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NUMEROASE RECORDURI REPUBLICANE DE SALĂ

Germaniei, desfășurată anul trecut

GLORIA BÎRLAD - F.C. ARGEȘ

mal 
Mu- 
Mai

35
re-

Concursul de atletism al juniorilor mari

Hunedoara) 14,32, E. Rotaru (Șc. 
sp. Medias) 14,11, (Ii.c.) L. Groza 
(A.S.E.) 14,61.

La lungime fete a condus 
întîi Maria Popa (Uc. 2 Tg. 
reș) cu o săritură de 5,60 m. 
apoi, ‘ '* “
Buc.) 
zultat, 
ce îi 
nuare :

In sala Steaua a început ieri 
concursul republican de atle
tism al juniorilor mari. Prima 
probă încheiată a adus și pri
mul record din seria ce avea 
să urmeze. Sărind la triplu 14,90 
m, Vlad Iliescu (Șc. sp. Bacău) 
a întrecut cu 35 cm performan
ța anterioară. Pe locurile urmă
toare î FI. Sișu (Șc. sp. Craio
va) 14,51. M. Niculescu (Șc.

De la trimișii noștri speciali

VOCAȚII ALPINE
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STIMAȚI CITITORI,
V-am promis o cozerie des

pre Grenoble. E cazul s-o în
cheiem, chiar dacă nu v-am dez
amăgit așteptările.

Prospectele turistice pot exa
gera. dar nu la este îngăduit să 
mintă. Intr-adevăr, aci, la capă
tul fiecărei străzi, se 
un munte. Mai ales 
dincolo de maluri
le Isărei, apele 
parcă tivesc poala 
vălurită a pantelor 
împădurite. Stend
hal, care a copilă- 
lărit pe aci, o știa
mai bine decît oricine. A fost 
om de munte, a urcat St. Got- 
hardul și a făcut ascensiuni, 
pe la 1806, prin masivul ger
man Harz. El era, deci, avi
zat cînd ne sfătuia : „Să ne 
umplem pieptul cu aerul din 
vîrf de munte, de-acolo de unde 
se nasc rîurile", sau, cu 
prilej : „Poate că răceala de 
culmile înghețate își are și 
farmecul ei“.

Toți munții din jur, înainte 
de a fi fost gazda probelor de 
schi au invitat la promenade, la 
escaladări, la excursii. Și au și 
niște nume foarte evocatoare. 
De Chartreuse am mai pomenit 
în legături cu lichiorul aromat. 
Dar numele vă este, probabil, tot 
atît de familiar și din romanul 
lui Stendhal („La Chartreuse de 
Parme", cu ambițiosul său erou 
Fabrice del Dongo). Masivul 
Belledonne (cu vîrfuri de aproa
pe 3 000 de metri) nu are nimic

de a face cu planta otrăvitoare 
care dă un medicament bine
făcător. In schimb, Vercors 
amintește, dureros, de epopeea 
celor 3 500 de maquisarzi fran
cezi care au rezistat, aci, timp 
de două luni, asaltului hitlerist. 
Vercors este și pseudonimul 
scriitorului francez Jean Bruller, 

cunoscut la noi, 
cu deosebire, din 
romanul „Animale
le denaturate" și 
din piesa „Zoo".

Vocația alpină a 
orașului este de 
mult dovedită. Una 

dintre primele escalade mențio
nate de istorie a pornit de aci, 
la o dată de necrezut: 1492 !

V-am vorbit, stimați cititori, 
pînă acum, de toate, fără a po
meni nimic despre sportivi, des
pre cei ce dau astăzi altă cu
loare orașului, transformindu-l 
intr-un bazar modern și poli
crom, gălăgios, exuberant și ju
venil. Dar totul la timpul său. 
V-am promis, doar, o cozerie 
modestă despre Grenoble, ten
tantă și meritată, de vreme ce 
Parisul a meritat o liturghie 
încă pe vremea lui Henric 
al IV-lea...

Ceremonia deschiderii Jocurilor 
Olimpice a constituit întotdeau
na un moment deosebit de emo
ționant. Imaginația organizatori
lor a adăugat, de la o ediție la 
alta, cite ceva care să înfrumu
sețeze și mai mult prima zi a 
Jocurilor. Se pare că Grenoble va 
constitui un record în acest do
meniu.

PENTRU APROXIMATIV 
DOUA ORE, cît va dura 
festivitatea de deschidere a 
Jocurilor Olimpice de iar
nă, LA GRENOBLE S-A 
CONSTRUIT. SPECIAL, 
UN STADION DE 60 000 DE 
LOCURI, MARE CÎT PIA
ȚA CONCORDE DIN PA
RIS.

Pentru acest stadion, construit 
din tuburi metalice, muncitorii au 
folosit, printre altele, 380 kilo
metri de tub, 400 000 de buloane, 
și 1 800 de metri cubi de lemn.

Trei mii de brazi au fost do- 
borîți din munții care înconjoară 
orașul, și au fost... plantați de_o 
parte și de alta a aleii triumfa
le prin care, la 6 februarie, va 
intra pe stadion ștafeta purtă
toare a flăcării olimpice.

Tradiționala flacără olimpică va 
fi adusă pe stadionul din Gre
noble de către fostul campion

Panorama feerică a trambulinei de sărituri la lumina reflectoarelor.

Hocheiul debutează astăzi

la Chamr ousse
francez, patinatorul Alain Calmat. 
El va fi ultimul dintre cei șapte 
mii de sportivi din toate disci
plinele care au transportat, pe 
rind, flacăra olimpică de ia so
sirea ei pe aeroportul parizian 
Orly șl pi na la Grenoble.

Apoi vor apărea elicopterele, 
care vor lansa peste stadion nu 
mal puțin de 30 000 de cran " 
artificiali.

Grandioasa punere în i 
a ceremoniei deschiderii . 
rilor Olimpice se va încheia 
ra, la casa de cultură din 
noble, unde Gilbert Băcaud 
cînta melodia „L’important, 
la rt>se“.

Dacă nu se poate ști cite recor
duri vor fi bătute pe diversele 
piste olimpice, un lucru este si
gur de , pe acum : recordul vitezei 
de informație va fi pulverizat.

Pentru a furniza celor 2 000 de 
ziariști rezultate și informații cit 
mal urgent posibil, A FOST IN
STALAT LA CENTRUL DE PRE
SA DIN GRENOBLE UN SERVI.

(Continuare in pag. a 4-a)

R. F. a GERMANIEI

In sfîrșit, buletine
le de presă vor pu
blica astăzi primele 
rezultate oficiale ale 
actualei ediții a Jocu
rilor Olimpice. Este 
vorba de rezultatele 
celor trei partide ale 
preliminariilor tur
neului de hochei: 
Finlanda — Iugosla
via, R.D.G. — Norve
gia și R.F. a Germa
niei — România. E- 
chipa noastră încear
că,
șansă de a evolua în 
grupa A a 
ției alături 
mondială a 
sport.

Meciul de 
va fi foarte
știm prea bine, dar el 
nu este dinainte ju
cat 1 Băieții sînt ho- 
tărîțl să se comporte 
cît mal frumos, mal 
ales că niciodată pînă

acum ei n-au 
atît de aproape 
grupa A ca astăzi.

■ Sîmbătă seara ho- 
cheiștii români au 
participat la ultimul 
antrenament, de 50 de 
minute, 
modâre 
lumina 
tinetele 
glace", 
actuală 
a căpătat formă defi
nitivă.

pentru aco- 
cu gheața, cu 
și cu... mân
tui „Stade de
Pînă la ora 

formația nu

numai cîteva minute echipe 
speciale au intrat în .acțiune", 
deblocînd circulația, printr-o 
serie de măsuri rapide. IN 
FOTO: cele aproape 100 de 
trepte pe care le va urca 
marți, în mod otlcial, Alain 
Calmat.

competi- 
de elita 

acestui

duminică 
dificil, o

desfășurare a 
a J.O. de

drumul trium- 
ollmpice se

16 decembrie 1967. Pe rui
nele Olymplei, leagănul jocu
rilor antice, flacăra olimpică 
ce va arde la Grenoble este 
aprinsă Intr-o emoționantă 
sărbătoare. .Focul sacru", 
luat din soare prin Interme
diul unor lupe speciale, este 
purtat apoi de tineri atlețl 
spre Larissa, capitala Tessaliel, 
cu un avion special pînă la 
Alena și mai departe la Paris, 
străbătînd pe teritoriul Fran
ței 7 000 de km, pînă la Gre
noble, locul de 
ediției jubiliare 
iarnă.

în aceste zile, 
fal al flăcării
apropie de sfîrșit. După cum 
anunțam zilele trecute, cinstea 
de a 11 purtată în ultimul 
schimb a revenit fostului cam
pion mondial de patinaj ar
tistic, Alain Calmat. Alături 
de pregătirile pe care el le 
efectuează pentru urcarea ce
lor 95 de trepte, numeroase 
repetiții efectuează în aceste 
zile la Grenoble fanfarele care 
vor participa la festivitatea 
de deschidere. Garda celor 12 
vînători de munte care va 
defila cu acest prilej a par
curs pînă acum zeci de kilo
metri în pas de ... paradă, 
toate acestea s-au adăugat 
ieri șl montarea aparatelor 
luat vederi ale societăților 
televiziune, care sînt g 
acum să Intre In acțiune. 
Nici agenții de circulație nu 
stau cu mîinlle încrucișate. 
Ei au iăcut Ieri o repetiție 
generală organizată, slmulînd 
un accident cu un autocar. In

Alina Popescu (Lie. 
obține și ea același 
însă de două ori (!), ceea 
aduce victoria. In conti-

S. Tănase (C.S.M. Cluj)

Sosirea In finala probei de 50 m plat, fete
(Fot® i 0. RÂDULESGU)

5,46, C. Popescu (Lie. 35 Buc.) 
5,44, R. Țarălungă (Șc. sp. Ro
man) 5,39, A. Rotaru (C.S.O. 
Galați) 5,32, L. Jinga (Șc. sp. 
Ploiești) 5,30. Cîștigător scontat 
la prăjină : Vasile Martin (Șc. 
sp. 1 Buc.), cu 4,00 m. In urma 
sa î Șt. Tăcu (C.S.Ș, Buc.) 3,80,
I. Ștefănescu (C.S.O. Iași) 3,70, 
Al. Ilisei (Univ. Iași) 3,70. Par- 
tleipînd în afara concursului, 
campionul național Dinu Piștalu 
(Dinamo Buc.) a reușit să treacă 
înălțimea de 4,84 m — nou re
cord republican de sală pentru 
seniori (v.r. P. Astafei 4,80). De 
asemenea, Cristian Ivan (Dina
mo Buc.) a sărit 4,60 m, egalîn- 
du-și cea mai buna performan
ță în aer liber.

La greutate fete, rezultatele 
au fost în general sub nivelul 
așteptărilor. Cîștigătoarea, Vio
rica Brad (Progresul Buc.) a a- 
runcat 12,28 m. iar următoarele 
clasate : C. . lonescu (Șc. sp. 2)
II, 95, M. Micu (Constructorul 
Buc.) 11,94, M. Illy (Lie. 4 Ti
mișoara) 11,67.

Cursele de 50 metri au permis 
înregistrarea celor mai multe 
recorduri. La băieți, Cristian 
Danielescu (Dinamo Buc.) a e- 
galat recordul de juniori mici 
(6,1 în serii), iar Ștefan Lăză- 
rescu (I.C.F.) a egalat recordul 
de juniori mari (5,9 în semifi
nală). Același rezultat (5,9 s — 
rec. eg.) l-a obținut și cîștigăto- 
rul finalei. La fete, în finală, 
Mariana Goth (Metalul Buc.) a 
terminat proba în 6,5 s — nou 
record de junioare mari și re
cord de senioare egalat. Ordi
nea definitivă a sosirii în cele 
două finale va fi stabilită astăzi, 
după developarea fotografiei

Ad. IONESCU

sporti- 
au sosit 
și seara

Adversarii 
vilor români 
ieri la prînz
au făcut și ei antre
namentul de acomo
dare. Am stat de vor
bă cu valorosul jucă
tor german Stowasser 
care ne-a spus : 
noaștem foarte 
valoarea echipei Ro
mâniei. Ne așteptăm 
la un meci aprig".

La 30 km de Grenoble, 
spre sud-est, se îndreaptă 
zilele acestea tot mai 
mulți dintre cei ce și-au de- 
sâvîrșit pregătirea olimpi
că si au trecut iestele psi
hologice la Grindelwald, 
Lauberhorn, Hahnenkamm, 

Badgastein, Megeve sau Saint-Gervais. 
Acum s-au adunat pe pistele de la 
Chamrousse, aflate la altitudini între 
1650 și 2250 m, sub obrocul impozant 
al masivului de aproape 3000 m înăl
țime Belledonne. Cei mai mulți încearcă 
să se ascundă privirilor indiscrete, cău- 
tînd refugiul orelor foarte matinale, sau 
al pîrtiilor mai puțin frecventate. Cobo- 
rîtorii dau tîrcoale pistei de la Casse- 
rousse, atît de redutabilă încît francezii, 
caustici cum sînt, i-au zis de pe acum : 
casse-nez (ruperea nasului).

Am văzut pe unii dintre eroii indubi
tabili ai viitoarelor probe alpine în 
costumația lor ciudată, care amintește 
mai curînd de cosmonauți sau de sca
fandri, decît de niște nevinovati schiori. 
Un combinezon dintr-o singură bucată, 
care se mulează pe corp precum co
lantul balerinilor, cu o țesătură sidefie 
făcută anume pentru a permite pene
trația fără opreliști prin aer.

