
ti®
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVĂ!

&
4pagini

30
bani

*

Miercuri 7 februarie 1968

>

■

Vineri, gală de box
la Dinamo

sportiv DinaClubul 
mo București organi
zează vineri, da la ora 
19, în sala din șoseaua 
Ștefan cel Mare, o 
atractivă reuniune pu- 
gilistică.

Iată prograxaui» D. 
Giugea — P. Petrescu; 
Gh. Andrei — A. Mora- 
ru; I. Crăciun — N. 
Porno! î C. Murea — 
N. Roșu j N. Papalău — 
N. Andrei j T. Andrei — 
I. Popa ; I. Diaconescu — 
C. Ștefan ; C. Crudu — 
Gh. Stan: C. Negoescu 
— Gh. Stăncuț; C. Bu- 
zuliuc — C. Gheorghe ; 
M. Dumitrescu — I. Cră
ciun ; Gh. Vlad — Gh. 
Farcaș; L Olteanu — 
P. Cimpeanu.

FOTBAL: in țară
ți in Capitală

• Azi, pe stadionul 
Metrom din Brașov va 
avea loc primul meci 
amical internațional din 
anul 1968. Metrom Bra
șov va primi vizita echi
pei Dukla Banska Bistri- 
ca—Cehoslovacia.

• In Capitală, pe sta
dionul Dinamo (terenul 
III), astăzi'de la ora 15,30. 
Dinamo București va în- 
tîlni pe divizionara B 
Electronica Obor. în des
chidere, de la ora 14, 
Dinamo Obor va juca în 
compania formației Aba
torul.
• Joi, în Capitală, se 

vor disputa două „ami
cale". Pe stadionul Giu- 
lești, de la ora 15,30. va 
avea loc meciul Rapid 
București — Dunărea 
Giurgiu, iar pe terenul 
Ghencea, de Ia ora 15, 
Steaua—Progresul Bucu
rești.

Antrenori români
de gimnastică 
peste hotare

La invitația Federației 
de gimnastică din Repu
blica Federală a Germa
niei ei în urma acordu
lui Consiliului Național 
pentru Educație Fizică 

și Sport din țara noas
tră, antrenorul Caius Ji- 
anu a plecat în R.F.G., 
pentru a pregăti lotul 
feminin de gimnastică 

,al acestei țări în vederea 
J.O. din Mexic.
• Sîmbătă urmează să 

plece la Moscova, pen
tru un schimb de expe
riență de trei săptămîni, 
antrenorul federal Gheor- 
ghe Condovici.

Steaua învingătoare
în Cupa „F.R.H."

Handbaliștii de la 
Steaua au cîștigat cele 
două partide jucate cu 
Știința Petroșeni în ca
drul „Cupei F.R.H.'
43—12 șl, respectiv, 42—10.

cu

Finalele campionatelor
de patinaj viteză

TUȘNAD 6 (prin telefon), 
în localitate, întrecerile 
patinatorilor de viteză au 
continuat pe o vreme excelentă, care a permis 
stabilirea a încă două re
corduri ale țării. Autori s 
Adriana Pleșan (39,1 pe 
300 m, cat. copil 11—12 anj 
v.r. 40,9) și Gh. Varga 
(5:34,s pa 3 000 m, cat. ju
niori 15—lt «nl — vj-. 
5 cișilGATOBn : cat. 11— 
12 ani, 300 m fete : Adria
na Pleșan (Mureșul Tg. 
Mureș) 39,1 ț băieți: La- 
dlslau Sztankpvlts (C.S.M 
Cluj) 37,3 ; cat. 13—14 ani 
1000 m fete: Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) 2:14,3; băieți: 
Eugen Irnecs (Agronomia 
Cluj) 1:52,5 ; juniori 15—16 
ani, 1 500 m fete — Rodlca 
Nimereală (Dinamo Buc.) 
3:09,0; 3 000 m băieți:
Gh. Varga (Agronomia 
Cluj) 5:34,2 ; juniori 17—18 
ani, 500 m fete : Ileana 
Antal (Avîntul M. Ciuc) 
56,6 ; băieți: Mihai Bărbu- 
lescu (Dinamo Buc.) 50,2.

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA,

RAPID-EMPOR ROSTOCK, ÎN SEMIFINALELE „C.C.f.“ LA HANDBAL
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Astă-seară, începînd de la 
ora 19, handbalistele de la 
RAPID BUCUREȘTI întîlnesc 
în primul joc din cadrul semi
finalelor „C.C.E.* pe EMPOR 
ROSTOCK, campioana R. D. 
Germane. Feroviarele susțin 
cu acest prilej cel de-al 22-lea 
meci în istoria acestei com
petiții, în care au participat 
de 4 ori, și au cîștigat tro
feul în cea de-a IV-a edi
ție, realizînd 16 victorii, două 
meciuri egale și 3 înfrîngeri 
(golaveraj 238—149). în a- 
ceastă ediție, bucureștencele 
au avut o «serie* relativ ușoa
ră pînă Ia aceste partide cu

Empor Rostock, care se anun
ță extrem de dificile : 24—10 
și 13—6 cu Brandval Idrotts- 
lag (Norvegia), 19—10 șl 
24—10 cu Admira Viena.

Campioanele R. D. Germa
ne se află la a doua parti
cipare în competiție, anul tre
cut ele fiind eliminate chiar 
de cîștigătoarea trofeului, 
Jalgiris Kaunas (8—9 la Kau
nas și 6—6 la Rostock). în 
actuala ediție, handbalistele 
din Rostock au trecut în pri
mul tur de Ferencvaros Buda
pesta (4—7 la Budapesta șl 
10—5 la Rostock), Iar apoi au 
eliminat pe campioana Cehe-

slovaciei, Slavoj Zora Olo- 
mouc: 14—6 la RostOck șl 
10—7 la Olomouc.

Iată cele două formații care 
se vor alinia astă-seară, la 
fluierul arbitrului iugoslav 
Pupici: RAPID: BUZAS (Do- 
brescu) — STARCK, HEDE- 
Ș1U, BÎTLAN, Cula, BĂICO- 
IANU, El. Gbeorghe, Petra- 
che, Vasilescu, Ghiță; EMPOR 
ROSTOCK: Burosch — BAU
MANN, GROSSE, Hauptmann, 
SOLDAN, Orlicke, Jeske, 
Meester, Klkilius, Preuss. 
(Jucătoarele cu majuscul» 
sînt internaționale).
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DECRET
Pentru convocarea Marii Adunări Naționale

Tn temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a noua sesiune, extraor* 

dinară, a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 15 februarie 1968, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU
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Prin fața tribunei oficiale

APOTEOZĂ ALBĂ
defilează delegația țării gazdă Telefoto î U.P.I.-Agerpre» I

De la trimișii noștri speciali
I
I

festivitatea de deschidere a marii întreceri a gheții și lâpezii I
I

Inaugurarea celei de a X-a e- 
dițil a Jocurilor Olimpice de iar
nă s-a efectuat, marți după- 
amiază, în condiții care nici mă
car nu amintesc de sezonul m 
care ne aflăm. Un soare plăcut a 
inundat cu raze generoase și de
pline calorii întregul decor olim
pic, spre satisfacția celor care 
aveau de așteptat cîterva lungi 
minute înainte de începerea festi
vității. Dacă decorul mai înde
părtat al Alpilor nu s-ar fi zărit 
cu crestele albite și dacă întrea
ga costumație a publicului și — 
evident — a sportivilor nu ar fi 
specifică anotimpului zăpezii, tot 
ceea ce se petrece acum pe sta
dionul din Grenoble ar putea pă
rea o desfășurare uriașă a unei 
scene de film de mare anvergu
ră, destinată evident Iernii.

Dar, firește, sîntețl curioși să 
aflațl cum s-a desfășurat cere
monia. Ei bine, și aici în tri
bunele care au început să-și 
primească oaspeții încă de la 
orele 13, această curiozitate s-a 
făcut simțită. Practic, asistăm ia 
o cursă de urmărire angajată 
între publicul spectator și orga
nizatori, prin intermediul celor 
care execută programul gîndit 
de alții Și făcut cunoscut cu 
mult timp în urmă.

încă înainte de ora amintită, 
spectatorii, neîncrezători chiar 
de la început, s-au postat în 
fața porților stadionului, dar a- 
cestea, fidele programului cu
noscut, nu s-au dat în lături 
decît exact la ora 13. După o 
jumătate de ceas, muzica mili
tară a regimentului nr. 4 din 
arma geniului îșl face apariția... 
sonoră, defllînd prin fața catar
gului olimpic ea o unitate mo
torizată. După încă. 15 minute,, 
o altă fanfară, de data aceasta 
aparțlnînd regimentului nr. 5, 
pătrunde pe stadion efectuînd 
aceeași manevră ca șl prima, 
și instalîndu-se pe podium. Pri
ma fanfară părăsește poziția, 
plasjndu-se la poartă, după ce

a avut onoarea de a defila prin 
fața catargului olimpic. Primele 
acorduri muzicale ale noii fan
fare se fac auzite. Ele sînt a- 
companiate de motoarele celor 
5 elicoptere ale bazei Bourget 
du Lac care trec pe deasupra 
stadionului lă'sînd urme fumige
ne, ce sugerează cercurile olim
pice : roșii, verzi, negre, galbe
ne, albastre.

O surpriză se produce, totuși; 
în rîndul publicului, în momen
tul în care cinci parașutlștl co
boară din înălțimi spre arena 
olimpică, sub cupolele colorate, 
de asemenea, în cele cinci cu
lori tradiționale ale cercurilor. 
Aterizarea lor este o probă de 
îndemînare, deoarece fiecare 
sportiv venit pe calea aerului 
la stadion coboară chiar în In
teriorul unul cerc însemnat pe 
stadion. Pe poarta B îșl face 
Intrarea pe stadionul 
încă o fanfară : cea a regimen
tului 27, care ia loc în fața po
diumului, la baza catargului o- 
llmpic.

