.), 10. Gunther 
Bortnik (R.D.G.) lh22:20 (9 min. 
pen.).

am mai auzit nimic 
Secția de tir nu-șl 
decit foarte rar re
ia concursurile re

Lucrurile 
Oamenii au 
Au înființat 
nastică de perspectivă, printre
primele din regiune.

★
Dar anii au trecut. Treptat- 

treptat, această activitate spor
tivă, in ioc să se dezvolte, a dat 
înapoi sub privirile pasive ale 
unora, spre regretul altora. E- 
chipa de fotbal a retrogradat și 
de mult nu 
despre ea. 
mai trimite 
prezentanți
publicane. Motivul : unii sportivi 
s-au transferat in interes de 
serviciu și n-au putut fi înlo- 
cuiți din lipsă de cadre. Gim
nastica și-a... 'părăsit „familia", 
alergînd după condiții mai nu
ne, pe care le-a găsit la clubul 
Dinamo. Așadar" la „Letea“, 
sportul nu numai că a părăsit 
drumul spre performanță, pe 
care bine pornise, dar a coborit 
în anonimat. O partidă-două de 
șah sau tenis de masă, cîteva 
meciuri de volei și fotbal, orga-

nizate de multe ori formal, în 
cadrul spartachiadelor, n-au 
putut îndrepta situația.

★

...1968. început de an. In bi
roul inginerului Liviu Dobro- 
nouțeanu, secretar al asociației 
sportive, am încercat să răspun
dem la întrebarea : „La „Letea", 
fabrică cu o oarecare tradiție, 
sportul poate fi reabilitat 7“ 
După discuțiile cu tînărul ingi
ner, cu președintele sindicatului 
și cu alți oameni din fabrică, 
putem răspunde — DA ! Pe ce 
ne bazăm ? Pe faptul că, de cît- 
va timp, consiliul asociației 
sportive (președinte, Sandu Ma
rin), dovedește preocupare pen
tru redresarea activității spor
tive. Planul de muncă în care 
consiliul și-a propus realizarea 
unor obiective importante a în
ceput să fie tradus în fapte. S-a 
avut în vedere, mai întîi, dez
voltarea bazei materiale. Sala 
de sport, bună pentru baschet, 
volei și gimnastică, cu sprijinul 
organelor sportive și sindicale, 
a și fost reparată (in special 
instalația de încălzire) și ea poa
te fi de acum folosită. S-a a- 
menajat o sală mai mică pentru 
pregătirea sportivilor din cea 
mai tinără secție — cea de box, 
încadrată și cu un antrenor cu

o jumătate de normă. La tere
nul de fotbal — cîndva cu tri
bune — se va amenaja pista do 
atletism. La BAZA MATERIA
LA se mai adaugă poligonul de 
tir, terenurile de handbal și te
nis, popicăria (nu prea ară
toasă, dar foarte utilă). în aces
te condiții sportivii din secțiile 
de fotbal (echipa activează in 
regiune), tir, șah, volei (cam
pionatul orășenesc) și box au 
posibilitatea să se pregătească 
în orice perioadă a anului.

Cît privește pe viitorii com- 
ponenți ai formațiilor, aceștia 
pot fi recrutați de la școala pro
fesională a fabricii, unde învață 
sute de tineri, de la școala ge
nerală din cartier sau dintre co
piii salariaților ce locuiesc în 
apropierea fabricii. Și mai pot 
fi recrutate elemente și dintre 
salariați (îndeosebi fete) dacă se 
vor organiza — cum e prevăzut 
tn planul de acțiune — campio
natul asociației la volei, tir, a- 
tletism și altele. Aceste elemen
te. îndrumate cu atenție, pot 
face ca sportul de la „Letea'’ 
să revină la nivelul de altă 
dată.

In încheiere, o declarație a 
tov. Filip Anton — președintele 
sindicatului: „Sperăm să facem 
ceva. Avem toate condițiile. Dis
punem de o bază sportivă com
plexă și echipament suficient. 
Lingă noi se află școala profe
sională. de unde putem să re
crutăm elemente. Plecăm la 
drum cu multe gînduri bune".

Nouă nji ne rămine 
așteptăm rezultatele 
consemnăm.

Constantin

decît să 
și să le

ALEXE

Rădică VIȘAN

Printre culoare

Rapid, și 
a revenit 
cu scorul 
Partida a

de mai 
Cea mai 
teren a 

Rapid,

8, Nica 4, Samungi 3, 
2, Moldovan, Lieu, Dan 
pentru Dinamo și. res- 
Gruia 2, Goran 2, Al- 
2, Cristian 2, Oțelea,

recitalului Moser . Fază din meciul Dinamo — Steaua.

Joi după amiază, în sala Flo
reasca, s-au desfășurat ultimele 
partide ale întrecerilor orășe
nești din cadrul „Cupei F.R.H.". 

în primul meci s-au întîlnit 
formațiile feminine 
Progresul. Victoria 
echipei campioane, 
de 23—11 (12—5).
fost dominată categoric de fe
roviare, care au asaltat con
tinuu poarta adversă. Cu do
rința de a cîștiga „la scor", ne
atente în pasarea mingilor, ju
cătoarele de la Rapid au dat 
prilej handbalistelor de la Pro
gresul să intercepteze 
multe ori și să înscrie, 
bună jucătoare de pe 
fost portarul echipei 
Maria Buzaș, care a intervenit 
cu succes în cîteva situații di
ficile. Au înscris : Ana Starck 
6, Elena Hedeșiu 6, Cornelia 
Cula 6, Elena Gheorghe 2, Fe
licia Bîtlan 2, Petruța Băicoia- 
nu pentru Rapid și respectiv, 
Antoaneta Oțelea 8, Gabriela 
Marinescu, Olga Cătănoiu, Fi- 
lofteia Miclea pentru Progresul. 
Corect arbitrajul cuplului 
Gheorghe Stoicovici șl Marius 
Stoicovici.

In cea de-a doua partidă, 
s-au întîlnit echipele Dinamo 
și Steaua, întrecerea închein- 
du-se cu victoria dinamoviști-

20—11 (12—4). In mare
vervă de joc, formația din Ște
fan cel Mare a reușit să ob
țină o frumoasă victorie în 
fața campioanei țării. Specta
torii au asistat la un adevărat 
„recital Moser". Autor a 8 go
luri, acesta a jucat ca în zilele 
'lui de glorie. Steliștii, nervoși, 
au ratat nepermis de mult, ne
reușind să fructifice și cîteva 
lovituri de la 7 m. Au înscris : 
Moser 
Coman 
Marin, 
■pectiv, 
.boaica
Iacob, Savu pentru Steaua. Au 
arbitrat corect M. Pașek și P. 
Tîrcu. Echipa noastră campioa
nă ar trebui să se gîndească 
mai serios la pregătirea ei, de
oarece peste cîteva zile va sus
ține, la București, meciul cu 
V. F. L. Gummersbach (R. F. a 
Germaniei) din cadrul „C C.E.".

® Sala Floreasca găzduiește 
noi partide în cadrul „Cupei 
FR.H.“ și „Cupei Sportul". 
Sîmbătă, de la ora 17, va avea 
loc meciul Știința Palatul cul
turii Ploiești — Universitatea 
Craiova în „Cupa F.R.H.", iar 
duminică, de la ora 10.30, retu
rul acestui meci și întîlnirile 
Dinamo — Viitorul Constanța 
și. Liceul nr. 2 Ploiești — Li
ceul nr. 2 Iași din „Cupa Spor
tul".