Tabloul acesta ne-a dus cu gîndul 
la vetusta înfățișare a schiorilor de 
altă dată, la cipilicile de lînă și pan
talonii bufanți, la hanoracele umflate 
de vînt și la schiurile primitive. în 
1948, campionul olimpic Henri Oreiller 
își strîngea pantalonul-fus cu gumilas
tic. în 1954, campionul mondial Chris
tian Pravda, iar,peste cîțiva ani Karl 
Schranz, și-au confecționat colanfi din
tr-o țesătură mătăsoasă. De la schiu
rile de lemn s-a ajuns la cele metalice 
(Jean Vuarnet), apei la cele din mate
rial plastic.

Evoluția nu este numai vestimentară 
sau de echipament, ci și de concepție. 
Un întreg arsenal științific a fost pus 
la dispoziția schiorilor, pentru a le îm
bunătăți performanțele. Numai cerceta
rea apropiată a putut depista cauza 
greșelilor unei participante la slalom 
special : o anomalie oculară o făcea 
să nu aprecieze distanțele, determinînd 
atacarea _ porților prea devreme sau 
prea tîrziu. Medici, tehnicieni, ingineri 
sînt chemați în slujba progresului spor
tiv. Schiorii francezi au ajuns să fie so
licitați pentru teste tehnice chiar și la 
Centrul național de la Meudon, unde 
se fac studii pentru profilarea avioane
lor si a ccroseriilor. Poziția aerodina
mică de bază, poziția „ou" (a lui 
Vuarnet și h'onore Bonnet) asa s-au 
născut.

L-am văzut pe Rene Sulpice, antreno
rul francez cunoscut de noi la Poiana 
Brașov, conducîndu-și elevii la antrena
mente cu minunea telecomunicațiilor 
moderne, cu așa numitele „talkie- 
walkie", transmițătoare și receptoare 
tranzistorizate, minuscule, plasate în bu
zunarul de la cămașă și legate cu un 
fir aproape invizibil de ureche. Schiori 
teleghidări...

La asemenea progrese, uluitoare, nu 
ne mai rămîne — cum sugera astăzi, 
aci, Roger Debay, redactorul publica
ției „L’Equipe magazine" — decît sâ 
vedem și telefericele sau teleschiurile 
înlocuite cu elicoptere personale.

Emanuel VALERIU
Grenoble, 3 februarie

I

Un moment din întilnirea de hochei România
la București

1-1 (0-1)
Cu tot terenul greu (noroi, 

apă, gheață) echipele au ofe
rit spectatorilor prezehțl pe 
stadionul din Bîrlad faze fru
moase, un joc interesant. 
Deși evoluau formații deose
bite, atît ca valoare cît și ca 
concepție de joc, partida a 
purtat amprenta unei lupte 
dirze, de la egal la egal.

Golurile au fost înscrise de 
Kraus (min. 35), pentru 
pa piteșteană, respectiv, 
znea (min. 90).

în deschidere : Gloria

zerve) — F. C. Argeș (tine
ret) 0—3 (0—0).
S. ELIADE — coresp. principal

„CUPA 16 FEBRUARIE"
echi-
Trî-

(re

LA VOLEI
Clubul Rapid București orga

nizează, în sala Giulești, tra

diționala competiție de volei 
masculin „Cupa 16 Februarie". 
Jocurile se vor desfășura săp- 
tămîna viitoare, vineri, sîmbătă 
și duminică. Alături de formația 
giuleșteană, vor evolua echipele 
Steaua București, Viitorul Ba
cău și o selecționată feroviară 
din Belgrad.

SECȚIE DE LUPTE
LA TOMEȘTI

aseciației sportiveîn cadrul
de pe lingă fabrica de sticlă 
din Tomești (raionul Făget) a 
luat ființă recent o secție de 
lupte. Inițiativa aparține tînă- 
rului inginer Silviu Dragu,

P. PETRIȘOR-ceresp.
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DE I VIM
în localitatea Heinola din Fin

landa da aud, a fost descoperită 
o sanie — strămoșul bobului de 
azi — ce datează din mileniul 7 
I.e.n.

Campionatele mondiale da bob 
au fost inaugurate în anul 1924. 
In același an, bobul da patru 
persoane a fost Inclus pentru 
prima oară la Jocurile Olimpice 
de lamă de 1« Chamonix.■

Bobul de două persoane a fost 
Introdus abia la a treia ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Lake Placid, S.U.A,, în anul 
1932. ■

Bobul de o singură persoană, 
skeletonul, ca probă sportivă, da
tează din anul 1892, iar recordul 
de viteză (pe pîrtia de la st. Mo
ritz) a fost stabilit în anul 1965 
de Italianul Nino Bibbia, cu tim
pul de 54,67 secunde. Distanța 
parcursă : 1100 metri.■

La bobul de patru, numai 
țări au reușit eă cîștlge 
olimpic de cîte trei ori : 
tele Unite în anii 1928, 1' _ 
1948, și Elveția în anii 1924, 1931 
și 1956.

două 
titlul 
Sta- 

1932 șl 
4, 1936

Titlul mondial la bobul de 
patru a fost cîștigat de opt ori 
de Elveția, în anii 1924—36—39—47 
—54—55—56—57.

Titlul mondial la bobul de 
doi a fost cîștigat de zece ori de 
Italia în anii 1954—56—57—58— 
59—60—61—62—63— 66.

PATINAJ

Primele referiri cu privire la 
patinai le găsim într-o cronică 
daneză a anului 1134. O cronică 
engleză din anul 1180 ne spune 
că patinele se fabricau din 
Patinele metalice apar abia 
Jurul anului 16Q0.

os.
în

Primul club de patinaj 
lume a fost înființat la 1 
burgh, în anul 1742.

j din 
Edln-

Primul patinoar artificial a 
fost construit în anul 1876, la 
Londra, pe terenul binecunoscu
tei echipe de fotbal Chelsea.

Cel mai mare patinoar artifi
cial din ' 
la Tokio, 
suprafață

Hi
Campionatele mondiale de pa

tinaj viteză au luat ființă în 
anul 1898. Numai doi sportivi au 
reușit să eîștige cîte cinci titluri 
mondiale : norvegianul Oscar
Mathisen în anii 1908—09—12—14 
și finlandezul Clas Thunberg în 
anii 1923—25—28—29—31.

lume a fost construit 
în anul 1960 și are o 
de 4000 mp.

SCHI

Cele mal vechi schiuri din 
lume au fost găsite pe fundul 
milos al unul lac din centrul 
Suediei șl datează cam 
2500 î.e.n.

■
Prima 

lume a 
la Oslo, 
militare.

din anul

schi 
anul

din
1767

competiție de 
avut loc în
în cadrul unei unități

club de schi din lumePrimul ___ ___ .
ia ființă în localitatea Kianda 
din... Australia, în anul 1878, 
intitulîndu-se „The Kianda 
Snow Shoe Club".

K
Suedezul Sixten Jernberg este 

unicul schior din lume care a 
cîștigat patru medalii olimpice 
de aur (in anii 1956—66—64). In 
afară de aceasta, el a mai cîști
gat și trei medalii de argint și 
două de bronz.

Campionatele mondiale de schi 
au fost Inaugurate în anul 1931, 
la Miirren, în Elveția.

Cele mai multe titluri mondia
le la bărbați, șapte, au 
cucerite de austriacul 
(„Toni") sailer care în 
ciștigai toate cele patru probe, 
iar in 1958, trei (slalom uriaș, 
coborîre și combinata alpină).

fost . 
Anton 
1956 a

REFL
• Primul record care poate 

fi doborit la Jocurile Olimpice 
de la Grenoble, chiar de la 
festivitatea de deschidere, este 
cel de spectatori.
• Orice pereche de patinaj 

artistic se poate dovedi unică 
în lume.

• Slalomul uriaș nu este o 
probă deschisă numai schiori
lor de statură înaltă.

• Bobul este o probă de vi
teză. De aceea, concurența au 
o deviză: „nici un bob zăba
vă

• Patinajul artistic ne pune

Bilanțul medaliilor
Totalizind medaliile distribuite la cele nouă ediții de pînă 

acum ale Jocurilor Olimpice de iarnă șl adăugîndu-le pe cele 
acordate la probele de iarnă (hochei șl patinaj artistic) desfă
șurate cu prilejul jocurilor de vară din 1908 (Londra) și 1920 
(Anvers), obținem următoiul clasament (neoficial) pe țări (cele 
trei coloane repxezentind, în ordine, 
bronz) i

J.O. SAU REFUGIUL 
RAȚIUNII

medaliile de aur, argint și

1. Norvegia 39 38 35
2. U.R.S.S. 26 16 21
3. S.U.A. 23 28 19
4. Finlanda 21 24 19
5. Suedia 21 20 19
6. Austria 16 23 19
7. Germania 15 12 10
8. Elveția 10 9 8
9. Canada 10 4 12

10. Franța 8 5 7
11. Marea Britanie 4 4 10
12. Italia 3 3 5
13. Olanda 1 5 1
14. Belgia 1 1 2

Urmează, doar cu medalii de argint și de 
da, Ungaria, Polonia, Japonia șl R.P.D. Coreeană.

bronz: Cehoslova-

ALEXANDRU PAPANA POVESTEȘTE...
Cu 33 de ani în urmă, cîțiva 

boberi români sperau să se ali
nieze la startul întrecerilor olim
pice de la Lake Placid. Dar, „s-au 
invocat hopurile materiale, s-a 
cîntărit greutatea unei astfel de 
deplasări și speranțele păreau 
prăbușite".

Păreau numai, pentru că un 
grup de entuziaști visa încă șl 
— mai mult decît atît— a reușit 
să transforme visul în realitate. 
Printre ei un om căruia anii ur
mători aveau să-l adauge trese 
de glorie : Alexandru Papană. 
Să-1 însoțim în această „aventură 
olimpică" pe baza citatelor din 
diferite interviuri acordate șl a 
unor fragmente din scrisorile pu
blicate în presa vremii :

„N-aveam fonduri și trebuia în
cercat ceva. Am organizat un bal, 
care a avut loc la 29 noiembrie 
1931 la Cercul Militar, cu destul 
succes moral și material. Am ape
lat apoi peste tot (,,,). Camera, 
Senatul și Aeroclubul de Albas
tru ne-au ajutat in limita crlzet 
și a posibilităților. Restul a tre
buit sâ fie completat prin con
tribuția fiecărui participant”.

. . .„Cind am ajuns la Lake Pla
cid toți ne luau în glumă (• ■ ■) 
Aici, toți concurența sînt ași con- 
sacrațt și fiecare are la activul 
său zeci de victorii la Chamonix, 
Davos, St. Moritz, in Apenml, în 
Tirol și în Ho-I-Lang (Japonia). 
La noi se uită cu milă și compă
timire și nu prea ne iau în se
rios'.

. .„Oriclt de «olimpic» ar fi ci
neva, pentru a conduce un bob 
trebuie să treacă în primul rina 
un examen medical, tn afară de 
examinarea ochilor, inimii, tensiu
nii arteriale etc., concurentul tre
buie băgat intr-un aparat in for. 
mă de leagăn, care te smucește 
și te invîrtește ; dacă nu ieși ză
păcit din el, ești, în fine, apt 
pentru conducere l” . . .

. . .„După prima pornire de sus 
sînt foarte optimist". Speranțele 
vor ti concretizate în prelimina
riile întrecerilor cînd echipajele 
românești bat recordurile pîrtiei. 
Spectatorii, oficialii șl adversarii, 
sînt uimiți.

Din nefericire, în cadrul cobo- 
rîrlior oficiale, boberii noștri nu 
reușesc să... biseze timpurile 
excelente din preliminarii. Ori
cum, însă, locul 4 la bob 2 per
soane (Papană - D. Hubert) și lo
cul 6 la bob 4 persoane (Papana, 
Alex. Ionescu, U. Petrescu, D. Hu
bert) confirma valoarea sportivi
lor români șl anticipează victo
riile din campionatele mondiale 
ale anilor următori (în 1933 : Pa
pană - Hubert, iar în 1934 : Frim - 
Dimitrescu).

Revenind la întrecerile de la 
Lake Placid, trebuie să arătăm că 
locurile ocupate de echipajele 
noastre (de altfel, cele mai bune 
performanțe obținute pînă astăzi 
la Olimpiadele de iarnă), au con
stituit o surpriză pentru mulți. 
Papană explică, însă, foarte sim
plu cauzele acestei surprize : 
„Făceam antrenament de la 1 di
mineața Și pînă la 4 seara. Rămî- 
neam, uneori, nemîncați, alteori, 
pleca autobuzul șt n-aveam cu ce 
ne întoarce. Noaptea calculam 
toate virajele, toate frînturtle de 
linii drepte, plecarea, sistemele 
de bobat etc." (...)

Rezultatele frumoase obținute la 
Olimpiadă determină invitarea ho
herilor români la campionatele 
Statelor Unite și ale Americli de

Nord. In ambele competiții, echi
pajul nostru de 4 obține locul II, 
cu excepționale aprecieri pentru 
curajul cu care străbătea pistele 
de gheață, Papană, la întoarcerea 
în țară, va povesti aceste succese : 
„în ultima coborire pentru cam
pionatul Americli, cronometrul a 
marcat 1’ 53” 01. Echipa bobase 
cu o ardoare extraordinară, ast
fel Că la sosire, cînd s-a anunțat 
rezultatul, miile de spectatori 
ne-au făcut ovații impresionante". 
Performanța realizată constituia

un nou record al pistei I Urmarea 
acestor rezultate, „am primit, din 
partea reprezentanților Germaniei 
și Elveției invitații speciale pen
tru concursurile pe care le țin 
țările respective".

Așa se încheie un prim capitol 
din cariera celor care, plecați 
spre Lake Placid într-o „aventură 
olimpică", băteau, de fapt, la por
țile marilor performanțe, porțl 
care aveau să se deschidă, larg, 
în anii următori, în fața curajo
șilor noștri boberi...

