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De la trimișii noștri speciali b-ii I

Pasul vremii I
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valori-
R.D.G.

La Sainț-Nizier, antrenamen
te cu „motoarele în plin" pen
tru săritorii de la trambulină, 
în ciuda timpului nefavorabil 
aceștia nu și-au Întrerupt sal
turile lor curajoase. O sută de 
metri au rămas sub limita po
sibilităților omenești fiind as
tăzi mai mult un prag dincolo 
de care i. cepe calculul 
lor. Săritorul Ihle din
a aterizat după un zbor de 103 
m, cehoslovacul Rydval după 
101 m, iar sovieticul Driaghin a 
„coborit" după numai 99 de 
metri. în ceea ce-1 privește pe 
acesta din urmă, trebuie avut 
Insă în vedere faptul că el este 
un specialist al probei de com
binată nordică. Saltul de 99 m 
a fost primit de adversari ca 
un serios avertisment pentru 
apropiatele întreceri oficiale.

I
întrecerile olimpice ;și-au 

făcut duminică debutul ofi
cial cu meciurile preliminare 
ale turneului de hochei.

Dimineața, pe patinoarul 
Municipal, FINLANDA a re
purtat o victorie facilă în.par
tida cu IUGOSLAVIA: 11—2 
(3—0, 6—0, 2—2). Jocul a fost 
la discreția hocheiștilor nor
dici în ciuda eforturilor de
osebite pe care iugoslavii

In această lampă 
de miner, purtată de 
parașutistul francez 
Pierre Leroux, arde 
prețioasa flacără 
olimpică. Leroux a 
fost parașutat de la 
600 m altitudine de
asupra localității Le 
Plagne, din Alpii Sa- 
voiei, de unde fla
căra sacră își conti
nuă drumul spre 
Grenoble, pentru a 
ajunge miine la des
chiderea celei de a 
X-a ediții a J.O. de 
iarnă.

le-aii făcut în prima repriză, 
în partea a doua a întîlnirii 
diferența de valoare a fost 
evidentă. în ultimele 20 de 
minute finlandezii au utilizat 
numai jucători din liniile a 
Il-a și a 111-a. Au înscris: 
E. Peltonen. Oksanen șl Reu- 
namaki (cite 2), Harju, Ke- 
tola, Keivonen, Leimu sf 
Wahlsten, respectiv F. Smolej 
și Fele.

După-amiază, celelalte două 
partide s-au desfășurat la 
Palatul de gheață în prezenta 
unui număr destul de mare 
de spectatori,

Meciul dintre reprezenta
tivele R.D. GERMANE și 
NORVEGIEI a dat loc unei 
dispute extrem de dîrze și 
pasionante. Cu o mai bună 
pregătire fizică hocheiștii 
germani și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 3—1, ob- 
ținînd astfel dreptul de a 
juca în continuare în rîndul 
echipelor din grupa A.

Partida dintre formațiile 
R.F. a GERMANIEI și RO
MÂNIEI desfășurată în ve
detă s-a încheiat foarte tîrziu, 
cu scorul de 7—0 (1—0, 3—0, 
3—0) în favoarea hocheiștilor 
vest-germani. Vom reveni cu a- 
mănunte în numărul nostru 
de marți.

I
V. I

Cîndva, nu foarte de
____  mult si numai cu patru 

decenii și jumătate _ în 
Hte,» urmă, sporturile de iar-

nâ fâceau primii lor 
pași în arena olimpică.

Cei responsabili se în
trebau dacă să le ac

cepte sau nu în motivarea respingerii
nestînd altceva decît o incapacitate 
de a înțelege, la un moment dat, nou
tatea care apăruse.

Și totuși, atleții stadioanelor de 
gheață și cei ai bandelor albe au 
pătruns în arena olimpică.

A fost pasul vremii care a învins 
anchilozarea conservatoare, iar astăzi 
anii olimpici se deschid tocmai cu 
schiul și bobul, patinajul și hocheiul. 
Mai mult de 120 miliarde de franci 
vechi au fost cheltuite penîru toaleta 
de gală a unui oraș de 250 000 locui
tori dar care, cu 20 ani ---- - '~
jumătatea drumului 
olimpiada de iarnă și cea de-a zecea 
nu cuprindea decît 
timp ce peste alți 
alte trei perioade 
400 000 cetățeni.

Este și acesta un

în urmă, la 
dintre cea dinții

100 000 oameni, în
12 ani, adică după 
olimpice va avea
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Programul jocurilor 
echipei de hochei 

a României
In urma medului de calificare, 

de duminică seaira, hocheiștii noș
tri vor evolua în grupa B a tur
neului olimpic după următorul 
program : miercuri 7 — Austria 
(ora 21,30), vineri 9 — Franța 
(ara 17,45), luni 12 — Japonia (ora 
17,45), miercuri 13 — Norvegia 
(ora 21,30), vineri 16 — Iugoslavia 
(ora 21,30),

Acest indicativ s-a 
născut în clipa in 
care organizatorii e- 
diției jubiliare a 
Jocurilor Olimpice 
de iarnă au con
ceput prima formulă 
de disputare a marii 
competiții internațio
nale. Cînd anume a- 
vea să devină reali
tate, în ce lună ori 
în ce zi, nu s-a știut; 
că ea va coincide cu 
prima zi a ofensivei 
olimpice declanșată 
cu ani în urmă, a 
fost unica certitudi
ne a ZILEI J in faza 
sa inițială. Astăzi, 
după o lungă pe
rioadă de susținute 
eforturi, în care pro
iectele gîndite încă 
de acum cîțiva ani 
au devenit realități, 
ne-am trezit spunînd 
bună dimineața ZI
LEI J.

Am continuat s-o 
numim astfel, deși se 
știa că ea va fi 6 fe
bruarie, dar faptul a 
fost o consecință re
flexă a unei înțele
geri mutuale, căreia 
i s-au raliat deopo
trivă organizatorii și 
concurența.

Este și acesta un pas al vremii care, 
înțeles sau nu, există și are o sin
gură direcție : înainte.

Ne amintim că la începuturile nu 
prea îndepărtate, cum știm la schi, ds 
pildă, ruperea unui schi avea realmente 
printre sportivi proporția accidentului 
grav. Acum tălpicile acestea atît de 
simple s-au diferențiat incredibil, în 
compoziția lor intimă dîndu-și întîlnire 
tot felul de materiale cunoscute, ca 
lemnul, ori altele foarte noi, ultra
moderne, ca lacurile sintetice și mela
mină.

E tot pasul vremii care a _ răzbătut 
si aci răscolind vechiul și dînd ușile 
deoparte, ca și ferestrele ed'ficiu ui 
pentru a lăsa mai muil loc aerului 
proaspăt al noutății.

Cu ani în urmă, nici ei prea nu
meroși, concurenții nu auziseră despre 
aerodinamică și nici cuvîntul schi nu 
pătrunsese în vreun laborator. Acum, 
se știe precis, matematic de , precis 
și elementar de simplu, întocmai oului 
iui Columb, că oui lui Vuarnet îi obligă 
pe sportiv sâ stea ghemuit în perma
nență pentru că, înolțîndu-se cit de 
puțin—‘adică o secundă — pentru a se 
dezmorți, oierde la viteza de 100 km 
pe oră dintr-o dată 20 km. Pentru 
a-i recupera vor mai trebui să treacă 
alte 4—5 secunde si cine știe cîți alti 
concurenți te pot depăși. Pînă și croi
torul a colaborat cu știința adaptînd I 

I costumul schiorului la cerințele aero
dinamicii.

E pasul vremi: care se îndreaptă 
mereu spre alte și alte noi. direcții, 

[ neobosit, novator deși adeseori neauzit.
Ca ieri, cînd se răspîndea vestea 

pe pîrtie că s-a produs un accident, 
| o îngrijorare neputincioasă îi cuprindea 

pe toți, iară pînă la salvarea celui ră
nit trebuia să se scurgă multă vreme. 

I Astăzi, schiorul are în buzunarul că
mășii sale, la piept, un aparat tranzis- 

I torizat, iar în ureche un minuscul difu
zor ascultînd permanent indicațiile an
trenorului său aflat cine știe unde. 

I Evoluțiile atleților iernii sint urmărite în 
I întregime, indiferent dacă se desfă

șoară pe lungimi de peste 3 km, prin 
I intermediul a zeci de camere de tele

viziune (aici la Grenoble în număr de 
165), iar un satelit 

lege pentru acest 
nile ducîndu-le în 
tori nevăzut! dar 
milioanele.

I E pasul vremii 
I nu trebuie să i se sustragă.

Cei mai pasionați dintre amatori 
' vin chiar la fața locului pentru a trăi 
I aevea evenimentele. Pentru ei, ca și 

pentru ceilalți despre care am vorbit, 
1 se fac toate eforturile. Dar toți, absolut 
I toți, se interesează de sport și nu de 

altceva, chiar dacă pentru a fi martori 
ai Olimpiadei trebuie să-și plătească 

I un loc la hotel și o masă la restau
rant, sau dacă se îmbracă aidoma 
schiorului. Sportul e în pasul vremii și 

I în gustul oamenilor. Să nu-l scoatem 
| din acest ritm și să nu-i alungăm 

credincioșii.
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II Iultimele star-ata

turi oficiale pe pîrtiile 
de la Autrans ! Fondiș- 

cehoslovaci
G
ta
plan : Petr . Illadik
lisek Dlouhy — se 
pentru obișnuitul 
ment de după-amiază.

in prim 
și Fran- 
pregătesc 
antrena- de la Villard de

de an- 
pe pir-

Lans

I
I I

ZIUA J
ZIUA J își are 

particularitățile sa
le. Cea mai ciudată 
este 
cepe 
care 
abia 
mătatea unei zile o- 
bișnuite, — deschi-

aceea că nu in. 
o dată cu zorii 
o vestesc, ci de 
dincolo de ju-

nul monitoarelor său 
spre locul desfășură
rii ceremoniei, fiind 
atenfi doar la crono- 
metrele lor. Totul a 
fost măsurat dinain
te, repetat pînă la 
automatizare, antre
nat, — pentru a jo

SCRISOARE 
DIN GRENOBLE

derea întrecerii olim
pice fixată pentru 
ora 16 (ora Bucureș- 
tiului).

O altă particulari
tate constă în faptul 
că ZIUA J, departe 
de a avea un pro
gram secret, ca toate 
datele cifrate astfel, 
și l-a făcut cunoscut 
cu mult înainte, 
pînă la detaliu.

Telereporterii 
crainicii de radio
putea să o descrie 
cu exactitate, fără a 
privi măcar pe ecra-

ar

losi limbajul propriu 
sportului.

Dar tocmai acea
stă precizie, și ea ti
pică pentru lumea 
stadioanelor cu ga
zon sau gheață, ne va 
impresiona cel dinții 
și pînă în cele din 
urmă, pentru că se 
va transforma de 
fapt în ceea ce ii și 
este destinat să fie: 
un spectacol de înal
tă ținută.

Dar mai presus de 
ceea ce poate repre
zenta o asemenea ce-

remonie cu tot an
grenajul său multi
plu dar inevitabil 
prin necesitate, stă 
aleasa semnificație 
a evenimentului la a 
cărei desfășurare 
vom fi emoționați 
martori oculari marți 
după-amiază.

Olimpiadele și-au 
schimbat în decursul 
timpului programele, 
campionii, gazdele, 
dar niciodată măcar, 
de milenii și pînă 
azi, sensul lor pro
fund omenesc.

Fie ca ZIUA J să 
indice în marele ca- 

. lendar al vieții sin
gura dispută posibi
lă între popoare: a- 
ceea a virtuților fi
zice și morale altoite 
pe trunchiul sănătos 
al sportului! Fie ca 
sunetele trîmbițașilor 
care o vestesc să dea 
ocolul lumii, reve
nind pe stadionul o- 
limpic nevătămate de 
zăngănitul ucigător 
al armelor.

ZIUA J — INDI
CATIV Aii PĂCII!

Cobortri 
trenamerit 
tia de săniuțe de 
la Villard de Lans. 
Neliniștea organiza
torilor care vedeau 
gheața compromisă 
de căldura ultimelor 
zile a fost. înlătu
rată nu numai de 
starea vremii ci șl 
de instalațiile de 
răcire care au func
ționat din plin.