Acele ceasului indica ota 14.10.
Un moment care animă tribu

nele : apariția celor 300 de ghi
de ale Comitetului de organiza
re a Jocurilor olimpice, cobo- 
rînd de o parte și de alta a 
scărilor care încadrează vasul 
în care va fi aprinsă flacăra. 
Ele sțnt prezentate publicului și, 
vă rugăm să ne credeți, este ceva 
mai mult decît politeța france
ză recunoscută; pentru că aceste 
fete îșl exercită de cîteva 
în mod admirabil dificila 
profesiune (destul de aparte 
de toate celelalte) șl vor 
avea încă de muncit de-a 
gul celor 12 zile.

Ora 14.30.
Pe poarta B apare muzica co

piilor de trupă din aviație, care 
defilează de-a lungul unui tur 
de stadion, luînd apoi loc în 
fața tribunei oficiale. In același 
timp, muzica regimentului 27 
părăsește locul și se postează 
la intrarea A; în vreme ce pe

olimpic

zile 
lor 

față 
mal 
Iun-

w

mai rămas puțină vreme și drumul înce
put cu trei ani în urmă va lua sfîrșit, în
cheind un nou ciclu olimpic, o nouă Olim
piadă, ca să folosim termenul consacrat 
de anticele jocuri ale elinilor. De ieri, o 
dată cu aprinderea flăcării tradiționale pe

„Stadionul provizoriu" din Grenoble, se poate spune 
că am intrat în linia dreaptă a pistei olimpice, ne apra- 
piem de celălalt mare obiectiv al anului 1968, Jocu
rile de vară, de la Ciudad de Mexico. Și cu toate că 
ne aflăm în plin festival al sporturilor zăpezii și 
gheții, socotim că nu este de loc devreme (poate chiar 
destul de tîrziul) să sărim cu gîndul peste cele opt 
luni care ne 
aztecilor.

Cum, la ce 
anul olimpic? 
sportului din 
tivi activi sau pe 
a tehnicienilor —,

mai despart de marele start din patria

nivel șl cu ce perspective am pășit în 
Iată
țara

întrebări care frămîntă pe iubitorii 
noastră, pe slujitorii săi — sp®r- 
cei înregimentați în marea armată 
întrebări care s-au pus cu acuitate

poarta D îșl fac apariția pe sta
dion corul șl muzica gărzii re
publicane. care se instalează pe 
podium. Pe poarta B apar 100 
de cavaleriști din garda repu
blicană. Ei alcătuiesc o gardă de 
onoare de-a lungul scărilor tri
bunei oficiale. Orchestra gărzii; 
dirijată de lt. col. Franqols-Ju- 
lien Brun, atacă un concert da 
muzică militară

Ora 15,05.
Sosește șeful 

în tribună se 
ora toate personalitățile 
care sînt invitate să i 
ceremonie.

Cortegiul prezidențial s-a pus 
în mișcare încă de ' '
14,50 avînd ca punct de plecare 
sediul prefecturii, a străbătut 
bulevardul Berthelot șl a înain
tat pe Calea Triumfală. In mo
mentul In care generalul da 
Gaulle ia loc în tribuna o- 
fic'lală, fanfara atacă primele a- 
cordurl ale Marseillesel, Imnul 
național al Republicii Francez*.

Ora 15,08.
Se face auzit un semnal lan

sat de serviciul pirotehnic al

franceză.

statului 
află la

francez, 
această 

: oficiale 
asiste la

la orele

(Continuare In pag. a 4-a)

Alain Calmat urcă treptele scării spre vasul în 
care, pe toată perioada întrecerilor, va arde fla

căra olimpică.

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

în pagina a 4-a
ITi

Cortul tricolorilor FULGI DE NEA
Prezentarea întrecerilor de azi

la recenta ședință a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

Se impune o scurtă retrospectivă. La ultima ediție 
a J.O. de vară de la Tokio din 1964, sportivii români 
au cucerit 2 medalii de aur, 4 de argint și 6 de bronz, 
totalizînd 94,5 puncte, care au situat țara noastră pe

PE TEME ACTUALE

locul 12 în clasamentul neoficial pe națiuni. S-a apre
ciat atunci, și pe bună dreptate, că — în general — 
participarea noastră olimpică din capitala Japoniei nu 
s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, iar plenara din 
ianuarie 1965 a UCFS a analizat sub toate aspectele 
cauzele care au generat această comportare nesatis
făcătoare, stabilind măsuri practice pentru îmbunătă
țirea activității sportive de performanță, din țara noas-

tră, pentru o pregătire complexă și de calitate în 
vederea startului olimpic din 1968.

S-a spus atunci și nu fără temei, între altele, că 
sportului nostru de performanță îi lipsește o reală 
bază de masă, că tocmai de aceea numărul performe
rilor este destul de mic, că aportul specialiștilor nu 
este cel așteptat și că, mai ales, contribuția cluburi
lor, a regiunilor țării la dezvoltarea activității spor
tive de performanță nu a fost în concordanță cu nece
sitățile pregătirii pentru Jocurile de la Tokio (de fapt, 
la fel ca și pentru cele de la Roma) etc etc.

După părerea noastră, și vorbitorii la recenta iședință 
a C.N.E.F.S. au subliniat acest lucru, faptul cel mai 
important desprins din plenara din ianuarie 1965 a fost 
acela că, pentru prima oară, s-a pus foarte serios pro
blema sportului de performanță, stabilindu-se un plan 
de acțiune cu caracter național avînd ca obiectiv final

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Chiar de la inaugura- 
_ _ rea Jacurilor Olimpiee,

țffiSlW orașul dauphinez> a re-
îfyEj» devenit un șantier al vi-

A Blxrx itoarelor întreceri olim-
pice. O vie activitate 
de perspectivă se desfă
șoară aici în aceste zile 

în care multe dintre personalitățile vieții 
sportive din numeroase țări nu sînt pre
zente doar din rațiuni protocolare, dar 
și pentru a consolida baZele următoa
relor întreceri olimpice. Desigur, atenția 
generală s-a îndreptat spre dl. Ramirez 
Vasquez, președintele Comitetului de 
organizare a celei de a XlX-a Olim
piade, programată la Ciudad de Mexico 
în această toamna. în timp ce dl. Vas
quez face o serie de vizite — în special 
la bazele sportive din Grenoble — și 
caută să liniștească spiritele încă agitate 
de problema efortului sportiv la alti
tudine, tratînd cu un calm suveran gra
vele implicații ridicate de organizarea 
unei astfel de manifestații polisportive, 
zeci de reporteri fotografi, operatori 
de film, ziariști, membri ai federațiilor 
naționale mexicane se perindă pe la pala- 
tul de gheață, la „Stadionul provizoriu* al 
ceremoniei de deschidere a J.O., la 
centrul de presă, ia Casa Radiotelevi- 
ziunii, în satul olimpic, notează, foto
grafiază, filmează și discută. Experiența 
franceză merită să fie studiată, mai 
ales că, asa cum se desfășooră pînâ 
în prezent programul, se pare, gaz
dele au scăpat din vedere foarte puține 
lucruri și oricum nici unui dintre cele 
ce pot fi esențiale pentru buna des
fășurare a unei asemenea manifestații 
sportive, care prin amploare și inte
resul general a devenit un complex 
fenomen social ce nu mai poate scăpa 
atenției.

Dl. Willy Daume, președintele Comi
tetului olimpic din R.F. a Germaniei, 
căruia îi revine sarcina organizării în 
1972 a următoarei ediții a J.O. de 
vară, ce va fi găzduită de Miinchen, se 
află aici șl el de cîteva zile, timp în 
care a avut o serie de întrevederi nu 
numai cu colegii săi din C.I.O., dar și 
cu organizatorii actualei Olimpiade, cu 
reprezentanți ai presei de pretutindeni, 
cerînd relații si dînd la rîndul său ex
plicații.

De altfel, sesizînd punctul de răs
cruce reprezentat de ediția a X-a a 
J.O. de iarna, Comitetul de organizare 
a invitat la o recepție întregul C.I.O., 
întîlnirea desfășurîndu-se luni seara, 
într-un cadru somptuos, la fundația 
Hebert d’Uckerman, nu numai în pre
zența celor direct interesați, ci și a 
unor personalități ale vieții publice din 
Franța și din alte țări.

La rîndul său, Asociația internațio
nală a presei sportive a dat un examen 
de maturitate, promovîndu-l cu brio, în 
ceea ce privește condițiile de muncă, 
informare, accese la legături telefonica 
și prin telex, transport, cazare și masă 
asigurate gazetarilor acreditați; ținîn- 
du-și astăzi de dimineață și ședința sa 
de comitet director, sub conducerea 
di. Felix Levitan, președinte A.I.P.S. La 
această ședinfă a fost prezent și Aurel 
Neagu, președintele asociației presei 
sportive din România. Printre chestiu
nile discutate au fost : organizarea mun
cii gazetarilor Ia J.O. din Mexic, Con
gresul A.I.P.S., care se va ține la 29 
aprilie la București, afilieri de noi mem
bri la A.I.P.S. etc.

Se observă că, datorită amploarei 
pe care au luat-o întrecerile _ sportive, 
intervalul olimpic de patru ani nu mai 
corespunde necesităților de pregătire 
a bazelor, ca si punerii la punct a 
tuturor amănuntelor de organizare. Ceea 
ce se pare că va duce la desemnarea 
cu 6 ani mai devreme a viitoarelor 
gazde olimpice, tocmai pentru a .se 
preîntîmpina surprizele ce se pot ivi 
din criză de timp. De asemenea, s-a 
prevăzut ca la 3 octombrie, la Ciudad 
de Mexico, să se discute un proiect 
privind organizarea unor competiții pre- 
olimpice eliminatorii, care să deqreveze 
programul tradițional al J.O., acesta 
urmînd să fie disputat în faza finală 
doar de elita sportivilor trecuți . arin 
rețeaua selectivă a unor preliminarii 
continentale.