33 DE AUTOTURISME LA TRA
GEREA DIN 23 IANUARIE 1968

HMM

IN CURIND la CINEMATOGRAFUL „CENTRAL"

Categoria I : 1 autoturism ..VOL
VO" și 6 autoturisme „RENAULT 
16“ au obținut : Buduluca Elena 
din Pitești, Citron Robert din 
Cluj, Popa Augustin din Cluj, 
Atanasiu Matei din Focșani, Zvîn- 
ca Aurel din Motru — raionul 
Strehata, regiunea Oltenia, Pață 
Ioana din București și Ștefan Nl- 
colae din Amara — raionul Slo
bozia Veche — regiunea Bucu
rești.

Categoria a n-a : 6 autoturisme: 
„Moskvici 408“ au ciștigat urmă
torii : lordache Gheorghe din Ne- 
delcu Chercea — raionul Brăila — 
regiunea Galați, Pavel Vaslle din 
Tași. Bene Zsuzsanna-Maria din 
Tg. Mureș, Dragomir I. Nicolae 
din comuna I. L. Caragiale — ra
ionul Tirgoviște, Miriea Nicolale 
Si Sofran Gavrilă din București.

Categoria a ni-a : 5 autoturisme: 
„Fiat 850“ au ciștigat următorii : 
Vlntllă Ii. Petre din comuna Va
lea Mare Provăț — raionul Muscel 
— regiunea Argeș, Pop Irina din 
Turda, Simon Grlgore din comu
na Vișeyl de Sus — regiunea Ma
ramureș, Boghici viorica și lo- 
neșcu Monica din București.

Categoria a IV-a : 9 autoturis
me : „Renault Gordinl", au ciști
gat următorii : Man Simion din 
Arad. Tibîrnă Dumitru din Iași, 
Popp Alexandru din Cluj, Ichlm 
Eugen din Cluj, Teleman Avram 
din Tecuci, Csohan Ludovic din 
Sighet, Ticu Ion din Craiova, Ca
bana Valeriu și Ghițulescu Pan ti- 
llmoTi din București.

Categoria a V-a : 6 autoturisme 
„Trabant 601” au ciștigat următo
rii: Oțil Gheorghe din Reșița, Clo- 
laeu Simion din Zizin — raionul 
Sf. Gheorghe, Stânei Niculai din 
Constanța. Rosenberg Ma.-cu din 
Focșani, Seherfer Bela din Tg. 
Mureș și Chindriș Traian Gavril 
din București.

Categoria a Vl-a : 122 variante a 
cite 12 517 lei flecare.

Categoria a Vil-a : 16 866 varian
te a cite 60 lei fiecare.
LOTO DIN 2 FEBRUARIE 1968

38 11 51 2 53 31 6 44 18 13 5 75 
Fond de premii ; 1 053 070 lei. 
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 9 februarie 1968 la Bucu
rești.

N
>

concurs oficial
al anului

Astăzi și mîine se va desfă
șura la Reșița primul concurs 
oficial din acest an. Pe cele 
șase blocstarturi ale piscinei 
acoperite vor urca cei mai 
buni copii, juniori și seniori 
de la Școala sportivă și clubul 
Olimpia din localitate. La în
treceri au fost invitați și o se
rie de tineri înotători timișo
reni din grupa prof. P. Lovas.

Doi dintre înotătorii noștri 
fruntași, Angel Șoptereanu și 
Vladimir Moraru se antrenează 
de două săptămîni sub condu
cerea antrenorului Remus Dră- 
gușanu.

Cunoscuta brasîstă gălățean- 
că Gica Manafu s-a transferat 
recent la clubul Steaua. Ea va 
fi pregătită de acum înainte de 
prof. Gh. Dimeca.

Mircea Hohoiu, cea mai mare 
speranță a natației reșițene, 
este bolnav și a fost nevoit 
să-și întrerupă antrenamentele, 
astfel că prezența șa la startu
rile concursurilor din această 
primăvară este problematică.

Lucrările de încălzire a apei 
din bazinul descoperit aflat în 
Mediaș se află într-o stare a- 
vansată. După toate probabili
tățile, grupa pregătită de an
trenorul I. Hociung va ieși in 
aer liber la 15 martie.

0 NOUĂ ETAPĂ IN CAMPIONATELE
DE BASCHET Șl VOLEI

(faza pe oraș) continuă

ȘCOLARE

Campionatele școlare 
următorul program i

BASCHET — licee fete și băieți în sălile: I. L.
și Spiru Haret (de la orele 14,30); școli generale-fete în 
sala Lie, nr. 24 ; băieți în sala Lie. N. Bălcescu (de la orele 
8,30).

VOLEI — licee — fete în sala Liceului Gh. Șincai; băieți 
în sala Liceului D. Cantemir (de la orele 14,30),- școli gene- 
rale-fete la Lie. I. L. Caragiale, băieți la Lie. M. Basarab 
(de la orele 8,30).

tnîine, după

L. Caragiale
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„DOCTORII" PENTRU FOTBAL SORTII 
AU DECIS! CITITORII

Numărul relativ mic de goluri mar
cate în diferite campionate îngrijorează 
pe specialiștii jocului de fotbal. Acest 
lucru, spun ei, duce la scăderea Intere
sului pentru sportul cu balonul rotund. 
Iată însă că la hochei pe iarbă se mar
chează rareori mai mult de 2 goluri la 
un joc și astăzi această disciplină atrage 
zeci de mii de spectatori în India și 
Pakistan. Prin urmare, nu numărul go
lurilor decide dacă un joc este inte
resant sau nu. Să fie baschetul sau 
handbalul mai atractive decît fotbalul ?

în campionatul italian se marchează 
cele mai puține goluri dintre toate 
campionatele europene (în medie 2 de 
meci). Totuși numărul de spectatori 
este în creștere în Italia. De aici con
cluzia că jocul de fotbal poate fi specta
culos, atractiv și fără multe goluri.

Se afirmă, de asemenea, că tactica 
defensivă aplicată în deplasare scade 
spectaculozitatea jocului. Nici această 
teză nu poate fl concludent dovedită, 
în Anglia, R.F.G., Italia, unde echipele 
aplică tactici defensive tn mal toate 
deplasările, numărul spectatorilor este 
în creștere. |

Nici în campionatul nostru numărul 
golurilor sau tactica mai mult sau mai 
puțin defensivă a echipelor nu sînt ele
mentele care influențează interesul pen
tru fotbal sau calitatea jocului. La noi, 
ca și în alte părți, ceea ce aduce pe 
spectator la stadion este talentul jucă
torilor, 
Ar r'i poate interesant să se efec
tueze o anchetă pentru a se 
de ce vine publicul la fotbal. Este sigur 
că cele mai multe răspunsuri vor arăta 
că spectatorii vor să-șl vadă echipa 
învingînd, să savureze frumusețea jo
cului și să trăiască pasionantul duel 
al forței, inteligenței și virtuozității 
puse în slujba celui mai popular joc al 
timpurilor noastre.

Toate acestea ne fac să privim cu 
scepticism propunerile ce se fac în 
multe țări pentru o așa-zisă „revita- 
lizare" a jocului prin modificarea regu
lamentului. Aceste propuneri vor să 
zădărnicească efectul tacticilor defen
sive. Multe dintre acestea nu sînt cu 
totul lipsite de interes. Altele însă sînt 
de-a dreptul năstrușnice. Vom insista 
asupra unora dintre aceste propuneri,

Cea mai cunoscută propunere vizează 
desființarea sau restrîngerea ofsaidului. 
După părerea multor specialiști șl a

dramatismul luptei sportive.

afla

noastră, realizarea acestei propuneri 
nu numai că nu ar favoriza atacul, dar, 
dimpotrivă, ar face aglomerările de a- 
părători mai frecvente și ar muta aceste 
aglomerări și mai aproape de poartă.

Rezultatele ar fl tocmai contrare ce
lor urmărite.