De necrezut pen
tru publicul româ
nesc, care de ani de 
zile n-a mai avut 
prilej ul să urmă-

rească 
probe, 
de populare la Si
naia, cît de specta
culoase și de dina
mice pot fi ele. Au 
stîrnit entuziasm 
printre spectatori 
coborârile efectuate 
de Thomas Koehler 
și Klaus Michael 
Bonsack (R.D.G.) 
primii clasați la J. 
O. de la Innsbruck 
și Josef Feistmanti 
(Austria), campion 
în proba de săniuțe 
2 persoane la prece
denta Olimpiada.

asemenea 
altădată atît
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în corpul ziarului: I
Virginia Bonei:

la săritura in

Duminicile 
unui 

nesportiv 
de

George SBARCEA

1,72 m

FOTBAL
Se înmulțesc 
partidele
de verificare
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zvîrlit în univers cu- 
univers toate imagi- 
casele unor specta- 
care se numără cu

căruia nici sportul

Emanuel VALERIU

Grenoble, 4 februarie.
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TRICOLORILOR
Duminică la ora 15 în sa

tul olimpic au răsunat 
din nou trompetele. In 

careul central, mărginit de 
catargele pe care se ridică 
steagurile națiunilor partici
pante la Jocuri, au pătruns 
delegațiile Uniunii Sovietice 
și României. In fruntea dele 
gației noastre a fost tov. Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., urmat de micuța 
patinatoare Beatrice Huștiu, 
cea mai tînără participantă

la ediția a X-a a Olimpiadei.
La trecerea sportivilor noș

tri le-am auzit pe elegantele 
însoțitoare franceze excla- 
mînd: „Ah, ils sont joii, vrai- 
ment joli!“

tntr-adevăr, uniforma dele 
gației române și băieții au lă
sat o frumoasă impresie.

După ce s-au aliniat in mij
locul careului, dl. Berlhand, 
secretarul general al comitetu
lui de organizare o J.O., a urat 
sportivilor celor două echipe 
bun venit la Grenoble, să se

simtă bine și să se comport* 
la înălțime în întreceri. Ap0t 
au fost ridicate drapelele dJj 
stat ale Uniunii Sovietice fi 
României, după care în sală 
clubului din satul olimpic co
mitetul de organizare a oferit 
un cocteil în cinstea celor 
două delegații, un cocteil la 
care s-a servit Coca-Cola și ci
tronadă, singurele băuturi ad
mise in acest club.

Numeroși operatori și foto
reporteri au încadrat-o în vi
zoarele aparatelor pe micuța

noastră patinatoare. Huștiu a 
fost îmbrățișată cu căldură de 
soții Ludmila Belousova șl 
Oleg Protopopov, binecunos- 
cuții maeștri ai gheții. Cîteva 
ore mai tîrziu sportivii sovie
tici au ținut să fie prezenți la 
antrenamentul patinatoarei 
noastre.
k a ora 6 (dimineața) s-au 
S încheiat antrenamentele 

oficiale ale echipajelor 
de bob 2 persoane. în cea de 
a patra coborîre Panțuru-Nea- 
goe au înregistrat cel mai bun 
timp al zilei — 1:12,43. La 
terminarea celor patru man 
șe clasamentul — desigur ne
oficial — arajd astfel: 1. Ita
lia I (Monti-De Paoli) 4:49.18-, 
2. România I (Panturu-Nea- 
goe) 4:49,83; 3. r'f.G. II
4:50,11; 4. Anglia I 4:51.48; 5. 
S.U.A, III 4:51.64; 6. Italia IU 
4:52,76.

f chiorii Dan Cristea (18 
ani) și Dorin Munteanu 
(19 ani) își vor face de- 

UtiUl olimpic în probele al- 
jStne. Ei se pregătesc cu sîr- 
guință pe pîrtiile de la Cham- 
rousse și sînt ochi și urechi să 
vadă cit mai mult, să audă 
cit mai multe, să învețe!

Ziarul ,Le Dauphine* de 
duminică publică un 
amplu reportaj cu Bea

trice Huștiu, și o fotografie a 
acesteia în parcul copiilor din 
vecinătatea satului olimpie.

CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE

MASA ALE
DE TENIS DE 
CEHOSLOVACIEI

din cadrul cam-întrecerile
pionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslova
ciei, care au lbc la Fraga, au 
ajuns în faza decisivă. RE
ZULTATE : simplu bărbați, 
sferturi de finală: Jonyer— 
Stanek 3—2, Bele.znai—Sugden 
3—2, Giurgiucă—Neale 3—1, 
Gomoskov—Vecko 3—0 ; sim
plu femei, sferturi de finală : 
Luzova—Mihalca 3—0, Grin
berg—Bucholz 3—1, Vostova— 
Hovestadt 3—2, Geissler— 
Jurik 3—0 ; dublu mixt, se
mifinale : Wright, Neale—Lu- 

. zova, Alser 3—2 ;
Giurgiucă—Vostova,
3—2. Luni, au 
semifinale ca și

Mihalca, 
Stanek 

lcc celelalte 
toate finalele.

IN ÎNTRECERE
întîlnirea de hochei pe 

gheată dintre echipele de ju
niori ale Budapestei și Bucu- 
reștiului a revenit oaspeților, 
cu scorul de 4—1 (3—1, 0—0, 
1—0). Partida a fost de un 
nivel tehnic destul de scăzut,

HOCHEIȘTII JUNIORI
abundînd în iregularități și 
în eliminări. Au înscris : 
Palia (3) și Kăssai, respectiv 
Fodorea. Meciul a avut Joc 
în Capitală, pe patinoarul „23 
August".

Astăzi, de Ia ora 18, are loc 
meciul revanșă.

ALPINII DE
BRAȘOV ÎN

LA A.S.A. 
BULGARIA

Astăzi a părăsit țara echipa 
de schi (probe alpine) a clu
bului A.S. Armata Brașov, care 
va concura in Bulgaria, între 
8 și 11 februarie, pe pîrtiile 
muntelui Vitoșa, alături de 
sportivi de la Ț.S.K.A. Au fă
cut deplasarea: Liliana Blebea, 
Gh. Bălan, I. Zangor, V. 
Brenci, B. Haidu și V. Șuteu, 
însoțiți de antrenorul Ion Cața.

- W.
Ieri dimineață, sub conducerea lui Bazil Marian, dinamoviștii 

bucureșteni au efectuat un antrenament cu o intensitate spo
rită. E firesc, deoarece la mijlocul acestei săptămâni, formația 
bucureșteană pleacă în turneu. In imagine, o fază surprinsă de 
colaboratorul nostru N. TOKACEK. (Citiți în pagina a 3-a 
amănunte de la alte partide amicale desfășurate duminică în 
Capitală și in țară).
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Rezultate scontate în „CUPA
0 ADEVĂRATĂ PLOAIE DE RECORDURIși „CUPA SPORTUL Duminicile unui nes

juniori au realizat

F. R. H.“

ba
In sala Horească din Capi- 

tală, au continuat ' sîmbătă 
și duminică întrecerile eli
minatorii — faza intercentre 
— din cadrul .Cupei F.R.H.", 
rezervată seniorilor șl a .Cu
pei Sportul", pentru juniori.

în .Cupa F.R.H." s-a dispu
tat sîmbătă meciul tur dintre 
echipele masculine Universi
tatea Craiova șl Știința Palatul 
culturii Ploiești. Studenții era- 
loveni (antrenor G. Burcea), 
practicind un joc variat, cu. 
combinații spectaculoase Ia 
semicercul advers, au prins de
seori pe picior greșit apăra
rea ploieșteană, și au reușit 
să cîștige, în final, cu scorul 
de 18—13 (8—4). De menționat 
faptul că echipa cralioveană a 
obținut această victorie avînd 
In teren numai cinci jucători 
de cîmp ! Au înscris Drăgușa
nu 7, Răduțoiu 5, Stuparu 4, 
Petre și Cîrstel pentru Uni
versitatea și, respectiv, Marin 
Pah 6, Mușat 2, Iancu 2, Ioni- 
ță, Cîmpeanu, Dobriță, pentru 
Știința Ploiești.

Duminică a avut loc returul 
acestei întilniri. Victoria ,a re
venit din nou handbaliștilor 
eraioveni, de data aceasta la 
scorul de 29—9 (12—6). Au 
înscris: Stuparu 10, Drăgușa
nu 10, Răduțoiu 6, Cenușă 3 
pentru Universitatea Craiova 
și Mușat 4, Pah 2, Teodorescu 
2, Neagoe pentru Știința Plo
iești. Ambele întilniri au fost 
conduse de Alex. Codreanu

• în „Cupa Sportul" s 
desfășurat două meciuri mas
culine : Dinamo București (an
trenor Alex. Ilie) — Viitorul 
Constanța (antrenor Grîgore 
Nicolae) 27—21 (12—13). Con- 
firmînd victoria din etapa pre
cedentă asupra echipei Tracti
rul Brașov, tinerii dinamoviști 
au mal făcut un pas spre tur
neul final.

Da data aceasta, el au în- 
tîlnit un adversar mai bine 
pregătit, fiind obligați să se 
întrebuințeze serios pentru a 
termina învingători. Succesul 
obținut de formația Dinamo 
este pe deplin meritat. Cons- 
tăntenii au lăsat o bună im
presie prin jocul prestat, mai 
alea In prima repriză. Au în
scris : Gunescu 9, Bulibașa 8, 
Cosma 3, Buruc 3, Patraulea 2, 
Milovan 2 pentru Dinamo șl 
Smarandache 9, Dinu 4, Cons- 
tandnescu 3, Petrache 3, Orbo- 
cea 2 pentru Viitorul. A arbi
trat V. Erhan (Ploiești).

Liceul nr. 2 Iași (antrenor D. 
Olteanu) — Liceul nr. 1 Plo
iești (antrenor C. Predescu) 

29—26 (14—9). Deși mai puțin 
alertă ca prima, această între
cere a plăcut datorită evolu
ției scorului și a faptului că 
ambele 
(reușind 
practice 
ta te. Au 
baliștii ieșeni, din rîndul că
rora s-au evidențiat Virgil 
Moțoc și Gelu Consfantinescu. 
Autorii punctelor: Constanti
nescu 11, Dănilă 6, Moțoc 5, 
Aruștei 4, Moraru 2, Panciu 
(Liceul nr. 2 Iași) și Carpen 
10,, Secrețeanu 8, Sandu 3, 
Borșova 2, Davidoiu 2 și Ște- 
ian (Liceul nr. 1 Ploiești). A 
arbitrat foarte bine V. Sidea 
(București).

echipe s-au străduit 
în mare măsură) să 
un joc de bună caili- 
învins pe merit hand-

Virginia Bonei: la înălțime
în ziua a doua a concursu

lui republican de sală, specta
culoasele întreceri ale juniori- 
rilor mari au dat naștere unor 
noi rezultate de valoare, prin
tre care și o serie întreagă de 
recorduri republicane. In frun
tea acestora se situează,

urmat : C. Dosa (Llc. 2 Tg. 
Mureș) 6,9 — record egalat, G. 
Buhnilă (C.S.O. Suceava) 7,1, 
E. Dronca (Șc. sp. Arad) 7,1.

Deposedat de recordul de la 
50 mg, Milo Ling (Viitorul 
Buc.) a cîștigat în schimb să
ritura în lungime, cu un rezul-

Deasupra ștachetei: Virginia Bonei. Foto : D. RADULESCU
îndoială, performanța Virgi- 
niei Bonei (Rapid Buc.) Ia înăl
țime : 1,72 m — nou record 
de junioare. Pe locul secund 
s-a clasat Doina Munteanu (Șc. 
sp„ Bacău), cu un nou record 
personal: 1,66 m, cifră egală 
normei de maestru al sportu
lui. Locurile următoare au fost 
ocupate de : E. Stoenescu (Ra
pid Buc.) 1,60, M. Matei (C.S.O. 
Galați) 1,57, E. Crețu (Șc. sp. 
2 Buc.) 1.57 — nou record de 
junioare mici.

Cursele de 50 metri garduri 
au adus de asemenea noi re
corduri. La fete: Edith Schal 
(I.C.F.) 7,5 — nou record de 
junioare mari, iar Marta Sat- 
mari (Lie. 2 Tg. Mureș) tot cu 
7,5 — nou record de junioare 
mici șl record de junioare 
mari egalat. La băieți: Imre 
Biro (Lie. 2 Tg. Mureș) a aler
gat în serii 6,9 — nou record 
de juniori mari (v. r. 7,0 M. 
Ling), performanță cu care a 
cîștigat și finala probei. L-au

tat bun : 7.18 m. Au urmat : 
V.
G.
V.
D.

35 Buc.) 6,72,
sp. 2 Buc.)

Cristache Mi
la aruncarea

doilea, discobolul
(Șc. sp. 2 Buc.)

a trei probe de

i
ioane

FINALA

Toma (C.S.Ș. Buc.) 6,89, 
Cecală (C.S.O. Galați) 6,83, 
Georgian (Lie. 
Tihărău (Șc.