PARTICIPANT! 
SUB MICROSCOP

formație 
în 1964

în fata a două feluri de note. 
Cele muzicale, pe care concu
rența execută diverse figuri, și 
cele ale arbitrilor care, de mul
te ori, fac... figuri concurenți- 
lor.

pice1’ 
mai 
ranțe !

Unele rezultate „preolim- 
dau mari speranțe. Nu- 

să nu rămînă... prespe-

® La ediția din 1956 a Olim
piadei de iarnă, Toni Sailer a 
cucerit 3 medalii de aur. Alți 
sportivi, mai rezonabili, s-ar 
mulțumi cu o medalie la 3 O- 
limpiade.

TONi sailer, triplul campion al Olimpiadei albe 
de la Cortina d’Ampezzo (1956), după ce a aban
donat activitatea oompetițională, a păstrat con

tactul cu marele public tn postura de actor de cinema 
și — lucru poate mai puțin cunoscut — prin prezența 
sa în vitrinele librăriilor cu o carte autobiografică 
intitulată .Campion olimpic", tradusă într-o serie do 
țări.

Din volumul amintit am desprins un scurt episod, — 
acela in care Sailer povestește cum a cucerit medalia 
olimpică de aur în proba de slalom uriaș.

MEZINII ȘI VETERANII 
OLIMPIADELOR ALBE

le

Corneille n-avea 
firește în vedere 
sportivii cînd își 
punea eroul din 
„Cidul11 să spună 
vorbele care au 
trecut cu succes 
barierele a două 
secole : j,La valeur 
n’attende pas
nombre des an- 
nees“. Asaltul 
dolescenței în sport 
ne obligă să re
cunoaștem tot mai 
des că, intr-ade
văr, la cei înzes
trați, valoarea nu 
așteaptă vîrsta.

De mai mulți 
ani, ziaristul aus
triac Erich Hamper 
culege cu perse
verentă datele ne
cesare unor tabele 
statistice surprin
zătoare privitoare 
la vîrsta partici- 
panților la Jocu
rile Olimpice. Din 
ultima sa lucrare, 
dedicată Olimpia
delor albe, aflăm 
cîteva curiozități 
ce merită a fi sem
nalate.

Pînă acum, cel 
mai tînăr partici
pant la J.O. de 
iarnă este france
zul Alain Giletti 
care, la Oslo (1952), 
a obținut un re
marcabil loc 7 
patinaj artistic, 
vîrsta de 12 ani 
5 luni. (Ulterior 
mai participat 
două ediții 
cupat de 
dată locul 
vingătorul 
tînăr la 
de iarnă 
mericanul 
Fiske (16 i 
luni în 1928) din 
echipa de bob, pro
bă care a dat și 
pe cel mai vîrst- 
nic învingător: 
elvețianul 
Kapus (46 de ani 
și 10 luni în 1956) 
Cel mai vîrstnic 
participant, înre
gistrat pînă acum, 
este argentineanul 
Matias Stinnes 
(peste 53 ani), con
curent în proba 
de săniuțe la In
nsbruck (1964).

Impresionantă 
este cariera altui 
adolescent, hoche- 
istul elvețian Ri
chard (Bibi) Tor-

a-

la 
la

a 
la 
o-i și a 

fiecare
4). în
cet mai 
Jocurile 
este a- 
William 

ani și 8

tinere particlpan- 
stă înscris acum

în rîndul celor mai 
te la Olimpiada albă 
și numele unei românce, micuța noas
tră patinatoare Beatrice Huștiu. >La 11 
ani și 5 luni, Beatrice debutează la Gre
noble în întrecerile elitei patinajului

Din 1908 și pînă în 1964 
au participat la probele olim
pice de iarnă 5237 de sportivi, 
dintre care 4507 bărbați și 730 
de femei.

Echipa cu cei mai mulți com- 
ponenți a fost cea care a re
prezentat într-o 
unită Germania
la Innsbruck: 96 sportivi (din 
care 23 femei), fără a pune la 
socoteală cei 23 de partici
pant! la demonstrația de tir 
pe gheață.

Doar trei țări au participat 
la toate întrecerile olimpice de 
iarnă: Marea Britanie, Suedia 
și S.U.A.

La cele 9 ediții de pînă a- 
cum, România, și-a prezentat 
sportivii de 7 ori, absentînd 
doar în 1924 și în 1960. Totalul 
concurentilor români se ridi
că la 105 (98 bărbați și 7 fe
mei). Printre bărbați se numără 
multi sportivi care au partici
pat la ediții repetate (în spe
cial boberii și schiorii). Noi 
nu am fost prezenti niciodată 
la probele de patinaj viteză 
și de skeleton sau săniuțe.

Acordînd pentru locurile 
1—6 punctajul obișnuit 7—5— 
4—3—2—1, cei mai eficace 
participanți la Jocurile Olim
pice de iarnă se dovedesc a 
fi: Sixten Jernberg (Suedia) 
care a acumulat la 3 ediții 
(1956—1964) în schiul nordic 
— 47,50 puncte; Lidia Skobli
kova (U.R.S.S.), în două edi
ții (1960—1964) la patinaj vi
teză — 45 puncte; Ivar Bal- 
iangrud (Norvegia), în trei 
ediții (1928—1936) Ia patinaj 
viteză — 44 puncte,- Clas 
Thunberg (Finlanda), la două 
ediții (1924—1928) în aceeași 
probă — 42,50 puncte.

Este clar — zice dl. Gore — 
începînd de marțea care vine 
voi urmări cu mare atenție 
Olimpiada de la Grenoble. Și 
nu numai din pricina între
cerilor. Nu numai, adică din 
cauza Iui Jean-Claude Killy, 
schiorul francez de la „alpi
ne", pe care-1 vor ataca (pre
cum pe Anquetil în Turul 
Franței) o sută de slalomiști 
dispuși și, în plus, capabili, 
să-1 detroneze acasă. Și nu 
numai din pricina hoherilor 
noștri, candidați, orice s-ar 
spune, la o medalie, cel puțin, 
și măcar de bronz. Și nu nu
mai din cauza turneului pre
liminar de hochei pentru ocu
parea unul loc în seria A, 
turneu la care participăm cu 
emoție, cu înfrigurare și cu 
orgoliul celor ce doresc să 
fie admiși în lumea mare. 
Deși mă întreb, neliniștit, dacă 
nu-i mai cuminte să rămînem 
fruntași în satul seriei B, 
decît (dar să nu cobim) codași 
în orașul A.

Dar, așa cum începusem să 
spun, nu numai, și poate că 
nu în primul rînd, rezultatele 
tehnice sînt acelea care incită 
curiozitatea mea de spectator 
al veacului. Alt rezultat mă 
interesează. Un rezultat pe 
care, de altfel, Olimpiadele de 
iarnă l-au obținut (foarte ciu
dat fenomen) încă înainte de 
deschiderea Jocurilor. Dar de 
ce zic rezultat ? Performantă ! 
Mai de seamă, mai rară si 
mai dificil de dobîndit decît 
orice record mondial... Pentru 
că, cea mai mare performan
tă a Olimpiadelor o constituie 
existența lor.

Intr-adevăr — a continuat 
dl G., nițeluș înflăcărat — să 
aduni toate, sau aproape toate 
țările globului pe un spațiu de 
cîțiva kilometri patiați sau 
într-o sală de patinaj (ceva 
mai mare decît O.N.U.), să 
le ții acolo, împreună, două

săptămîni încheiate și să de
clanșezi o întrecere care nu 
se preschimba-n război — iată 
un record, dar nu sportiv, ci 
un record mondial de civili
zație. Acest record n-a fost 
egalat și, cu atît mai puțin, 
doborit de nici o altă activi
tate umană a timpului.

Diplomații, acești specialiști 
ai coexistenței, n-au reușit! 
Să mai argumentez ? Adjecti
vele aruncate in Consiliul de 
Securitate de-a lungul anilor 
și bombele ce le-au însoțit 
vorbesc atît de gramatical...

Economiștii n-au izbutit să 
pună la punct temeinic și sta
bil nici un fel de comunitate 
internațională. Vezi sfîșierile, 
la ordinea zilei, ale Pieței Co
mune. Ca să mă limitez la un 
exemplu doar...

Cardiologii pun la inimă în- 
tr-atîta fiecare succes al ri
valilor de stadion medical, in
cit împotriva doctorului Bar
nard, de Ia Cap, s-au dezlăn
țuit mai dăunăzi atacuri grele, 
cîtiva profesori eminenti de- 
mareînd după toate regulile 
artei operațiunea de transplan
tare a cordului și cerînd ca 
al lor confrate să fie trimis 
în judecata forurilor de spe
cialitate pentru aventurism și 
alte lipsuri...

Nul Nu-i loc în lume pen
tru toată lumea. Cu o excep
ție : lumea sportului.

I-a fost dat acestui mic uni
vers să fie singurul depozitar 
al universalității, înfăptuite cu 
adevărat sub chipul Olimpia
delor. Ce victorie I Ce fasci
nantă victorie a repurtat spor
tul asupra parteneiilor săi de 
efort uman I Cea mai puțin in
telectuală dintre activitățile 
moderne s-a dovedit a 
mai inteligentă...

Mîine, istoricii 
despre Olimpiade ca despre 
un refugiu al rațiunii.

fi cea

vor vorbi

p. conf.
Al. M1RODAN

UNDE Șl CE MANINCA
OLIMPICII ?

în vederea alimentării spor
tivilor, ziariștilor, oficialilor și 
a personalului administrativ, la 
Grenoble au fost organizate 
mai multe restaurante și ba
ruri. Acestea sînt instalate în 
toate colțurile orașului și 
principalele stațiuni cum
fi Chamrousse și Autrans. Me
niurile au fost studiate pentru 
toate gusturile. Este normal 
ca japonezii și coreenii să nu 
mănînce aceleași lucruri 
scandinavii sau spaniolii.

in 
au

ca

In satul olimpic, sportivii 
vor găsi patru meniuri în fie
care zi: specialități meditera
neene și franceze, anglo-saxo- 
r.e și nordice, orientale și din 
centrul Europei.

în centrul serviciului de pre
să, un uriaș restaurant <_a"e 
se întinde pe 2900 mp va 
servi în fiecare zi un meniu 
tipic unei regiuni franceze. 
11 mari bueătari din Franța 
vor prezenta aceste preparate 
24 de ore din 24.

cîștigă 
medalie 
pentru 

să-i re- 
după

mai tînără 
la 

de iarnă 
concurenta 
la patinaj 

Cecilia 
la

riani care, în 1928, 
la vîrsta de 16 ani 
și 4 luni, 
prima sa 
de bronz, 
ca a doua 
vină exact
20 de ani (St. Mo
ritz, 1948). Un e- 
xemplu rar de 
longevitate într-un 
sport dur ca ho
cheiul pe gheață.

Cea
participantă 
Jocurile 
este 
engleză 
artistic
Colledge, care, 
Lake Placid (1932), 
nu avea decît 11 
ani și 2 luni și 
care, patru ani 
mai tîrziu, la vîrs
ta de 15 ani, deți
nea încă titlul de 
cea mai tînără 

cîș- 
unei

Dintre învingă
toarele la Jocuri, 
cea mai tînără 
este componenta 
cuplului german la 
patinaj artistic 
Maxi Herber (15 
ani și 4 luni în 
1936). La prima ei 
victorie olimpică, 
Sonja Henie era 
celei mai vîrstnice 
că: 15 ani și 10 
luni (1928).

Finlandeza Lu- 
dovika Jakobsson 
deține recordul 
cele mai vîrstnice 
învingătoare la 
Jocurile de iarnă, 
întrucît a 
o medalie 
(împreună 
țul ei, la
artistic perechi) la 
35 de ani și 9 luni 
(1920); a mai cîș
tigat o medalie de 
argint la 39 de ani 
și 6 luni și a ocu
pat un senzațional 
loc V la vîrsta 
43 de 
luni ! 
cordul 
vîrstă 
printre 
te, a fost stabilit 
în 1964, la Inns
bruck, de către 
concurenta germa
nă la proba de să
niuțe Minna Bldml 
(43 de ani și 
luni).

cîștigat 
de aur 
cu so- 
patinaj

AL 11-lea TITLU OLIMPIC
decernat acum, la 
echipei cîștlgătoare

...va fi 
Grenoble, 
a turneului de hochei pe ghea
ță. La întrecerile la care vor 
participa 16 reprezentative din 
trei continente vor mai fi de
cernate titlul de campioană 
mondială și cel de campioană 
a Europei. Pînă acum doar An
glia (1936) și Uniunea Sovietică 
(1956 și 1964) au reușit această 
triplă performanță.