O altă propunere urmărește repune
rea mingii în Joc de la margine cu o 
lovitură de picior, în locul aruncării 
cu mîinile. Această idee nu ar aduce 
rezultate practice. Ar lungi întreruperile 
de joc cauzate de ieșirea mingii de pe 
teren, și în cazul cel mai avantajos, 
cînd se execută mai aproape de cor
ner, nu ar aduce goluri mai multe, 
cum nu aduc nici loviturile de colt.

Mai interesantă pare propunerea vi- 
zînd mărirea spațiului porții, ceea ce ar 
îngreuia activitatea portarului și în

multe cazuri ar face chiar inutilă in
tervenția acestuia. Lovitura de 11 m ar 
deveni o simplă formalitate, iar lovi
turile libere de la 20—25 de metri ar fi 
foarte eficace. Aceasta în cazul că mă
rirea nu ar depăși 1—1,5 m. La șuturile 
din apropiere, portarul ar deveni un 
spectator. Toate 
mod cert atacul, 
în mare măsură 
joc, ceea ce ar 
jocului, la care 
loasele intervenții ale portarilor. Nu 
ar fi prețul prea scump ?

O altă propunere se referă la scurta
rea timpului de joc cu fixarea duratei 
reprizelor prin cronometrarea timpului 
cit mingea se află efectiv în joc. A- 
ceastă propunere este însoțită de alta 
vizînd schimbarea unui 
cători în timpul jocului. 
Inspirate din jocuri ca 
sau hochei pe gheață, 
durata unui joc ar fi, de exemplu, 
2x30 minute, iar efectivul unei echipe 
ce s-ar putea rula de mai mute ori în 
cele 60 minute ar fi de 20 de jucători. 
O modificare în acest sens ar intensi
fica foarte mult ritmul și intensitatea 
jocului. Dar tocmai acest lucru ar fa
voriza aglomerarea unui mare număr 
de jucători în jurul mingii, cu tendințe

acestea ar favoriza în 
dar cu prețul reducerii 
a rolului portarului în 
scădea mult interesul 
contribuie și spectacu-

număr de ju- 
Deci propuneri 
volei, baschet 
In acest caz,

de a se forma grămezi ca la rugbi. Ar 
suferi foarte mult claritatea și cu a- 
ceasta însăși frumusețea jocului.

O altă propunere vizează activizarea 
jocului fără să necesite modificarea re
gulamentului internațional. Este vorba 
de modificarea sistemului de atribuire 
a punctelor în campionat, ceea ce de
pinde de 
toare ale 
rezultatele 
străin ar 
puncte decît cele realizate pe teren 
propriu. Victoria în deplasare ar conta 
3 puncte față de numai 2 puncte „a- 
casă". In acest fel, echipele aflate în 
deplasare ar fi poate mai interesate să 
joace Ia atac. Această idee mi se pare 
interesantă și o supunem forului nos 
tru, gîndindu-ne la experimentarea ei 
eventuală la divizia B sau C, unde fo
losirea tacticilor defensive în deplasare 
este destul de generalizată.

Toate aceste modificări de regula 
ment se bazează pe experiența fai
moasei modificări a regulei de ofsaid 
din anul 1925, care a adus un plus dv- 
eficacitate înaintașilor în mod trecă 
tor. In general, modificările sînt ne 
cesare atunci cînd trebuie să se adap
teze jocul unor condiții schimbate, ca 
urmare a dezvoltării tacticii și tehnicii 
de joc. Dar istoria jocului nostru arată 
că dezvoltarea acestuia s-a datorat în 
primul rînd luptei dintre atac și a 
parare, alternîndu-se perioada cînd unul 
sau altul din compartimentele principale 
era mai eficient. Dacă pînă de curînd 
specialiștii au vorbit de existența unei 
perioade de criză în eficacitatea ataca 
rilor, începînd de anul trecut se vor 
bește tot mai mult de existența unui re
viriment al eficacității atacurilor pe 
plan internațional. La C.M. din Anglia 
din 1966 
cite s-au 
1962, cu 
dezvoltat 
defensive. Acest lucru se datorează — 
probabil — creșterii numărului înainta
șilor de mare eficacitate în multe țări 
ale lumii.

Concluzia se impune de la sine șl 
ea este valabilă și la noi : cu înaintași 
de valoare, bine pregătiți, pot fi depă
șite chiar și cele mai pasive tactici 
de joc.

forurile naționale organiza- 
campionatelor. în acest caz, 
favorabile obținute pe teren 
fi răsplătite cu mai multe

s-au marcat tot atîtea goluri 
marcat la C.M. din Chile în 
toate că între timp s-a mai 
organizarea compartimentelor

Sorții au decis ! Și iată e'chi- 
pa României alături de vechi 
cunoștințe, Portugalia, Elveția 
și Grecia, în aceeași grupă a 
preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal.

Așadar, un nou prilej de mă
surare a forțelor în arena in
ternațională. Ni se oferă posi
bilitatea, mai curînd decît ne 
așteptam, să .ștergem penibila 
impresie a acelui 1—7 de la 
Ziirich, pentru că orice s-ar 
spune nu aceasta este valoarea 
care ne desparte de jucătorii 
din țara cantoanelor. Tn ce pri
vește echipa lui Eusebio, se știe, 
ea a cedat naționalei noastre 
la București, iar rezultatul din 
deplasare a fost destul de 
strîns. O necunoscută pentru 
publicul nostru, mai puțin însă 
pentru fotbaliștii români, echi
pa Greciei cu care nu ne-am 
mei confruntat în jocuri ofi
ciale din 1937.

Sorții au decis I Și după pă
rerea noastră ne-au favorizat. 
Ne cunoaștem principalii adver
sari și aceasta contează. Scep
ticii (au si început) spun că 
n-avem șanse. Lucrurile nu 
stau așa, prea ne-au usturat 
recentele eșecuri ca să nu fi 
învățat nimic din ele atît ju
cătorii cît și antrenorii.

Credem că federația va trece 
de îndată la pregătirea acestor 
partide, că va atrage în jurul 
ei pe cei mai pricepuți spe
cialiști, că va crea acea atît de 
mult dorită atmosferă de mun
că, seriozitate și spirit de răs
pundere în abordarea proble
melor fotbalului în general si 
a echipei naționale în special.

Sorții au decis ! Portugalia, 
Elveția. Grecia și România în 
grupa I din preliminariile cam
pionatului mondial. Cîștigătorul 
seriei, după obișnuitele partide 
tur-retur va evolua în turneul 
final din Mexic din 1970. De ce 
nu România ? E timpul.

care va 
toamna

trebuie

prof. Tudor VASILE

intra
aces-

să-i 
nostru

Tovarășul I. Stângă din 
raionul Gurahonț, Sebeș 811, 
ne solicită cîteva lămuriri 
in legătură cu noul sistem 
competițional 
in vigoare în 
tui an.

Mai iniîi,
spunem cititorului 
că întrecerile campionate
lor regionale vor continua 
după formula de pină acum, 
cu desfășurarea în primă
vară a returului, pînă Ia 
încheierea lor definitivă. 
Promovarea echipelor de 
regiune în divizia C se va 
face, deci, nu în funcție 
de poziția lor în clasament 
la ora actuală, ci de aceea 
pe care o vor avea la sfîr- 
șitul campionatului (după 
disputarea returului).

Campionatele 
de fotbal 
probabil, 
județene, 
probleme
curînd, precizările

regionale 
fl înlocuite, 
campionate 

Asupra 
se vor

vor 
prin

acestei 
face, în 
necesare.