6,71.
Dinamovistul 

trea s-a detașat 
greutății, inregistrînd 15,33 m. 
Pe locul al 
Vlad Hodoș 
14,31 m.

Rezultatele
sîmbătă nu le-am publicat în 
numărul nostru de ieri. înăl
țimea băieți, încheiată seara 
tîrziu, a revenit lui Csaba Dosa 
(Lie. 2 Tg. Mureș) cu 1,94 m, 
urmat de G. Scafeș (Șc. sp. 1 
Buc.) 1,88 și M. Niculescu (Șc. 
sp. Hunedoara) 1,84. Ordinea 
în finalele curselor de 50 m 
a fost stabilită de-abia după 
developarea fotografiei de so
sire. învingător la băieți a fost 
desemnat Ștefan Lăzărescu 
(I.C.F.), urmat de Țamas Sza
bo (Lie. 2 Satu Mare). Timpul

de 5,9, înregistrat de ambii, e- 
galează recordul de juniori 
mari. In continuare s-au cla
sat : M. Stoenescu (Șc. sp. 1 
Buc.) 6,0, Gh. Dulgheru (Dina
mo Buc.) 6,0. Cr. Danielescu 
(Dinamo Buc.) 6,1 — rec. ju
niori mici egalat, N. Piță (Trac
torul Brașov) 6,1, I. Cotorobaie 
(Șc. sp. 1 Buc.) și Gh. Monea 
(C.S.O. Tg. Mureș) 6,2. Sosire 
strînsă și la fete : Mariana 
Goth (Metalul Buc.) 6,5 — nou 
rec. junioare mari și rec. seni
oare egalat. R. Țarălungă (Șc. 
sp. Roman) 6,6, R. Marinescu 
(Dinamo Buc.) 6,7, Al. Popescu 
(Lie. 35 Buc.) 6.7, V. Recu 
(C.S.Ș. Buc.) 6,7 — rec. juni
oare mici egalat, O. Damian 
(Steagul roșu Brașov) 6,7, M. 
Pretorian (Viitorul Buc.) 6,7 — 
rec. junioare mici egalat, E. 
Schal (I.C.F.) 6,8.

Ad. 1ONESCU

Reșițenii la primul concurs oficial
ANCA ANDRE! — 65,9 SEC LA 100 M LIBER, NOU RECORD

DE JUNIOARE

Campionatele

Mircea Drăgușanu (Univ. Craiova) pătrunde în semicercul ad
vers și va înscrie din nou.

PE TARA
Pista amenajată pe lacul 

Ciucaș din Tușnad va găzdui, 
începînd de azi, ultimele în
treceri ale campionatelor re
publicane de patinaj viteză. 
In finala pe țară s-au califi
cat peste 50 de sportivi din 
Tg. Mureș, Cluj, Brașov, Bucu
rești, Gheorghieni și M. Ciuc.

Comportarea remarcabilă a 
unora dintre viteziștii noștri 
ne îndreptățește să sperăm că 
lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioni va fi deosebit 
de dîrză. Astfel, campionii 
absoluți ai țării Crista Tra- 
cher și Andrei Okoș vor pri
mi o puternică replică din 
partea Măriei Tașnadi, a lui 
Dan Lăzărescu, Ștefan Papp și 
altor sportivi creditați cu re
zultate valoroase în actualul 
sezon.

REȘIȚA 4 (prin telefon). In 
piscina acoperită din localita
te s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică primul concurs ofi
cial al anului. Cu acest prilej, 
tinerii înotători reșițeni au în
registrat cîteva rezultate pro
mițătoare, care atestă seriozi
tatea cu care s-au pregătit în 
ultimele săptămîni.

Cea mai bună performanță a 
concursului aparține Ancăi An
drei. Ea a parcurs distanța de 
100 m liber în timpul de 65,9 
sec., stabilind
republican de junioare 
acoperit. Foarte bun 
„eronometrul" realizat 
riana Stanciu (15 ani)
eași distanță : 68,5 sec.

Aite rezultate: 100 m 
(b): I. Mărgeanu 60,2, E. 
mer (15 ani) 61,7; 100 m
(b): H. Schier 1:17,1, E. Strem
pel 1:17,4, O. Jumanca (16 ani) 
1:17,8; 100 m spate (f): Rodica 
Pătruică (12 ani) 1:29,6; 100 
liber (f): Dagmar Hluzin 
ani) 1:16,5, Siegrid Slecian 
ani) 1:16,8; 50 m liber (b):
Gropșan (10 ani) 36,3, M. Bîcle- 
șan 36,4; 100 m liber (b); D. 
Wetterneck 1:16,0, V. Ceia

un nou record 
în bazin 
este 
de 
pe

si
Ma-
ace-

Darul de a spune „NU "!
Nu mai era nici Pepsi-Cola, nici Fru-Cola. fiindcă 

răcoritoarele astea ți se oferă îndeosebi cînd nu-ți arde 
de ele, așa că sorbeam pe-ndelete cafeaua lîncedă pe 
care ne-o servise, de după perdeaua cărămizie unde 
se afla laboratorul braseriei, o vinzătoare subțirică și 
străvezie. Vorbeam cu un coleg de meserie despre mi 
cii pistrui ce maculează obrazul unei cărți abia apăru 
te, cînd un tînăr îmbrăcat intr-un surtuc de flanelă 
roșie a cerut voie să se așeze pe scaunul liber de la 
masa noastră. Zbîrnîia ventilatorul in rama de tablă 
dintr-un colț al geamului, chiar deasupra noastră, in
cit abia i-am putut desluși vorba domoală, timidă a 
proape.

Am mai de mult năravul de a încerca să ghicesc 
ocupația oamenilor ce-mi ies în cale și, uneori, intui
ția nu mă înșeală prea tare. De astă dată însă pier 
deam pariul pe care-l închei cu mine însumi în astfel 
de ocazii: numai la sport nu mă puteam gîndi în 
legătură cu tînărul instalat la masă și încă, pe deasu 
pra, la box! Nici surtucul de flanelă roșie nu putea 
fi un indiciu, fiindcă-i lipsea orice insignă sau cifru 
care să dea de bănuit. Or, necunoscutul, ale cărui pri
viri păreau visătoare în zarea artificială a luminii de 
neon, era antrenor de box intr-un club bucureștean. 
Un om, așadar, care, in luptele corp la corp, putea 
să-și piardă delicatețea înnăscută. Dar nu și-o pier
duse, după cum nu pierduse nici deprinderea de a-și 
pune întrebări asupra moralei, rostului și disciplinei 
sporturilor în viața contemporană.

Am intrat în vorbă, după un schimb de banalități, 
și-am aflat că-l preocupă destinul și menirea antre
norilor în cadrul, anumitor cluburi.

— Iertați-mă că îndrăznesc — făcu el cuviincios — 
însă „pistruii" de care vorbeați în legătură cu o carte, 
se află, uneori și pe obrajii profesiunii mele. Mă 
ocup de sport pentru că îmi place și pentru că mi 
s-a spus că am oarecare aplicație pentru așa ceva. 
N-aș vrea să renunț la el, cu toate că mă nemulțu 
mește tot mai mult faptul de a nu mi se da posibili
tatea să mă ocup temeinic și timp îndelungat de tine 
rii pe care îi antrenez și-i pregătesc. In trei ani mi-au 
trecut prin mină vreo două duzini de băieți. Unii nu 
au răbdarea necesară de a ajunge la capăt, abando- 
nînd curind pregăt za pentru ring. Alții însă, cei mai 
buni, rămîn. Sînt „caii de mare tracțiune", cum le 
spunem, fi urmăresc cum se transformă treptat, cum 
își disciplinează nu numai mișcările, ci și felul de 
viață. In sport, și mai cu seamă în box, lucrul acesta 
are o importanță tot atît de mare ca și tehnica pugi 
listică. Mă apropii de ei, încep să le cunosc felul de 
a gîndi, reacțiile, fetele cu care vorbesc. Pe urmă, 
cînd cred eu că a sosit momentul de a mă ocupa de 
acele detalii care dau un sens mai adine celor în ă- 
țate anterior, dispar de la o zi la alta. Sînt luați de 
alt club sau împinși in competiții de clubul propriu 
înainte ca educația lor să fi fost încheiată. Graba asta 
mi se pare d” fiecare dată că dărîmă tot ce am făcut 
pentru cite unul dintre ei, fiindcă ucenicia lor nu e 
isprăvită. Majoritatea acestor elemente se va pierde 
iremediabil; numai antrenorul este în măsură să de 
cidă momentul în care un element crescut de dînsu 
e copt pentru luptă. Nu sînt întrebat însă sau, cine 
sînt, nimeni nu ține cont de opinia mea. Adică d 
ce în alte ocupații e nevoie de pregătire îndelungată 
de experiență bogată, de maturizare deplină, iar la 
box, nu ? Nu e bine să se cultive nici dorința prema 
tură de elogii, recompense și publicitate a tineretului, 
înainte ca el să-și fi însușit nu numai tehnica disci 
plinei, dar să-și fi format și „stilul" 
cepție de luptă distinctă. Cei educați 
pe ring ca săgeata, drept, indiferent 
credeți-mă, de obicei n-ajung departe !

— Ce e de făcut ? — am întrebat.
— Sînt multe de făcut, dar trebuie înainte de orice 

asigurat viitorilor pugiliști prilejul de a-și forma per 
sonalitatea în așa măsură, incit să fie in stare sc 
spună ,.nu“ ei înșiși ofertelor ce li se fac înainte de 
vreme. Pentru asta este nevoie, firește, de timp, de 
continuitatea pregătirii în același club, cu același an 
trenor, în aceeași ambianță. Ați putea scrie cevci in 
legătură cu acest aspect al educației boxerilor...

Fiindcă îmi ghicise meseria mai ușor decît eu pe-a 
lui, i-am promis că voi scrie ceva, deșt hu sînt um 
blat de loc în problemele pugilisticii; cine știe, poate 
ca aceia care sînt, să fie de părerea că tînărul antre 
nor are dreptate.

Și nu numai în ce privește boxul I
George SBÂRC_A

propriu, o con 
incomplet merii 
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(12 
(12 
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1:18,4; 50 m spate (f): Mariana 
Giurcă (10 ani) 42,9, Elena Puel 
(9 ani) 46.4.

A. RUDEANU, coresp.

BIATLONIȘTil DIN ECHIPA DE TINERET

AU ÎNVINS clar la
„CUPA TRACTORUL" A REVENIT 

ORGANIZATORILOR
IN „CUPA REGIUNILOR" 

FOND
SUCEVENII VICTORIOȘI

LÂ

ȘTAFETA

Din dulcele și amarul unui examen sportiv
Poate că de la mondialele 

desfășurate la noi în 1953, nu am 
mai cunoscut un concurs de te
nis de masă, cu participare de 
peste hotare, atît de bine orga
nizat ca aceste recent încheiate 
internaționale. Faptul a fost 
subliniat în unanimitate și de 
oaspeți, întărind astfel părerea 
noastră că, în acest sens, cînd 
există străduință, se poate fruc
tifica la maximum bogata expe
riență d'Obîndită. Concurențll au 
beneficiat, astfel, de condiții co
respunzătoare de pregătire și 
joc ; programul inițial, anunțat 
din timp, a fost respectat cu 
strictețe ; panourile cu rezultate 
au fost completate cu prom
ptitudine, spectatorii, participan- 
til și ziariștii puțind ține pasul 
în permanență cu toate fazele 
concursului ; arbitrajele, cu une
le excepții, au fost și ele la 
înălțime. Desigur că merite re
vin federației de specialitate 
care, trebuie spus, a fost ajutată 
de numeroase cadre Voluntare. 
Dintre ele menționăm pe Gh. 
Bădescu, J. văleanu (directorul 
concursului) și A. Popovici. Seu- 
zîndu-ne, totodată, că nu putem 
epuiza întreaga listă a evidenția- 
ților le adresăm tuturor sincere 
felicitări.

De asemenea, la această ediție 
s-a înregistrat și un succes da 
participare, atît numeric eît și 
valoric. Campionatele s-au bucu
rat de prezența unor ași (repre- 
zentînd c'ouă continent^), con
semnați pe parcurs, în avancro
nicile șl relatările noastre. Este 
încurajator că startul reluării 
campionatelor — întrerupte din 
1964 — a fost, indiscutabil, de 
calitate Sperăm că nu vom aș
tepta âlți patru ani pentru a 
urmări la lucru o pleiadă de 
„palete" renumite. Revine ca o 
obligație pentru F.R.T.M. de a 
consolida această reușită. Pentru 
ca ea să fie deplină în viitor, 
propunem forului de resort mai 
multă exigență în admiterea în 
concurs a unora dintre jucătorii 
străini, Iar dacă invitațiile nu 
sînt onorate așa cum se cuvine 
(federația cehoslovacă a trimis, 
de pildă, la București, « garni
tură din care au lipsit nume 
prestigioase : Luzova, Karlikova, 
Miko, Stanele, Kolarovicz). ele 
să fie revizuite.