Iată, în tabelul alăturat, pri
mele trei clasate la cele 33 de 
ediții ale campionatului mon-

dial de hochei, între care și 
cele 10 ediții ale Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Vorbind 
despre acestea din urmă, se 
cuvine să facem însă O preci
zare = prima ediție a turneului

• ••
olimpic de hochei pe gheată a 
avut loc în anul 1920, dar nu în 
cadrul Jocurilor de iarnă, cum 
s-ar putea 
ocazia J.O.
Anvers I

presupune, ci cu 
de... vară, de la

mai
Franz competitoare 

tigătoare a 
medalii de argint. 
Mai există . trei 
participante care 
nu au împlinit 12 
ani: englezoaica
Taylor (11 ani și 3 
luni în ■ 1932), nor
vegiana atît de ce
lebră mai tîrziu 
Sonja Henie (11 
ani și 10 luni în 
1924) și sudafrica- 
na Matthews (11 
ani și 10 luni în 
i960).

ani și
Dar 

absolut 
înaintată, 

participan-

Desen de MARIN PAUL

192» Anvers Canada S-U.A, Cehoslovacia
1924 Chamonix Canada S.U.A. Anglia
1928 St. Moritz Canada Suedia Elveția
1931 Krynica Canada S.U.A. Italia
1932 Lake Placid Canada S.U.A. Germania
1933 ‘ Fraga S.U.A. Canada Cehoslovacia
1934 Milano Canada S-U.A. Germania
1935 Davos Canada Elveția Anglia
1938 Garmisch Anglia Canada S.U.A.
1937 Londra Canada Anglia Elveția
1938 Fraga Canada Anglia Cehoslovacia
1339 Basel Canada S.U.A. Elveția
1947 Praga Cehoslovacia Suedia italia
1948 St. Moritz Canada Cehoslovacia Elveția
1949 Stockholm Cehoslovacia Canada S.U.A.
1950 Londra Canada S.U.A. Elveția
1951 Paris Canada Suedia Elveția
1952 Oslo Canada S.U.A. Suedia
1953 Zurich Suedia R.F.G. Elveția
1954 Stockholm U.R.S.S. Canada Suedia
1955 Krefeld Canada U.R.S.S. Cehoslovacia
1956 Cortina d’Ampezzo U.R.S.S. S.U.A. Canada
1957 Moscova Suedia U.R.S.S. Cehoslovacia
1958 Oslo Canada U.R.S.S. Suedia
1959 Praga Canada U.R.S.S. Cehoslovacia
1960 Squaw Valley S.U.A. Canada U.R.S.S
1961 Lausanne Canada Cehoslovacia U.R.S.S.
1962 Colorado Suedia Canada S.U.A.
1963 Stockholm U.R.S.S. suedia Cehoslovacia
1964 Innsbruck U.R.S.S. Suedia Cehoslovacia
1965 Tampere U.R.S.S. Cehoslovacia Suedia
1966 Ljubljana U.R.S.S. Cehoslovacia Canada
1967 Viena U.R.S.S. Suedia Canada
1968 Grenoble 7 7 8

Echipa de hochei 
a României a participat la 
ediții ale C.M.: 1931 locul X 
din 10 echipe, 1933 IX-12, 1934 
X-12, 1935 XII-15, 1937 IX-11, 
1938 XIV-14, 1947 VII-8, 1959 I 
— criteriul european, 1961 I — 
grupa C, 1963 III — gr. B, 1964

pe gheață
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II — gr- B,IV — gr. B, 1966 
1967 II — gr. B.

P.S. Mai înainte 
organizat campionatele 
diale au avut loc patru
de campionate europene: 1910 
Les Avants (Elveția), 1911 Ber
lin, 1913 MUnchen și 1914 Ber
lin.

de a se fi 
mon- 
editii

CAMPION OLIMPIC
de TONI SAILER

după părerea

Slalomul uriaș al celei da a VUI-a edi
ții a Jocurilor Olimpice de iarnă s-a 

desfășurat pe pantele stîncoase și 
abrupte care urcă de la Faloria la pasul 
Crocl...

...95 de concurențl din 20 de țări veniseră 
la disputa de pe pîrtia Ilio Colii. Alvera, 
un schior din Ampezzo, instalase 
aici peste 60 de porțl. Era prea mult. De altfel,
mea, șl pîrtia era prea lungă pentru un slalom uriaș.

De obicei, un slalom uriaș normal este parcurs aproximativ 
în 2 minute, sau două minute șl Jumătate. Dar pe pîrtia 
aceasta aveai nevoie de cel puțin 3 minute. Cine a cunoscut 
vreodată tensiunea psihică șl fizică pe care o pretinde un 
slalom uriaș știe ce înseamnă acest „prea”.

înainte de concurs nu ni s-a dat voie să coborîm pe pîrtle. 
Ca să recunoască parcursul, schiorii au trebuit să meargă pe 
marginea pîrtiei șl să observe, de la distanță, poziția fiecărei 
porțl. A fost o scenă destul de amuzantă — din păcate nu 
era prezent nici un fotograf — să îl vezi pe cei mal buni 
schiori din lume căznlndu-se să urce pe lîngă o pîrtle de 
doi kilometri șl Jumătate ca niște începători pe care l-a cu
prins, deodată, frica.

Pîrtia era foarte rapidă șl accidentată. In afară de asta, era 
plină, de sus și pînă Jos, de cocoașe perfide.

A sosit clipa fatidică. Folosind magnificul teleferic care 
se ridică dintr-o dată din fundul văii pînă la terasa de caL 
car a Falorlel, am urcat la statia de sus.

Ernst Hlnterseer avea numărul 3, Anderl Molterer 6, Walter 
Schuster M.' Eu primisem numărul 13 șl eram penultimul 
din grupul fruntașilor.

S-a discutat mult despre starea pîrtiei ; îi va avantaja pe 
cei ce pleacă primii, sau, dimpotrivă, pe ultimii 7 Noi, 
schiorii, n-am luat parte la această dezbatere. Dar pentru 
oficiali, pentru reporteri și pentru toată mulțimea care asista 
la Jocurile Olimpice de iarnă, tema aceasta a furnizat un 
bogat material de discuție, care a continuat să-1 preocupe 
pe specialiști și după terminarea probei. în ceea ce ne pri-

vește, aprecierile noastre s-au mărginit la 
' " ’ 10 pe

nici o
aceasta : „Cine nu face sub 3 șl 
pîrtia asta, mult prea lungă, n-are 
șansă la primele locuri".

Mulți ar vrea să știe despre ce 
concurențil înaintea unei probe atît 
sionantă șl Importantă. Cred; însă, 

auzi ar fi decepționat ; cea mal mare parte din 
timp noi nu discutăm nimic despre întrecere, nici despre 
schi, ci despre luoruri care nu au nici o legătură cu com
petiția. O discuție între schiori, ou puțin înainte de start, în
cepe cam așa :

— Emst, al salutări de la .Wokurka 1
— Wokurka ? Cine-1 păsărică asta 7
— Cum, n-o cunoști pe Wokurka î Iți trimite salutări.
— Mulțumesc pentru amabilitate, 

kurka asta !...
— Păcat I
— K păcat Intr-adevăr I Probabil 

ce 7 Spune-1 că o salut șl eu..,
— Pe cine 7
— Pe Wokurka.
— Care Wokurka 7 Nu cunosc pe
Ernst șl cu mine ne-am cerult împreună schiurlle șl ne-am 

pilit cu grijă canturile, sa sperăm că vor rezista de data 
asta I De curînd mal pierdusem încă o bucățică de cant. Așa 
se-ntîmplă cînd schlezl mal mult pe stîncl decît pe zăpadă 1 

Ia startul Ralph Miller. Este un american care se pare că la 
antrenament a atins viteza de 178 km pe oră. Dacă e In
tr-adevăr așa, va fi omul cel mal rapid din lume care utili
zează propriile lui mijloace.

După el, îl vine rîndul lui Emst. Arbitrul de ia plecare îi 
și pune mina pe umăr.

— Hal, Ernst I
Aproape pe negîndite, l-am strigat o încurajare.
Ernst se concentrează. Cînd credeam că își va da drumul, 

l-a oprit arbitrul. Ce s-a întîmplatî Uimiți, aflăm x o avalanșă

cei ce ne-ar

discută 
de pa- 

că

dar n-o cunosc pe Wo-

că-1 o fată nostimă. Știi

nimeni cu numele ăsta...

a blocat pîrtia. O dată prea puțină zăpadă j altă dată, prea 
multă :

După un sfert de oră care pare că nu se mal termină, 
Ernst poate, în sfîrșit, să la startul. O asemenea întîmplare 
poate face și pe omul cel mal calm să-șl piardă stăpînlrea de 
sine. Este, mi se pare, ca șl cum ai da unui flămînd o far
furie plină cu pateuri de came (ador aceste pateuri) șl i-ai 
spune : „mănîncă I" Dar în clipa în care el se repede să ia 
furculița îl oprești și îi spui că trebuie să mal aștepte 29 de 
minute. Totuși, Ernst a realizat 3:08,5. Cel mal bun timp, pînă 
acum. Bravo, Ernst ! Conduce în clasament. Dar numai pînă 
cind trece Molterer linia de sosire cu 3:06,4. Adrien DuviUard 
prietenul meu francez din Măgăve, la plecarea șl își dă dru
mul ca un „apucat". Timpul său : 3:07,9. Lupta pentru primul 
loc continuă. Walter Schuster se avîntă și trece prin porțl 
cu o viteză de săgeată, rămînînd mai multe secunde în echi
libru pe un singur schiu. Face 3:07,2 și se plasează în urma 
lui Anderl împingîndu-1 pe Duvlllard de pe locul al doilea 
pe al treilea.

Aceasta este situația cînd Iau, la rîndul meu, startul. An
derl și Walter în frunte, Iar Ernst al cincilea Austriecii nu 
șl-ar fi putut dori mal mult. Așadar, acum pot să cobor fără 
nici o grijă. Cu toate acestea, nu renunț la planul meu și 
țîșnesc cu toată viteza. Abia trec linia sosirii încheind cu o 
cristiană, că un italian se șl repede spre mine, foarte emo
ționat, agită brațele șl îmi vorbește plin de înflăcărare în 
potopul de cuvinte cu care mă copleșește înțeleg doar atît : „primo".

Să fiu eu primul 7 Puțin surprins îl răspund ;
— Să așteptăm cronometrajul oficial t
El nu înțelege, însă, dă violent din cap și-ml arată cu dege- 

3wîadiranul crono-metrulul oficial. Citesc pe el timpul meu:
Anderl este șl el lîngă mine
— Toate trei medaliile sînt ale noastre, Toni I strigă el 

M-al întrecut cu peste șase secunde I...
Nu-mi vine să cred. După cursă cineva a făcut un calcul. 

™ primele șase secunde după mine nu-i nimeni în clasament 
dar în următoarele șase secunde se înghesuie nouă con
curent!. Le-am „scapat", cum zic gazetarii. Anderl se conso
lează cu gîndul că m proba următoare va fi rîndul Iul, așa cum 
se întîmpla de obicei între noi. Sînt foarte mulțumit de 
Walter Schuster. Pînă acum a cam avut ghinion șl, în urma 
unul accident mal serios, a renunțat la concursuri Umn de 
trei ani. în locul lui, oricare altul ar fi abandonat concursu- 
rile. Dar el a rămas alături de noi șl a cîștigat o medalie J

Se®*’ doUă mecluil de hochei, are loc decernarea
premiilor. Este un moment frumos. Cînd vedem dranelul rm 
nebcruprindera^mo !̂a.OatarS & UmP C® S® CÎntă imnul ausWac

Totuși — ce curios I — în ajun, cînd se aflau pe podiumul 
de onoare campioanele noastre Putzi Frandl și Thea Hochlelt- 
ner, solemnitatea aceasta m-a emoționat mal mult decît 
astăzi cînd sînt eu în cauză Probabil că un simplu spectator 
resimte mal puternic impresiile de felul acesta decît cel ce 
se află pe podiumul de onoare.
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Dinamo București se antrenează azi în „familie" pe terenul din șos. Ștefan cel Mare.
în fotografie, un aspect de la jocul Dinamo București — Dunărea Giurgiu, disputat in cursul 

săptămînii.
Foto : M. RĂDULESCU

„INTENȚIONEZ SĂ MĂ RETRAG ti
• ••

CONSTANTIN CHIRIAC: „Sînt pentru arbitraje
largi, dar in limitele regulamentului

c. s. m. Reșița 
poate ieși 
din impas?

Pe la jumătatea anului 1964, 
s-a primit la redacție o cores
pondență a unui antrenor mal 
puțin cunoscut din Brașov.

Scrisoarea — care conținea 
observații pertinente asupra 
fotbalului nostru și oferea su
gestii demne de luat în seamă 
— ne descoperea, pe lîngă un 
om profund atașat fotbalului, 
un ochi clarvăzător și un spi
rit întreprinzător. (Iar cunoș
tința ulterioară ne-a întărit 
convingerea),

„Va fi, cu siguranță, o mînă 
forte" —- considera pe atunci 
Ziarul și făcea, în consecință, 
recomandările de rigoare.

Anii au trecut însă șl nu
mele său a continuat să rămînă, 
pentru cei mai mulți, anonim.

De curind, am avut surpri
za unei noi scrisori venită de 
Ia Ivan Filimon Trifu (acesta 
este numele cunoștinței noas
tre). Urmînd aceeași linie — a 
bunelor intenții — el ne invită 
la reflecții asupra stadiului ac
tual? al fotbalului la noi și in
dică unele soluții destul de 
valoroase.

„în ceea ce mă privește —- 
Inertele el resemnat—intenționez 
6ă mă retrag" (7 !). Am pornit 
pe urmele sale. L-am descope
rit greu, la o echipă anonimă 
din campionatul orașului Bra
șov. Era în antrenament. Lucra 
cu băieții săi un exercițiu : dis
tribute la diferite distanțe de 
un zid de piatră — anume con
struit ~ aceștia exersau „stân
gul".

— Un jucător complet tre
buie să stăpînească tehnica 
execuțiilor cu amîndouă picioa
rele — na spune el. Pentru 
a-ți însuși deprinderea de a 
lovi cu stângul — capitol la, care 
majoritatea jucătorilor noștri 
Stat deficitari — trebuie să lu
cres^ in fiecare zi, cel pufin o

oră. Așa procedam noi cînd 
eram în Italia 1

Nu, n-a vrut să epateze ! 
Imediat a regretat comparația. 
De altfel, amintirile nu-i fac 
decît singe rău. cum aveam să 
mă conving puțin mai tîrziu.

★
fotbalului de cla
mărilor vedete ale 
l-au chemat de

a-

a

AUREL CRÎSNIC

O știre care tadollază lu
mea fotbalului din țara noa
stră i a încetat din viață, în 
etate de 43 de ani. Aurel 
Crîsnlc, fostul portar al 
echipei Jiul Petroșenl.