Tn timp ce stațiunile de sub Alpii 
francezi cunosc agitația unor dispute 
sportive fără precedent în istoria spor
turilor de iarnă, în sălile de ședințe din 
Grenoble șantierul olimpic îsi. proper 
donează noile sale dimensiuni.

internațio-

I
Emanuel VALERIU

Grenoble. 6 februarie
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Nr. 86 (5520)

ECOURI LA
\ Start în finalele universitare

Dr. IOAN WIESENMAYEB — maestru al sportului (N.B. — 
fiică recordman național la 400 metri): „Dacă atletismul nostru 
este deficitar, aceasta se datorește in primul rînd activității din 
școli. Cred ca atita timp cit nu vom avea o bază largă de 
mase In atletismul școlar, nu vom avea nici valorile aș
teptate în cel de performanță. Consider că ziarul „Sportul", 
al cărui „reflector" este (vreau să sper) doar o primă 
ipînă întinsă atletismului, are posibilitatea să contribuie 
mal mult Ia atragerea și menținerea tinerilor pe pistele 
de zgură. Pentru aceasta este necesar să se acorde un 
spațiu mal larg publicării rezultatelor înregistrate in con
cursurile tinerilor atleți, din toate centrele. Apariția numebii 
in ziar constituie un puternic stimulent, un imbold pentru 
micii concurenți, pentru părinții lor. pentru profesorii și 
directorii șeolllor. De mare însemnătate este și problema 
bazelor sportive. Șl, prin aceasta nu mă refer atit la sta
rea terenurilor și amenajărilor, cit la accesibilitatea lor. 
Iți orașele mari, aceasta presupune crearea de baze simple, 
de Inițiere, in toate cartierele. Mă asociez celor scrise de 
prof. A. Popa cu privire la pregătirea tinerilor atleți. în 
acest sens nu pot să recomand decît: răbdare, răbdare și 
iar răbdare. Pregătirea propriu-zisă pentru performanță 
este imperios necesar să fie precedată de o bună pregă
tire atletică multilaterală. Referitor la invitația adresată 
de fostul meu coleg de echipă Victor Firea, in artlcjElUl 
„Vă așteptăm, prieteni cred că toți foștii atleți din
diverse generații trebuie să formăm o adevărată familie, 
ața cum a fost cu 10—15 și chiar mai mulți ani în urmă. 
SMtem dumici să contribuim din tot sufletul la dezvolta
re» și ridicarea atletismului nostru pe o treaptă superioară. 
Pentru readucerea pe stadion a vechilor entuziaști ai atle
tismului, pro o un organizarea a două coimiirsufj rezervate 
veteranilor (eventual cu handicap) : unul in Capitală Și 
altui într-un oraș de provincie cu tradiții in atletism, ca 
Timișoara, Cluj sau Brașov".

Prof. UtVIU PREDA — fost component al echipei națio
nale de atletism : „Salut inițiativa redacției „Sportul- de 
a-șj îndrepta reflectorul șl asupra atletismului. Articolul 
„Prittllegiu fără ecou» m-a făcut să mă gindese că, in 
I.C.F., am avut numeroși colegi la specializarea atletism, 
dar astăzi foarte părtini dintre ei se ocupă efectiv de pre
gătirea atleților. M®otitatea se limitează doar la munca de 
la catedră. Fără ă încercă să-mi scuz colegii, cred că unul 
fin motive este următorul: deși desfășoară o activitate 
prhi excelență pedagogieâ, absolvenții i.c.F, încadrați ea 
antrenori nu au dreptul să Se prezinte la examenele de 
definitivat! Personal a$ doti foarte mult, dar nu mi se 
perMhe să-mi trec definitivatul* cu toate că lucrez de 
cinei ami cu co^ii și juniori, Desigur, mai sînt și alte cauze. 
Siiît convifts eă, priiîtr-o măi b'tină colaborare între 
Ministers învățămîfituluj si c.N.E.r.3„ multe diatle obsta
colele esElstente vor fi Înîăturâte, îăr numeroși absolvenți 
■&i se Voi* apropia -de stads&m, de

BtMKfifcV TÎLMACItJ — maestru emerit al sportului : 
scm*s 30 de arii de cînd am pășit pentru prima oară 

pe pista stadionului. 30 de ani, în care am adunat (la aler
gări, dar șj la t'iocan, pe care de asemenea l-am practicat) 

. 40 de recorduri naționale și 50 de titluri de campion al 
țSfîî. Do multe ori am privit, cu lacrimi de bucurie în 
ochi, drapelul țării ridieîndu-se pe cel mai înalt - 
ea urmare a unora din performanțele mele. Ultimul 
de campion republican l-am îmbrăcat la vîrsta de stpi,,. ... - .««.an —« *■..
Dar,_  __ ________ ,_______  ___ | .__ ,__

și aceasta mi spus înti’-.un mod care m-a
făcut să mă retrag de pe stadion. Pentru a reveni, nu 
așteptăm decît lui semnal, de cufind, în paginile
ziarului „Sportul", semnalul l-a dat fostul meii „adversar" 
Victor Pirea. Răspund chemării sale, anunțindu-j că sînt 
gata de staff, în proba de descoperire, antrenare și ridicare 

............. J

SUB REFLECTOR
ATLETISMUL

de șah, edifia

SINAIA, 6 (prin telefon). - 
Urmînd o tradiție respectată cu 
strictețe in acești ani din urmă, 
studenții care îndrăgesa jocul 
de șah își vor desemna și în 
această iarnă pe purtătorii tit
lurilor de campioni universitari. 
Cadru al întrecerilor- finale — 
la această a Xî-a ediție a cam
pionatelor universitare de șah — 
este pitoreasca stațiune de la 
poalele Bucegilor, aceeași 
a găzduit și anul trecut 
petiția jubiliară.

La ■ startul întrecerilor
prezentat 70 de competitori și 
competitoare, în frunte cu cam-

care 
com-

s-au

pionii de anul trecut. La băieți, 
sint în luptă 52 de concurenți. 
Dintre aceștia, 4 posedă titlul 
de candidat da maestru și anu
me : Dan Zara (I.S.E. București), 
Șerban Teodorescu (I.A.T.C. 
București),. Sorin Segal (I.S.E. 
București), Iosif Lazăr (Inst. 
de mine Petroșeni). Printre cei 
33 de jucători de categoria I se 
numără și deținătorul titlului 
de campion, medicinistul timișo
rean Valeiiu Adam. Să amintim 
că, anul trecut. V. Adam a cîș- 
tigat întrecerea la egalitate de 
puncte cu 8. Segal, care, desi
gur, că pregătește acum revan
șa. ..

Foarte interesant se anunță 
concursul fetelor. Aci participa 
două maestre, Gertrude "Baum- 
starck (Inst. Politehnic Timi
șoara) și Suzana Makai (Inst. de 
filologie Timișoara). După cum 
se știe, Gertrude Baumstarck

catarg, 
tricou 
42 tie

1968 I Un nou sistem de punctaj

pe
Su-
ea,
co-
Pia

deține nu numai titlul de cam
pioană universitară, ci și 
acela de campioană a țării, 
zana Makai a combătut, și 
pentru titlul republican, iar 
lega sa de facultate, tînăra
Brînzeu, va mări atuurile timi
șorene în această întrecere de 
elită. Sint, cu totul, 18 partici
pante la turneul feminin.

Cîteva amănunte organizatori
ce. întrecerile sint programate 
între 6 șl 16 februarie, dispu- 
tîndu-se pe distanța a 10 runde, 
în sistemul elvețian, devenit tra
dițional la campionatele noastre 
studențești. Se joacă în eleganta 
sală a Casei de cultură din Si
naia, care oferă un cadru exce
lent întrecerilor. Arbitrii compe
tiției sint dr. Victor Malcoci 
(Cluj) și Leonida Sîrbu (Bucu
rești).

Deci, gata de start pentru cu
cerirea titlurilor de campioni 
universitari de șah pe anul 
1968 1

Campionatele școlare de baschet și volei
în cadrul campionatelor șco

lare de baschet și volei (taza pe 
oraș) s-au înregistrat duminică, 
în Capitală, următoarele rezul
tate :

BASCHET. Licee fete: Lie. 
nț. 36—Lie. N. Bălcescu 71—50; 
Lie. nr. 6—Lie. M. Sadoveanu 
50—23; Lie. nr. 35—Lie. Al. 
Saliia 2—0 (neprez.); Lie. Sp. 
Haret—Llc. nr. 39 89—27 ; 
Băieți: Lie. N. Bălcescu—Lie. 
nr. 36 68—49 ; Lie. M. Vitea
zul—Lie. Gh. Șincai 62—41 ; 
Lie. D. Cantemir—Lie. M. Ba- 
sarab 66—49 ; H. C. : Lie. nr. 
35—Lie. I. L. Caragiale 64—54 ; 
Școli generale fete : Șc. g-rală 
199—Șc. g-rală 141 32—9 ; Lie. 
39—Șc. g-rală 151 28—21 ; Lie. 
5—Șc. g-rală 173 34—26 ;
10—Șc. g-rală 122 32-24 ;
Băieți; Lie. 12—Lie. 20 27—25 ; 
Lie. 7—Llc. 3 53—37 ; Șc. g-râlă 
118—Șc. g-rală 1 54—42 ; Școli 
tehnice-băieți: Stenografie—

Lie.

ACTIVITATEA LA ZI

Endehe, D. Popa, C.
Petrescu șl M. Du-
distrîbuit numeroa-

îar cîștigătorii pro-

BAIEȚI, 10-12 ani
(Șe; sp. Brașov),

s i'Câ.

Dane1.
mitt:
;S prethii.
b^lbf aii primit cupe „Floarea

s-a dișputattia dih Kanteer,
duminică o competiție de schi
alpin rezefvată centrelor de
inițiere și școlilor sportive din
Braț-dV și diri împrejurimi. Cei
circa 70 de concurenți s-au în
trecut iii două manșe de sla-
loht special, împârțiți pe cate
gorii de vîrstă. Iată câștigătorii:

10—12 ahi Nela Simion
13—15 anisp. Predeal),

FETE,
(Șc.
Mihaela Sărman (Șc. sp. Pre
deal) ;
]. Cfolibun
13^15 ani O. Țuțurea (Șc. sp.
BMșov).