A. Gca- 
Jiu ne in-

la publicarea lor. Că uneori 
ziarul nostru insereaiză ase
menea recenzii cu îmtirziere, 
după ce lucrarea respectivă 
a fost epuizată din Hbrăr/i 
sau citită deja de mulți iu
bitori 
foarte adevărat (sub 'acest 
aspect nemulțumirea tova
rășului Ralea este jujdif lea
lă). Redacția noastră se va 
strădui să înlăture această 
deficiență, inforrnînd. cu 
promptitudine pej cititori 
asupra lucrărilor cu tema
tică sportivă ce vor apare 
în viitor.

în ceea ce privește do
rința cititorultâ din Găești 
ca ziarul nostru să explice 
diferite reguli de joe ale 
unor ramuri sportive (de 
pildă, scrimă) ea poate fi 
cu greu satisfăcută. Mai de
grabă acest ^ucru îi pot face 
publicațiile sportive cu ea- 
racter tehnic (revista „Edu
cație fizică și sport") sau 
buletinele editate de federa
ții. Iubitorii sportului se 
pot, de asemenea, informa 
asupra acestor 
din lucrările 
rile apărute 
C.N.E.F.S.

ai sportului, 'este 
_. ărat (sub 'acest 

uițumirea tova-

reguli de joc 
sau traduce- 
prin Editura

de 
că 
de 
al

Cititorul Vasile 
mănu din Tg. 
treabă cine va fi antreno
rul echipei naționale 
fotbal (avînd în vedere 
Angelo Niculescu este, 
fapt, directorul tehnic
F.R.F.). Aceeași curiozitate 
o încercăm și noi. Ar fi, 
deci, cazul ca federația să 
ia mai repede o decizie în 
această privință, chiar îna
inte de întoarcerea selec
ționatei divizionare din Bra
zilia.

cititori, printre 
Livius

Criș,
Micula
Sintea-

ȘU-

E33

Mai mulți 
care și tov. 
din raionul 
Mică 116, ne-au făcut
gestia ca în paginile maga
zin ale numerelor noastre 
de duminică să publicăm și 
careuri de cuvinte încruci
șate. Deocamdată, nu ne 
propunem așa ceva, Vom 
mai reflecta, însă, asupra 
acestei sugestii.

Cu o ti înainte, Teașcă, ieri 
Voinescu — musafir de o oră al 
secției fotbal — un nou „su
biect" interesant al rubricii noa- 
șțre. A apărut in ușă la fel de 
zvelt ca pe vremea anilor de 
glorie la C.C.A., la fel de... 
volubil:

— Băieți l Vă salut și prin 
mine și Tibi (n.n. Tiberiu Bone, 
antrenorul principal, cu care 
Voinescu alcătuiește simpaticul 
cuplu al conducerii tehnice 
la A.S.A. Tg. Mureș).

- Ia un loc și ne... povestește. 
Ca să începem organizat, comu- 
nică-ne, te rog, in primul 
lotul.

— Portari: Sollom, Bai, 
nescu.

— ?.'? Un nou Voinescu 
tar ? Tiz...

— Nici un tiz, De mine e
ba. Drept de joc am, suspendat 
nu sint. Mai în glumă, mai in 
serios, așa le-am spus și băie
ților. Un fel de apropo la felul 
in care se pregătesc. Să ințe-

(De vorbă cu I. Voinescu)

PAVLOVICI

rînd

Voi-

por-

vor-

leagă ce vor. Eu șl cu Tibi sîn- 
tem hotărîți : cine nu transpiră 
acum, în perioada cea mai im
portantă a pregătirilor, în retur 
va sta pe tușă.

Unde am ajuns T
— La fundași...
— ...Tîmpănaru, Sleam, Czako, 

Toth, Balaș, Doboș, ultimul fiind 
fundaș central și provenind de 
la Minerul Baia Mare; mijlo
cași : Dumitriu III, Siko, Ciutac, 
Pavlovici...

— Pavlovici, mijlocaș ?
— Da, da, ai auzit bine. Pav

lovici mijlocaș. După părerea 
mea, numai în postul ăsta poate 
să joace. Astăzi, în zona aglo
merată din fața porții poate 
răzbate doar un înaintaș care 
posedă un dribling scurt, un

Echipa Italiană de baschet Simmenthal este cîștigătoarea ulti
mei ediții a „G.O.E/1 Vor reuși baschetbaliștii italieni să re 
editeze ăcelst stictytâ în fotografie, o fază din meciul Sie- 
mmenthal-Reai Mdtfna, desfășurat anul trecut.

procedeu tehnic desăvirșit. Și 
Pavlovici nu se numără printre 
ei. In schimb, este un jucător cu 
o mare rază de acțiune și la 
mijlocul terenului se va des
curca mult mai bine. Firește, 
deocamdată vom încerca, așa 
cum de altfel, vom proceda și 
cu alții pînă cînd fiecare din 
cel 11 jucători de bază își va 
găsi locul cel mai potrivit în e- 
chipă. In felul acesta — cu aju
torul meciurilor de verificare și 
omogenizare, care vor preceda 
reluarea campionatului — vom 
rezolva și problema posturilor 
deficitare. Mă gîndesc, de e- 
xemplu, la o aripă stingă, la un 
virf de atac...

— Rămăsesem la înaintași...
— Aici avem și ceva nume 

noi: Caniaro, un junior al nos
tru, Mureșan, de la Cîmpia 
Turzii, Rațiu, de la Faianța Si- 
ahișoara. Apoi, Raksi, Lucaci si 
poți să-l treci și pe Pavlovici, 
dacă nu se acomodează cu nos
tul de mijlocaș.

— Cunoaștem deci lotul, in 
curînd se va contura și forma
ția ; ce ne poți spune în legă
tură cu concepția de joc a echi
pei ?

— Să spun doar atît șl cred 
că voi fi înțeles : nu mi-a plă
cut niciodată să cîștig cu 1—0, 
ci cu 4—3... Cu alte cuvinte, e- 
chipa noastră va juca ofensiv, 
fără să se lase însă descoperită 
în situațiile de apărare. Intrînd 
și în detalii vom lăsa, spre e- 
xemplu, fundașul să „urce" în 
atac, dar îl vom pregăti de o a- 
semenea manieră incit, in clipa 
mediat următoare, să zboare ca 
vîntul înapoi. De altfel, fiecare 
component al echipei va trebui 
să aibă o idee precisă asupra 
sarcinilor pe care trebuie să

le îndeplinească în cele două 
mari momente ale jocului — de 
apărare și de atac.

— în concluzie, pregătiri și 
iar pregătiri, efectuate cum 
scrie la carte. La ce loc sperați 
în final ?

— Te rog să mă crezi, prono
sticuri nu dau. Aș dori, firește, 
ca echipa să mai urce cu cîteva 
locuri în clasament, dar nu prin 
orice mijloace; ci printr-un joc 
care să satisfacă din toate 
punctele de vedere pe specta
tori. Iar calitatea va aduce cu 
timpul și rezultate, 

spune Voinescu .
G. NÎCOLAESCU

Cea de a X-a ediție a turneu
lui de fotbal rezervat juniorilor 
se desfășoară anul acesta în
tre 16 și 26 februarie. Echipa 
Steaua — care va participa Ia 
turneu — face parte din grupa 
C, împreună eu Fiorentina, 
Sampdoria și Dukla.

DUMINICĂ IN GIULEȘTI
în cadrul pregătirilor pentru 

reluarea campionatului, Rapid 
București va susține duminică 
dimineața o partidă amicală în 
compania formației Flacăra Mo
mi. Meciul va 
stadionul Giulesti 
la ora 10,15.