Sportiv valoros, internațio
nal, el « constituit un exem
plu de conduită, atît pe 
renurile de sport cît jl 
Viața de toate silele.

Aurel Crîsnlc rămtae 
amintire Vie ta sufletele 
turor acelora care l-au 
pbscsrt» ' --1 1 *

te
ta

Tentațiile 
să, atracția 
stadioanelor 
tânăr în Europa. A jucat în 
Italia (trei ani în prima ligă), 
apoi a plecat în America Lati
nă și s-a stabilit în Peru, ju- 
cînd mai mulți ani la Univer- 
sitario din Lima. Incheindu-și 
activitatea campetițională, se 
înscrie la cursurile de antrenori 
organizate în capitala Perului 
(aici l-a cunoscut pe Heriberto 
Herrera), iar apoi, patru ani, 
antrenează în Lima.

Gîndurile, însă, îi erau per
manent Ia țara sa natală. .Voia 
să învețe, să acumuleze cît 
mai mult ca să ajute apoi fot
balul românesc. A reținut tot 
ce i-a oferit practica de jucă
tor și antrenor, a studiat și 
conspectat (dosarele doldora de 
fișe mi-au confirmat acest lu
cru) tot ce a considerat bun în 
literatura Sudului și, înarmat 
până în dinți, s-a întors cu ani 
în urmă în patrie.

Și-a luat o echipă de cate
gorie inferioară avînd neclintita 
credință că, chiar pornind de 
la acest niv.el, poate realiza lu
cruri mari. „Totul ar fi fost 
posibil — Își exprimă el azi 
convingerea — dacă nu mi s-ar 
fi pus bețe-n roate".

Din decență n-a vrut fă ne 
declare sursa amărăciunii luî. 
Am căutat-o noi.

Anul trecut, echipa sa, 
A.C.F.R. Brașov, trebuia să 
promoveze în C, însă o „deli
berare" de culise i-a rezervat 
o altă soartă. Antrenorul a 
strins din dinți și a luat-o da 
capo; i-a fost mai greu, pen
tru că cinci titulari au prefe
rat avantajele unei categorii 
superioare. La sfîrșitul actualu
lui tur, A.C.F.R. era pe locul 
doi, cu 10 puncte. Iluzii de 
moment, pentru că turul nu s-a 
încheiat la fluierul final al ar
bitrului, ci a continuat la o altă 
masă verde (asociațiile din Pre
deal și Ghimbav confirmă) cînd, 
In clasament, s-au operat rema
nieri din cele mai bizare : cei 
de pe locul șase, cu 8 puncte, 
au ajuns, miraculos, pe primul 
loc, cu 14 puncte, cel de pe 
locul doi, cu 10 puncte, au co- 
borît pe locul șase, cu 8 puncte.

în fața acestui „miracol", an
trenorul Trifu intenționează să 
se retragă din activitate.

în această perioadă de „re
construcție" a fotbalului, cînd

solicităm sprijinul tuturor ace
lora care dovedesc capacitate și 
voință, un om cu experiență, 
care ar putea fi de un real 
foloa este ținut pe „tușă" de 
opacitatea cîtorva care își
pără cu vehemență scaunul 
și care și-au creat falsa aureo
lă de oameni capabili și pri- 
cepuți. (Se vede, desigur ! Si
tuația „înfloritoare" a fotbalu
lui brașovean o confirmă 
deplin).

Nu este oare timpul să 
dreptăm lucrurile ? Ne-ar 
teresa și părerea federației 
specialitate.

pe

în- 
in- 
de

N. MUȘCELEANU

/ N
© Săptămîna a- 

ceasia, clubul sus
ținătorilor echipei 
.Progresul a înre
gistrat încă 60 de 
înscrieri. Pînă în 
prezent, numărul 
total al susțină
torilor se ridică 
la 273. Și un ! 
mănunt de Iod 
neglijabil: totâ '
sînt cu cotizația ( 
la zi.,

• Sorții au de
cis 1 în prelimi
nariile campiona
tului mondial din 
1970, vom juca cu 
Portugalia, Grecia 
și Elveția. In săp- 
tămînile care ur
mează, federațiile 
naționale trebuie 
<să cadă de acord 
asupra datelor 
disputării partide
lor țur-retur. 
Poate că ar fi 

bine dacă federa
ția noastră ar 
lansa invitații ce
lorlalte foruri 
pentru o întâlnire 
la București, un
de să se discute

ăl

AUTO-PĂCĂLELI TIMIȘORENE!

hS
„6e mi.,Multa vreme, rubrica 

boastră Reflectă complex desfă
șurarea S,cupel F.R.H.", subli
niind deseori utilitatea acestei 
tiompetițil-punte aproape obli
gatorie (pentru cine țintește con
solidarea performanțelor) între 
șezonul de toamnă ti eel de 
primăvară.Astăzi» însă» nu vom publica 
rezultate eau cronicii d — nu 
din vina noaatrj •- vom folosi Spațiul rezervat pentru relata
rea unui neplăcut epilog timi
șorean.

Pe scurt; Ia ediția actuală a 
„Cupei FJtH." Șlrau anunțat 
participarea; printre altele, for
mațiile divizionare Universitatea 
I, universitatea H. Constructorul 
șl Liceul nr. (. Recenta finală 
orășenească a competiției femi
nine a desemnat ca învingă
toare — deci, cu dreptul de a 
participa la etapele superioare — 
echipa Liceului nr. 4. Toate bune,- 
dar ;,7“-<le 'elevelor nu avea, 
inițial, nid o șansă la acest loc. 
Șe poate spune, desigur, că în- 
i,-o întrecere sportivă sînt po
sibile cele mal mari surprize. 
Acum; însă; a fost vorba de 
altceva.

Nici jucătoarele de Ia Univer
sitatea I (antrenor C. Lache), 
nici cele de la Constructorul 
(antrenor T. Sfercoclu) n-au vrut 
să cîștige, în ruptul capului, fi
nala orășenească. Ar fi urmat 
alte meciuri — cu. emoțiile și... 
complicațiile lor. Șl așa a în
ceput jocul păcălelilor. Universi
tatea pierde (șl e foarte mulțu
mită) prin neprezentare, Con
structorul pierde (și e tot atît 
de .mulțumită) to fața unor

echipa evident inferioare va
loric. Federația este (7) ast
fel păcălită șl cele două echipe 
își văd în liniște de treburile 
XOȚ.

Cum Tămlne însă cu prestigiul 
acestor formații ? (Universitatea 
ocupă primul loc în clasamentul 
divizionar. Constructorul — 
locul IH I).

Cum rămîne cu respectul da
torat publicului, numeroșilor 
suporteri timișoreni ?

Cum rămîne cu pregătirea a- 
cestor echipe care urma să se 
desăvârșească — în toate com
partimentele — cu prilejui aces
tei competiții oficiale 1

Cum rămîne cu cheltuielile de 
organizare șl cu timpul pierdut 
pentru o prezență care — așa 
cum a fost înțeleasă — putea 
să lipsească 7

Pentru orice eventualitate au 
fost pregătite și scuzele. Printre 
ele, una care trebuie amintită 
în mod deosebit. Universitatea : 
„Am avut patru jucătoare la lo
tul național. Deci..." Să spunem 
însă că Universitatea are două 
echipe în divizie șl — firesc — 
un mare număr da jucătoare. 
Dar mal este ceva. Echipa care 
n-a putut să joace în „Cupa 
F.R.H." fără cele patru jucă
toare. n-a scos o vorbă atunci 
etnd, la sfîrșitul lunii noiem
brie, a plecat în Iugoslavia. 
Tot fără Nemeț, Anca, Frantz și 
Szekell • Așa stînd lucrurile, cum 
și pe cine a păcălit liderul ti
mișorean 7 Desigur, aceeași în
trebare, sportivilor șl antrenoru
lui de la Constructorul. Dacă 
echipa n-a ajuns nlei în finala 
orășenească, plerzînd meciuri în 
care pornea favorită, cum — 
șl cu ce rezultate — va parti
cipa la turneul, programat la 
începutul lunii martie, în... Po
lonia 1 (Ce părere are în aceas
tă privință federația de specia
litate ?).

Nu cumva se adeverește vor
ba : „Cînd vrei să păcălești pe 
altul, fii atent să nu ieși tu în
suți păcălit” 7...

Silviu FLORF.SCU

Zilele trecute, la redacție a 
sosit o scrisoare din Reșița. Un 
grup de simpatizanți ai C.S.M. 
— printre care 
Crîsta 
gă să 
mise, 
ajuta 
critice 
reșițeahă. Iată < 
scrisoarea :

„Cei care vă scriu sînt 
muncitori și tehnicieni ai Com
binatului Siderurgic Reșița. 
Sintem dezamăgiți de locul (13) 
pe care-l ocupă echipa C.S.M. 
in clasamentul seriei a II-a a 
diviziei B. Considerăm că si
tuația actuală se datorează con
ducerii clubului (Ion Mitrea — 
președinte), precum și secției 
de fotbal. In conducerea clu
bului se află, de cîțiva ani, o 
persoană care nu are nimic co
mun cu sportul. Firește, o a- 
semenea problemă, a alegerii 
unei persoane corespunzătoare, 
putea fi rezolvată aici. Dar, 
așa ceva nu s-a întâmplat de
oarece adunările de alegeri, șe
dințele de analiză se țin cu 
ușile închise. Da asemenea ma
nifestări sînt invitați numai 
prietenii președintelui, iar ade
vărata iubitori de sport nu sînt 
primiți. De fapt, vechii acti
viști sportivi sînt îndepărtați, 
deseori cu brutalitate. Oare in 
conducerea secției de fotbal 
nu-și găsesc locul foștii jucă
tori ai echipei (divizionari A 
și chiar internaționali), oameni 
harnici șl cu inițiativă ?

Acestea sînt cauzele care au 
făcut ca la meciurile de fotbal 
ale echipei C.S.M. să nu par
ticipe mai mult de 1000 de 
spectatori, iar numărul mem
brilor susținători să se 
reze cu fiecare zi.

In încheiere, dorim 
Reșița să se organizeze 
liză a activității secției 
bal, la care să participe toți 
iubitorii de sport. In acest fel, 
activitatea fotbalistică din ora
șul nostru ar putea progresa".

P. lenea, C. 
și Ion Pavăn — ne roa- 
publicăm rîndurile tri- 

sperînd că astfel vom 
la depășirea perioadei 
prin care trece echipa 

ce cuprinde

T I M
această proble
mă...

® Antrenorul 
C. Teașcă ne-a 
făcut noi precizări 
cu privire, la pro
gramul de pregă
tire al echipei 
clujene : săptămî- 
na viitoare „U* 
Cluj va poposi Ia 
Predeal pentru 
cîteva zile, apei 
va susține un 
meci la Cîmpina 
(cu Petrolul); du
minica viitoare va 
juca cu Rapid în 
Giulești, iar pe 25 
februarie se va 
deplasa în R. P. 
Ungară, la Sze
ged, unde va în
tâlni echipa lo

cală.
Clubul Stea- 
trimis secțieiua a

de fotbal a ziaru
lui o invitație la 
ședința de analiză 
a activității cen
trului de copii și 
juniori. Vom par
ticipa I

® Cornel Popa, 
Nelu Nunweiller, 
Dinu și Ștefan au

POIANA BRAȘOV, 3 (prin 
telefon). Un soare cald, o ză
padă bună și o organizare ex
celentă au conferit „Cupei 
Tractorul", care a început sîm- 
bătă (totuși...), un cadru de 
bun augur. Atractivitatea con
cursului a fost sporită și de 
disputa deosebit de echilibra
tă, diferențele minime fiind la 
ordinea zilei. A plăcut în spe
cial cursa seniorilor, în care 
primii clasați au furnizat o 
luptă sportivă de toată frumu
sețea. De altfel, un amănunt 
cu totul ieșit din comun a dat 
savoare de inedit cursei se
niorilor : cel mai bun timp a 
fost realizat de Nicolae Sfetea, 
care nu a fost însă răsplătit 
decît de propria satisfacție, în- 
trucît nu este legitimat la nici 
un club! Considerăm că se 
cere rezolvată situația acestui 
fondist fruntaș, care ne-a re
prezentat și ne va reprezenta 
cu cinste peste hotare, chiar 
în cadrul apropiatei Balcania
de, dar nu-și poate vedea în
cununate, în. toată puterea cu- 
vîntului, eforturile din cauză 
că nu i se dă dezlegarea. Iar 
aceasta deși transferul pe linie 
de producție este de mult e- 
fectuat. Poate că federația...

Carol GRUIA
corespondent principal

micșo-

ca la 
o ana- 
de fot-

ele-

părți 
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din 
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cu 

elevii 
i cu 
din activi- 
internațio- 

a fotbaliș- 
iar dinamo- 
cu super teri 
meleagurile

fost oaspeții 
vilor din Brezoiu. 
Simpozionul pe 
teme fotbalistice 
s-a bucurat de 
succes și a durat 
cîteva ore. Fieca
re
s-a ales 
ceva : 
Brezoiu 
presii i 
tatea 
nală 

tilor, 
viștii 
Pe 
argeșene.

• Pe stadionul 
„23 August" din 
Baia Mare au fost 
lăsate în părăsire 
plasele celor două 
porți. Din luna 
noiembrie, ele 
stau montate pe 
barele porților. 
Stricăciunile pro
duse de intem

periile iernii vor 
fi remediate pro
babil (sau vor fi 
cumpărate 
plase noi), în 
nul primului 
al returului.

Din banii

alte 
aju- 
meci

cui ?