C.. Gruia, coresp. principal 
• La Azuga s-au întrecut co.

piii fondiști de la centrele de
instruite din Azuga, Bușteni și

S-au remarcat : Viorica
Maria Petcu, Mariana

iS.
C.

S-a>

cînd am cîștî'gaf ffiăratonul de la Cluj cil 2 h 33:25,0. 
r, deși mă sitnțeaiii încă, în puteri,* am fost -Mocot-it

EL Tom

pantele de la „Cota 
1 400“, pulsul „Jocurilor aVoe“ 
se face Simțit prin concursuri 
ad-hoH.

Kretzulescu 34—31 ; Chimie— 
Financiară 64—24 ; Geologie— 
Vulcan 54—37; Telecomunicații— 
Arhitectură 32—27 ; Construc
ții—I. Rangheț 86—22 ; M.I.U — 
Unirea 62—60.

VOLEI. Licee-fete : Lie. M. 
Viteazul—Lie. A. Vlaicu 3—0 ; 
Lie. nr. 25—Lie. M. EmtnesCu 
3—1 ; Lie. Gh. Lazăr—Lie. tir. 
10 3—2 ; Lie. M. Basarab—Lie. 
Dr. P. Groza 3—0 ; Băieți : 
Lie, D. Cantemir—Lie. Gh. La
zăr (învingător cu 3—2, în eta
pa trecută asupra, lie. M. Ba
sarab) 3—1; Lie. M. Basarab— 
Lie. Dr. P. Groza 3—0 ; Lie. M. 
Viteazul—Lie. nr. 6 3—0 ; Lie. 
Gh. Șineal—Lie. nr. 25 3—2;

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

la turneul de maestri

din Capitali

• în Poiana Brașov, pe pîr-• în Poiana Btațov, pe pîr- 
tia dih Kanfeer, S-a disputat 
duminică o competiție de schi 
alpin rezervată centrelor de 
inițiere și școlilor sportive din 
Braț-dV și diri împrejurimi. Cei 
circa 70 de concurenți s-au în
trecut în două manșe de sla- 
loiti special, împârțiți pe cate
gorii de vîrstă. Iată câștigătorii: 
FETE, 10—12 ahi Nela Simion 
(Șc. sp. Predeal), 13—15 ani 
Mihaela Sărman (Șc. sp. Pre
deal) ; BĂIEȚI, 10—12 ani 
I. Colibtm (Șc. sp. Brașov),

ani O. Țuțurea (Șc. sp. 
BMȘOV).

C.. Gruia, coresp. principal
• La Azuga s-au întrecut co. 

piii fondiști de la centrele de 
instruire din Azuga, Bușteni și 
Teșilă. S-au remarcat : Viorica 
Stoică, Măria Petcu, Mariana 
Kerim, c. Enaehe, D. Popa, C. 
Danci, C. Petrescu și M. Du
mitru. S-au distribuit numeroa
se premii, iar cîștigătorii pro
belor aii primit cupe „Floarea 
dă 6olț“.de col'

tn plină
(Urinate din pag. lj

Jocurile Olimpice din Mexic, 
. cu sarcini și răspunderi corn 
crete pentru fiecare regiune, 
pentru fiecârfe club îh patte. 
A fost hominalizat un mare 

: număr de sportivi cu perspec
tive de a participa la Olim-, 

. piadă, s-a făcut o regrupare 
a forțelor organizatorice și 
tehnice, au fost stabilite multe 
acțiuni care au impulsionat a- 

ț ceăslă activitate.
Fără discuție, s-a făcut o 

treabă bună, în ciuda faptului 
că unele planuri de muncă au 
reflectat o Serioasă doză de 
formalism, că nu s-au core
lat, cum ar fi fost firfesc, bu
nele intenții cu mijloacele o- 
biectiVe de materializare a a- 

' cestora. Așa cum sublinia în 
cuVintill său tov. Vlăsceann, 
președintele C.R.E.E.S. Argeș, 

. roadele hcestor preocupări nu 
se pot vedea imediat, căci în 
intervalul de trei ani nu pot 
ii realizate în mod practic sal
turi spectaculoase, de la puțin 
sau foarte puțin la valori olim
pice. Totuși, arăta vorbitorul, 
în regiunea Argeș, de pildă, 
ca rezultat al unei munci mai 
temeinice, a crescut numărul 
și calificarea antrenorilor, s-au 
consolidat multe secții pe ra- 
mută de sport, s-a mărit nti- 
mSrUl lor, au fost depistați și 
se află în pregătire juniori ta- 
lehtați de la care se așteaptă 
în perioada de timp următoare 
o sensibilă creștere ă perfor- 
inâhtelor.

Asemenea salturi, înregis
trate în cele mai multe clu- 
btlri, îri majoritatea regiuni
lor, au fost subliniate cu exem
ple concrete de către mulți 
participanți lă diSci jii. Rezul
tatele le vom putea vedea măi 
bine abia peste cîțiva ani, la 
Jocufile Olimpice din 1972, de 
]a Miinchen. Dar pînă atuiicl 
ce vom face anul acesta, în 
toamnă, lâ Ciudad de Mexico?

Din marele număr al spor
tivilor nominalizați inițial în 
196a. la sfîrșitul anului tra

Școli generale-fete : Șc. g-rală 
117—Lie. nr. 24 2—0 ; Șc. g-rală 
26—Șc. g-rală 192 2—0 ; Lie. 
31—Șc. g-rală 51 2—0 ; Șc. g-rală 
79—Șc. g-rală 150 2—0 ; Băieți: 
Șc. g-rală 73—Șc. g-rală 142 
2—0; Lie. 32—Șc. g-rală 111
2— 0 ; Șc. g-rală 26-Șc. g-rală
178 2—1 ; Școli tehnice-fete: 
Geologie—23 August 3—1 ; Fi
nanciară—Sanitară 3—2 ; Arhi-, 
tectură—Stenografie 3—0 ; Bă
ieți : Geologie—Kretzulescu
3— 0 ; Unirea—23 August 3—1 ;
Muntenia—Construcții 3—0 ;
Sanitară—M.I.U. 3—0 • UCF.COM 
—Telecomunicații 3—0 ; 
can—Arhitectură 3—0.
i

0 SANCȚIUNE EXEMPLARA
ȘI-0 ZICALĂ... *

VȘisp:;:

întru iertarea propriului lor 
mers de melc, zicala „mal 
bine mai tîrzlu decît nicioda
tă" e călduros îmbrățișată de 
unii. Personal — n-o agream 
deplin, adesea Infățișîndu-ni-se 
chiar discutabilă. Considerăm, 
astfel, că unul e efectul edu
cativ al sancțiunii aplicate și 
popularizate rapid și altul al 
aceleia data și anunțate după... 
aproape trei luni de la să- 
vîrșirea abaterii. Ca în cazul 
de față — un fapt reprobabil 
petrecut la 5 noiembrie și 
sancționat abia la 26 ianuarie 
de către comisia centrală de 
disciplină a F.R.V., cu o înce
tineală de care nu-i prima 
oară cînd dă dovadă un or
ganism al federației respecti
ve. O lipsă de operativitate 
cronică — se pare — asupra 
căreia, de aceea, nemaistăruind 
aci, Vom reveni.

Deocamdată -— la făptui re
cent pedepsit, înregistrat la 
partida masculină de divizie 
B disputată în ziua de 5 no
iembrie la Petroșeni, Știința — 
Electropuiere Craiova, condusă 
bine de cuplul Emil Costoiu

(București) — Marian Bucur 
(Pitești) țl terminată cu vic
toria craiovenilor (3—2). Este 
vorba despre: repetatele pro
teste ale antrenorului echipei 
locale, Ieronim Ceacu, la de
ciziile arbitrilor, insultele și 
înjurăturile adresate de el con
ducătorilor jocului, bruscarea 
și încercarea de intimidare a 
arbitrului secund, tentativa de 
incitare a publicului, nereuși
tă — din fericire — spre 
cinstea spectatorilor petroșe- 
nenl și-a obiectivității lor iu 
acest caz. In fine, mai e vor
ba despre refuzul de-a achita 
arbitrului secund baremul in
tegral cuvenit, pe motiv 
așa cum 
banii!?!
a impus 
Petroșeni 
gent arbitrului Marian Bucur 
întreaga sumă 
sperăm să nu treacă 
luhl pînă ce acesta 
mească drepturile!
vește 
antrenorului 
țerzicerea 
întrecerii 
1968 de 
pa), ea se 
prin cele 
constituie un util exemplu, în 
măsură a goni muștele și de 
pe căciulile altora, — o invi
tație la ordine, 
biectivitate, pe 
rile noastre de

i
i
I
I
i

inundă 
timp a 

___ __  _ să în
grijoreze organismele oficiale 
care dirijează viața șahistă și 
în primul rînd Federația in
ternațională de șah.

Cum poate fi însă determi
nat un jucător să lupte pentru 
cîștig într-o partidă de șah 
dacă nu vrea 7 Situația este 
paradoxală, dar problema s-a 
pus de multă vreme și pen
tru soluționarea ei s-au încer
cat diverse mijloace, în gene
ral fără prea mult succes. în 
secolul trecut s-a aplicat o me
todă radicală : rejucarea remi
zelor. Consecința firească era 
creșterea duratei competițiilor 
si a numărului de partide sus
ținute de către unii jucători. 
Astfel, de exemplu, la marele 
turneu de la New York 1889 
au luat parte 20 de maeștri, 
jucînd tur-retur, deci inițial 
fiecare participant trebuia să 
susțină 38 de partide. în rea
litate dacă adăugăm remizele 
rejucate, numărul partidelor 
susținute a fost mult mai mare. 
Este evident că o astfel de for
mulă este total inaplicabilă as
tăzi, cînd organizatorii nu știu 
cum să scurteze competițiile...

