
PROGRAMUL TURNEULUI
ÎN ROMÂNIA AL VOLEI

BALISTELOR JAPONEZE
A foșț stabilit programul 

turneului pa" care reprezenta
tiva feaStoițifi , tte volei a Ja- 
pfaniel (campioanaolimpică și 
mondială). îl ‘va între'prin.de Jn 
țara noastră înaepînif-de săp- 
tâmîn* msilătoare,. Astfel, 
după deuâ antrenaipenta la 
București (stmbăta ® ăutatnl- 
ca viitoare), oaspete]# voț sutf- 
țme în țtonstețnța, B ia , șl la 
20 februarie, meciuri cu Pe- 
TiidUna lașiișl cu Fonii'con
stanța, ia» în’aWe cfe.-țB—24 
ale luuii. tn Capitală, .două 
jocuai pu Rapid șl, îți înche
ierea turneului, o' partidă cu 
Dinamo.
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noștri speciali

a Jocu- 
izbucnif 

și F.I.S., 
în ceea

E PUR SI MUOVEi

ZELEZNICIAR BELGRAD
LA BUCUREȘTI

Ieri dimineață a sosit în Ca
pitală echipa feroviară mascu
lină Zeleznlciar Belgrad, oare 
activează in prima categorie 
a voleiului iugoslav. Formația

ECHIPA DE VOLEI

Eero Măntyranta (stingă) și Odd

Telefoto UPI—Agerpres

uupa victorie I Italia 
Martinsen (dreapta)

belgrădeană Va participa, Îm
preună eu echipele noastre 
fruntașe Steaua șl Rapid din 
București șl cu Viitorul din 
Bacău, la competiția organi
zata de clubul sportiv Rapid, 
dotată cu „Cupa 16 Februarie" 
și care se va desfășura mîine, 
sîmbătă șl duminică, precum 
am anunțat, în sala Giuleștl.

ACTUALITĂȚI

PUGILISTICE
SIMBATA,

GALA INTERNAȚIONALA

Sala Casei da cultură a ti
neretului din raionul N. Băl- 
cescu (calea Șerban Vodă nr. 
213) găzduiește sîmbătă seara 
IntUnirea internațională de 
box dintre echipele Construc
torul București și Pristai 
Russe (Bulgaria). Reuniunea 
va începe la ora 19, pe pro
gram ilgurtnd 13 partide.

„CUPA 16 FEBRUARIE*

Clubul Rapid organizează 
tradiționala competiție dotată 
cu „Cupa 16 Februarie*. Prima 
gală se va disputa duminică 
11 februarie, de la ora 10. Ur
mătoarele vor avea loc 
miercuri 14 și vineri 16 fe
bruarie, de la ora 18,30. Toate 
reuniunile stat programate în 
sala Casei de cultură 
retului din raionul 
Roșie. ,

COMPETIȚIA DE TENIS

întrecerile de tenis dotate 
cu „Cupa Steaua» se află în 
plină desfășurare. Participă o 
serie dintre cei mai buni ju
cători din Capitală ca și din 
provincie. Rezultate teii nice 
mai importante : simplu băr
bați, turul I: A. ‘ 
Lecuite 5—7, 6—2,

’ceanu — 
Chivaru 
Niculescu 
Burcea —
6-"2 ; turul II : Mărmureanu — 
Robu 6—1, 6—1 ; Sotiriu — Bur
cea 3—6, 6—1, 6—1 ; Mureșan — 
Niculescu 7—5, 6—0 ; Mita — 
Chivaru 6—1, 6—0 : Sântei — 
Hîrju G—0, 6—0 ; D. Hărădău
— Popescu 6—1, 6—2 ; C. Du
mitrescu — Mirea 6—2, 6—0 ; 
O viei — Almăjan 0—1, 6—1 ; 
Navrotki — Costinescu 6—2, 
6—2 ; Marcu — Mocanu 6—2, 
6—0 ; Cherecheș — Bondoc 6—2,
6— 1 ; Basanab — Cruceanu
7— 5, 6—3 ; Popovici — Geantă 
5—2, 6—1 ; turul iii : Marcu
— Navrotki 9—7, 6—3 ; simplu 
femei, turul I : Cîrnaru — 
Sotiriu 6—3, 6—4 ; Turea — 
Cobzuc 6—4, 6—4 ; Floreșteanu
— Viziru 6—3, 6—1 ; turul II : 
Bucur — Călina 6—4, 6—2 ; 
Cotuna — Dinescu 6—2, 6—1. 
Jocurile continuă zilnic, tot 
în sala Steaua, de la orele 
8,30—15 și 18—23.