Cu oarecare mirare am 
luat cunoștință de nemulțu
mirea exprimată de tovară
șul Ralea Vasile-Vasiliev 
din Găești, str. Trandafiri
lor 36, față de faptul că zia
rul nostru publică, din cînd 
in cînd, recenzii asupra unor 
lucrări cu tematică sportivă 
apărute în Editura C.N.E.F.S. 
sau în alte edituri. D-sa no 
mărturisește că nu citește 
toate aceste recenzii, ceea 
ce, insă, nu ne poate deter
mina pe noi să renunțăm

Eleva Marioara Palița din 
Piatra Neamț, bd. 9 Mai nr. 
5, dorește să corespondeze 
cu alți tineri și tinere care 
simpatizează echipa de fot
bal Ceahlăul din localitate. 
Deși formația sa favorită 
activează în categoria B, 
credem că va găsi totuși 
destui amatori care să-i răs
pundă la apel.

I. MITROFAN

/

INTENSĂ ACTIVITATE LA BASCHET
avut loc tra- 
a celor două 

grupe ale turneului de Califi
care pentru turneul olimpic 
masculin de la Ciudad de Me
xico. Iată componența celor 
două grupe 1 grupa A : Anglia, 
Cehoslovacia; Franța, Olanda, 
Izrael, Polonia, Suedia; grupa 
B: Austria, Bulgaria, Finlan
da, Grecia, R.D. Germană, R.F. 
a Germaniei și Iugoslavia.

Primele două echipe clasate 
In grupe își vor disputa un 
turneu final, iar primele două 
clasate vor obține calificară 
pentru Ciudad de Mexico.

0 La Praga s-a disputat re
turul meciului dintre echipele 
feminine Sparta Praga și L.K.S.

La Sofia a 
gerea la sorți

pionilor europeni". Au cîștigat 
gazdele cu scorul de 65—45 
(29—24).

• în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin 
s-au disputat trei noi întîlniri 
(meciuri retur).

La Milano, echipa 
hal Milano a învins 
de 76—64 (34—25)
Ț.S.K.A. Cerveno Zname So
fia.

Un 
nul os 
unde
întrecut cu 113—97 
Real Madrid.

La Madrid, 
lona a învins

Simment- 
cu scorul 

formația

meci deosebit 
s-a disputat 
echipa locală

de specta- 
la Praga,
Spartak a 
(60—49) pe

Juventud Bada- 
la diferență mi- 

Lodz, contînd pentru sfertu- ' nimă: 46—44 (16—23) formația 
rile de finală ale „Cupei cam< Iugoslavă Zadar.

Joc ofensiv! Aceasta este concepția căreia i se sub
ordonează actuala pregătire a echipei Universitatea Cluj. 
In prezent antrenamentele urmăresc omogenizarea echi
pei și individualizarea jucătorilor, perfecționarea lor de 
a se adapta jocului ofensiv.
Seriozitatea și ambiția cu care tinerii studenți își

., . ne confirmă dorința ce și-au

joacesă fotbal așa cum n-au
avea loc pe 
(teren II de

antrenamentele zilnice 
primat-o cu toții.

In acest an vor 
făcut-o niciodată !

...Dacă o

I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
ALTE AMĂNUNTE PRIVIND MECIURILE DIN PRELIMINARIILE

CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
PE SCURT • PE SCURT

în numărul de ieri al zia
rului nostru am anunțat com
ponența grupelor preliminarii 
ale Campionatului mondial de 
fotbal din 1970 din zona euro
peană (8 grupe). în rîndurile 
de mai jos facem cunoscut ci
titorilor componența celor
lalte grupe dînd și cîteva amă
nunte legate de preliminarii și 
de turneul final, hotărîri luate 
de F.I.F.A. în cadrul ședinței 
care a avut loc la Casablanca.

AMERICA DE SUD (3 e- 
chipe)

1. Argentina, Peru, Bolivia
2. Brazilia, Venezuela, Co

lumbia, Paraguay
3. Uruguay, Chile, Ecuador 
AMERICA DE NORD ȘI

CENTRALĂ (1 echipă)
1. Costa Rica, Honduras, Ja

maica
2. Guatemala, Trinidad, Haiti
3. San Salvador, Surinam, 

Indiile de vest.
4. Bermude — Canada
în continuare, se întîlnesc 

învingătoarele subgrupelor 1

cu 3, și 2 cu 4. Ciștigătoarele 
acestor partide își dispută fi
nala, 
lifică

iar 
în

SI

învingătoarea se ca- 
turneul final.

ZONA PACIFICII-ASIA
LUI (1)

1. Japonia, Coreea de sud, 
Rhodesia, Australia

2. R.P.D. Coreeană. Izrael, 
Noua Zeelandă.

învingătoarele subgrupelor 
se întîlnesc pentru desemna
rea echipei participante în tur
neul final.

3.
4.
5.

se

AFRICA (1)
1. Algeria — Tunisia
2. Maroc — Senegal 

Etiopia — Libia 
Sudan — Zambia 
Camerun — Nigeria

în continuare, programul 
prezintă astfel: învingătoare
le meciurilor 1—2 și 3—4. Câș
tigătoarea jocului 3—4 va în- 
tîlni Ghana. Urmează finala 
care va desemna echipa ca
lificată în turneul final.

Interesant de remarcat că o 
serie de echipe, printre caie 
și Congo (Kinshasa), care nu 
s-au înscris in t rmenul sta
bilit nu au fost acceptate în 
competiție.

Comisia de organizare a sta
bilit., printre altele i meciurile 
preliminarii trebuie să se în
cheie pînă la 31 decembrie 
1969 ; alcătuirea grupelor în 
turneul final se va îace la 4 
ianuarie, la Ciudad de Mexi
co ; turneul final al C.M. se 
va desfășura între 31 mai și 
25 iunie 1970, în Mexic; de
semnarea arbitrilor se va face 
la 2 martie 
deo ; pentru 
sportivitate 
preliminarii,
tui un premiu „fair-play" ; 
jocurile preliminarii pot fi fo
losiți doi jucători de rezervă 
care în prealabil au fost tre- 
cuți înainte de meci pe foaia 
de arbitraj (nu se specifică 
însă în ce condiții se efectu
ează aceste schimbări).

1969 la Montevi- 
a stimula nola de 

a meciurilor din 
F.I.F.A. va instl- 

in

CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism pe teren acoperit 
desfășurat la Portland (statul 
Oregon), finlandezul Altti Ala- 
rotu a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina trecînd peste 
ștacheta înălțată la 5,18 m. De 
remarcat că rezultatul lui Ala- 
rotu este superior cu 2 cm 
celei mai bune performanțe 
obținute de el în aer liber în 
sezonul trecut.

PROBA DE O MILĂ din ca
drul concursului internațional 
atletic de sală de la Boston 
a revenit americanului Bair 
cu timpul de 4:01,9 urmat de 
Mason (S.U.A.) — 4:03,8 si 
Odlozil (Cehoslovacia) 4:04,1.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH de la Manila s-a în
cheiat cu victoria marelui ma
estru iugoslav Svetozar Gligo- 
rici, care a acumulat 12 punc
te din 15 posibile.

ECHIPA DE HOCHEI PE 
IARBĂ a R. D. Germane a 
susținut două jocuri. La Bom
bay, un meci cu selecționata 
orașului pe. care a învins-o cu 
5—0 (3—0) și a terminat la 
egalitate ; 0—0 cu India.

LA MADRID s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de hand
bal masculin dintre selecțio
natele Spaniei și Austriei. Ia 
capătul unei partide echilibra
te handbaiiștii spanioli au ob
ținut victoria cu scorul de 
i9—18 (9—13). Cel mai eficace 
jucător de pe teren a fost spa
niolul Alcaide, care a înscris 
6 goluri.

Romania-Italia 
in „Cupa Europei** 

la box
Fedcrațiiie de box din 

România și Italia ou căzut 
de acord asupra datelor de 
desfășurare a meciurilor din 
cadrul „Cupei Europei", 
competiție în care — se știe 
— sint angrenate reprezen
tativele de tineret. Primul 
meci va avea loc la Bucu
rești, la 28 aprilie, iar cei 
de al doilea in Italia; la 16 
sau 17 mai.