în căutare de soluții s-a a- 
iuns uneori la formule cu
rioase. De exemplu, la Monte 
Carlo în 1902, pentru prima re
miză se acorda... un sfert de 
punct I Partida se re juca și 
în caz de remiză jucătorii mai 
primeau un sfert de punct. Dacă 
unul dintre ei cîștiga, atunci

Valul de remize care 
concursurile în ultimul 
Început să preocupe și

DISCUTABILA

că, 
a conclus... nu lace 

Bineînțeles, federația 
conducerii Științei 
să-i expedieze ur-

și 
trei 
pti- 
pri-

datorată, 
încă 
să-și
Cît
aplicată 

I. Ceacu (in- 
pînă la finele 
divizionare , 1967/ 
a conduce echi 
justifică suficient 

înșirate mai sus,

1
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sancțiunea
Ceacu 

la

disciplină, o- 
toate terenu- 
volei.

C. F. —

iarnă despre Jocurile Olimpice de vară
cut au rămas abia o treime, 
din câte în lunile ce urmează 
vor fi selecționați cei mai 
buni, cei care vor evolua în 
octombrie pe stadioanele me
xicane. La ora actuală intră 
în vederile loturilor olimpice 
un număr de 209 sportivi și 
sportive dintre care 189 a- 
parțin cluburilor bucureștene 1 
La o primă analiză, totalul ar 
putea fi considerat mulțumitor, 
dar ținînd seamă de valoarea 
unora dintre sportivi, de po
sibilitățile pe care le au ca 
într-un răgaz de numai cîteva 
luni să pdată marca un mare 
salt de calitate, la nivelul ce
rințelor actuale ale sportului 
internațional, situația nu este 
cîtuși de' puțin îmbucurătoare. 
Ca, de altfel, și numărul ce
lor 20 de sportivi dați de re
giunile țării, chiar dacă in a- 
cest din urmă caz există unele 

explicații obiective legate de 
plecarea la studii sau în ar
mată, deci în alte regiuni, a 
unora dintre tinerii susceptibili 

■ de selecție olimpică.
Ținînd seamă de rezultatele 

înregistrate în cursul anului 
1967, ultimul și cel mbi im
portant dintre anii preolimpici, 
la principalele competiții in
ternaționale, îndeosebi la cam
pionatele mondiale șl euro
pene, unii dintre partieipanțil 
la ședința C.N.E.F.S. au sub
liniat succesele și, legate de 
acestea, perspectivele pentru 
Mexic ale caiaciiștilOr și cano
iștilor (6 medalii de ăiir, 4 de 
argint și 2 de bronz la eu
ropenele de la Dillsburg, din
tre acestea 2 de aur și alte 
2 de argint obținute în probe 
olimpice), ale floretiștilor (cam
pioni mondiali) și florestistelor 
(medalie de bronz la C.M. dă 
la Montreal), ale luptătorilor 
(1 medalie de aur, 2 de ar
gint și 1 de bronz la C.M. de 
greco-romane și 1 de argint 
la cele de „libere"), ale boxe
rilor (1 medalie de aur, 1 de 
ătyiht și 4 de bronz la eu
ropenele de la Roma), unele 
dintre rezultatele trăgătoriler

— în special la pistol viteză
— și ale cîtorva dintre atleti 
etc. în schimb, au fost con
siderate ca ilemulțumitoare 
evoluțiile voleibaliștilor (locul 
V la C.E. de la Istanbul, după 
ce în 1966 fuseseră pe locul 
secund lă campionatul mon
dial), ale multora dintre atleti, 
gimnașli, înotători, jucători 
de polo etc.

Pâcînd în perspectivă o a- 
preciere justă a viitoarei edilii 
a J.O. trebuie să consemnăm 
o serie de aspecte dintre cele 
mai importante. Marele nu
măr al țărilor care și-au anun
țat participarea la Mexic, im
plicit și marele număr de spor
tivi, dificultățile de altitudine 
și climă, vor face mult mai 
grea 
unei 
unui 
care 
tivă 
ade. ,-------
plafonul atins pînă acum de 
sportivii noștri și de plusul de 
valoare pe care îl poate asi
gura, în continuare, o pregă
tire fără nici un fel de fisură, 
în contextul realităților anu
lui 1967, se poate ^aprecia că, 
la ora actuală, avem ceea ce 
se cheamă „valoare olifhpiCa 
la toate cele 7 probe de caiac- 
canoe, la 5—6 categorii din 8 
la lupte gteco-romane, 1—2 ca
tegorii din 8 la lupte libere, 
4—5 probe din 7 la tir, 3—4 
categorii din 11 la box, 1—2 
probe din 29 la înot, 1—2 pro
be din 7 la canotaj, 3—4 pro
be din 36 la atletism, la flo
retă bărbați și femei. Rezul
tatele contradictorii obținute 
de voleibaliști (Și de poloiști 
nu permit Să se tragă încă 
nici un fel de concluzie mal 
edificatoare privind participa
rea lor la J.O. Sînt o serie de 
alte sporturi (gimnastica, ci
clismul, halterele, baschetul) șl 
o mulțime de probe din atle
tism și înot, anumite categorii 
de box și lupte libere la care 
nu se întrezăresc perspectiva

lupta pentru cucerirea 
medalii, pentru obținerea 
loc fruntaș la indiferent 
probă sau ramură spor- 

decît la trecutele Olimpi- 
Ținînd, deci, seamă de

•U
de a se putea concura la 
Olimpiadă, făcîndu-se măcar o 
prezență onorabilă.

Așa cum sublinia în cuvîn- 
tulsăutov. ION NAE, preșe
dintele clubului Dinamo, fap
tul __ ...
s-a ajuns încă la nivelul do
rit, 
de 
primul rînd, 
muncească pentru 
măiestriei lor, să-și impună un 
regim exemplar de viață. Pilda 
caiaciștilor și canoiștilor, me
reu printre fruntași în ierar
hia mondială, nu a fost, din 
păcate, urmată decît de un 
număr mic de sportivi și re
zultatele se vădi Pe de altă 
parte, trebuie S-o spunem des
chis, cluburile și asociațiile 
sportive, organele locale pen

tru educație fizică și sport 
n-au depus suficiente eforturi 
pentru dezvoltarea bazei de 
masă a sportului de perfor
manță, pentru a asigura spor
tivilor cele mai bune condiții 
de pregătire, pentru a-i con
trola și îndruma în perma
nență. Atletismul, gimnastica, 
fotbalul, parțial natațla, au 
rămas in continuare ramuri 
sportive neglijate în multe 
regiuni și cluburi.

La toate acestea trebuie a- 
dăugată și lipsa unui control 
susținut din partea C.N.E.F.S. 
și a federațiilor de speciali
tate.

Performanță sportivă, a?a 
cum arăta tovarășul general 
locotenent ION COMAN, ad
junct al ministrului Forțelor 
Armate, nu este condiționată 
exclusiv de talentul și de pre
gătirea fizică și tehnică a unui 
sportiv sau altul. O importanță 
deosebită o are și munca edu
cativă — mai ăles că se lu
crează cu oâmeni, cu caras* 
tere și pregătire diferite—care 
trebuie să conducă la întări
rea spiritului răspunderii per

sonale pentru pregătirea spor
tivă propriu-zisă, pentru o 
muncă de calitate, pentru în
tărirea disciplinei.

că la multe sporturi nu

tine — înainte de orice — 
felul în care sportivii, in 

au înțeles să 
creșterea

Pînă la Jocurile Olimpice au 
mai rămas doar cîteva luni. 
Timpul este, fără îndoială, 
foarte scurt. Tocmai de aceea, 
pentru o cît mai bună repre
zentare a culorilor României 
socialiste la marile întreceri 
va trebui ca fiecare zi să 
fie folosită integral, cu maximă 
eficiență. Acestea nu se referă 
doar la cei selecționați în lo
tul olimpic, ci la toți sportivii 
fruntași ai țării, a căror da
torie patriotică este de a se 
pregăti cu toată seriozitatea 
pentru a i 
tale de valoare încrederii și 
dragostei cu care sîrit încon
jurați.

I
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I
I
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răspunde ptin rezul- I
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Să plătești 80 de dolari o ex
cursie 
West“ 
șah!...

la un ranch în „Par
ca să joci o partidă de

(Din Chess Review)

primea încă o jumătate de 
punct, iar adversarul zero, ast
fel că scorul apărea în tabel 
0,75-0,25- Datorită acestui sis
tem, marele maestru Maroczy a 
cîștigat concursul cu cel mai 
mic avans cunoscut în istoria 
turneelor de șah : un sfert de 
punct înaintea lui Pillsbury !

Federația internațională a în
cercat să introducă acum cîțiva 
ani regula ca nici o partidă să 
nu poată fi dată remiză înainte 
de mutarea a 30-a. Inutil însă I 
marii maeștri au dezgropat 
imediat din manualele de des
chideri toate variantele cu șah 
etern între mutările 10 
și 20...

Care este cauza recrudescen
tei actuale a tendinței spre re
mize ? O explicație ar fi Ca
racterul eliminatoriu al com
petițiilor organizate de F.I.D.E., 
care obligă pe participanți la 
o anumită tactică de concurs, 
în care remizele joacă un rol 
important. Dar dacă pe plan 
internațional s-ar mai putea 
găsi justificări, nimic nu scuză 
procentajul ridicat de remize 
(99 din 190 partide), dintre care 
foarte multe sub 20 de mutări, 
înregistrat la ultimul nostru 
campionat republican.

O soluție radicală, așa cum 
am arătat, este greu de găsit. 
Totuși, Biroul F. R. Șah a ho- 
tărît să experimenteze în tur
neul de maeștri care a început 
în Capitală un nou sistem de 
punctaj care să încurajeze 
combativitatea. Conform aces
tui sistem pentru o paitidă 
cîștigată se vor acorda 3 punc
te, iar pentru o remiză numai 
un punct. Valoarea unei victo
rii fiind deci egală cu trei re
mize și nu cu două ca pînă 
acum, volens-nolens maeștrii 
noștri vor trebui să iasă din 
tranșee și să lupte pentru vic
torie...