Vlziru — 
6—2 ; Cru- 

Nemeth 6—2, 6—4 ;
- Șoșol 6—2, 6—2 ;
— lonescu 6—1, 6—2;

Roșianu 0—6, 6—2,

ITALIANUL FRANCO NONES, ÎNVINGĂTOR LA 30 Km.
In prima zi a întrecerilor de schi s-a petrecut poate cea 

mai mare surpriză posibilă Ia actualele Jocuri Olimpice: cursa 
de 30 km fond a fost cîștigată de un sportiv italian, FRANCO 
NONES, bineînțeles, dintr-o stațiune de munte, Castello di Fie- 
mme, mică localitate lingă Trento, situată aproape de granița cu 
Austria.

Desigur, surpriza este de 
mari proporții, pentru că pînă 
acum fondul fusese apanajul 
nordicilor, dar nu este vorba 
despre un necunoscut, ci 
un om care a participat 
regularitate la întreceri

„CUPA STEAUA

a tine- 
Grivița

de 
cu 
pe

mari distanțe și în cele 
ștafete. Cîteva amănunte ni 
par deosebit de importante 
dintre ele, mai cu 
vîrsta acestui 
de ani împliniți chiar la 1 fe
bruarie anul acesta. Deci, un 
om matur sub raport spor
tiv, dar cu un palmares des
tul de modest.

Și totuși, întrecerea n-a
avut istoric, din punctul 
de vedere al sportivului
italian: el a condus din
cap în cap, trecînd primul la
toate cele trei puncte: 10, 20 
și — evident — 30 km, cu 
timpi excelenți. în spatele său 
disputa a fost acerbă și a an
grenat pe acei sportivi care

de 
se 
și 

mai cu seamă, 
concurent: 27

porneau drept favorit!. Norve
gianul Odd Martinsen a fost 
mereu prezent în primul plu
ton, în general pe locul al 
4-lea, la 20 de km avansînd 
pe poziția a treia, pentru ca 
în final să aibă o frumoasă 
revenire și să forțeze ocupa
rea locului secund pe care îl 
menținuse cea mal mare parte 
din cursă sovieticul Vladi
mir Voronkov cu care, de alt
fel, pînă în cele din urnă, nor
vegianul a făcut schimb. Fin
landezul Arto Tiainen s-a su
focat după primii 10 km, co- 
borînd dincolo de locul al 
10-lea, ca și norvegianul Lorns 
Skjemstad. Alți doi schiori 
finlandezi n-au rezistat condi
țiilor cursei, deși în primii 20 
km erau prezenți în disputa 
pentru victorie. Este vorba de 
Kalevi Laurila și Kalevi Oika- 
rainen. Toți concurenții care 
au avut numere mici de start 
s-au clasat foarte slab, singu
rul care a făcut excepție fiind 
norvegianul Lorns Skjemstad, 
pornit al doilea în probă și 
clasat finalmente, după cum 
am anunțat, al 11-lea.

Campionul olimpic a avut 
numărul de start 26 și 
prins din urmă mulți 
renți, „vînîndu-i" pur

cabilă: 31;43,7 după 10 km, 
lh 07:40,40 după 20 km și, 
în fine, lh 35:39,20 la trecerea 
liniei de sosire. în orice caz, 
prima parte a cursei (cea din
ții treime) a reprezentat un a- 
devărat „sprint" prelungit de-a 
lungul a 10 km, care i-a su
focat pe adversarii lui Nones. 
Singur norvegianul Martinsen, 
sosit al doilea, s-a apropiat