Rezultate tehnice : seniori 
(15 km): 1. Gh. Bădescu (Di
namo) 53:12; 2. Gh. Cincu (A.S.A.) 
53:13; 3. St. Drăguș (A.S.A.)
53:28; 4. M. Cojan (Tractorul)
54:44; 5. D. Zangor (A.S.A.)
54:47; 6. N. Sumedrea (Tracto
rul) 56:02; 7. N. Țeposu (Stea
gul roșu) 57:47 ; 8. C. Arghiro- 
pol (I.C.F.) 59:17; h.c. N. Sfetea . 
(individual...) 52:19;
(5 km): 1. Marcela
(Dinamo) 20:42; 2. Eugenia Pi- 
vodă (A.S.A.) 21:48; 3. Rodica 
Cimpoia (A.S.A.) 21:59; 4. Elena 
Popa (Șc. sp. Rîșnov) 26:14; 5. 
Gabriela Bighiu (I.C.F.) 26:19; 
juniori (5 km): 
(A.S.A.) 18:18; 2.
torul) 18:40; 3. I. Benga 
torul) 18:42; 4. I. Tudor 
mo) 19:20; 5. N. Stoian 
torul) 19:21; junioare (3 km) :

senioare
Leampă

1. I.
I. Urs

Vestea
(Trac- 
(Trac- 
(Dina- 
(Trac-

O NOUĂ ÎNTRECERE

După „Cupa de iarnă", iubi
torii tenisului din Capitală vor 
avea ocazia să urmărească o 
nouă competiție de tenis. Este 
vorba de „Cupa Steaua" care

începe astăzi, în sala clubului 
organizator din calea Plevnei 
114.

Ca și în concursul prece
dent, vor lua parte fruntașii a- 
cestui sport de la noi. Se vor 
desfășura meciuri numai la 
probele de simplu femei și sim
plu bărbați.

Programul 
zilnic (pînă la 
clusiv), între 
18-23.

este următorul :
12 februarie in- 
orele 9—15 și

care susțin că 
cei vinovați de 
partidele n-au

oprită 
să fie 
parte, 
corni-

auzite voci 
arbitrii sînt 
faptul că 
cursivitate, că boxerii nu se 
angajează în schimburi de 
aproape, de teamă să 
sancționați. Au, oare, 
asemenea păreri ?

nu fie 
temei,

în marile confruntări in
ternaționale disputate în ul
mii ani, arbitrii au intervenit 
din ce în ce mai rar în lupta 
boxerilor, cînd aceasta se 
desfășura, bineînțeles, în li
mitele prevăzute de regula
ment. Așa numita „luptă li
beră" a dat naștere, deseori, 
unor spectacole de calitate 
superioară, directorii de ring 
fiind, în aceste cazuri, simpli 
spectatori. Dar, era de-ajuns 
ca un boxer să se găsească 
în cit de mică dificultate, 
pentru ca lupta să fie 
și pugilistul respectiv 
numărat. Pe de altă 
cînd arbitrul constata
terea unei infracțiuni, el 
sancționa, fără ezitare, pe 
cel vinovat. Așadar, pe de o 
parte, arbitraje „largi”, iar 
pe de altă parte, exigență 
maximă față de acțiunile ne- 
regu’amentare.

Acesta este, deci, pulsul 
arbitrajelor, la ora actuală. 
Sînt, oare, arbitrii noștri în 
pas cu orientarea dată de 
A.I.B.A. ? Despre unele as
pecte privind această pro
blemă am discutat, recent, 
cu reputatul nostru arbitru 
A.I.B.A., Constantin Chiriac.

C. Chiriac. Pe ringurile de 
peste hotare, lupta liberă 
este foarte apreciată, atît de 
de arbitri, cît și de către 
spectatori. Pot afirma, insă, 
că și noi avem oficiali (ca 
Marin Stănescu, Virgil Caza
cu, Petre Epureanu, Dumi
tru Dimulescu etc.), care, în 
ultimul timp, au înțeles să 
contribuie la reușita unor 
meciuri, neintervenind decît 
atunci cînd era absolut nece
sar. Remarc, cu satisfacție, 
că în ultimul timp colabora
rea dintre arbitru și antre
nor este mai strînsă. datorită 
faptului că la lecțiile de an
trenament, din diferite săli, 
participă și oficiali. Aceștia 
exersează — ei înșiși — felul 
cum se plasează, corect, o 
lovitură și conduc, totodată, 
meciuri-școală.

REP. Deseori s-au făcut

parte.C. Chiriac. Doar in 
Colegiul central a dat, din 
timp, indicații precise arbi
trilor, în privința Juptei li
bere, mergînd chiar Dină la 
sancționarea celor care inter
vin inoportun. Dar, poate 
lăsa arbitrul ca lupta să de
curgă liber, cînd un boxer 
schițează, de pildă, o acțiu
ne de atac, iar celă'alt il ia, 
pur și simplu, în brațe ? De
sigur că nu. Adevărul este 
că mulți dintre pugiliștii noș
tri îi obligă pe arbitri să in
tervină, deoarece nu știu 
să-și pregătească atacurile. 
Ei își pregătesc, în schimb, 
minute în șir, loviturile deci
sive care, adesea, sînt ne- 
regufamentare, sau se arun
că, necontrolat, asupra ad
versarilor. îmi amintesc că 
boxeri ca Dobrescu, Fiat, 
Chendreanu, Cazacu ș.a. n-au 
prea avut de suferit din par
tea arbitrilor. Aceasta, pen
tru că acțiunile lor de aproa
pe erau corecte, aveau cursi
vitate.

REP. Și, totuși, unii dintre 
oficialii noștri, în dorința de 
a se face remarcați, abuzea
ză de ' comenzi ca „stop", 
„breack"..,.

C. Chiriac. Este adevărat. 
Dar nu numai pentru a se 
remarca. Arbitrii respectivi 
intervin pripit și datorită ne
cunoașterii regulamentului,

deși acesta stipulează clar că 
lupta liberă trebuie încu
rajată. Ei confundă, deseori, 
eschivele cu atacul cu capul 
înainte, dăunînd, astfel, cali
tății spectacolului. Tocmai 
pentru a se evita, pe cît po- 
sibiJ, astfel de erori, Colegiu] 
central a găsit ca absolut 
necesară prezența arbitrilor 
în sălile de antrenament. Re
marc, cu satisfacție, că în 
ultimul timp, directorii de 
luptă au înțeles să accepte 
Jupta liberă, să dea cursivi
tate meciurilor. Vom perse
vera pe acest drum. în ceea 
ce mă privește, sînt pentru 
arbitraje „largi”, dar în Și- 
mitele stricte, permise de re
gulament. Precizez, totodată, 
că la recenta consfătuire pe 
țară a arbitrilor s-a hotărît 
să se manifeste exigență ma
ximă față de infracțiunile 
tiare săvîrșite de boxeri. 
Pentru edificarea mea asupra 
modului cum se orientează 
arbitrii străini la mările 
competiții internaționale, am 
făcut o statistică. Am urmă
rit, atent, la fața locului, sau 
Ia televizor, aspecte de ia 
meciurile disputate la cam
pionatele europene de Ia 
Berlin, Roma, și de la ulti- 
mo’e J.O. Ei bine, 85 la sută 
din avertismente le-au pri
mit acei boxeri care acțio
nau neregulamentar (lovituri 
cu partea exterioară a mănu
șii, țineri. împingeri etc.), și 
numai 10 la sută cei care 
boxau cu capul inainte (în- 
cercind schimburi la corp), 
fără să pericliteze, însă, in
tegritatea adversarilor. A- 
ceasta înseamnă că lupta a 
fost lăsată să decurgă cît mai 
liber. Așa se va întâmpla, 
fără îndoială, și la J.O. din 
Mexic. De aceea, și noi vom 
încuraja pe acei pugiliști care 
vor executa o gamă cît mai 
variată și corectă de proce
dee tehnice, dar vom fi 
drastici cu boxerii care fo
losesc acțiuni flagrant nere
gulamentare.

Interviu consemnat de 
R. CÂLARĂȘANU

Programul excursiilor care se atribuie la concursul
special Pronoexpres din 1 februarie 1368

La concursul special PRO
NOEXPRES din 7 februarie 
1968, care se desfășoară după 
o nouă formulă tehnică, se a- 
tribuie din fond suplimentar 
autoturisme în număr nelimi
tat, 20 autoturisme prin tragere 
la sorți, 50 excursii în U.R.S.S., 
50 excursii în Italia și valoroase 
premii în bani.

Programul excursiilor defi
nitivat de O.N.T. CARPAȚI, 
este următorul :

U.R.S.S. — Nopțile Albe — 
14 zile; Kiev: excursie la Mu
zeul de stat al artei ucrainiene, 
plimbare cu vaporul pe Nipru; 
Leningrad : turul orașului, vi
zitarea crucișătorului Aurora, a 
catedralei Isaevski, Ermitajul, 
Petrodvoreț, fortăreața Petro
pavlovsk, orașul Pușkin ; Mos-

cova: turul orașului, 
nul. Sala armelor, muzeul 
nin, Galeriile Tretiakov, 
zeul Pușkin.

Kremli-
Le-
mu-

ple-ITALIA 8 zile : ziua I : 
care cu avionul TAROM, tran
sfer aeroport. Roma : cazare, 
program facultativ ; ziua a II-a: 
turul orașului cu vizitarea Pie- 
ții Sf. Petru, Vaticanul, Arcul 
de triumf al lui Titus ș.a.; ziua 
a IlI-a: continuare tjir de 
oraș: Coliseumul, Via Appia,
Pantheonul Galeriilor, Piața 
Veneția, Fîntîna Trevi ș.a.; 
ziua a IV-a : plecare spre Na
poli, turul orașului cu vizita
rea Pieții și a Palatului Muni
cipal, Gara Maritimă, Piața și 
Statuia Martirilor pentru In
dependența Italiei ș.a.; ziua a 
V-a: plecarea în excursie la

Pompei, vizitarea săpăturilor 
arheologice, plecare spre Amaț- 
fi, vizită Sorrento; ziua a Vl-a: 
plecare în excursie la Capri, 
vizitarea insulei, a Grotei al
bastre, plecare spre Napoli; ziua 
a Vll-a: vizită la Napoli, ple
care spre Roma, program fa
cultativ; ziua a VIII-a: vizita
rea Romei, ' plecare "du avionul 
ia București.

La concursul, special Prono- „ 
expres din 7 februarie a.c. cu 
15 lei se poate participa la 
toate cele 7 extrageri. Marți 6 
februarie, ultima zi pentru 
procurarea biletelor.

Săptămîna viitoare
UN CONCURS REUȘIT

Concursurile tinerilor pati
natori de viteză continuă. La 
Tușnad au avut loc recent în-

1. Maria Barabaș (Dinamo) 
16:02; 2. Lucia Barabaș (Tracto
rul) 17:08; 3. Ana Tamassi (Di
namo) 17:57.

Duminică se vor disputa șta
fetele mixte din cadrul „Cupei 
Tractorul" (în Poiana Brașov), 
ștafeta de biatlon din cadrul 
întâlnirii de tineret România 
— R.D. Germană (în Poiana 
de Jos), un concurs de slalom 
special rezervat 
inițiere și școlilor 
regiunea Brașov 
precum și „Cupa
(la Brașov) pentru fondiștii șco
lilor profesionale.

centrelor de 
sportive din 
(în Kantzel), 
Dezrobirea"

Ladislau Karda 
Patakfalvi

pe ecrane
trecerile ediției a II-a a „Cu
pei C.S.M. Cluj", rezervată ju
niorilor și copiilor. Bilanțul a 
fost pozitiv : participare nume
roasă, gheață corespunzătoare, 
rezultate bune, două dintre ele 
constituind noi recorduri repu
blicane.

Iată noile recorduri, care ur
mează să fie supuse federației 
spre omologare: copii 11—12 
ani — 300 m și 500 m Ladislau 
Sztankovits (C.S.M. Cluj) 36,8 
și, respectiv 61,9 (v. r. 37,1 și- 
respectiv, 63,5).

Cîștigă lorii celor patru cate
gorii de participanți: cat. 11-12 
ani; băiefi — Ioan Kantor 
(C.S.M. Cluj) 183,71 p; cat. 13-14 
ani: fete — Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) 183.900 p; băieți— 
Eugen Imeci (Agronomia Cluj) 
231,263 p; juniori cat. 15-16 ani: 
fete — Sanda Bărbulescu (Di
namo Buc.) 220,933 p; băieți — 
Gh. Varga (Agronomia Cluj) 
221,582 p; juniori 17-18 ani: fete 
— Ileana Antal (Avîntul M. 
Ciuc) 250,882 p; băieți — Mi
hai Bărbulescu (Dinamo Bucu
rești) 231,340 p.

Clasamentul pe echipe 1 1. 
C.S.M. Cluj 34 p, 2. Agronomia 
Cluj 27 p, 3. Dinamo București 
14 p, 4. Avîntul M. Ciuc 7 p. 
5. Dinamo Brașov 5 p.