Experimentul este' interesant 
și chiar dacă nu va putea fi 
aplicat în toate 
totuși s-ar putea 
termine trezirea 
foarte dorită a. 
luptă, ceea ce ar 
bucurător.

concursurile, 
ca el să de- 
necesară și 

spiritului de 
fi foarte Stn-

p

ÎN STILUL LU! CAPABLANCA
La turneul de mari maeștri 

de la Beverwijk campionul 
nostru, Florin Gheorghiu a ră- 
mas singurul neînvins între 
cei 16 participant!, obtinînd un 
rezultat remarcabil. Partida ur
mătoare ni-1 prezintă sub un 
aspect nou : aceia de maestru 
al jocului pozițional „a Ia Ca- 
pablanca".

apararea iugoslava

Alb : Fl. Gheorghiu 
Negru : J. Donner (Olar.da)

I. e4 dfi 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. 
f4 Ng7 5. C/3 0—0 6. Nd3 CcB 
7. ei d:e5 8. f:e5 Cd5 9. C:d5 
D:d5 10. c3 Ng4 11. h3 (O întă
rire față de 11. De2 Tad8 12. 
Ne4 Dd7 13. h3 cum s-a jucat 
într-o partidă Fischer — Pe
rez, Havana 1966) 11. ...N:f3 12. 
D:f3 D:f3 13. g:f3 eB 14. Ne4 
Tab8 15. M h5 16. Ng5 Tfe8 17.

w
4 

finalul

F.
MARȚ MAgSÎHU

ÎN 5 MINUTE I

Albiri începe și dă mat în 
mutări.

2

Deși ceva mai dificilă decît 
cea din rubrica precedentă, 
totuși nici această problemă a 
lui C. Mott-Smith nu credem 
să necesite cele 5 minute acor
date. Iar dacă folosiți maximum 
1 minut, sînteți un dezlegător 
de

NrcB b:c6 13. b4. (în 
obținut albul are avantaj da
torită structurii de pioni supe
rioare șl a faptului că Ng7 
este lipsit de perspective) is. 
...a5 19. a3 Tb6 20. Rd2 Ta8 21. 
Thbl 16 (O încercare de eli
berare care va fi frumos res
pinsă) 22. e:{6 Nh8 23. Nf4 Tb7 
24. b:a5 1 Tba7 25. a6 ! T:a6 26: 
Tb7 T6a7 27. T:c7 T:c7 28. N:c7 
N:f6 29. Ng3 (Albul a cîștigat 
un pion, dar realizarea tehnică 
a avantajului cere încă multă 
atenție) 29. ...Rf7 30. al g5 31. 
h:gS N.-05+ 32. Rd3 M 33. Nh2 
NdS 34. c4 Re8 35. Re4 Rcl7 
36. Ne5 Nc7 37. Tgl / (Abando
nează pionul „a" pentru a in
tra într-un final de turnuri cîș- 
tigat) 37. ...N:e5 38. R:e5 c5 39. 
dB e:d5 40. Tg7-ț. Rc6 41, c.:dS -H 
RbB 42. Tg6+ Rb7 43. Th6 T:a4 
44. f4 c4 45. T:h4 C3 46. Th2 
Tc4 47. Tc2 Rc7 48. fi (Pionul 
negru a fost fixat șl albul 8iș. 
tigă ușor prin înaintarea pio
nilor săi) 48. ...Rd7 49. fB TcS 
50. f7 Re7 51. d«+ R.-/7 52. d7 
și negrul a cedat.

prima forță !
•țtetu gp:a ‘g apunț.io 

W" *T I tern îs:x -z tău - 
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Rubricd 
de

S. Samarian

pune la dispoziția celor care 
doresc să ia o măsură de pre
vedere pentru ei și familiile lor 
două forme de asigurări de ac
cidente, care acoperă urmările 
diferitelor accidente ce se pot 
întâmpla în orice împrejurare:

® Asigurarea familială de 
accidente, în care se cuprind 
scăul, soția, precum și copiii îh 
vîrstă de 5 la 16 ani, indiferent 
de numărul lor. Asigurarea se 
încheie pe durata de 3 luni iar 
prima de asigurare este de 25 
de lei.

® Asigurarea de accidente 
turist" aeap&ră urmările a nu

meroase accidente ce pot avea 
. ... - ■ . 1 produce la bunurile din gospodărie.

Se încheie pe timp de o lună, iar prima de asigurare este da 15 lei.
toc în orice împrejurare și pagubele ce se pot

UCF.COM
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norvegian 
Groeningen 

mod cert con
curată. El este 
de somoni și.

miercuri dimineața pe 
de la Chamrousse. T>a- 
la sorți ne-a relevat eî- 
observații interesante, 
deschizătorii de pîrtie,

aRMMflg

FIGURILOR PE GHEATĂ
IN LUPTA CU COEFICIENȚII

MUZ tnwuir

FAVORITII ÎNVINGĂTORI IN PRIMA ZI

Cehoslovacia și S.U.A. au 
Inaugurat aseară seria pasio
nantelor partide ale turneului 
olimpic de hochei. După o re
priză aproximativ egală, ho- 
cheiștii cehoslovaci au atacat 
în trombă poarta lui Rupp, și 
numai cîteva intervenții ex
cepționale ale acestuia din 
urmă au salvat echipa ameri
cană de la o înfrîngere cate
gorică. Selecționata Ceho-

slovaciei a cîștigat meciul cu 
scorul de 5-1 (1-1, 2-0, 2-0) 
prin golurile înscrise în ordi
ne de Suchy, Havel, Jirik, 
Hejma și Holik. Punctul de 
onoare al jucătorilor ameri
cani a fost realizat, la sfîrși- 
tul primei reprize, de Volmar. 
Iată și cele două formații care 
au evolut aseară i

CEHOSLOVACIA: Dzurril- 
la—Machac, Pospisil, Hore- 
sovski, Suchy — Jirik, Go- 
lonka, Sevcik — Havel, Cerny, 
Hejma — Holik, Nedomanski, 
Hrbaty.

S.U.A. ! Rupp — Riutta, 
Nanne, P. Hurley, Ross — 
Morrison, Volmar Gaudreu — 
Lilyholm, Faukmann, Pleau — 
Strodahl, T. Hurley, Brooks.

In celelalte meciuri ale se
rii s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

U.R.S.S. — FINLANDA 8-0 
(3-0, 2-0, 3-0).

CANADA — R.F. A GER
MANIEI 6-1 (0-0, 4-1, 2-0).

icuța patinatoare Beatrice 
Huștiu continuă să facă 
furori . aci la Grenoble? 

De pildă, luni dimineață pe 
gheața din mijlocul ovalului 
pe care se vor întrece partid-^ 
panții la probele de patinaj 
viteză, în timpul în care ea 
își făcea cu conștiinciozitate 
antrenamentul la figurile im
puse, campionul Statelor Unite 
— Tim Wood — s-a apropiat de 
ea și a rugat-o «4 facă o foto-

grafie împreună. Imediat 
nărui patinator . american a 
fost imitat și de alți' sportivi, 
aflați pe gheață. în așa fel 
încît toată activitatea a fost 
pentru un moment întreruptă, 
atenția tuturor fiind îndrep
tată spre reprezentanta țării 
noastre.

Reușind în cele din urmă să 
ajungem și noi în apropierea 
locului unde Beatrice Huștiu 
se fotografia, la marginea pis
tei de viteză, am stat cîteva 
clipe de vorbă cu antrenorul 
ei, Victor Neagu. Acesta ne-a 
spus : „Beatrice st simte bine 
și va concura la valoarea ei. 
Desigur nu ne așteptăm ca

la această virstă să obftnd un 
loc printre fruntașele acestui 
sport atît de dificil. Dar am 
convingerea că participarea ei 
la Jocurile Olimpice va însem
na enorm de mult pentru vi
itoarea activitate, pentru rea
lizarea unei pregătiri și mai 
bune. Spun acest lucru gin. 
dindu-mă la prețiosul schimb 
de experiență, la numeroasele 
învățăminte pe care le vom 
culege aci atît eu ca antrenor, 
dar mai ales ea, ca sportivă 
de viitor".

Cit despre Beatrice, aceasta 
se antrenează cu intensitate, 
împărțind cu grație zîmbete 
peste tot și cucerind astfel 
numeroase simpatii.

— Mulțumit de comporta
rea celor selecționați în lot 
la concursul de la Linthal 7

— Da l Deși am fi putut 
scoate timpi mai buni la schi
sînt totuși optimist. Vilmoș a 
mers bine. Iar restul, Bărbă- 
șescu, Cimpoia, Carabela și 
Țeposu s-au comportat la va
loarea lor.

I-am
Stuparu
atît lui
pe care

mulțumit antrenorului 
și. l-am urat succes 
cit mai ales băieților 
i-a pregătit.

• O adevărată sen
zație a produs-o prin
tre concurența de la 
bob apariția la startul 
antrenamentelor a 
unui sportiv de culoa
re : Maximilian Jones. 
El este student la Uni
versitatea din Barce
lona și va reprezenta, 
în concurs, culorile 
Spaniei.

amatorismul în schi. 
S-a vorbit și continui 
să se vorbească des
pre fotografiile în care 
sportivii etalează măr
cile schiurilor lor. Este 
însă doar un singur 
aspect al problemei. 
S-ar mai putea spune 
cite ceva și despre lun
gile perioade de timp 
pe care schiorii le pe
trec, iarna, din concurs 
in concurs. Cind mai au 
ei, oare, timp să mun
cească sau să învețe ? 
Fondistul 
Harald 
are în 
știința 
pescar 
deci, munca și-o des
fășoară doar vara I 
Iarna schiază, și încă 
foarte bine, din mo
ment ce la J.O. de la 
Innsbruck a cucerit 
medalia de argint in 
proba de 15 km...

• Specialiștii au a- 
preciat că la spălăto
riile automate afectate 
Satului Olimpic și 
Centrului de Presă va 
fi călcată zilnic lenje
rie în lungime de.. .■ 
90 de kilometri! Cam 
distanța București — 
Cîmpina...

Gabrielle Seyfert 
titlul de campioană 
tistic, pregătește desigur o mult dorită revanșă. 
Veghează asupra ultimelor sale antrenamente, 
ca totdeauna, marna 
Muller.