șt, o dată cu aceste canside- 
tațli, revenim la singurul punct 
nevralgic, din păcate, la aspectul 
cel mal Important care ne inte
resează ț, comportarea jucătorilor 
români, poate cea mai slabă din 
Istoria internaționalelor noas
tre. Situația a surprins jl pe oas-

pețl. De fapt, ce se întîmplâ cu 
fruntașii tenisului nostru de 
masă ? Este neplăcut s-o recu
noaștem — o stare de involuție 
prematură. Nici Maria Alexan
dru, nici Radu Negulescu, cam
pionii țării, nu se află la apo
geul activității lor competiționale. 
Ei au început să resimtă uzura 
unui îndelungat drum presărat 
cu frumoase satisfacții. înțele
gem de aceea unele momente de 
scădere ale vigorii sportive, de
ficiențele de ordin nervos (cu 
condiția să nu depășească o a- 
numită limită). Totuși, nu ne 
putem împăca cu rezultatele me
diocre (mai ales pentru cartea 
de vizită a Măriei Alexandru) 
înregistrate de ei. în interval de 
cinci zile (am adăugat și meciyl 
din ,,C.C.E“), Maria Alexandru 
cîștigă o dată la Geissler și pier
de de două ori la aceeași jucă
toare, pe care Victoria Babiciuc 
(o sportivă fără pretenții prea 
mari) o învinge cu dezinvoltură. 
Tiberiu Covaci (fost component 
al reprezentativei României în 
i960, retras un timp din activi
tatea competițională), efectuând 
un antrenament destul de diluat, 
revine totuși în prima formație a 
țării și reușește acum, rezultate 
mai bune ’decît Negulescu, în 
turneul pe echipe. Nu-i normai, 
în plus, cei doi campioni au 
beneficiat de parteneri mai buni 
de antrenament în cadrul lotului 
republican. Credem că acolo, ei 
nu au depus suficiente străduin
țe în vederea îmbunătățirii nive
lului lor tehnic și depășirii ca
rențelor manifestate (antrenorii 
s-au raliat oare ideii acestui 
efort suplimentar strict nece
sar, sau s-a adoptat linia celei 
mai ușoare rezistențe ?).

Dar D^rin Giurgiucă sau Ele- 
onora Mihalca ? Și-au apărat ei 
Șansele cu tot potențialul de ca
re dispun ? Răspunsul 
— negativ. îl atestă 
lor insa tisfăcăto are. 
trebuie să înțeleagă că 
poate speria adversarii ____  ...
talentul. El are nevoie de mai 
mult autocontrol, de seriozitate 
deplină în pregătire, în general 
de o conduită adecvată, pentru a 
elimina cât mai repede atît de 
dăunătoarea-i inconstanță, ca și 
tendința spre teribilism și ex
travaganță. A sosit și momentul 
(aceasta și pentru anumite clari
ficări în alcătuirea loturilor re
prezentative) ca Eleonora Mi
halca (și ea vădind inițial, o se
rie de calități) să se decidă, de 
mai vrea sau nu să persevereze 
pe drumul sportului de perfor
manță. Altfel, ,,..................
reu, ea va rămîrie 
speranță. Oricum, 
la cei menționați
mai active, poziții
clasamente, în urma folosirii mai 
judicioase a cunoștințelor dobîn-

este clar 
evoluțiile 

Giurglucă 
nu-și mal 
numai cu

„slalomînd" me- 
doar o eternă 
așteptăm de 

prezențe mult 
mal bune în

dite ani de-a rîndul în competi
ții importante și a unei mobili
zări a resurselor personale în 
momentele cheie ale întâlnirilor 
(se știe că s-au pierdut cu ușu
rință fin aluri ca și câștigate). 
Insuccesul lor este mai preg
nant dacă avem in vedere că 
ei s-a produs acasă și în ciuda 
unor sorți favorabili pe tablou
rile probelor.

Pînă ia campionatele europene 
de la Lyon (17—24 aprilie), figu
rează în calendarul competițio- 
nal ; internaționalele de la 
Wisloch (R. F. ’a Germaniei, 24— 
25.11), Brighton (Anglia, 29.11— 

2.III) și Moscova (15—20.III). Ar 
fi de dorit ca actualele criterii 
de selecționare a echipelor re
prezentative să suporte modifi
cări de principiu. Adică federa
ția să nu facă înscrieri din ofi
ciu. aproape mecanic, încurajînd 
pe ,,senatorii de drept“, De ce 
șă nu fie rodați mai des în com
petiții tari (în mod gradat, dacă 
e posibil) elemente ca •
Ivan, Carmen Crișan, 
Doboși sau Maria Corodi ?
știe că unele dintre ele au șl 
furnizat la București eîtevă su..~ 
prize de primă mărime, produ- 
eîndu-ne singura mulțumire. Nu 
pledăm, bineînțeles, pentru saltul 
peste generații, dar cînd aceste 
generații dau semne de oboseală, 
nu putem accepta politica brațe
lor încrucișate. Trebuie să se 
facă mai mult pentru promo
varea cadrel'or tinere (numai pe 
criteriul valorii), pentru asigu
rarea schimbului de mîine. Să 
nu așteptăm numai momentul 
pensionării titularilor, pentru a 
luă măsurile de rigoare.

Si, deoarece a venit vorba de 
turneele de peste hotare, suge
răm federației să aibă în vedere 
ca antrenorii însoțitori de loturi 
să fie aleși dintre cei care se 
ocupă efectiv $1 cu rezultate a- 
preciabile de sportivii ce urmea
ză $ă concureze. Trebuie elimi
nat sistemul recoimperisării pe 
această cale a meritelor admi
nistrative. în aceeași ordine de 
idei, subliniem următorul para
dox : toată lumea știe că antre
norii din provincie sînt mai pro
ductivi, totuși colegii lor bucu- 
reșteni cunosc privilegiul unui 
număr sporit de deplasări !

în ultimul timp, greul în ceea 
ce privește pregătirea propriu- 
zisă a vîrfurilor din tenisul nos
tru de masă a revenit (șl din 
cauza îmbolnăvirii lui F. Pa
neth) lEJLled. Constantinesou. Ea 
s-a ocupat intr-o măsură prea 
mare și de sarcini administrative. 
Cum al treilea antrenor, din co
lectiv, N. * ’ ’
principală 
minin din 
tinescu a 
fapt care
comportării jucăt arilor. In aceste

Viorica
Șerban 

Se

Angelescu, a avut ca 
preocupare meciul fe_ 
„C.C.E.", Ella Constan- 
fost suprasolicitată, 
s-a repercutat asupra

condiții, antrenoarea loturilor 
avea datoria să ceară să fie de
grevată de anumite obligații pen
tru a-șl îndrepta atenția numai 
în direcția pregătirilor. Așa, și 
răspunderea putea fi mai bine lo
calizată. paralel, se simțea ne
voia unui sprijin mai substanțial 
din partea colegiului central de 
antrenori, sau, cel puțin, a unuia 
sau doi dintre cei care îl com
pun. Părerea noastră este că 
maestrul sportului Matei Gantner, 
cu experiența și competența sa 
recunoscute, ar fi fost una din
tre cele mai nimerite soluții. 
Timpul nu este încă pierdut...

Aspectele semnalate nu oferă 
noutăți. Le-am reluat în lumi
na recentului examen nereușit 
și cu scopul de a ajuta pe teh
nicienii și sportivii noștri să 
treacă peste acest impas. Spe
răm că apropiata semifinală 
masculină a ,,C.C.E.“, ca și per
spectiva nu prea îndepărtată a 
europenelor să constituie un 
îndemn în plus pentru ca activi
tatea de performanță din acest 
sport să capete un curs mai 
viu, în care competența și do
rința de redobindii'e a ’unor po
ziții fruntașe în arena interna
țională să primeze.

C. COMARNISCH1
N. MARDAN

POIANA BRAȘOV, 4 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). — Antrenorii biatloniș- 
tilor din echipa de tineret a 
tării noastre s-au ținut de 
cuvînt: proba de ștafetă
3 x 7,5 km a luat sfîrșit ou 
o victorie categorică a spor
tivilor români. Zăpada și vi
zibilitatea • excelente, desigur 
iși dorința de a-și lua revanșa, 
le-au permis biatloniștilor noș
tri 
cel 
să 
la

din echipa I să înregistreze 
mai bun timp ia fond și 

realizeze punctajul maxim 
tir, nelăsîndu-le oaspeților 

nici o speranță în victorie. 
Dorind, parcă, să confirme 
acest frumos succes, „secun
zii" au ocupat locul II, cu un 
avans de 1 : 19 față de repre
zentativa de tineret a R. D. 
Germane.

Evoluția echipei noastre de 
tineret ne dă speranțe mari 
într-o comportare la înălțime 
cu prilejul Campionatului 
Mondial, care va avea loc, în 
curind, în Suedia.

Rezultate 
nia tineret 
Fontana, 
35 : 52 (0 
2. România 
Szabo, 
43:43 
R. D.
Landt,

tehnice: 1. Româ- 
I (I. Mîrzea, V.

I. Olteanu) Ih 
ture penalizare) ; 

tinert II (Al. 
D. Soiu, I. Funieru) lh 
(2 ture penalizare) ,• 3. 
Germană tineret (W. 
B. Vogler, G. Bartnik)

IMPORTANT

Agenfiile și filialei© O.N.T. au pus în 
vînzare bilete pentru odihna și trata
ment pe perioada februarie—mai a.c., 
în stagiunile: Bușteni, Borsec, Predeal, 
Păltiniș, Govora, Sinaia, Tușnad, Căli- 
mănești, Câciulata, Olănești, Herculane, 
Bazna, Ocna Sibiului, Slănic-Moldova, 
Sîngeorz, Buziaș, Vatra Dorhei, Eforie 
Nord, 1 Mai, Sovata, Pucioasa.

—- Locuri la Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud pentru 15—31 nai.

— Tarife reduse
— Reduceri pe C.F.R. și I.R.T.A., pentru 

posesorii de bilete O.N.T,

1 h 45:02 (7 ture penali
zare) ; 4. Combinata România- 
R. D. Germană, tineret (R. 
Pretzsch, B.

, Benga), 1 h
penalizare).

Claussnitzer, I. 
47:00 (3 ture

I. PAUL

POIANA BRAȘOV, 4 (prin 
telefon). — „Cupa Tractorul", 
rezervată schiorilor fondiști. 
a continuat duminică dimi
neața cu ștafetele combinate 
pe categorii de vîrstă (doi 
seniori și o senioară, respectiv 
doi juniori și o junioară). Și 
în această a doua zi de con
curs competiția s-a bucurat 
de succes, de data aceasta 
publicul fiind mult mai nume
ros. Disputele, din nou foarte 
echilibrate, au scos în evi
dență omogenitatea schiorilor 
de la Tractorul, care și-au 
adjudecat trofeul.

Rezultate tehnice: 
(5 km + 10 km -j- 
1. A.S.A. 
Cimpola, 
Cincu) ih 35:22) 2. Tracto
rul (Rodica Nilă, N. , Sume- 
drea, M. Cojan) ih 40: 171 
3. Dinamo (Marcela Leampă, 
Gh. Bădescu, I. Scurtu) lh 
43 :35 (Petre Dinu, bolnav, 
n-a putut lua startul nici în 
ștafetă); 4. I.C.F. (Gabriela

Brașov (
Șt. Drăguș,

seniori
10 km): 
(Rodica 
, Gh.

Bighiu, C. Arghiropol, Ad. 
Gyiulai) lh 51 :52 ,• juniori 
( 3 km -j- 5 km + 5 km): 
1. Dinamo (Maria Barabaș, N. Dudu, ' - . —
Tractorul (Lucia 
Stoian, I.
A.S.A. (Elena Cimpoia, I. Bo- 
beș, N. Vestea) lh 00 : 26 ; 4. 
Șc. sp. Rișnov I (Geta Bă- 
răscu, P. Burcea, N. Gealapu) 
lh 00 : 56 ) clasament general 
pe echipe: 1. Tractorul 33 de 
puncte, 2. A. S. Armata 44 p„ 
3. Dinamo 45 p., 4. Șc. sp. 
Rișnov 75 p. (restul echipelor, 
fiind incomplete, n-au contat 
în clasament).

I. Tudor) 56 : 17 ? 
Barabaș, N.

56 : 54 ;Urs)

2.

3.