ÎN SĂPTĂMÎNA 5-11 FEBRUARIE

La cinematograful TIMPURI NOI
DIN CAPITALĂ

un nou program de scurt-metraje
românești

IO, MIRCEA VOIEyOD...
scenariul și regia : Dumitru Done 
imaginea : Willi Goldgraber

DAȚI-MI UN CALMANT
Șiscenariul 

imaginea
PUNEA NOASTRĂ...

scenariul 
imaginea : Vasile Nițu, Petre Gheorghe, Tiberiu 
Olasz

LAURI CELOR MAI BUNI
scenariul și regia : Marius Oniceanu 
imaginea : Costea lonescu-Tonciu, Willi Gold- 
graber, Ștefan Ficher

MIRACOLE
scenariul și regia : Paul Cojocaru 
imaginea : Laurențiu Mărculescu

ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 12

regia : 
Francisc

Și regia :
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A JOLURILOR OLIMPICE DE IARNA
J iirnal
ocazional

• Vechea noastră cunoștință, Lacroix
• Diamante pentru Killy

la probele olimpi
că în ciuda aspre- 
ale piftiei, princi-

ne 
un

este 
cam-

con.-ai 
adreseze, 
Killy, cu

Deschiderea oficială a pîr
tiei pentru antrenamente a 
.suscitat un interes cu totul de
osebit. îndată după efectuarea 
primelor coborâri, așii schiului 
mondial au fost supuși unor a- 
valanșe de interviuri, poate mai 
dificil de satisfăcut decît în
seși cerințele pantelor de la 
•Chamrousse. Agitația este cu 
atît mai mare eu cit, in aceste 
momente,' oricine ia startul (ne
oficial, bineînțeles) este un 
prezumptiv campion olimpic sau, 
într-un termen care 
desigur mai agreabil, 
pion potențial.

Totuși, bătrinil ași 
deiului știu cui să se 
așa incit Jean-Claude
o calitate în plus față de cei
lalți — calitatea de gazdă — 
nu s-a putut sustrage nici în
trebărilor noastre. „Pista de 
coborîre este — în starea ac
tuală — atît de bine pusă la 
punct, în privința calității ză
pezii și a celorlalte amănunte 
tehnice, incit nu va îngădui 
nici un fel de eroare, indife
rent de proporțiile ei, celui 
care urmărește să cîștige. Să 
nu vi se pară paradoxal ceea 
ce spun, pentru că pe o ase
menea pîrtie cea mai neînsem
nată ezitare se reflectă direct 
în rezultat și acest lucru nu 
mai depinde de piriie, oi de 
concurentul însuși. Pentru că la 
viteze de peste 100 km Pe oră, 
care vor fi realizate mai mult 
«a sigur și de către mai mulți 
concurenți, fiecare amănunt se 
amplifică de cel puțin 100 de 
ori".

Considerații mai proaspete 
despre proba de coborîre ni 
le-a relatat Guy Perillat: „Da
că pirtia de la Chamrousse pare 
un adevărat bulevard pentru 
schi, prin lărgimea sa ca și prin 
felul cum a fost amenajată, bă
tătorită pe toată lungimea de 
soldați, dacă ea nu are por
țiuni dramatice ori de-a drep
tul periculoase ca pirtiile de la 
Hahherikamm sau Kitzbiihel 
ori chiar Megfeve, asta nu tre
buie să dea impresia unor faci
lități cate de fapt nici nu 
există..." După părerea cunoscu
tului campion francez trei vor 
fi punctele cheie ale traseului 
de la Chamrousse și anume: 
„Imediat după plecare, la nu
mai 300 m apare un viraj nu
mit „Virajul culoarului", eare 
trebuie neapărat prins pentru 
a-ți asigura angajarea pe cana
lul oare urmează. Apoi vin cele 
trei viraje de la Balme, înain
tea „Zidului grotelor" o ruptu
ră brutală a pîrtiei eare trebuie 
bine „suptă" pentru a nu-i a- 
runca pe concurenți ca de pe 
o trambulină, 
dificil se află 
care pătrunde 
Krieg", urmat 
pile lui Emile

La ora 10 au început verti
ginoasele „plonjoane" ale schio
rilor aplini.

Atmosfera puțin sumbră, 
dacă nu chiar apăsătoare, care 
se crease în urma discursului

Al treilea punct 
Înaintea S-ului 

pe „Culoarul 
imediat de „Gro- 
Allais".

de deschidere a sesiunii C.I.O., 
s-a destrămat sau nu a' ajuns 
în rândurile participanților.

Schiul pare mai sănătos, mai 
robust și mai optimist ca ori
când, ceea ce ne creează o 
certă impresie și anume aceea 
că un astfel de sport nu poate 
fi claustrat.

Revenind 
ce, remarc 
lor condiții
palii concurenți au și încer
cat chiar din primul antrena
ment să le exploateze, căutînd 
cu evidentă înfrigurare și cu 
un admirabil curaj tocmai li
nia cea mai rapidă de alune
care, exploatarea geometrică a 
fiecărei curbe, a fiecărei deni
velări. Dar, „secretele" 
ieșit încă 
nici unul 
noi nu 
toate că 
Killy, Lacroix, 
ning, Rudi 
Brugmann (învingătorul din a- 
cest sezon al lui Killy), Minsch, 
Ferch, Pdrillat, Leițner, nume 
care pot figura după proba 
olimpică din 8 februarie în 
fruntea clasamentelor. De alt
fel, Lacroix, cunoscut publicu
lui român pe care nici el nu 
l-a uitat, ne-a declarat că 
„chiar pentru schiorii francezi, 
care se simt oricum mai aco
modați decît ceilalți cu pirtia 
de la Chamrousse, sint totuși 
necesare patru, cinci zile de 
antrenamente, dată fiind ac
tuala stare a pîrtiei, în scopul 
smulgerii acelor sutimi de se
cundă care pot fi hotărîtoare 
pentru victorie".

în ceea ce-1 privește pe Egon 
Zimmermann, acesta încă nu 
S-a decis să se înscrie oficial 
la cursă, cu toate că l-am vă
zut pe pîrtie la antrenament. 
După 
pară

Se 
gător 
Toni 
stăruie la fel de compactă au
reola creată cu ani în urmă 
prin multiplul său succes olim
pic. S-a organizat o întîlnire a 
echipei franceze cu schiorul 
austriac cu care prilej acesta 
i-a înmînat lui Killy, în pre
zența d-lui Franțoiș Missoffe, 
ministru al tineretului și al 
sporturilor, insigna cu diaman
te pe care francezul o câștiga
se dar nu o ridicase după suc
cesul de la Hahnenkamm. Toa
te aceste atenții vin să reconso- 
lideze prietenia schiorilor din 
cele două țări, oarecum alterată 
din cauza unui recent incident 
cu surse și implicații sentimen
tale al cărui autor ar fi fost 
Jean-Claude Killy.

Timpul, în ciuda prevederi
lor de ieri, s-a stricat. Cerul e 
din ce în ce mai înnourat și 
desigur, acest fapt răpește pu
țin din strălucirea decorului, 
dar nu impietează asupra at
mosferei generale, dominată de 
un entuziasm general și de . o 
deosebită animație pe toate pîr- 
tille deschise antrenamentelor.

Dar, „secretele" n-au 
la iveală pentru că 
din cei văzuți de 

le-a dezvăluit, 
numele lor 

Kidd, 
Sailer,

cu 
sînt 

Nen- 
Schranz,

cum ne-a spus, îl su- 
încă dureri intercostale. 

află aici și triplul cîști- 
de la Cortina d’Ampezzo, 
Sailer, în jurul căruia

„CREIONUL ELECTRONIC"
Urmărind pe micul ecran în

trecerile de la Grenoble, teles
pectatorii vor fi ținuți la curent 
cu tot ceea ce se intîmplă aici, 
nu numai de crainlcii-reporteri 
dar și de „creionul electronic': 
care va nota rapid, extrem de o- 
perativ, chiar peste imaginea re
dată. numele sportivului din ca
dru, timpii intermediari realizați, 
clasamentele provizorii etc.

Este vorba de un nou și pre
țios auxiliar al televiziunii, mal 
ales In transmisiile sportive, pe 
care un ziarist inspirat l-a nu
mit „creionul electronic".

De fapt, acest creion constă 
dlntr-o mașină de seria electri
că. Cuvintele și cifrele realizate 
prin apăsarea clapelor acestei

mașini de scris sînt transmise 
direct sub formă de semnale vi
deo.

Bernard Gensous, care condu
ce aci la Grenoble echipa de re
portaj în direct a Radioteleviziunli 

satisfăcut 
electro

ni 
Șl

franceze este foarte 
de aportul „creionului 
nic“. După cum spune el 
după cum vă veți convinge 
dv.) : „Reportajul unul eveniment 
este cu atît mai interesant cu 
eît conține mai multe informații. 
La un reportaj sportiv, de exem
plu la un concurs d® schi, vom 
putea suprapune peste imagine 
timpurile realizate, clasamentele, 
performanțele, numele concuren- 
țllor etc”.

Ideograme olimpice
Organizatorii celei de a XVIII-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokio 

au realizat primele ideograme ale sporturi lor prezente în programul întrecerilor. Mi
cile desene nipone, foarte sugestive, de altfel, s-au bucurat de o primire mai mult de- 
cît favorabilă din partea tuturora. Din acel moment, ideogramele au devenit o modă! 
Francezii pentru Grenoble, și mexicanii pentru Ciudad de Mexico, au stabilit la rîn- 
du-le astfel de desene caracteristice pentru sporturile Olimpiadelor pe care îe orga
nizează.

Ziarul „Sportul" și-a propus ca pe perioada J.O. de iarnă să folosească aceste 
vignete pe care le publicăm, în totalitate, în numărul nostru de astăzi. După cum se 
poate vedea, este vorba de ideograme reprezentînd : coborîrea, slalomul, schiul 
fond, săriturile, biatlonul (rîndul de sus), patinajul viteză, patinajul artistic, hocheiul, 
săniuțele și bobul (rîndul de jos).

• Mai multe firme și insti
tuții din Elveția oferii fede
rației de schi din această țară 
premii constînd din sume con
sistente. Premiile sînt fixate 
în funcție de locurile ocupate 
de sportivii elvețieni la J.O. 
de iarnă. Pentru o medalie 
olimpică se acordă o sumă 
totală de 13 000 de franci, 
pentru o medalie de argint — 
9 850 de franci, pentru o me
dalie de bronz — 6 700 de
franci etc. Aceste premii sînt 
vărsate federației, care în anii 
următori va folosi banii pen
tru organizarea unor cursuri 
de schi, amenajări de baze 
sportive de iarnă etc.

0 Finlanda se prezintă la 
J.O. cu un bogat palmares 
olimpic. Pînă acum, la spor
turile de iarnă, sportivii fin
landezi au cucerit 21 de me
dalii de aur, 24 de argint și 
19 de bronz. La actuala edi
ție, delegația țării celor 1000 
de lacuri cuprinde 57 de spor
tivi printre care dublul cam
pion olimpic Eero MSntyranta, 
Kalevi Laurila, Raimo Hă- 
mălăinen.

• Uniforma sportivelor so
vietice atrage atenția tuturor 
delegațiilor sportive prezente 
la Grenoble: cizmulițele sînt 
de culoare roșie, pantalonii de 
culoare albastră, iar pălăriile 
albe! După cum se vede, 
cele trei culori reprezintă in-

cobo-

UN FILM DES PRE J.O. DE IARNĂ

trivești le- 
marelui

italian
Eugenio

Celebrul schior austriac, Karl Schranz, 
adversari ai lui Killy in probele „alpine' 
nament pe pirita de la Chamrousse.

așa că 
Apropo 
se pare 
cunoaș-

Andre Malraux, 
resort. Dar din 
nefavorabile, ft 
trebuit să fie amînată.

bobul
de

de mai multe

decla-
„Am mers ex-

făcut aproape

din cei mai temu(i 
■“ se pregătește de antre- 
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

direct un omagiu 
lanului francez.

adus trico-

televiziunii 
o inovație

>•' Tehnicienii 
franceze au făcut 
deosebită pe patinoarul de la 
Grenoble. Betonul peste care 
se «flă gheața artificială a 
fost vopsit In albastru. Știți 
de ce î La transmisiile tele
viziunii în culori, acest lucru 
este strict necesar pentru a 
reliefa contrastul cu îmbrăcă
mintea iși fețele concurenților.

• De la 27 ianuarie, în în
treaga Franță au fost puse în 
vînzare timbre poștale repre
zentînd diferite imagini din 
programul Jocurilor Olimpice. 
Valoarea timbrelor variază 
între 80 și 90 de centime.

• Compozitorul 
Frank Pourcel a 
tățean de onoare 
olimpic. Motivul î
compus mai multe melodii și 
imnuri sportive care au fost 
imprimate pe trei discuri.

• La Prefectura de poliție 
din Grenoble a avut loc o 
consfătuire, legată de faptul 
că pavoazarea orașului tre
buia mereu refăcută, multe 
dintre drapelele țărilor par
ticipante 
noapte.

Firește, 
întărire a
în ciuda acestor măsuri, pri
marul comunei Alpe d’Huez 
a anunțat că iar a. dispărut 
un drapel. Cel al... jandar
meriei 1

francez 
devenit ce

ai satului 
Pourcel a

Comentarii de la trimișii noștri speciali
Emanuel VALERIU si Călin ANTONESCU

dlspărind peste

s-au luat măsuri de 
organelor de pază.

naționale.

TJ e pîrtla de la toată coborârea cu T n blocul C-2 din gri, haină bleumarin
M Alpe d’Huez frână, în timp ce „Milage olim- eu ecuson, suman gri

antrenamentel-e Monti Și ceilalți au pique'-* unde cu gulerul în motive

GRENOBLE 3 (prin telex). 
— La încheierea unei zile rod
nice de antrenamente și pre
gătiri dinaintea primelor star
turi, orașul Olimpiadei albe 
comentează ultimele 
gate de apropierea 
eveniment.

în primul rînd, 
bună. Pe lista celor 
Grenoble Se află și echipa de 
cineaști francezi, în frunte cu 
regizorul Claude Lelouch, care 
intenționează să realizeze 
film despre J.O. de iarnă, 
torul recentului succes 
bărbat și o femeie" a mai 
lizat filmul cu temă sportivă 
„Tricoul galben".

Apoi, o știre menită să în
grijoreze pe admiratorii pati
natorului francez Patrick Pe
ra. Acesta a suferit un acci
dent la claviculă, în timpul 
ultimului antrenament.