S-au deschis lucrările celei de a 66-a sesiuni a C.I.O.
La Grenoble s-au deschis, în prezența primului 

ministru al Franței, Georges Pompidou, lucrările 
celei de-a 66-a sesiuni a Comitetului internațional 
olimpic. Salutînd pe participanți, președintele Co
mitetului olimpic francez, contele Jean de Beau
mont, și-a exprimat speranța că Grenoble va râ- 
mîne în memoria participanților la Jocurile Olim
pice de iarnă, ca o amintire frumoasă și trainică. 
Președintele Comitefuluț olimpic francez a rea
mintit tradițiile olimpice ale Franței, țară care se 
mîndrește de a fi dat pe fondatorul olimpiadelor 
moderne, Pierre de Coubertin. Vorbitorul a pro
pus, în semn de omagiu față de ilustrul propaga
tor al ideilor olimpice, ca rămășițele pămîntești 
ale lui Pierre de Coubertin să fie transferate la 
.Pantheon.

Tn continuare a luat cuvîntul președintele C.I.O., 
Av;ery Brundage, care a mulțumit Comitetului 
oliriipic francez, autorităților și cetățenilor pentru 
prinvirea călduroasă rezervată membrilor Comite
tului internațional olimpic, precum și tuturor spor
tivilor'.,veniți la Grenoble.

w

Festivitatea dezvelirii bustului 
lui Pierre de Coubertin
Miercuri a avut loc la 

Grenoble festivitatea dez
velirii bustului Iui Pierre 
de Coubertin, opera sculp
torului Koch. Bustul a 
fost olerit în dar muni
cipalității locale de Aso
ciația pariziană a priete
nilor sportului.

HOCHEIȘTII NOȘTRI AU SOSIT LA GRENOBLE
Amănunte despre turneul întreprins in R. F. G.

In aceste zile, puține cite au 
mai rămas pînă la deschiderea 
ediției jubiliare a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, cel mai aglo
merat loc din Grenoble este 
— fără discuție — gara. Sosind! 
din diferite direcții, trenurile 
debarcă zeci și sute de sportivi, 
asaltați pînă la ușile elegantelor 
autocare, de ziariști și fotorepor
teri, funcționari ai Comitetului 
de organizare, reprezentanți ai 
autorităților locale și, bineînțe
les, nelipsiții amatori de auto-

Al. Calamar și Iulian Floreseu

grafe. Peste tot, in această for
fotă multicoloră, se înfiripă dis
cuții în toate limbile, întrerupte, 
uneori, de o fulgerare de blitz 
sau de prezența insinuantă a 
unui ziarist.

Tntr-o asemenea atmosferă 
i-am intîlnit, vineri seara, pe 
hocheiștii români care au sosit 
la Grenoble după turneul între
prins în R.F. a Germaniei. Fi
rește că, înainte de orice, am so
licitat conducătorului delegației 
și antrenorului principal al lotu
lui amănunte cu privire la aces
te partide și la forma pe care 
au manifestat-o hocheiștii noștri 
în cele cinci meciuri disputate 
cu acest prilej. Tn general, răs
punsurile primite au fost opti
miste. Atît secretarul general a] 
federației noastre de speciali
tate, Vasile Militaru, conducă
torul delegației, cit și antreno
rul Mihai Flamaropoi. s-au ară
tat mulțumiți de evoluția jucă
torilor români, care, fără să se 
întrebuințeze prea serios, au ob
ținut rezultate bune. Un bilanț 
al acestui turneu este, de altfel, 
edificator : din cinci meciuri, 
hocheișiii noștri au abținut trei 
victorii, au terminat o dală ia 
egalitate și au pierdut un joc, 
cel în care au avut ca adversar 
reprezentativa R.F. a Germaniei, 
cu care, chiar mîine, vor disputa 
întiinirea de baraj pentru gru
pa A a turneului olimpic.

Alte noutăți ? Accidentarea 
lui Biro a produs o oarecare 
perturbare în alcătuirea liniilor 
de atac. In lipsa excelentului 
jucător de Ia Steaua, linia a Il-a 
va fi acum alcătuită din Pană - 
Floreseu - Ștefan, in această for
mulă dînd satisfacție la ultimele 
jocuri disputate în R.F. a Ger
maniei. La alcătuirea liniei a
II- a s-a ținut seama — și bine 
s-a făcut — că toți trei compo- 
nenții ei sint de la clubul Dina
mo, ceea ce asigură, în mod evi
dent, o mai mare omogenitate 
acestui trio. Dar, este lesne de 
înțeles că promovarea lui Flo- 
rescu în linia a Il-a, a deregiat 
ultima noastră linie, cea de-a
III- a, în care vor fi, probabil, 
folosiți Ștefanov, Gheorghiu sau 
Bașa ca extreme, și Boidescu 
pe postul de centru.

In ceea ce privește perechile 
de fundași, antrenorul M. Fla- 
maropol a urmărit, în acest tur-

neu. reomogenizarea a două pu
ternice cupluri, tocmai pentru a 
se asigura o mai mare siguranță 
și o mai ridicată capacitate de 
a juca ofensiv. Astfel, s-au fo
losit, cu precădere, perechile 
Varga - Făgăraș și Czaka - lones- 
cu, in funcție de necesități fiind 
utilizat, ca fundaș, și Bașa.

Dar, iată lotul nostru complet, 
între paranteze fiind trecute 
virstă și clubul din care fac par
te jucătorii : PORTARI — Con
stantin Rumilraș (22, Dinamo 
București) și Mihai Stoicnlescu 
(20, Steaua) ; FUNDAȘI - ZoI- 
tan Czaka (36, Steaua), Ștefan 
Ionescu (33, Steaua). Rezideriu 
Varga (29, Steaua). Zoltan Făgă
raș (26, Dinamo București), Răz- 
van Scheau (24. Dinamo Bucu
rești) ; ATACANȚI — Gcza Sza
bo (28, Steaua), Alexandru Ca
lamar (27. Steaua), Iuliu Szabo 
(28. Avintul Miercurea Ciuc), 
Eduard Pană (24, Dinamo Bucu
rești), Iulian Floreseu (25, Dina
mo București), Ștefan Texe (21, 
Dinamo București), Valentin Ște- 
fanov (24, Steaua), Vasile Bol- 
descu (27, Dinamo București), 
Ion Bașa (24, Dinamo București), 
Ion Gheorghiu (21, Steaua), Au
rel Moiș (20, Dinamo București). 
Aceștia sînt cei 18 reprezentanți 
ai hocheiului nostru, care, ince- 
pînd de duminică, vor lupta 
pentru a confirma rezultatele de 
valoare obținute în ultimii ani, 
sau pentru a realiza altele, și 
ma’ bune. Sarcina nu este de 
loc ușoară, dar întregul lot este 
optimist...Ee scara autocarului, 
cu citeva clipe înainte de a ne 
despărți, vesel, ca întotdeauna, 
Dumitraș ne-a mai povestit o 
glumă și ne-a promis că mîine, 
la antrenament, după ce își va 
goli sacul de echipament, poate 
ne va mai spune citeva... uitate 
în sac !