C. GRUIA — coresp. principal

Alexa $1 p.
coresp,

CÎMPULUNG 
NESC, 4 (prin 
Timp de două zile, pîrtiile 
de pe Dealul Bodea din apro
pierea orașului Cîmpulung 
Moldovenesc au găzduit între
cerile .Cupei regiunilor" la 
fond. Au participat selecționa
tele Brașov (2 echipe), Plo
iești, Mureș A.M., Banat, Hu
nedoara și Suceava, alături 
de acestea mai concurînd și 
reprezentativele orașelor Va
tra Dornel șl Cîmpulung Mol
dovenesc. Timpul a fost fru
mos șl pîrtiile în bună stare. 
Disputa pentru întîletate s-a 
dat între echipa Suceava și 
formațiile brașovene, victoria 
revenindu-Ie gazdelor, care au 
reușit să-și mențină avantajul 
din prima zi (datorită și vic
toriei ploleștenlloi la ștafetă). 
Iată cîștigătorit probelor: ju
nioare (3 km) Adriana Barabaș 
(Brașov I), senioare (5 km) 
Rodica Vișan (Brașov II), ju
niori (5 km) V. Papuc 
ceava), tineret (10 km) 
Dihoi (Brașov I), seniori 
km) V. Nărea (Brașov I) ; 
fete 0x5 km juniori Suceava, 
3 x 5 km seniori + tineret Plo
iești ;

MOLDOVE- 
telefon). —

(Su- 
Gh.
(10 

șta-

pe echipe: 1. Suceava 
puncte; 2.

3. Ploiești 81
Brașov I

P-
SPAC —
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CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE

se Înmulțesc partidele de verificare
tă o lovitură liberă de pe. li- •
nîa de corner șl Greavu, ve
nit ca un bolid, înscrie splen
did, din plonjon, cu capul. Ar
bitrul Gheorghiță Ion a con
dus următoarele formații: 

RAPID: Răducanu (min. 43 
Andrei) — Eupescu, Ștefan

C.F.R. Pașcani
Ceahlăul

P. Neamf 3-1 (1-0)
PAȘCANI, 4 (prin telefon).— 

Cele două divizionara B se 
află într-un stadiu avansat cu 
pregătirea fizică. în partida 
disputată azi, antrenorii au fo
losit câțiva jucători tineri: Ni- 
tă (16 ani), Codreanu (19 ani) 
ia Ceahlăul, Suciu (17 ani) și 
Dominte (20 ani) la C.F.R. Au 
înscris : ~
respectiv,
C. ENEA

Rapid București
Flacăra

2-0 (0-0)

formații din campionatul oraș 
București (Mașini-Unelte). S-au 
jucat 100 de minute. în poarta 
oaspeților au apărat cite o re
priză Haidu și Suciu. Scor 
final 5—2 (2—1). Au marcat: 
Constantin, Soo (2), Voinea și 
Tătaru II pentru Steaua, Marin 
și Trăsnaie pentru Mașini-

Badea, respectiv, C. Ionescu 
(din 11 m).

Petrolul: M. Ionescu (Sfetcu) 
— Pal, N. ■ Ionescu, Pahonțu 
(Florea I), Dragnea, Iuhaz, Dra- 
gomir (Stroie), Florea II, Dri- 
dea I, Badea, Moldoveana (O- 
prișan).

Metalul: Stănescu — Nițes-

4 (prin telefon), 
terenul a fost a-

Contardo (2), Baicu, 
Olteanu.

și C. LALUȚ, coresp.

Moreni

în cel de-al 
blic, Rapid a 
ner pe Flacăra Moreni, echi
pă antrenată de Virgil Bluj- 
dea. Terenul desfundat (mai 
ales în repriza secundă) a 
fost un serios impediment în 
desfășurarea acțiunilor celor 
două echipe. Feroviarii au ac
ționat conform sarcinilor tra
sate de cei doi antrenori V. 
Stănescu și V. Stănculescu, 
punînd accent deosebit pe par
ticiparea activă a celor doi 
fundași (Ștefan și Greavu) la 
acțiunile de atac, pe schimba
rea alternativă a jocului de o 
parte șl de alta a terenului, 
cit șl pe marcarea strictă a 
adversarului direct de către 
Ștefan, Motroc, Costea și 
Greavu. In primă repriză, ma
joritatea acțiunilor s-au des
fășurat la mijlocul terenului, 
înaintașii ambelor echipe ne
reușind să marcheze.

în repriza secundă aspectul 
jocului se schimbă radical. 
Rapidiștii domină teritorial 
mai ales prin activitatea la
borioasă a mijlocașului Pop, 
care a dirijat în mod Inteli
gent acțiunile echipei, în 
funcție de poziția apărători
lor adverși. Scorul este des
chis în min. 70 de 
Bungău, cu. concursul 
rului Șerbănoiu, care 
pat balonul printre 
Cel de-al doilea gol al parti
dei a fost înscris de fundașul 
Greavu (min. 85) în urma li
nei faze de mare spectaculo
zitate. Teofil Codreanu execii-

treilea test pu- 
avut ca parte-

tînărul 
porta- 
a scă- 
degete.

Pronosport
REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT NR. 5, 
ETAPA DIN 4 FEBRUARIE 

1968
I. Atalanta — Cagliari 1

Iî. Bologna — Brescia 2
III. Lanerossi — Inter 1
IV. Mantova — Sampdoria 2

V. Milan — Napoli 1
VI. Roma — Spăl X

VII. Torino — Fiorentina 2
VIII. Varese — Juventus 1

IX. Bari — Padova 1
X. Livorno — Reggina I

XI. Potenza — Lazio X
XII. Novara — Lecco X

XIII. Catania — Pisa 1
Fond de premii 393.127 lei.

Bungău înscrie primul gol. Fază din meciul Rapid—Flacăra Moreni, disputat ieri în Ciulești
Foto: V. BAGEAC

Motroc, Costea, Greavu —■ 
Pop, Dumitru Ion (min. 45. 
Bungău) — Neagu (min. 45 
Codreanu), Dumitriu (min. 45 
Neagu), Petreanu (min. 45 
Bădni).

FBACARA MORENI: Stan
— lofciulescu, Dumitran, Al
bină, Bocin — Toma, Frîncu
— Dănilă, Cîmpeanu, Drăgan, 
Manta.

Au mai jucat Șerbănoiu, 
Petrescu, Turcu, Constantin, 
Frățilă, Postolache.

Vasile URZÎCEANU

Unelte. Iată și lotul folosit de 
divizionarii bucureșteni: Haidu 
(Suciu)-Sătmăreanu, Jenei, D. 
Nicolaie. Rotarii, Negrea, D. 
Popescu, Pantea, Constantin, 
Soo, Creiniceanu, Hălmăgeanu, 
Vigu, Voinea, Tătaru II.
OCTAVIAN VINTILĂ-coresp.

cu II, Pîrvu (Prăzaru), Păun, 
Buciumeanu, Nițescu I, Bot, 
Buzatu (Tiron), Casandra, Mu- 
reșan (Harap), C. Ionescu (Chi- 
riță). __
I. CONSTANTINO AIeT coresp.

Petrolul Ploiești-
Metalul T irgoviște

5-1 (4-1)
PLOIEȘTI, 4 (prin telefon).— 

Petroliștii au manifestat o deo
sebită poftă de joc, construind 
numeroase faze frumoase. Tîr- 
goviștenîl au dat o replică 
bună numai în partea a II-a 

neață pe terenul Ghencea un a joculpl. Gohirile.au fost tnar- 
joc-școală în compania unei cate de. Dridea I (3), Dragomir,

terenul Ghencea
în continuarea antrenamen

telor stabilite de conducerea 
tehnică a echipei, fotbaliștii 
Stelei au susținut ieri dimi-

ȘTIRI, ȘTIRI
ECHIPE ROMANEȘTI 

PESTE HOTARE

9 In ultima perioadă a pre
gătirilor, echipele Universitatea 
Craiova și Petrolul Ploiești vor 
efectua turnee în U.R.S.S.

Fotbaliștii români sînt aștep
tați de organizatorii sovietici la 
Moscova la data de 15 februa
rie. De aici cele două echipe 
se vor despărți: Petrolul ur- 
mînd să susțină cîteva meciuri 
la Așhabad, iar studenții cra- 
ioveni la Dușanbe.

O Dinamo București pleacă

la mijlocul acestei săptămîni in
tr-un turneu în Turcia, Iran și. 
probabil, Kuweit. Bucureștenii 
au pînă in prezent perfectata 
șase partide.

NE VIZITEAZĂ ȚARA

Două formații poloneze. Spor
tiv Zawisza Bjdgoszcz și Row 
Rybnik, vor întreprinde un 
turneu în țara noastră, între ’9 
și 29 februarie. Programul me
ciurilor fotbaliștilor polonezi 
urmează să fie stabilit zilele 
acestea de către F.R. Fotbal.

„ȘARJELE" DE RECORDURI 
ALE ȘCOLII SPORTIVE DIN REȘIȚA

în arhiva cu rezultate șî re
corduri din anul 1967 a Fede
rației de natație se întâlnește 
cu o frecvență uimitoare nu
mele Școlii sportive din Reși
ța. 119 recorduri ale țării (de 
la categoria copii și pînă la 
seniori), 114 victorii în con
cursurile de nivel republicări 
sînt cifre care ar onora chiar 
și palmaresul unui club de 
prima mărime.

Dar, la aceste frumoase 
succese în domeniul natației, 
Școala sportivă din Reșița _ a 
adăugat prezențe remarcabile 
în competițiile de gimnastică 
și de atletism.

Iată-ne, așadar, coborînd 
din tren în orașul cu furnale 
de pe malurile Bîrzavel șl 
trecînd pragul școlii sportive 
la o oră matinală. Primul 
nostru Interlocutor a fost chiar 
directorul ei, profesorul IMS 
PATRUICĂ în care aveam să 
recunoaștem, de-a lungul vizi
tei noastre, pe unul din pasio- 
nații luptători pentru afir
marea acestei școli.

O ȘCOALA MICA' 
ȘI TOTUȘI...

în anul 1957, Ilie Pă- 
truică. proaspăt absolvent al 
S.M.T.C.F. din Timișoara, în
cepe cariera de profesor de 
educație fizică la Reșița. în
drăgostit de atletism, el umblă 
prin școli, selecționează ele
mente dotate și în scurt timp 
își alcătuiește o grupă de atleți 
pe care îl pregătește benevol, 
în timpul liber. Curînd el cu
noaște satisfacția de a vedea 
pe una din elevele sale, Ana- 
maria Mazer, cucerind titlul 
de campioană la suliță-ju- 
nioare.

în anul 1958 ia ființă Școala 
sportivă de elevi din Reșița, 
în care tînărul director desfă
șoară o laborioasă activitate 
didactică ți organizatorică. 
Prevăzută inițial cu secții de 
atletism, natație și gimnasti
că, școala se dezvoltă, adău- 
gîndu-se în 1959 secția de 
Schi, iar în 1963 și cea de hand
bal. în prezent, Școală sporti

vă din Reșița are cinci secții 
pe ramură de sport, cu 22 de 
grupe de elevi a căror pregă
tire o asigură 13 cadre didac
tice. în definitiv, o școală 
mică. Și totuși...

SECRETUL PERFORMAN
TELOR? MUNCA ANTRE

NORULUI !

Despre rezultatele obținute 
de secția de natație s-a scris 
de multe ori pentru că ele 
constituiau, adeseori, un nou 
record național —- de copii, 
juniori sau seniori — pentru 
că avea un final mult dorit 
— cîștigarea unor probe, a 
unui concurs.

Grupa de înotători este for
mată din 75 de sportivi, prin
tre care se află doi maeștri ai 
sportului, 12 sportivi de cate
goria I, 14 de categoria a II-a, 
18 de categoria a IlI-a. Cei 
mai reorezentativi înotători, 
cizelați de ION SCHUSTER 
entuziastul antrenor al secției 
sînt: Anca Andrei, Daniela 
Coroiu, Zeno Giurasa, Alexa 
Băin, Marica Horvath, Dorina 
Mezinca, cu toții selecționați 
în lotul republican de seniori. 
Juniorii au și ei reprezentanți 
în loturile naționale : Mircca 
Hohoiu, Eugen Aimer, Ruth 
Nacher. Mariana Stanciu, 
Iosif Mărgeanu, Stela Tor
ța și alții. L-am întrebat 
pe directorul școlii care 
este secretul frumoaselor 
rezultate obținute de sec
ția de natație. Răspunsul a 
venit prompt: „Munca antre
norului. O muncă de bună ca
litate și într-o cantitate im
presionantă : 10—11 ore pe zi, 
la bazin". Și după o pauză, di
rectorul a precizat: „Este 
foarte exigent față de elevi 
dar și față de el însuși. în plus 
știe să-și asigure sprijinul 
părinților”.