(R.D.G.), detronată de la 
europeană de patinaj ar-

yi antrenoarea sa, Jutta

Un schior din Sinaia 
va face cunoștința eu 
porțile pirtiei olimpice 
de slalom. Este talen
tatul Dan Cristea 
virstă de

în
numai 18 ani.

• Un 
sânt în

fapt intere- 
legătură cu

• O scenă amuzan
tă s-a petrecut la 
unul din antrenamen
tele de pe pirtia din 
Chamrousse. Fostul 
triplu campion olim
pic, Toni Sailer, îm
preună cu un tehni-

cian al postului de te
leviziune american 
C. B. S. (Columbia

Broadcasting System), 
realiza un reportaj fil
mat. Coborîtorii tre
ceau ca fulgerul, unul 
după altul, pe lingă 
Toni Sailer. La un mo
ment dat, unul dintre 
schiori s-a dezechili
brat și a căzut chiar 
la picioarele acestuia.

Era chiar fratele 
său, Rudi !

• Comitetul de Or
ganizare a interzis cu 
desăvîrșire folosirea

blitz-urilor în probele 
de patinaj și la hochei, 
ceea ce, ținînd seama 
de iluminația formida
bilă a pistelor de 
gheață de la Grenoble. 
nu-i va deranja prea 
mult pe fotoreporteri. 
Aceeași interdicție a 
fost insă decisă și pen
tru pirtia de bob, unde 
s-a menționat, în plus, 
că vinovății vor fi 
sancționați pe loc. A- 
colo chiar că nu se 
știe ce vor face foto
reporterii, deoarece 
probele se vor desfă
șura doar noaptea !

(Urmare din pag. 1)

armatei, care acoperă aproape 
dubla sonerie stereofonică a 
stadionului anunțîrid începerea 
defilării delegațiilor.

Pornirea acestui cortegiu se 
face dintr-un punct situat apro
ximativ la jumătatea drumului 
triumfal, venind dinspre Gre
noble, ceea ce face ca întregul 
decor muntos să devină o splen
didă scenă, împodobită și înfru
musețată de acordurile maies
tuoase ale marșului triumfal 
compus de către Jacques Bon
don. Durata integrală a acestei 
piese muzicale este de 21 de 
minute, fiind împărțită în trei : 
prima, destinată unei formații 
simfonice de mari proporții, cea 
de a doua — aceleiași orchestre, 
dar și unei alte formații mai 
restrînse, de percuție, iar ulti
ma parte — pentru orchestră 
simfonică și corul mixt. Toată 
lucrarea a fost înregistrată îna
intea ceremoniei, fiind acum 
retransmisă. Dirijorul a fost în
suși compozitorul.

Fiecare delegație este prece
dată de un copil de trupă din 
aviație, care poartă pancarta cu 
numele țării respective. In spa
tele acestuia, un port-drap-el a- 
les din delegația fiecărei țări 
duce stindardul națiunii din 
care face parte. Puțin mai de
parte, la aproximativ 3 m, se 
află o mică delegație de ofici
ali și. în sfîrșit, sportivii care-și 
vor ' disputa întîietatea olimpică, 
alini ați lă cîte un metru dis
tanță.

Ordinea defilării a fost dată 
de alfabetul francez, făcîndu-se 
doar două excepții tradiționale : 
echipa Greciei, care 
coloana, în semn de prețuire 
pentru locul de naștere al Jocu
rilor, și echipa Franței, care — 
în calitate de gazdă — închide 
defilarea.

Sînt reprezentate 37 de 
uni, totalizînd 1 527 de 
In momentul trecerii prin fața 
tribunei oficiale, delegațiile sa
lută personalitățile aflate acolo, 
iar port-drapelul părăsește co
loana. pentru a-și lua locul la 
baza podiumului. Grupurile de 
sportivi sînt încadrate de 300 de 
vînători de munte.

Aplauzele spectatorilor sînt îm
părțite cu generozitate tuturor 
celor 37 de delegații care trec 
prin fața tribunelor. După micul 
grup al particlpanților greci ur
mează lungul șir al delegațiilor, 
dintre care unele cu sportivi nu
meroși — R.F. a Germaniei (100), 
R.D. Germană (60), Argentina, 
Australia, Austria (85), Bulgaria, 
Canada, Chile, Cioreea de Sud, 
Danemarca. Spania, S.U.A. (113), 
Finlanda (57), Anglia (42), Unga
ria, India, Iran, Islanda, Italia 
(56). Japonia (62). Liban, Lichten
stein. Maroc, R.P. Mongolă, Nor-

vegia (76), Noua Zeelandă, Olan
da. Polonia (46).

Cu multă simpatie este in- 
tîmpinată delegația României, 
cuprinzînd 38 de sportivi. Drape
lul țării noastre este purtat de 
boberul ion Panțuru. Aplauze 
culege micuța patinatoare Bea
trice Huștiu, cea mai tînără par
ticipantă la Olimpiada albă. Ur
mează în șirtțri drepte schiorii, 
biatlonlștii, boberii și hocheiștii 
români, de care se leagă speran
țele tuturor iubitorilor de sport 
din patrie.

Coloana de defilare continuă 
cu delegațiile Suediei (82), Elve
ției (39), Cehoslovaciei (53), Tur
ciei, U.R.S.S. — ----- ' — I
se Încheie cu 
sa delegație a

(92), iugoslaviei și 
gazdele, numeroa- 
sportivilor Franței.

deschide

nați- 
sportivi.

Ora 15,35.
Sosesc pe stadion 130 de mo

nitori de schi care alcătuiesc 
garda de onoare a drapelului 
olimpic. Defilarea sportivilor s-a 
terminat.

In acest moment, dl. Avery

nă. Purtătorii drapelului olimpic 
sint escortați de cei 130 de mo
nitori. Se aud acordurile mar
șului nobil al lui J. Bondon. In 
timpul înălțării drapelului pe 
catarg se intonează imnul ofi
cial olimpic, compus de Spiros 
Samaras. în execuția orchestrei 
gărzii republicane și a formați
ilor corale din Grenoble („A 
coeur joie“, „Le cercle montag- 
nard", „La chorale universita- 
ire” și „La chorale du conser
vatoire"). Cind drapelul olimpic 
a ajuns la jumătatea catargului, 
sînt înălțate alte 50 de drapele 
olimpice, printre cele ale nați
unilor participante, iar copiii 
școlilor din Grenoble, instalați 
pe gradenele de sus ale tribu
nelor, agită alte 7000 de mici 
stegulețe. Acum se aud acordu
rile unui alt marș, scris special 
pentru acest eveniment de către 
Roger Boutry — „Marșul solemn 
al ediției a X-a“ — și clasat pe 
primul loc în concursul lansat 
cu această temă.

Primarul 
pătrunde în

orașului Innsbruck 
arenă, pentru a

APOTEOZĂ ALBĂ
Brundage, președintele C.I.O., și 
dr. Michallon, președintele Co
mitetului de organizare a celei 
de a X-a ediții părăsesc tribuna 
oficială îndreptîndu-se spre mi
crofoanele instalate. Dl. Michal
lon îl prezintă în cîteva cuvin
te pe dl. Brundage, solicitmdu-i 
să-l roage pe generalul de 
Gaulle să deschidă Jocurile.

Dl. Avery Brundage pronunță 
un scurt discurs de bun venit, 
adresat particlpanților, încheind 
cu cuvintele : „Am onoarea de 
a-1 invita pe domnul președinte 
al Republicii Franceze să pro
clame deschiderea celei de a 
X-a ediții de iarnă a Jocurilor 
Olimpice, reînviate de baronul 
Pierre de Coubertin, ia 1896“.

Cu glas solemn, generalul de 
Gaulle, aflat în tribuna oficială, 
rostește formula „Declar 
chisă ediția 
Olimpice de 
noble 1“

Din acest 
sînt deschise

preda drapelul olimpic comemo
rativ. Dl. Alois Luggerm este în
soțit de 6 purtători ai drapelu
lui, în pitorești costume tiroleze, 
urmați de fanfara din Inns
bruck. Din cealaltă parte a sta-, 
dionului avansează fanfara din 
Grenoble, avîndu-1 în frunte pe 
primarul orașului gazdă a Jocu
rilor, dl. Hubert Dubedout, a- 
companiat de 6 tineri localnici. 
Se desfășoară scurta dar emo
ționanta ceremonie a 
drapelului comemorativ 
Grenoble îl va păstra 
1972 (ediția 
rilor), cînd 
primarului 
Sapporo.

următoare 
va fi predat 

orașului

predării 
pe care 
pînă în 
a Jocu- 
din nou 
japonez

Ora 15.42.

a X-a 
iarnă de
moment,

oficial.

des- 
Jocurilor 
Ia Gre-
Jocurile

la stadion drapelulEste adus 
olimpic, purtat de 14 vînători al
pini. Suprafața drapelului este 
de 54 metri pătrațl. Două fan
fare avansează, cea a orașului 
Grenoble și cea a ' '___
ului, ultima gazdă a J.O. de iar-

Innsbruck-

Pe un fundal muzical, aparți- 
nînd, de asemenea, compozitoru
lui j, Bondon, cele 500 de dra
pele olimpice suspendate pe mici 
parașute sînt coborîte. Trei ell- 
coptere ale armatei trec pe dea
supra stadionului șl răsfiră 30 000 
de trandafiri artificiali. Este o 
adevărată ploaie de trandafiri, 
prin care organizatorii au vrut 
să înlocuiască, de data asta, 
tradiționala lansare a porumbe
ilor. care se face la Jocurile de 
vară. A fost o idee primită cu 
satisfacție de public. Mal ales

Tiparul: 1 P. „Informația", str. Brezoianu 23—25.