(Continuare in pag. a '4-a)

deci a 
concu- 
șl sim

plu. El a dovedit și o regula
ritate în ritm, cu totul remar-

în semifinalele „C.C.E." la handbal

Rapid București învinsă (10-11)
de un adversar superior, Empor Rostock

Rapid București a pierdut la 
limită — 10—11 (5—5) — parti
da jucată aseară cu Empor Ros
tock în cadrul semifinalelor 
„C.C.E.", dar sinceri să fim (și 
cei mai înfocațl suporteri ai fe
roviarelor trebuie s-o recunoas
că) nu avem de ce să fim afec
tați. Campioanele țării noastre 
au avut în față o echipă de mare 
valoare, poate cea mai puterni
că dintre formațiile de club care 
ne-au vizitat țara în ultimii ani, 
care în plus a jucat excelent. 
De altfel, diferența de pe tabela 
de marcaj, consfințită în foaia 
de arbitraj la capătul celor 50 de 
minute nu exprimă pe deplin 
neta superioritate a handbalis
telor germane. Empor s-a apă

rat cu strășnicie și a atacat în
tr-un ritm debordant, reușind 
adesea faze de mare spectacol, 
pe care le întilnim deobicei în 
meciurile băieților. Oaspetele au 
avut în Marlen Baumann și 
Barbel Grosse două jucătoare 
pentru care handbalul mal pre
zintă prea puține secrete, ele 
fiind sufletul acestei echipe de o 
perfectă omogenitate.

Bucureștencele au încercat — 
si pe alocuri au reușit — să țină 
piept cu succes redutabilelor 
lor adversare. Ele au și condus 
la Început cu 2—0 (min. 4), 3—1 
(min. 9), și apoi cu 5—4 (min. 
22), 7—6 (min. 32) și 8—7 (min. 
38). Dar cu toate eforturile de
puse nu au putut realiza mai

Elena Hedeșiu obține o nouă aruncare de 7 m... dar ce folos
Foto : PAUL ROMOȘAN

mult. Apărarea lor a prezentat 
multe slăbiciuni ; neatente, lip
site de promptitudine în inter
venții, feroviarele și-au lăsat 
adversarele să-și construiască 
acțiunile ofensive în voie, și 
chiar să șuteze nestingherite de 
la distanță. In atac, Rapid nu a 
contat decît pe Stark și, într-o 
oarecare măsură, pe Băicoianu 
și Cula. Hedeșiu nu a fost su
ficient jucată la semicerc (do 
cîte ori a fost angajată ea a 
obtinut aruncări de la „7 me
tri"), iar Bitlan a jucat foarte 
slab. In aceste condiții, majori
tatea acțiunilor ofensive ale e- 
chipei bucureștene s-au dovedit 
palide și prea puțin percutante 
în fața unui .adevărat zid greu 
de trecut.

Victoria oaspetelor, pe deplin 
meritată, a fost aplaudată Ia 
sfirșit, și cu atît mai mult ne 
surprinde atitudinea cu totul 
necorespunzătoare a unei părți 
din public, care s-a manifestat 
ostil față de învingătoare.

Arbitrul P. Pupici (Iugoslavia) 
a condus aproape fără greșea
lă următoarele formații: RA
PID : Buzaș — STARK 5, He- 
deșiu, Bîtlan, CULA 3, BAICO- 
IANU 2, Gheorghe, Petrache. 
Vasilescu ; EMPOR : BUROSCH 
— Soldan 1, BAUMANN 5, 
GROSSE 2, Jeske 1, Mester, Ki- 
kilus 1, HAUPTMANN, PRE
USS 1.

Ad. VASILIU

0 furtună de zăpadă 
a aminat întrecerile de bob

După cîteva zile, 
in care a cernut o 
ninsoare bogată, la 
Alpe d’Huez cerul 
s-a luminat. Miercuri 
dimineața boberii ca
re aveau să se întrea
că seara în primele 
două manșe, la pro
ba de dublu, au luat 
parte la festivitatea 
de deschidere a în
trecerilor. Oficialită
țile din Alpe d’Huez, 
s-au dovedit la înăl
țime, oferind nume
rosului public un 
spectacol emoționant.