Ce părere are antrenorul 
Schuster despre secția sa ? Ar 
putea realiza performanțe mal 
bune. Și speră să le obțină 
mai ales dacă în luna mal, 
așa cum s-a promis, va fi gata 
șî bazinul de 50 m. „Este ab

solut necesar, a precizat Ion 
Schuster, mai ales pentru cei 
doi „olimpici", Anca Andrei 
și Zeno Giurasa". Sperăm că 
organele locale vor depune tot 
efortul pentru rezolvarea a- 
cestui deziderat!

VIITORI CAMPIONI

Intrarea noastră în sala de 
gimnastică nu i-a stînjeniț pe 
sportivi. Absorbiți de activita
tea lor, ei au continuat rosto
golirile și salturile la sol, în
dreptările și „giganticele" la 
bara fixă, piruetele și roțile 
laterale la bîrnă. Cei doi an
trenori. MM MUNTEANU și 
ANDREI KEREKES, nu mai 
pridideau cu explicațiile și de
monstrațiile. Am privit înain
tat la micuțele gimnaste . și 
gimnaști, Cu siguranță că pe 
Dumitru Corlati, Ion Kerekes, 
Ion Neghină, Coca Zoicărea- 
nu, Florica Grecu, Ana Pupă
ză și alții îi vom urmări cît de 
curînd si în marile concursuri

iarna nu-i
UN IMPEDIMENT

Atleții nu hibernează de loc. 
Omătul nu mai permite — ce-i 
drept — folosirea pantofilor 
cu cuie, dar... antrenamentul 
e antrenament! în sala de for
ță, atleții petrec zilnic cîteva 
ore, iar după-amiază fac cros 
prin zăpadă. Acumulările din 
iarnă trebuie să fie substan
țiale. De acest lucru se ocupă 
profesorii DANIEL MAIER și 
TOMA GUȚA, care răspund 
de pregătirea viteziștilor, a- 
runcătorilor si săritorilor. So
rin Păsulă, Viorica Achim și 
Maria Dănoiu sînt doar cîțiva 
din cei care promit pentru 
anul 1968 noi victorii pentru 
Școala sportivă din Reșița.

Am plecat de la Reșița eu 
convingerea că Școala sporti
vă din localitate ne va oferi 
și în acest an multe șarje de 
performanțe făurite la tempe
ratura înaltă a pasiunii pen
tru sport.

' Paul IOVAN

Olimpia Oradea- 
U.T.A. 2-1 (1-0)

ORADEA, 
Cu toate că
coperit cu gheată, jocul a fost 
frumos. Orădenil au fost mai 
activi în prima parte, iar tex- 
tiliștii au dominat în finalul 
partidei. Golurile au fost mar
cate de Bacos (min. 44 din îl 
m), Tantzos (min 72), respectiv 
Jac (min. 75).

Olimpia: Borosloy (min. 46 
Mărculescu) — Medveș, Cojo
caru, Kossegy, Ulicl (min. 46 
Bokor), Iacob, Dull (Tantzos, 
min. 46), Bacoș, Sacaci III (min. 
80 Pop), Petrică (min. 46 Pug- 
na), David.

U.T.A.: Gornea (min. 46 
Weichelt) — Birău, Bodea 
(min. 46 Bacoș), Pojonl (min. 
46 Lereter), Țîrlea (min. 
46 Czako), Petescu, Mețcas 
(min. 46 Pojoni), Moț (min. 
46 Pop), Popescu (min. 46 Do- 
mide), Axente (min. 46 Jac), 
Dumitrescu.

V. SERE, coresp.

A.S.A. Tg. Mureș—
Medicina

Tg. Mureș 2-2 (1-1)

Siderurgistul — 
F.C. Argeș 2-1 (0-1)

GALAȚI, 4 (prin telefon). 
— în pofida terenului desfun
dat, Siderurgistul și F.C. Ar
geș au prestat un joc spec
taculos. F.C. Argeș a jucat 
mai bine în repriza întîi, 
cînd a reușit să concretizeze 
prin Kraus (min. 24). După re
luare, argeșenii slăbesc ritmul, 
permițînd formației gazdă să 
domine și să înscrie prin Stă- 
tescu (min. 67) și Zotincă (min 
83)

în min. 86, Adam și Kraus 
au fost eliminați pentru lovi
re reciprocă.

F.C. Argeș: Stan — Păctu- 
lete, Baciu, Olteanu, Ivan. To- 
niță, Prepurgel, 
Dobrin, Jercan.

Siderurgistul: 
(Enache), Pac, 
conu), Dima, 
Lehăduș, 
Neagu, Cojocaru (Adam), Stă- 
tescu (Mureșan).
STATE CONSTANTINESCU 

coresp. principal

TG. MUREȘ, 4 (prin telefon). 
Peste 4 000 de spectatori au 
asistat la primul meci amical 
al celor două echipe din loca
litate. Jucătorii ambelor for
mații 
cjătire fizică. în prima repriză 
jocul 
pauză 
timp inițiativa, însă n-a con
cretizat. Au marcat: Caniaro 
(min. 17 și 55) pentru A.S.A., 
Balint (min. 37 și 61) pentru 
Medicina.

A.S.A.: Solyom — Tîmpăna- 
ru, Balaș, Toth, Czako, Ciutac 
(Siko), Dorlu, Caniaro (Lucaci), 
Pavlovici, Raksi (Rațiu), Mure- 
șan II.

Medicina: Rosonci (Cota)— 
Szolosi, Galambfalvi, Tujon, 
Fazecaș, Sacaci, Balaș (Csana- 
di), Marcarian, Balint, Lupu, 
Macai.

au dovedit o bună pre-

a fost egal, iar după
A.S.A. a avut mai mult

C ALBU, coresp.

C. F. R. Timișoara —
C. S. M. Reșița 4-0 (2-0)

îmbunătățirea activității 
sportive de performanță a 
format obiectul unei ample 
dezbateri în cadrul recentei 
ședințe a Consiliului Național 
pentru Educație
Sport. Era firesc, pentru că 
această activitate 
în ■ peisajul general al mișcă
rii noastre sportive forma cea 
mal înaltă, cea mal expusă 
vederii — a publicului spor
tiv, comentatorilor, specialiști
lor — șl, bine înțeles, cea 
care are menirea să ne re
prezinte în confruntările cu 
sportivii altor țări.

Cum anul pe care ÎI par
curgem se află sub semnul în
trecerii Internaționale de ma
re amploare a Jocurilor Olim
pice și cum calendarul inter
național al sportivilor noștri 
este mal bogat ca niciodată 
(el cuprinde peste 12 000 de 
întîlniri și participări), îmbu
nătățirea activității sportive 
de performanță se pune cu o 
deosebită acuitate.

Ar fi, însă, greșit să cir- 
cumscriem această preocupare 
pentru continua perfecționare 
a sportivilor noștri fruntași 
la evenimentele profilate pe 
orizontul acestui an. De altfel, 
multi dintre activiștii și spe
cialiștii care au luat cuvîntul 
în amintita ședință ă 
C.N.E.F.S. au analizat diferi
tele aspecte ale acestei pro
bleme manifestînd o lăudabilă 
grijă fată de perspectivele el 
mai îndelungate.

O primă concluzie care s-a 
desprins din dezbaterile pe 
această temă a fost aceea că 
avem încă un număr restrîns 
de sportivi de valoare, de 
sportivi capabili să reprezinte 
cu cinste culorile patriei în 
întreceri internaționale, capa
bili să-șl înscrie numele pa 
locuri de frunte în ierarhia 
valorilor mondiale.

Această situație a fost ge
nerată — așa cum s-a arătat, 
de altfel și la Conferința pe 
tară a mișcării sportive din 
iulie 1967 — de munca for
mală, birocratică a unor acti
viști sportivi, care în loc să 
urmărească în mod perseve
rent depistarea elementelor 
dotate pentru sport, să se în
grijească de asigurarea pregă
tirii lor sub raport tehnic șl 
educativ, s-au preocupat de 
realizarea unor obiective ime
diate, mai la îndemînă, s-au 
lăsat atrași de mirajul a ceea 
ce președintele C.R.E.F.S.-Ga- 
Iafi a numit „spoitul-specta- 
col".

Din fericire, adeptit acestui 
de muncă, activiștii ama- 
de satisfacții efemere — 

care le-au dobîndit, une- 
recurgînd la practica re-

Fizică și

constituie

la o singură echipă de box, 
regiunea Argeș a ajuns să 
aibă patru I Dar și cită drep
tate a avut cînd a cerut Fe
derației de box să nu lase 
să se stingă flacăra pasiunii 
pentru sportul cu mănuși a 
tineretului din Gîmpulung- 
Muscel ci, dimpotrivă, să con
tribuie la formarea unul cen
tru activ, viabil, în acest mia 
oraș consacrat cîndva pe tă« 
rîm sportiv numai de reputa
ția unei formații de oină I

în regiunea Cluj — arăta 
tov. N. Mureșan președintele 
C.R.E.F.S. — preocuparea pen
tru îmbunătățirea activității 
de performantă s-a reflectat în 
cei peste 6000 de sportivi care 
au îndeplinit normele de cla
sificare sportivă Ia diferite 
categorii, în cele 63 titluri de 
campioni af țării cucerite în 
1967, dar s-a mai reflectat 
totodată șl în grija pentru 
creșterea numărului de spe
cialiști, această regiune for- 
mîndu-și în 1967 peste 100 
de arbitri 
trenori în 
de sport.

Desigur, 
au obținut 
Principalul

și 55 de noi an
inai multe ramuri

Nuțu, Kraus

Iorgulescu
Stancu (Dia- 

Velea, Profir 
Bretan (Zotincă),

Timișoara, 4. (prin telefon), 
— în ciuda terenului desfun
dat, jocul a -fost interesant, 
cu multe acțiuni bine con
struite. Feroviarii au dovedit o 
mai bună pregătire fizică. Cele 
patru goluri au fost realizate 
de Seceleanu (min. 7 și 70), Ca- 
linin 
(min.

Joi, 
jucat 
ra, în fața căreia a < 
scorul de 2—1 (1—0).

(min. 20) și 
55).
echipa C.S.M. 
cu Politehnica

Popescu

Reșița a 
Timișoa- 
cedat cu

P. ARCAN, coresp. principal

stil 
tori 
pe 
ori,
probabilă a racolărilor —au 
rămas tot mai putini ori și-au 
revizuit atitudinea asa încît, 
astăzi, șe constată o mai largă 

. preocupate pentru creșterea 
noilor generații de 
fruntași din rîndul 
existente în fiecare 
fiecare regiune.

Cit de plăcut

sportivi 
cadrelor 
oraș, în

î-a fost 
tov. I. Vlăsceanu, președintele 
C.R.E.F.S -Argeș să arate că, 
în această regiune, în care nu 
era nici o echipă de lupte, 
s-au format în cursul anului 
1967 patru echipe sau că de

rezultate frumoase 
și alte regiuni, 
este de a gene

raliza'experiența lor pe toate 
căile posibile, de a se crea 
o emulație în atingerea unor 
indici înalți în activitatea 
sportivă de performantă, atît 
sub asDect calitativ cît 
cantitativ.

Iată-ne revenind, așadar, 
problema lărgirii bazei 
masă a activității sportive 
performantă! In amintita șe
dință a Consiliului National 
pentru Educație Fizică și 
Sport au fost făcute propu
neri valoroase în acest sens. 
Chiar dacă unele nu prezintă 
atributul Ineditului, ele au 
totuși meritul de a ne re
aminti că există căi simple 
si uneori chiar lucruri de 
amănunt de care este bine să 
ținem seama pînă și în atin
gerea unor obiective mari. 
Este bine, de exemplu, să ne 
preocupăm de asigurarea unui 
înalt nivel în procesul ds 
instruire, cu exigenta și ri
gurozitatea științifică recla
mate de antrenorul emerit 
Radu Hutan șl de prof. I. 
Șiclovan, secretarul general 
al F. 
parte, 
ducem 
gătire sau de selecție 
sportivilor din loturile națio- 
rihle și pe unii sportivi re
comandați de valoarea unor 
performante realizate ulterior 
constituirii Ioturilor, așa cum 
a sugerat în cuvîntul său 
tovarășul general locotenent 
Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate.

Există, fără îndoială, alto 
numeroase resurse și moda- 
Jități prin care se pot aduce 
contribuții substanțiale Ia asi
gurarea unei baze de masă 
mai largi pentru activitatea 
sportivă de performantă. Este 
de datoria factorilor răspunză
tori să le descopere și să le 
utilizeze din plin, conlucrînd 
în spiritul unei rodnice cola
borări.