Printre primele starturi ale actualei ediții se numără și acelea 
ale patinatoarelor, adulatele „artiste ale gheții”. E drept, la prima lor 
apariție, competitoarele pentru titlu! olimpic feminin la patinaj artistic 
nu vor avea darul să incinte decit pe specialiști. Se dispută primele 
3 figuri obligatorii, din totalul celor 5 cite prevede această probă. 
Concurentele vor avea de desenat pe luciul gheții o figură cu coefi
cient 4, două cu coeficient 5, iar miine — în a doua manșă a impu- 
•ellor — vor efectua figuri de dificultate maximă, cele cu coeficient 6.

Evident, primul contact cu gheața — și arbitrii... — va da indicații 
prețioase în vederea șanselor unei victorii finale, certificate doar în 
ultima zi, cea de sîmbătă. cind este programată proba de figuri libere 
a întrecerii individuale feminine.

Să amintim că In rînd cu marile specialiste ale figurilor pe gheață 
Peggy Fleming, Hanna Masklova Gabrielle Seyfert, Zsuzsa Almassy șl 
altele — evoluează și cea mai tînără competitoare olimpică, românea 
Beatrice Huștiu. Fără veleități la un loc fruntaș în clasament, ea va

căuta să . .
patinajului.

Iat-o (în foto) Intr-un moment de relaxare înaintea Întrecerii; Bea
trice aterizează în brațele masivului patinator american Ronald Kauff
man, în timp ee sora acestuia Cynthia, partenera sa de dublu, 
îi privește amuzată...

pirtia 
de la Chamrousse

Comisia de organizare a oro- 
belor de bob a procedat în 
cursul nopții trecute la tragerea 
la sorți a ordinei de plecare a 
celor 22 de echipaje de două 
persoane. Sportivii români, 
aflați printre favoriții întrecerii, 
erau direct interesați să „prin
dă" un număr de start cit mai 
bun, ceea ce, la bob, înseamnă 
o cifră între 4 și 10.

Sorții au fost, în parte, favo
rabili primului nostru echipaj, 
Panțuru - Neagoe, care a primit 
numărul trei, el fiind precedat 
de formațiile secunde ale Aus
triei și Italfei. Din păcate, însă, 
cele două echipaje care vor ple
ca înaintea Iui Panțuru nu au 
o valoare prea ridicată, astfel 
că sportivii noștri nu vor avea 
la îndemînă o apreciere judi
cioasă a posibilităților pîrtiei in 
ziua de concurs. De altfel, ziarul 
l’Equipe, care a apărut marți 
dimineața într-o ediție specială, 
publică un articol semnat de 
Robert Colombini, avînd urmă
torul titlu : „Eugenio Monti, 
Monsieur Bobsleigh, amenințat 
de românul Panțuru !..

Printre principalii adversari 
ai primului echipaj românesc se 
află cel condus de italianul 
Monti, de 7 ori campion mon
dial, participant la trei Olim
piade (clar niciodată cîștigător !), 
ca și cele dirijate de englezul 
Nash, de elvețianul Vicki (cam-

pion european în 1968), Lamey 
(S.U.A.) și de Thaler (Austria) 
— campion european în 1966.

Cea de-a doua formație a țării 
noastre (R. Nedelcu - Gh.Maftei) 
are numărul de start 20. Iată, 
de altfel, ordinea de plecare a 
celor 22 de echipaje participan
te în întreceri :

1. Kaltenberger (Austria II), 
2. Ruatti (Italia II), 3. PANȚURU 
(ROMANIA I), 4. Palomo Juez 
(Spania II), 5. Monti (Italia I), 
6. Nash (Anglia I), 7. Vicki (El
veția I), 8. Blockey (Anglia II),

vederea J.O. de la Grenoble. 
Pe pîrtia de la Alpe d’Huez, 
protagoniștii acestor antrena
mente au fost echipajele de 
două persoane ale R.F. a Ger
maniei — 4:49,46/100, României 
(Panțuru—Neagoe) — 4 : 50, 
14/100 și Austriei — 4 : 50, 
34/100, timpuri realizate în 
cele patru manșe. La antrena
mente au fost prezente
echipaje. Echipajul italian al
cătuit din Monti și Paolis s-a 
clasat pe locul 4 cu 4 :50, 
60/100.

I
I

ION PANȚURU
că trandafirii figurează pe em
blema orașului Grenoble.

Ora 16,16. Puternică salvă de ar
tilerie. Nouă lovituri de tun se 
fac auzite din 5 în 5 secunde, 
pentru a anunța sosirea purtăto
rului flăcării olimpice, Alain 
Calmat, medaliat cu argint la 
Innsbruck. Se aud bătăile ini
mii lui calmat șl nu este de 

■loc o figură de stil, pentru că 
prin intermediul unei instalații 
speciale, suflul campionului 
cez este amplificat. Calmat 
cele 96 de trepte ale scării 
conduce spre vasul unde 
arde flacăra. Intr-o liniște 
ră. respectuoasă, solemnă, 
aprinsă flacăra deasupra stadi
onului din Grenoble. Pe între
gul edificiu înălțat de circum
stanță, flutură drapelele națiu
nilor participante.

6 purtători de torțe intim pină 
acum pe Alain Calmat, care a 
coborît treptele, luînd focul sa
cru pentru a-1 duce din ștafetă 
în ștafetă spre celelalte stațiuni 
unde se vor disputa întrecerile 
olimpice.

Din 
marș 
zite, 
lor, 
teoză, 
Jacques Bondon, prodigiosul au
tor al partiturii, care și-a inti
tulat chiar astfel compoziția.

Evident emoționat (cine oare 
n-ar fi ?), schiorul Leo Lacroix, 
din echipa țării gazdă, rostește 
jurămîntul olimpic. El atinge cu 
mina stingă drapelul francez, 
ridică mina dreaptă deasupra 
capului său descoperit șl ros
tește : „In numele tuturor con- 
curențilot promit că ne vom 
prezenta la Jocurile Olimpice 
ca sportivi loiali, respectând re
gulile care le conduc șî dorind 
să participăm într-un spirit ca
valeresc, pentru gloria sportu
lui și onoarea echipelor noas
tre".

Purtătorii flăcărilor olimpice 
pornesc spre stațiunile Alpe 
d’Huez, Chamrousse, Autrans, 
Saint-Mizier. Villard de Lans șl către narciii ..Pani Mistral" din 

repu- 
iar 

cinci 
cinci 
sta-

Proba de schi „non stop" re
zervată coborîtorilor se va des
fășura 
pirtia 
gerea 
teva 
După
care au fost desemnați în per. 
soana Iul Kelt Sheperd (Ca
nada), Roger Rossat Mignod 
(Franța) și Andreas Sprecher 
(Elveția), primul va coborî 
Guy Perillat, care prezintă vn 
avantaj de care vor profita 
toți ceilalți concurenți: acela 
de a cunoaște foarte bine tra
seul. Cel de-al doilea va porni 
din start învingătorul lui Killy 
din acest sezon, elvețianul 
Bruggman. Campionul olimpic 
al probei, Egon Zimmermann, 
coboară de-abia al S-lea, în 
timp ce Nenning, de asemenea 
unul dintre favoriți, ca și 
Schranz, vor pleca din start cu 
nr. 10 și, respectiv, nr. 11.

Atenția gazdelor este îndrep
tată mai ales spre tînără spe
ranță a schiului francez, Orcel, 
care pornește al 13-lea. In ă- 
ceastă probă vor participa și 
doi concurenți români, tinerii 
Dorin Munteanii și Dan Cris. 
tea. Ei au poziții extrem de 
dezavantajoase, 78 și respectiv 
98, datorită faptului că m sînt 
recomandați de un palmares 
deosebit.

fran- 
urcă 
care 

va 
seve- 
este

nou acordurile marelui 
triumfal se fac au- 

ca și glasurile coriștl- 
creind o adevărată apo- 

ceea ce a și intenționat

către parcul „Paul Mistral' 
Grenoble. Orchestra gărzii 
blicane execută Marseillesa, 
pe cerul grenoblez apar 
elicoptere care descriu cele 
cercuri olimpice deasupra __
dionului. Prin intermediul insta
lațiilor stereofonice, se aud acum 
acordurile celei de a 3-a părți 
a marșului triumfal, care acom
paniază ieșirea atleților de pe 
stadion. Cel 300 de vînătorl al
pini și-au aprins făcliile șl se 
îndreaptă spre una din ieșiri.

Un foc de artificii se revarsă 
peste stadion, încheind astfel 
într-o apoteoză de sunete și lu
mini ceremonia deschiderii celei 
de a X-a ediții a Jocurilor O- 
limplce de iarnă de la Greno
ble.

Ceasul indică ora 16,28.

9. Stadler (Elveția II), 10. Chris- 
taud (Franța II), 11. Baturone 
(Spania I), 12. Hoeglund (Suedia 
I), 13. Gehrig (Canada II), 14. 
Croșet (Franța I), 15. Clifton 
(S.U.A. I), 16. Thaler (Austria I), 
17. Floth (R.F.G. I), 18. McDou
gall (Canada I), 19. Namey
(S.U.A. II), 20 NEDELCU (RO
MÂNIA II), 21. Zimmerer 
(R.F.G. II) și 22. Eriksson (Sue
dia II).

★
S-a încheiat prima parte a 

antrenamentelor hoherilor în

Comentarii
de la trimișii tîoștsi speciali 

Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

PROGRAMUL ZILEI

Non-stop” bărbați

Cursa de 30 km

Alpe d’Huez 
ora 20—22

Austrans 
ora 9.30—11

Chamrousse 
ora 13—15

Stade de glace 
ora 8.30—14

Echipaje de 2 persoane 
“ Manșa I
— Manșa II

Figuri impuse 
femei

Stade de g.ace ora 18
Stade de glace ora 22

Patin. Municipal o.ra 17.45
Patin. Municipal ora 21.30

Suedia
I U R.S.S.

40365

GRUPA A
Suedia — S.U.A.
U R.S.S. — R.D.G.....

GRUPA B
Iugoslavia — Japonia 
România — Austria

I Japonia
România

Fleming (S.U.A.), Seyfert 
(R.D.G.), Maskova 

(Cehosl.)

Roennlund (Sued.) 
Gronningen, Eggen, 
Martinssen (Norv.)

italia, 
România,
R.F.G., 
Austria