ÎNAINTEA EEDREI DE CONCURSTEMPERATURA OFICIALĂ...
Traseele aeriene care duc 

din România, trecînd prin 
V lena. Bruxelles și Paris, pen
tru a ajunge la Grenoble, nu 
spun nimic despre iarna ca
lendaristică. Soare, ploaie sau 
ceată. Regimul zăpezii este, 
se pare, în acest an, capri
cios și chiar zgîrcit, dar nu
mai pînă la granițele olim
pice. Dincolo de ele, zăpada 
este abundentă, de cea mai 
bună calitate pentru sportu
rile de iarnă. Dincolo de ace
ste limite, unde pedanta or
ganizatori găsesc încă imper
fecțiuni, se recurge pină și 
la medicamente. Așa de pildă 
s-a procedat la Casserousse, 
pe pirtia de coborîre, injec
tată pur și simplu — dacă așa 
ceva poate fi considerat sim
plu — cu mari cantități de 
clorură de calciu, deoarece 
zăpada era prea „uscată". 
Toate instalațiile sportive se 
prezintă intr-o pertectă stare, 
teliefată și mai mult de un 
soare care anunță de pe acum 
o stabilitate a timpului și 
pentru următoarele zile.

LA 18 ANI - SPERĂ 0 MEDALIE OLIMPICĂ!
Cu prilejul unui concurs 

de patinaj viteză desfășurat 
la Oslo, tînăra sportivă a- 
mericană Diana Holun, în 
virstă de 16 ani, a cîștigat 
proba de 500 m, cu perfor

manța de 45,6. Diana Holun 
este marea speranță a S.U.A. 
pentru cucerirea unei meda
lii în întrecerile de patinaj 
viteză de la Grenoble.

® întrecerile Olim
piadei a X-a care 
vor li inaugurate oti- 
cial marii, debutează 
totuși mîine cu cele 
trei partide prelimi
nare ale turneului de 
hochei. Pe patinoa

rul Municipal, la 
ora 11, va avea loc 
meciul Finlanda-Iu- 
goslavia. Celelalte 
intîlniri sint progra
mate pe „Stade de 
glace", R.D.G.—Nor
vegia (ora 17) și R.F. 
a Germaniei—Româ
nia (ora 21 ; este 
vorba de ore locale).

9 Meciul hochei- 
știlor noștri va fi 
condus de cuplul 

Johanesen (Norve
gia) — Aeschberger 
(Elveția)
• Apropo de tur

neul de hochei. După 
echipa Poloniei iată 
că și cea a Italiei a 
anunțat că nu mai 
participă la competi
ție. tn telul acesta 
în grupa B vor evo
lua numai 6 formații

® Cunoscutul spe
cialist francez al 
schiului Emile Alais, 
cu ani în urmă una 
din gloriile acestui 
sport, a studiat pîr- 
tiile probelor alpine, 
în special cele de 
slalom. El s-a arătat 
mulțumit de felul în 
care sînt așezate 
porțile, pentru că se 
pune integral în 
valoare pregătirea 
fizică, tehnică și 
tactică a fiecărui 
participant.

® De-a lungul 
pîrtiei de săniuțe 
poate fi întîlnită zil
nic o mulțime de ob
servatori japonezi. 
Acest sport, intro
dus în programul 

olimpic abia la J.O. 
de la Innsbruck, 
constituie o noutate 
pentru niponi, viito
rii organizatori al 
Olimpiadei Albe din 
1972. înarmați cu 
aparate de fotogra
fiat și de filmat 
japonezii consumă 
zeci de metri de pe
liculă, interesîndu-se 
de fiecare detaliu 

de construcție a 
pistei de gheață de 
la Villard-de-Lans.

© Zilele trecute 
grenoblezii au auzit 
semnalele sonore 
ale mașinilor de 
pompieri aliat! în 
misiune de inter
venție. Un incendiu ? 
Nu... Aceștia au fost 
însărcinați să scoată 
toate afișele, panou
rile publicitare și 
diferitele reclame 
care fuseseră așezate 
Ia locurile de con
curs sau în apropie
rea acestora. Con

form regulilor C.l.O. 
publicitatea este in
terzisă Ia Olimpiadă!

© In toate came
rele din satul olim
pic, ca și în cele de 
la Casa presei au 
fost expuse pe pe
reți desene și picturi 
ale copiilor din 
Dauphine.

® Antrenamentul

Tinerele însoțitoare olim
pice, echipate în uniforme 
speciale., mini-jupe.

GhJzii olimpici își 
etalează toaletele.

Foto: A.F.P.

patinatoarei ’Gabriele 
Seyfert (R. D. Ger
mană) a fost urmă
rit cu mult interes 
de un mare număr 
de ziariști și foto
reporteri. Credem că 
erau peste 501

® In cabanele de 
la Chamrousse s-au

instalat in cursul 
zilei de vineri cei 
16 schiori ai lotului 
francez în frunte cu 
așii Jean-Claude 
Killy și Marielle 
Goitschel. La sosire 
li s-a făcut o caldă 
manifestație de sim
patie.

CASA PRESEI -
UN FURNICAR

Preliminariile sint la fel 
de bogate ca și programul 
ce se va inaugura la 6 fe
bruarie. Deocamdată ele apar
țin oficialităților, deoarece sa
tul olimpic și in general sta
țiunile sint animate de alte 
prezente decît de cele ale 
sportivilor. Ziariștii sint de 
citeva zile la posturi, ca șt 
toii cei care vor avea de 
asigurat reportajele televizate, 
iar schiorii abia au început 
să sosească. Cineva făcea 
chiar o comparație, nu lip
sită de fundament real, zicind 
că salul olimpic este un de
șert, iar casa presei un fur
nicar.

Dar mi se pare firesc sâ fie 
așa nu numai pentru că și 
ziariștii români sint- la fata 
locului, ci pentru că' in fond 
tradiționalul discurs ai dom
nului Avery Brundage, inte
resează de obicei mai mult 
opinia publică decît pe spor
tivi înșiși. Lumea presei a 
fost de data asta intr-adevăr 
surprinsă de conținutul dis
cursului președintelui C.I.O., 
care a făcut cu această oca
zie nu numai un simplu act 
oficial ci mult mai mult de
cît atît, prin noile sale apre
cieri privind falsul amato
rism, ca și unele aiirmatii le
gate de sprijinirea de către 
guverne a activității sportive 
olimpice, ambele neconcor ■ 
dînd cu puritatea amatoris
mului. Evident, s-au iscat 
ample discuții, aflate doar la 
început. Continuarea lor este 
ușor previzibilă, deoarece in 
lumina discursului citat, Însăși 
existenta ulterioară a Jocu 
rilor Olimpice de iarnă intră 
intr-o zonă de incertitudini.

PREMIERUL FRANCEZ 
ÎN SATUL OLIMPIC
Cu atît mai satisfăcătoare 

a apărut vizita pe care a în- 
treprins-o joi, Ia Grenoble și 
pe întreg teritoriul olimpic, 
primul ministru al Franței, 
dl. Georges Pompidou, ca și 
cuvintele sale entuziaste la 
adresa instalațiilor, a funcțio
nării lor și în general Ia 
adresa organizatorilor, tn sa
tul olimpic, premierul francez 
a vizitat chiar locul in care 
vor fi găzduiți sportivii fran

cezi, loa care este vecin ca 
al celor italieni și români, 
ceea ce l-a făcut pe dl. 
Georges Pompidou să remarce 
că se află intr-o tară latină...

Nu mai puțin comentată a 
fost și sosirea multiplului 
campion de schi Jean-Clau.de 
Killy la Chamrousse, unde va 
da din nou ochii cu cei care 
i-au pus la îndoială supre
mația de citeva ori in acest 
sezon.

La rindul său nu va li 
scutit de emoții nici Alain 
Calmat, dar de data aceasta 
nu pentru o medalie olimpică, 
ci pentru misiunea de onoare 
ce i-a fost Încredințată: 
aprinderea flăcării olimpice tn 
ziua de 6 februarie, la orele 
16 și 32 de minute precis 
Pentru o reușită perfectă, fos
tul patinator, Alain Calmat, in 
prezent medicul lotului fran
cez de schi, poate fi văzut 
zilnic la antrenament urcînd 
scările ce conduc spre cupa 
unde va arde flacăra.