R. 
nu 
în

si

la 
de 
de

emerit

de altăFotbal. Pe 
este rău să intro- 

concursurile de pre-
810

Ion F. BACIU

Actualitatea internațională
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AUSTRALIANUL 
KERRY PEARCE — 

CEL MAI RAPID PE 2 MILE

în cadrul unui concurs inter
național de atletism disputat pe 
stadionul acoperit din San Diego 
(California), alergătorul austra
lian Kerry Pearce a parcurs dis
tanța de 2 mile cu timpul de 
8:27,2. Aceasta este cea mai bună 
performanță mondială de sală 
înregistrată pe această distanță.

JERRY QUARRY CALIFICAT 
PENTRU FINALA CAMPIONA
TULUI MONDIAL AL GREILOR

Campionatul mondial de box 
profesionist la categoria grea, 
organizat de W.B.A. pentru de
semnarea succesorului lui Cassius 
Clay, se apropie de sfîrșit. în 
semifinala disputată Ia Oackland 
(S.U.A.), Jerry Quarry a dispus 
de Thad Spencer prin k.o. tehnic 
în repriza a 12-a. Urmează acum 
meciul final, în care Quarry tre
buie să întîlnească pe Jimmy 
Ellis, învingătorul iui Oscar 
Bonavena.

LA RUGBY : ȚARA GALILOR — 
SCOTIA 5—0

în turneul celor 5 națiuni la 
rugby, pe stadionul „Arms 
Park" clin Cardiff, în prezența 
a 60 000 de spectatori, echipa 
Țării Galilor a învins selecțio
nata Scoției cu scorul de 5—0. 
Singurul eseu al partidei a fost 
realizat în minutul 16 de către 
Jarrett, care a reușit și trans
formarea.

AMERICANII SE PRONUNȚA 
PENTRU TURNEELE ..OPEN"!

Federația de tenis din S.U.A. 
a anunțat oficial că acest for 
optează pentru organizarea de 
turnee de tenis deschise atît ju
cătorilor amatori, cît și celor 
profesioniști. Federația america
nă consideră că orice țară poate 
să organizeze asemenea turnee, 
dar totodată este împotriva abo
lirii tuturor diferențelor între 
amatori și profesioniști. Aceștia 
din urmă n-ar avea dreptul de 
a lua parte la întîlniri pe echi
pe, cum sînt cele din cadrul 
competiției internaționale pen
tru „Cupa Davis".

CELE 8 CANDIDATE LA 
TITLUL OLIMPIC FEMININ 

DE VOLEI

Secretariatul Federației Inter
naționale de Volei a confirmat

lista oficială a celor opt echipe 
care își vor disputa turneul fe
minin cu prilejul Jocurilor Olim
pice de vară din Mexic. Acestea 
sînt: Japonia, U.R.S.S., Polonia, 
Cehoslovacia, S.U.A., Peru, Co
reea de sud și Mexic.

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE...

... a turneului octogonal de 
fotbal de la Santiago de Chile, 
s-au disputat două meciuri: Va- 
sas Bp. — Racing Buenos Aires 
1—1 (1—0), Universidad Catolica 
— Universidad Chile 2—1 (1—0). 
Clasamentul se prezintă astfel:
1. F. C. Santos 6 5 0 1 19— 6 10
2. R.D. Germană 6 4 2 0 21—11 10
3. Univers. Catolica 6 4 0 2 13—12 8
4. Vasas Bp. 6 2 2 2 11—13 6
5. Cehoslovacia 6 2 13 9—11 5
6. Univers. Chile 6 12 3 8—13 4
7. Colo-Colo 6 114 6—16 3»
8. Racing 6 0 2 4 6—11 2

ETAPA FURTUNOASA ÎN 
ITALIA

Cîteva meciuri din etapa da 
Ieri a eampionatului italian de 
fotbal a-au terminat eu mari sur
prize : Bologna — Brescia 0—3,

Varese — Juvenîus 5—0, Torino— 
Fiorentina 0—2, Manțova — 
Sampdoria 0—1. Fruntașa clasa
mentului. Milan, a dispus de Na
poli cu 2—1. Rivera a deschis 
scorul pentru milanezi, Barison 
a egalat, iar Prati a înscris golul 
victoriei în ultimele secunde de 
joc. Alte rezultate: Atalanta — 
Caglîari 2—1, Lanerossi — Inter- 
nazionale 2—1, Roma — Spăl 
1—0. în clasament conduce Mi
lan cu 27 p, urmată de Varese 
cu 23 p. Pe lista golgetertlor, pri
mul loo este deținut de Combin 
(Torino) și Prati (Milan), ambii cu 
cîte 12 goluri.

TURNEUL FOSTELOR CIORII

în „Westfalenhalle" din Dort
mund a avut loc un turneu de 
„mini-fotbal“ rezervat fostelor glo
rii fotbalistice. Iată rezultatele 
înregistrate: R.F.G.-Europa 1—0 
(a înscris, Schăfer) j R.F.G.-Anglia 
1—0 (a marcat, Eckel); Anglia-Eu
ropa 3—1 (au înscris Finney 3, 
respectiv Ceaikowski). Locul întîi 
a fost cîștigat de echipa R.F.G. 
urmată de Anglia și Europa.

Flori pentru noua 
recordmană a lumii 
in proba de patina) 
viteză pe 500 m. 
Patinatoarea so
vietică Tatiana 
Sidorova, fotogra
fiată după noul 
record (44,7 sec.) 
stabilit sîmbătă la 
Davos. .

Telefoto :
U.P.I.-AGERPRES

F.C. NtlRNBERG 
LA A TREIA 
ÎNFRÎNGERE

Echipa lui Max 
Merkel (F.C. Niirn- 
berg) a fost învinsă 
din nou în campio
natul R.F. a Germa
niei. În etapa a 21-a, 
liderii au fost între
cu ți pe teren propriu 
de formația antre
nată de Elek Sch
wartz (Eintracht 
Frankfurt) cu 2—0 ! 
După meci, Merkel a 
avut o atitudine ne
sportivă față de ju
cătorii oaspeți și va 
fi chemat joi în fața 
comisiei de discipli
nă a federației vest- 
germane. Alte rezul
tate : Hanover 96-— 
Karlsruhe 2—0, FC. 
Kaiserslautern — Bo
russia Monchenglad- 
bach 0—1, Duisburg 
— Hamburger S. V. 
1—2, Ailemania A- 
achen—Borussia Ne
unkirchen 5—1. V.f.B. 
Stuttgart — Munchen 
1860 2—1, Schalke 
04—F.K. Koln 1—1. 
întîlnirea Bayern 
Munchen — Borussia 
Dortmund a fost a- 
mînată din cauză că 
echipa din Munchen 
a sosit cu întîrziere 
de la Valencia, unde 
trebuia să susțină 
meciul din cadrul 
„Cupei cupelor". în 
clasament conduce 
F.C. Niirnbcrg cu 30 
p, urmată de Bo
russia Miinchenglad- 
bach cu 26 p.

Gohirile.au


Primele recorduri 
ale Olimpiadei albe... 
Peste 1200 de sportivi 

iau startul
Jocurile Olimpice de iarnă 

de la Grenoble au înregistrat 
primul record. Biletele pentru 
cele 60 000 de locuri ale Sta
dionului de gheață, unde va 
avea loc marți ceremonia de 
deschidere, au fost complet 
epuizate. în acest fel. festivi
tatea se va desfășura cu ca
sele închise. A 10-a ediție a 
Olimpiadei albe se află în 
frunte și în ce privește nu
mărul de participanți. După 
ultima statistică, vor lua par
te peste 1 200 de sportivi și 
sportive. Numărul ziariștilor 
va fi însă de peste 1 400.

Comisia medicală 
a C. I. 0. va avea 

serios de lucru
Comisia medicală a Comi

tetului Internațional Olimpic 
va desfășura o bogată activi
tate la Grenoble avînd mi
siunea de a exercita contro
lul antidoping și al femini 
tații.

Controlul antidoping se va 
efectua astfel: disciplinele 
sportive vor fi alese prin tra
gere la sorți, în fiecare dimi
neață,, Primii șase clasați și 
alți patru sportivi aleși, toi 
prin tragere la sorți, vor fi 
supuși testelor de control.

în sporturile de echipă vor 
fi supuși controlului doi sau 
patru sportivi aleși prin tra
gere la sorți.

Ziariștii nu vor putea asista 
la operația recoltării probelor. 
Comisia medicală va comuni
ca rezultatele obținute autori
tăților competente.

Orice sportiv care face uz de 
doping va fi exclus din com
petiție. Dacă este vorba des
pre un sport de echipă, va fi 
exclusă întreaga formație daca 
s-a dovedit că unul din coin- 
ponenții ei a folosit dopingul.

Controlul feminității va fi 
efectuat înaintea competițiilor 
și, în principiu, asupra tutu
ror concurentelor. (Deci nu sa 
va mai recurge la tragerea ia 
sorți). In cazul cînd se sesi
zează o anomalie, acest fapt 
va fi comunicat președintelui 
comisiei medicale a C I,O. și 
responsabilului medical al 
echipei respective.

ÎN FAȚA
marilor Întrebări

® Killy și adversarii lui de temut • Virtuoșii gheții, intr-o dispută 
echilibrată ® Careul de ași al norvegienilor ® Pe urmele marelui 

Sixten - in probele de fond

Intilnire între generații... Micuța Beatrice Huș- 
tiu, speranța patinajului nostru, primește o 
insignă din partea marilor „stele" ale gheții, 

Oleg Protopopov și Ludmila Belousova 
Telefoto : U.P.I —AGERPRES

Fază din meciul de hochei Finlanda—Iugoslavia, 
disputat ieri. Finlandezul Keinonen (dreapta) mar
chează al 9-lea gol al învingătorilor.

Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

prezentau uneori mari cam
pioni a căror valoare s-a im
pus în anumite perioade prin 
Sonja Henie, Schăfer și alții), 
sportivii nord-amerioani au cu
noscut unele insuccese la ul
timele mari competiții. Să nu 
uităm, însă, că o catastrofă ae

riană a dus în 1961 Ia pierde
rea unei întregi echipe de pati
naj artistic a S.U.A., ceea ce 
a contribuit în mare măsură la 
crearea decalajului valoric de 
care vorbeam. In prezent, se 
pare că noua generație de ua- 
Mnatori de peste ocean a în
registrat un mare progres, 
ceea ce mărește interesul pen
tru apropiatele dispute olim
pice. Europenii contează mult 
pe Gabfielle Sevfert și Hanna 
Maskova, la proba feminină, 
pe cei doi austrieci. Danzer 
și Schwartz, la bărbați, și pe 
redutabilul cuplu Ludmila Re- 
lousova — Oleq Protopopov. 
Și totuși, cei prezenți aici sînt 
unanimi în a aprecia că euro
penii se v/>r impune mai greu 
ca niciodată. Garnitura ameri
cană cuprinde acum nume so
nore. Peggy Flemming, Ia sim
plu femei, frații Kauffmann, la 
perechi, și Gary Visconti, la 
simplu bărbați, au mari șanse 
de a cuceri medalii de aur. 
Mi se pare interesant, în a- 
cest sens, rezultatul unei an
chete întreprinse recent de or
ganizatori, printre antrenorii 
prezenți Ia Grenoble. Tema 
ei: cum vor fi repartizate pe 
națiuni cele 9 medalii ? Rezul
tatul a fost următorul: S.U.A. 
— 3, Austria — 2, U.R.S.S. — 
2, Cehoslovacia — 1 și R. D. 
Germană 1. Deci, supremație 
europeană.

Norvegienii — favoriți in probele de fond

va cîștiga marea bătălie a schiului alpin ? Francezii sau austriecii ? Cum se va solda disputa Europa — America în 
va reveni ea ? Sînt numai

ine
patinajul artistic? Dar marea întrecere dintre sovietici și scandinavi în probele nordice, cui 

citeva din principalele teme pe care ziariștii le abordează in aceste zile.