Azi dimineață (n. n. ieri) 
urma să aibă loc la Grenoble 
inaugurarea Casei de cultură 
din localitate, în prezența lui

ministrul de 
cauza vremii 

festivitatea

echipajelor de bob 2 
persoane sînt în pli
nă desfășurare. In 
ciuda faptului că a- 
cestea sint programa
te pînă tîrziu spre 
miezul nopții, nume
roși spectatori, ca să 
nu mai vorbim de 
specialiștii bobului, de 
ziariști, fotoreporteri 
si operatori, stau ore 
Întregi în jurul pir- 
tîei și urmăresc cu 
maximă curiozitate 
vertiginoasele 
riri.

joi, 
condus 
Monti, 
ori campion european 
și mondial, a realizat 
un timp excelent 
1:11,70 superior recor
dului pirtlei de 1 500 
m (1:12,12). Un rezul
tat și el superior a- 
cestui record al pîr- 
tiei a realizat și cu
plul român PÂNȚU- 
RU-NEAGOE, al pa
trulea timp al zilei. 
Imediat după cursă, 
Panțuru ne-a 
rat:
trem de prudent și 
am

alunecat liber, ceea 
ce, evident, a fost în 
avantajul lor. împre
ună cu prietenul Nea- 
goe am căutat însă să 
studiem cit mai la 
amănunt toate deta
liile pistei de gheață, 
toate „chiehițele" ei. 
Pot spune că aoum

cazată cea mai 
parte a lotului

este
mare 
olimpic al țării noas
tre au și sosit pri
mele scrisori și tele
grame din țară. Vă 
puteți închipui cită 
bucurie produc fiecă
ruia veștile de acasă, 
de la cei dragi, ură-

CORTUL
TRICOLORILOR
sîntem destul de bine 
familiarizați cu parti
cularitățile ei, 
Ia concurs... 
de pîrtie : mi 
excelență. Se
te mina Inginerului 
austriao Paul Aste 
(N.R. : fost campion 
mondial) cel care a 
pregătit pista olimpi
că de la Igls și care, 
împreună cu alți zece 
specialiști austrieci, 
au ajutat la amena
jarea acesteia de 
aici".

rile de succes în a- 
propiatele întreceri.

In satul olimpic, 
in blocul dele
gației noastre 

(tot aid locuiesc și 
sportivii italieni) a 
fost amenajată o În
căpere tipic romaneas
că, cu 
voare 
diferite 
ulcioare 
vase

frumoase 
oltenești, 

carpete, 
specifice

din lemn.

Echipamentul
prezentare

o veste 
sosiți la

un 
Au- 
„Un 
rea-

Instantanee
(Urmare din pag. 1)

CIU DE CALCUL SPECIAL, DO
TAT CU DOUĂ APARATE ELEC
TRONICE, CAPABILE, FIECARE, 
SA ÎNREGISTREZE IN „MEMO
RIA” LOR 53 DE MILIOANE DE 
DATE. Mașini de scris automate

vor transmite la toate locurile de 
disputare a probelor, rezultatele 
calculate în centrul orașului. A- 
eeste mașini vor imprima două 
sute de rânduri pe minut.

Oare cîțl directori de mari în
treprinderi au la dispoziție un a- 
setnenea serviciu de Informare ?

la Grenoble încă de la 24 ia
nuarie.
• Pentru a se face față ma

relui aflux de vizitatori, organi
zatorii cazării turiștilor la Greno
ble au apelat șl la cetățenii din 
oraș. Pentru aceștia, o văduvă 
de 65 de ani s-a oferit să găz
duiască turiști canadieni. Ama
tori s-au ivit eurind. Mai mult 
chiar, ei au rugat-o pe gazda lor, 
telegrafic, să le procure bilete la 
meciurile de hochei. Valoarea a- 
cestora totalizînd 500 de franci, 
gazda a fost nevoită să retragă 
de la. casa de economii aproape 
toți banii agonisiți. A făcut-o însă 
cu un aer de mîndrie spunînd : 
șNu trebuie să-l decepționăm pe 
oaspeții noștri".
• La Casa presei din Grenoble 

a fost înființat un salon de fri
zerie patronat de firma Gillette.

Ziariștii, ca șl sportivii, 6înt 
tunși șl bărbieriți aid în mod 
gratuit.
• Se spune că în ziua închi

derii Jocurilor — deci la 18 fe
bruarie — celebrul cîntăreț Ada
mo va Interpreta — acompaniat 
de o formație corală — o melo
die adecvată (...și binecunoscu
tă 1) „Tombe la nelge".

Dailda, Christine Caron, Louison 
Bobet ș.a.

45000 de tone

de sare

Pentru organizatorii Jocurilor
Olimpice de iarnă, zăpada a con
stituit o grijă cu totul și cu totul 
specială. Fără această... pudră 
care ne-a încîntat copilăria nu se

PRONOSTICUL LUI 
TONI SAILER

Triplul campion olimpic de 
la Cortina D’Ampezzo, schio
rul austriac Toni Sailer, care 
se află la Grenoble pentru a 
urmări Jocurile Olimpice, a 
declarat că Jean-Claude Killy 
(Franța) nu va putea cîștiga 
trei medalii de aur la actuala 
olimpiadă. Fostul campion o- 
limpic a arătat că la Greno
ble sînt 
numeroși de o valoare apro
piată. Toni Sailer va face co
mentariile probelor de 
pentru un ziar austriac.

LOTUL SPORTIVILOR 
POLONEZI

La Jocurile Olimpice de iar
nă de la Grenoble, Polonia va 
fi reprezentată de un grup de 
33 de sportivi, însoțiți de 7 an
trenori și trei medici. Lotul 
polonez va fi condus de Jozel' 
Rutkowski, vicepreședintele Co
mitetului pentru cultură fizică 
și sport și secretarul Comite
tului olimpic polonez. Pentru 
probele nordice au fost selec
ționați următorii sportivi: Jo
zef Przybyla, Jozef Kocjan, 
Ryszard Witke, Siawomir Kar- 
das (sărituri cu schiurile); Sta
nislaw Szczepani, Jozef Sobc- 
zak, Stanislaw Lukaszczyk, Jo
zef Stopka, Jozef Rozak, En- 
drej Fiedor (biatlon); Erwin

Fiedor, Jozef Gasienica, Jan 
Kawulok, Zbigniew Hola (com
binata nordică); Jozef Rysula, 
Stefania Biegun, Jozefa Vzerd, 
Veronika Budny (fond).

în probele de schi alpin vor 
lua startul Andrej Bachleda și 
Ryszard Cwiklo, iar la patinaj 
artistic va concura cuplul Ja
nina Poremska — Piotr Szcz-

E bine să ști fi...

• Următoarea ediție a J.O. 
de Iarnă va avea loc la 
Sapporo, în Japlonia. In ca
drul planului de pregătire pen
tru acest eveniment, ambasado
rul Japoniei în Franța urmează 
să prezinte un raport asupra des
fășurării actualei ediții Iată de 
ce ambasadorul Japoniei se află

• Printre spectatorii diferite
lor întreceri din cadrul J.O. se

vor afla numeroase celebrități 
din lumea artistică și sportivă : 
Gilbert Becaud, Ludmilla Tcheri- 
na, Tino Rossi, Charles Aznavour,

pot disputa J.O. Dar gazdele au 
prevăzut totul.

Cel mai grav lucru ar fi ca ză
pada să... forfaiteze la întreceri. 
Pentru a înlătura acest pericol, 
militari francezi au stocat de cîte- 
va săptămîni o importantă can
titate din fulgii pufoși căzu ți din 
belșug, pe Chamrousse și Vercors.

Dacă în zilele întrecerilor zăpa
da va refuza să cadă, rezervele 
vor fi retrase din uriașele „stocuri 
albe* și vor fi transportate în 
timp record, cu camioanele, pe 
pistele de concurs.

Dar ce se va întîmpla dacă va 
ninge excesiv ?

Și acest lucru a fost prevăzut.
In cazul în care zăpada va că

dea în cantități prea mari, o în
treagă armată de îngrijitori este 
gata să ia măsurile de rigoare, 
pentru a face practicabile drumu
rile orașului olimpic. SAREA DE 
BUCĂTĂRIE VA CONSTITUI AR
MA PRINCIPALA ÎN ACEST PO
SIBIL RĂZBOI CONTRA ZĂPE
ZII. în acest scop, LA GRENO
BLE AU FOST TRANSPORTATE 
45 000 DE TONE DE CLORURA 
DE SODIU.

Tiparul i L P. .Informația", «tr. Brezolanu 23—25.

co- 
cu 
cu
Și

de 
al 

noș-sportlvilor
este: pantaloni

Cel mai tinărcon
curent din echi
pa României 

este o fată (de altfel 
singura), Beatrice Hu- 
știu care va participa 
la patinaj artistic. 
Micuța patinatoare 
este In virată de 11 
ani. După câta știm, 
la ora actuală* ea va 
fi printre cele mai ti
nere «sportive prezen
te la actuala Olimpia
dă albă.

B la .
cursul 

In ul- 
au fa

latlonlștll noștri 
Sint așteptați 
să sosească 

Grenoble in 
zilei de luni, 
târnele zile el
cut cite va antrena
mente în Elveția și 
din alte sîntem 
mâți Vilmoș et 
dețin o formă 
fapt care ne
tulește să așteptăm 
din partea lor o com
portare eît mai fru
moasă și rezultate 
ași jder ea.

infor- 
comp. 
bună 
îndri-

ZI • LA ZI • LA ZI
in concursul olimpic de să

niuțe, Polonia Va fi reprezen
tată de un grup masiv de spor
tivi : Zbigniew Gawior, Lucjan 
Kudzia, Jozef Matlak, Stanis
law Paczka, Tadeuz Radwan, 
Ryszard Gawior (masculin) și 
Jadwiga Damse, Wieslawa 
Martyka, Helena Marcher 
Anna Maka (feminin).

RECORDURI PREOLIMPICE...
Două noi recorduri mondiale 

feminine au fost stabilite la 
Davos, cu prilejul unul con
curs preolimpic de patinaj 
viteză: 500 m — Tatiana Si
dorova (U.R.S.S.) 44,7; 3000 m— 
Stien Kaiser (Olanda) 4:54,6. 
De asemenea, patinatorul 
vest-german Erhard Keller a 
parcurs 500 m în 39,4 stabi
lind un nou record al pistei.prezenți concurenți

VERONIKA BUDNY (Polonia)

ÎN JURUL BALONULUI
ROTUND

0 Alte două rezultate din 
turneul octogonal de la Santia
go de Chile : R.D. Germană — 
Cehoslovacia 2—2 (2—2). Au 
înscris: Irmscher și Kreische 
pentru formația germană, res
pectiv Krnac și Vrana. Din 
min. 35, prin eliminarea lui 
Erler, echipa R.D. Germane a 
jucat în 10 oameni. F.C. Santos 
— Colo Colo 4—1 (2—1). In cla
sament conduc F.C. Santos și 
R.D. Germană cu cite 10 p. 
Marți se dispută meciul deci
siv dintre aceste echipe.

0 în „Cupa campionilor A- 
mericii de Sud“ s-au întîlnit 
formațiile uruguaiene Penare] 
și Nacional din Montevideo. A 
învins Penarol cu 1—0 (0—0).

0 Antrenorul echipei Elve
ției, fostul internațional italian 
Alfredo Foni, și-a dat demisia. 
El a invocat „motive perso
nale". In locui său a fost nu
mit Erwin Ballabio.

® Echipa de juniori a Bel
giei a învins formația similară 
a Luxemburgului cu 7—1, în 
cadrul preliminariilor U.E.F.A.

0 Sporting Lisabona a fost 
învinsă cu 1—0 de Setubal, în 
cadrul „Cupei Portugaliei".

0 In „Cupa Angliei" s-au 
rejucat cîteva partide încheia
te la egalitate : Tottenham — 
Manchester United 1—0, Man
chester City — Reading 7—0, 
West Bromwich — Colchester 
4—0.

- ■— -.........

^telex^io-telefoifi.
în meci amical de handbal masculin desfășurat la Schwerin 

echipa R. D. Germane a învins formația Ungariei cu 29—16 
(14-8).

Au început campionatele europene de schi pentru juniori. 
Iată primii campionii 5 km (junioare) i Hilkka Kuntola (Fin
landa) 20:48,2; 10 km (juniori) t Iuri Skobov (U.R.S.S.) 31:40,8.

Finala campionatului internațional de tenis pe teren aco
perit care se desfășoară la Copenhaga va avea loc între Metre- 
veli (U.R.S.S.) și Leschlv (Danemarca). în semifinale, Metreveli 
l-a eliminat pe Shafei (R.A.U.) cu 5—7, 6—8, 6—4, far Leschly 
a dispus de Cox (Anglia) cu 6—2, 8—6, 6__4.

Cu prilejul concursului de atletism pe teren acoperit de !a 
New York s-au înregistrat rezultatele : prăjină : Seagren 5,04 m • 
>/2 milă: Doubell 1:51,1; înălțime: Thomas 2,13 m; 2 mile • 
Clark 8:53,6; 1 milă: Bair 4:03,8.

Ia Anvers s-a disputat returul meciului dintre formațiile 
Racing Malines și Maccabi Tel Aviv, contînd pentru grupa 
sferturilor de finală ale „C.C.E." Ia baschet masculin.

La capătul unei partide echilibrate, oaspeții au cîștiqat la 
o diferență minimă: 75—74 (33—33). In primul joc desfășurat 
la Tel Aviv,. echipa Maccabi obținuse victoria cu 78_ 62.

Cu prilejul unei gale pugilistice desfășurată Ia Geneva bo
xerul francez Kouider Meftah (categoria pană) l-a învins orin 
abandon în repriza a 2-a pe italianul Ambrosio

40365