Astăzi, vineri, au sosit șl 
sportivii austrieci care sînt 
considerați aci drept princi
palii adversari ai francezilor 
și de aceea se bucură de 
toate onorurile datorate celor 
pe care ii consideri egali în 
valoare. Prezenta lor are în 
plus și alte semnificații, de
oarece, după cum se știe, 
Innsbruckul a fost gazda tre
cutei ediții a J.O. de iarnă. 
Primarul orașului amintit se 
și află ca invitat de onoare 
Ia Grenoble.

UN ELICOPTER CĂZUT 
PE PÎRTIE

Un accident s-a petrecut 
totuși chiar înainte de înce
perea probelor. Un elicopter 
al televiziunii franceze, care 
urmărea cobotîrea unui schior 
pentru a-și regla aparatele, 
a căzut pe pîrtia de la Ca- 
sserousse. Pilotul a suferit 
răni grave, dar operatorul s-a 
ales doar cu spaima șl de 
asemenea cu răniri, dar care

nu au necesitat intervenții 
medicale deosebite. Elicopte
rul s-a sfărimat aproape in 
întregime, neiiind recupera
bil. Accidentul a avut loc. 
in apropierea vîrfului Balme.

Antrenamentele oficiale pe 
pistele de schi au Început in 
dimineața de vineri. Egon 
Zimmermann, medaliatul eu 
aur Ia cobori re de la Inns
bruck, deși rănit la începutul 
acestui sezon, este prezent pe 
pirtiile din împrejurimi șt ișl 
va apăra titlul alături de un 
alt accidentat al acestui se
zon, Rudi Sailer. împreună cu 
Schranz, și Nenning, Zimmer
mann și Sailer vor alcătui 
echipa alpină austriacă.

In sfirșit, o propunere care 
a întrunit sufragii a fost 
aceea apartinînd contelui Jean 
de Beaumont, președintele Co
mitetului olimpic francez, 
care a sugerat aducerea rtha 
mășitelor pămîntești ale lui 
Pierre de Coubertin la Pan
theon. Această cerere va ii 
adresată oficial guvernului 
francez.

URMAȘUL
LUI SIXTEN JERNBERG
La Autrans, fondiștii sue-, 

dezi au sosit printre cei din
ții. Explicația este aceea că 
ei urmăresc să-și desăvirsen
sed aci pregătirea inlluențată 
negativ de starea vremii în 
Suedia (în actualul sezon, ge
ruri mari care au împiedicat 
antrenamentele).

Din rindul echipei se de
tașează un nume: Ronnlund, 
prin care antrenorul suedez, 
ca șl întreaga sa echipă nor
dică, vor să continue gloria 
lui Sixten Jernberg. De re
marcat că Ronnlund este în 
virstă de 32 de ani și că la 
Innsbruck a fost medaliat cu 
argint la 50 km. Suedezii 
efectuează antrenamente foarte 
tari și de o mare intensitate 
sub supravegherea unui con
curent olimpia de la Squaw, 
Valley, Lennart Larsson.

Comentarii de la trimișii noștri speciali 
Emanuel VALERIU și Călin ANTONESCU

DESPRE SPRINTERII SI FONDIȘTII GHETII
? 5 >

Programul Întrecerilor o-Iimpice 
ele patinaj viteză, ca, de altfel, 
șl al celorlalte mari competiții in
ternaționale. cuprinde probele 
masculine de 500 m, 1 500, 5 000
și 10 000 m, precum și pe cele fe
minine de 500, 1 000, 1 500 și 3 000 m. 
Spre deosebire insă de campio
natele mondiale și europene 
(unde cîștigătorul titlului este cel 
care se clasează primul în trei 
dintre curse sau totalizează ce] 
mal mic număr de puncte), la 
Jocurile Olimpice se acorda cite 
un titlu olimpic pentru fiecare 
probă, neexlstînd clasament pe 
puncte.

Pista măsoară 400 m, cu două 
linii drepte de cite 111,935 m șl 
comportă două culoare a cite 3 
metri lățime. Probele se dispută 
contra-cronometru, alergătorii 
Iutnd startul pe perechi, prin tra
gere la sorți, fiecare pe cite un 
culoar. Pentru a se compensa a-

vantajul conferit de turnanta la 
coardă, pistele se încrucișează la 
intrarea celui de al doilea viraj, 
de așa manieră incit alergătorul 
de la coardă să treacă pe cu
loarul exterior. In cazul încruci
șărilor apropiate sportivul venind 
de pe culoarul exterior are prio
ritate.

Fără a intra în detalii istorice, 
vă vom aminti că originea pati
najului viteză se pierde în ne
gura vremilor, fiind identificată 
cu cea a schiului șl a săniușului. 
Numeroase indicii par a dovedi 
că omul preistoric a învățat să 
alunece pe gheața lacuri’aor șl a 
bălților cu oase șlefuite pentru u- 
șurarea alunecării. Aproximativ 
cu 200 ani î.e.n. popoarele Europei 
de nord au perfecționat acest mi
nunat instrument care este pati
na, prin utilizarea lamelor meta
lice. Mai aproape de zilele noas
tre, aproximativ tn secolul al

xn-lea, utilizarea patinelor a 
cunoscut o mare răspîndire în 
Olanda, permițindu-le locuitorilor 
din localitățile blocate de zăpezi 
să se deplaseze pe gheața cana
lelor. Nu este deci surprinzător 
faptul că tot în Olanda s-au uti
lizat pentru prima oară patinele 
cu șanț, din care derivă și ac
tualele „lam©“ de aproape 50 cm 
lungime cu care nălucile negre 
alunecă pe cleștarul patinoarelor.

In ce privește supremația tn 
competițiile internaționale, im c- 
landez (evident...), JaaD Eden, a 
fost primul deținător ăl titlului 
de campion mondial (1893). El a 
cucerit un an mai tîrziu și ti. 
tluri mondiale în ciclismul de pis
tă (1 000 m și 10 009 m). Totuși, su
premația a trecut cu repeziciune 
în țările marelui frig • norvegienii, 
finlandezii șl suedezii, apoi ame
ricanii, coreenii și sovieticii și-au 
adjudecat cele mai numeroase 
cununi de lauri.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• In cercurile de specialitate de aici 

este viu comentată isprava vestitei pa
tinatoare americane Peggy Flemming, a- 
proape singura de peste Ocean care, 
alături de cele — binecunoscute nouă 
de la europenele de la Văsteras — <O) 
își anunță îndreptățit prezența în lupta 
pentru titlul olimpic. Este vorba de suc
cesul ei în campionatele S.U.A Toți cei 
cinci arbitri i-au acordat nota 5,9 la fi
gurile libere (suma locurilor 5), iar 15 000

de spectatori au aclamat-o frenetic mi
nute în șir, urîndu-i succes la Grenoble. 
Totalul ei — 135,96 p.

• Concursul internațional de sărituri 
cu schiurile de la Brotterode (R. D. Ger
mană) a fost cîștigat de Dieter Scharf 
(R. D. Germană), care a totalizat 202,7 
puncte. Cele mai bune sărituri ale în
vingătorului au măsurat 77 și, respectiv, 
86,5 tn.

Pe locul secund s-a clasat compatriotul

său Dieter Mtiller cu 193,4 puncte (76,5 
m și 80 m).

a Delegația olimpică a S.U.A. parti
cipantă la Olimpiada de iarnă este al
cătuită din ’.50 sportivi și sportive. Și 
totuși, aceasta nu va fi cea mai mare 
echipă a Statelor Unite prezentă la Gre
noble. După cum s-a anunțat la New 
York, „echipa" societății americane de 
televiziune A.B.C., care va asigura re
transmisia întrecerilor olimpice, va nu
măra... 250 de persoane 1
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