Iși vor lua austriecii revanșa in schhil alpin?
Se știe că la ultima ediție 

a J.O. de iarnă, desfășurată 
în inima Tirolului austriac, 
nu departe de locul de baș
tină al marelui campion Toni 
Sailer, supremația în schiul 
alpin a tirolezilor a fost ega
lată de francezi. Ulterior 
campionatul mondial de 
Portillo, disputat în 1966 
poalele îndepăitaților Anzi, ma
rea echipă a Franței, și-a 'sur
clasat pur și simplu adver
sarii. Bilanțul? Uimitor: 16 
medalii din totalul celor 24 
au revenit reprezentanților

la 
la 
la

„cocoșului galic". Și astfel, 
schiul alpin francez a ajuns 
în vîrful piramidei, poziție ce 
a fost confirmată și de alte 
mari concursuri ale ultimului 
sezon.

lată că în săptămînile pre
mergătoare Jocurilor schiorii 
francezi s-au văzut egalați și 
de multe ori depășiți. Suita 
de competiții găzduite în 
această iarnă de stațiunile din 
Alpi, ale căror
contat pentru „Cupa Mondială" 
— dotată cu „Trofeul Evian“

rezultate au

— a prilejuit un aprig duel 
între elvețianul _ Edy Brug
mann
omul nr. 1 al schiului alpin 
francez. Și dacă ar fi numai 
Brugmann... Dar amenințarea 
cea mai serioasă pentru fran
cezi vine din partea austrieci
lor, animați de o formidabilă 
dorință de revanșă. Schiorul 
din St. Anton, Karl Schranz, 
este cel mai aprig angajat în 
cursa de urmărire a francezi
lor. La 29 de ani, acest spor
tiv cu o capacitate de efort 
extraordinară, știe că J.O. de 
la Grenoble constituie ultimul 
său prilej de a se afirma to
tal. Si vrea să-l folosească 
din plin. Alături de Schranz, 
austriecii mai au în echipă 
pe Gerhard Nenning, Heini 
Messner și Rudy Sailer.

Dar poate cea mai gravă 
amenințare vine chiar din 

sinul echipei franceze. Jean- 
Claude Killy pare obosit, mă
cinat de nesfirșitul maraton

și Jean-Claude Killy,

al concursurilor din acest se
zon, Leo Lacroix și-a pierdut 
ritmul, iar Guy Perillat forța. 
Nemulțumiri au produs și ti
nerii introduși în echipă, care 
n-au confirmat speranțele. 
Să-și spună oare tocmai acum 
cuvîntul Bernard Orcel, Guy 
Mauduit sau Jean Pierre 
Auger ? în orice caz, vineri 
după prima coborîre la Cham
rousse, Honore Bonnet, 
torul tehnic al echipei 
ceze, a declarat: „Dacă 
să învingem, trebuie să uităm 
Portillo..." Alături de el, Karl 
Schranz spunea ziariștilor: 
„Ne vom lua revanșa!“ în 
perspectivă, deci, o pasio
nantă confruntare în care vic
toria — nu este exclus să 
revină altora. Pentru că nu 
trebuie neglijate nici șansele 
vest-germanilor Leitner și 
Vogi, ale americanilor Kidd șl 
Heuga sau ale elvețienilor 
Brugmann și Minsch.

direc- 
fran- 
vrem

în aceste zile, fluvii de cer
neală au -curs din stilourile 
ziariștilor din Suedia, Norve
gia și Finlanda. Ultimele antre
namente pe pîrtiile de la Au- 
trans, localitate ce va găzdui 
probele de schi fond la J.O., 
au răsturnat pronosticurile fă
cute anterior și au dat de furcă 
celor ce se pregătesc? să co
menteze dificilele și purele 
dispute ale fondului clasic. 
Unii susțin că rezultatele an
trenamentelor nu pot fi luate 
în serios, deoarece sovieticii 
nu au arătat tot ce pot în a- 
ceste verificări. Alții sînt de 
părere că valoarea fondiștilor 
sovietici iiu mai este aceeași 
ca în anii trecuți, că ei nu vor 
fi pe primul plan al întreceri
lor olimpice la această specia
litate.

Cei mai în formă s-au ară
tat,: deocamdată, sportivii nor
vegieni. Timpii realizați de ei 
la antrenamente, ca și rezul
tatele obținute în ultima vreme 
confirmă acest lucru. Careul 
celor 4 ași (Martinssen, Eggen, 
Groningen, Ellefsaeter) dă un 
mare atu acestei țări. De aceea,

este într-adevăr de crezut că 
norvegienii se vor impune. In 
echipa Suediei, faimosul Sixten 
Jernberg nu a putut fi încă în
locuit. Toți gazetarii suedezi 
cu care am vorbit mi-au spus 
același lucru: „Jernberg s-a 
retras prea devreme din activi
tatea competițională". în ceea 
ce privește Finlanda situația 
nu este mult diferită. Tot com- 
parîndu-i pe Haakulinen și 
Maantiranta, deveniți în „țara 
celor 1 000 de lacuri" adevărați 
eroi de legendă, finlandezii au 
uitat că timpul este ireversibil, 
că extraordinarele rezultate 
ale acestor doi foști mari cam
pioni nu mai pot aureola cu 
nimic marele lor fond.

In sfîrșit, nici sovieticii nu 
dețin în garnitura lor un nume 
de temut. Akentiev, Voronkov, 
Vadenin sau Voronskin sînt 
nume noi. De altfel, ca și ma
joritatea celorlalți reprezen
tanți ai țărilor participante. De 
aceea, aredem eă probele de 
fond voir oferi cele mai multe 
surprize. Dar cite alte surprize 
nu ne rezervă poate actualele 
J.O. ?

Marcat de efort, schiorul finlandez Ka- 
levi Laurila face o grimasă caracteristică.

® Un nou accident 
a avut loc la Greno
ble, mai precis la 
pirtia de coborire de 
la Chamrousse. Noua 
victimă este tot un 
om de artă și anume 
binecunoscutul regi
zor francez Claude 
Leluch, dar intîm- 
plarea nu a survenit 
pe pîrtie ci pe șosea, 
în urma unui acci
dent de automobil. 
Claude Leluch iși 
continuă însă lucrul.

© Tîircui , Ahmed 
Kibil, concurent la 
proba de slalom-uriaș, 
măsoară 1,43 m și 
cîntărește 40 kg. Încă 
de pe acum se consi
deră că va fi cel mai 
mic si mai ușor din
tre toți concurența o- 
limpici.

® In fiecare auto
mobil rezervat zia
riștilor. automobil 
care este condus 
de către un jan
darm în uniformă, a 
fost instalat un afiș 
în care pasagerii sînt 
invitați să nu dea 
sfaturi șoferului, dar 
nici să-i facă obser
vații asupra modului 
de a conduce, întru- 
cît acesta este un 
bun cunoscător al co
dului de circulație ca 
și al regulilor dc 
securitate.

ternaționale de schi 
care, potrivit unui a- 
cord cu Comitetul In
ternațional Olimpic 
trebuie să facă să 
dispară orice marcă 
de pe schiurile con- 
durenților. Această 
decizie va pune to
tuși citeva probleme 
deoarece în prezent 
toate schiuri ie sînt 
marcate și pot fi re
cunoscute de altfel și 
după culoarea care 
le caracterizează

© Republica Popu
lară Democrată Core
eană nu va participa 
la Jocuri. Hotărirea 
sportivilor coreeni a 
fost luată ca urmare 
a faptului că înscrie
rea lor nu e accepta
tă sub această titula
tură oficială a statu
lui coreean.

9 Trei foști cam
pioni olimpici sovie
tici, Larisa Latînma, 
Iuri Vlasov și Boris 
Lagutin au sosit la 
Grenoble. Ei sînt in
vitați ai Asociației de 
prietenie Franța —

U.R.S.S. In zilele de 
17 și 18 februarie 
sportivii sovietici vor 
lua parte la o masă 
rotundă cu tema 
„Sportul în zilele 
noastre".

ft Noul patinoar 
acoperit din Grenoble 
consumă zilnic peste 
15 000 de litri de apa. 
adică mai mult de- 
cit o uzină cu o capa
citate medie ! Și pen
tru că veni vorba de 
acest veritabil palat,

greutatea boitei sale 
este de două ori mai 
mare decit cea a ce
lebrului turn Eiffel. 
Fundațiile destinata 
să susțină acest uriaș 
ansamblu arhitectonic 
pătrund 30 de metri 
în pămint. Vn para
dox : mașinile care 
furnizează frigul pro
duc 750 000 de frigorii 
pe oră iar cele desti
nate să încălzească 
atmosfera sălii pro
duc 5 500 000 de ca
lorii pe oră !

Anunțam teri 
am avut șansa de 
obține din partea 
Jean Claude Killy 
interviu, ca să a- 

acum că cele-

® 
că 
a 
lui 
un
flăm 
brul campion francez 
a acceptat să acorde 
300 de interviuri, 
mulți dintre cei care 
l-au solicitat așteptin- 
du-și rîndul.

teh-'• Directorii
nici ai echipelor de 
schi au 
zați, 
rousse, de către Con
siliul Federațieț1 tn-

fost averti- 
ieri la Cham-

Numele Budny figurează de două ori pe 
lista reprezentanților Poloniei în probele de 
schi nordic. Alături de fondista Veronika 
Budny, va lua startul și soțul ei, Edward 
Budny (în foto), specialist al distanțelor 
lungi. Iată-l într-un moment de odihnă.

.- ii, Foto i C.A.F.,
.................... . ...... ...... ... .

Supremația în patinajul artistic 
va rămîne în Europa?

Scăpat oarecum de crunta 
obsesie a „milimetrilor", cum 
«int numite în general probele 
impuse (a cărora pondere a 
fost redusă de la 60 la sulă 
la 50 la sulă în punctajul ge

neral), patinajul artistic se 
pregătește și el pentru un duel 
sportiv Europa — America. 
După ce au dominat copios în 
acest sport, alît la bărbați cit 
și la femei (deși europenii mai

Comentarii de la trimișii noștri speciali 
Emanuel VALERIU și Călin ANTONESCU

Și săniuțele sînt gata să-și ia zborul! Aceste trei reprezentante ale R.D. Germane — de la stingă t lise Vorsprach-Geisler, 
Petra Tierlich și Ortrun Enderlein — aspiră la un loc pe podium în proba de simplu.

Foto i ZENTRAL BILD
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JEAN—CLAUDE KILLY DIN NOU 

PE LISTA DE ONOARE

Asociația internațională a presei 
sportive (A.I.P.S.) a stabilit clasamen
tul celor mai buni sportivi pe anul 
1967. în frunte se află atletul Jim 
Ryun, recordman mondial la 1 500 m, 
înotătorul Mark Spitz și schiorul 
Jean-Claude Killy. Un motiv în plus 
pentru schiorul francez de a privi cu 
încredere apropiatele întreceri de la 
Grenoble, în care va avea de apărat 
onoarea țării sale.

ULTIMELE VERIFICĂRI 
ALE HOC1IEIȘTILOR

în drum spre Grenoble, viitorii par-

ticipanți la turneul olimpic de hochei 
susțin ultimele teste de verificare.

La Geneva s-au întilnit reprezenta
tivele Canadei și S.U.A. După un joc 
deosebit de strîns, hocheiștii canadieni 
au ieșit învingători cu. scorul de 6—5 
(2—1, 2—2, 2—2).

Reprezentativa Suediei a susținut 
la Stockholm un joc de verificare în 
compania formației cehoslovace Spar
ta Praga. Hocheiștii suedezi au ciș- 
tigat ou 6—2 (1—0, 3—1, 2—1).

FĂRĂ PERICOLE PE PISTA 
DE LA ALPE D'HUEZ !

Boberii canadieni care au efectuat 
mai multe coborîri pe pîrtia de ghea
ță de la Alpe d'Huez au făcut inte-

resante declarații despre locul de 
desfășurare a întrecerilor olimpice. 
In comparație cu celelalte piste din 
Europa, pe care au evoluat în ultimii 
ani, ei consideră că aceasta este ra
pidă, dar și cea mai puțin periculoa
să. Totuși, la antrenamentul de du
minică dimineața, primul echipaj al 
Franței (bob 2 persoane) s-a răstur
nat !... Din fericire, fără urmări prea 
grave.

LED LACROIX ARE EMOȚII...

...nu numai în ceea ce privește a- 
propiatele starturi, ci și în legătură 
ou un eveniment ce privește viața sa 
fam-ili^.lă. păsătorit anul trecut, cu

noscutul schior francez așteaptă acum 
nașterea primului său copil. Lacroix 
a declarat: „Dacă totul inii va mer
ge bine la Chamrousse și apoi barza 
îmi va aduce o fetiță, atunci îi voi 
pune numele — Olimpia !“. Pentru 
cazul că va avea un fecior, Lacroix 
n-a găsit încă un nume potrivit...

DE LA BOR LA AUTOMOBILE

Antrenorul echipajului de bob 4 
persoane al Angliei, Robin Weadows 
este și un excelent automobilist. După 
J. O. de la Grenoble, el va fi angajat 
de firma Brabham ca pilot în cadrul 
campionatului mondial (formula 2), 
urmind să participe la celebra cursă 
de 24 de ore de la Le Mans.

................ . 'Ji ll ) /...ffl’i’-llf,....................*