Plecînd marți sea
ra din Grenoble, fla
căra olimpică a a- 
juns miercuri la Alpe 
d’Huez, fiind purtată 
succesiv de reprezen
tanții școlii de schi 
din Alpe d’Huez, de 
tineri sportivi din lo
calitate și, în final, 
de către boberi. Ea a 
fost aprinsă de Desi
re de Lacroix, un 
vechi membru al e- 
chipei olimpice a 
Franței. La sfîrșitul

ceremoniei, o echipă 
militară de parașu- 
tiști a executat un 
salt de precizie în in
teriorul celor cinei 
cercuri olimpice 
sate pe zăpadă.

tra-

★
cîndSeara, la ora 

trebuia să înceapă co- 
borîrile, rafale puter
nice de viat au îngră
mădit pe pîrtie o mare 
cantitate de ” r " J.
făeînd-io impracticabilă.

Intervenția 
de vînători 
nu a putut 
seul pentru 
rea în bune 
a concursului, 

motiv, 
au

cest 
de bob 
nate.

Dacă 
permite, 
manșe se vor 
șura fol.

zăpadă, 

echipelor 
de munte 
reda tra- 
desfășura- 
co-ndițiuni

Din a- 
între cerile 
fost amî-

timpul o va 
primele doua 

deslă-
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avut cinstea de a rostidecanul de vîrstă al echipei franceze (31 ani), a
jurămîntul olimpic la festivitatea de deschidere a celei de a X-a ediții a J.O. I

Atunci cînd totul părea 
foarte bine pus la punct, 
cînd suma de măsuri, că
rora le spunem cu un sin
gur cuvînt condiții, era 
încheiată în favoarea unei 
bune desfășurări 
rilor Olimpice, a 

un amplu conflict între C.I.O. 
declanșat de discursul neașteptat 
ce privește luarea de poziție față de 
sporturile de iarnă, a! președintelui Avery 
Brundage în problema amatorismului. sau, 
mai exact, a gradului său de puritate. 
(Pentru că, oricît ș-ar încerca a se lăsa 
impresia că discuția în jurul materialelor 
folosite de schiori se circumscrie doar la 
problema enunțată, realitatea se prezintă 
cu totul altfel și fiecare esfe conștient 
de acest lucru).

Mai devreme sau mai tîrziu era fatal 
ca o astfel de discuție să se declanșeze,

De foarte multă vreme, o dată cu reali
zarea fantasticelor rezultate sportive, au 
apărut și materiale tehnice ultra-moderne 
(prăjina de metal, apoi din fibre de sticlă, 
pista de tartan experimentată acum în 
Mexic, schiuri din aluminiu, apoi melami- 
nate, ca și o întreagă tehnologie a echi
pamentului schiorului, bazată pe studii 
științifice etc.), dar limita care-i separa 
pe sportivii amatori de cei considerați 
profesioniști a rămas cea formată cîndva 
și nu s-a clarificat în funcție de noile 
condiții de practicare a sportului de per
formantă. A cere unui sportiv angrenat 
în lupta pentru record să nu beneficieze 
de tot ceea ce-i oferă în momentul de fată 
știința și tehnica înseamnă, într-un fel, 
să se plafoneze înseși aspirațiile întregii 
lumi sportive spre performanță, spre limi
tele capacităților omenești, decare se bucu; 
ră — atunci cînd devin realități— nu numai 
cei ce le realizează, ci toți cei interesați 
de spori și al căror număr este uriaș.

Ideea că recordmanul, campionul, este 
un element de elită, reprezentativ pentru 
speța umană, iată un adevăr. care și-a 
croit un drum destul de anevoios accep; 
tat. A pretinde unui asemenea om să-și 
dovedească amatorismul în accepția puri
tană de acum cîteva decenii, cînd se cu
noaște cu rigurozitate matematică progra
mul de antrenament ce trebuie efectuat, 
cînd — pentru a lua cazul schiorilor — 
se știe cu exactitate că timp de cel puțin 
trei luni de zile pe an ei sînt nevoiți să 
stea în cabane și pe pîrtii, ori a crede, 
pe de altă parte, în amatorismul acelor 
sportivi care întreprind turnee de cîteva 
săptămîni sau luni de zile prin lume — 
ni se pare ipocrit.

Viața societății cunoaște astăzi o revo
luționare a atîtor și atîtor stări de fapte 
care păreau unora de neschimbat pînă la 
sfîrșitul lumii. Această viață, în care spor
tul a devenit și devine mereu mai mult 
un bun al maselor de oameni, nu sea
mănă de loc cu ceea ce era viața de 
acum, hai să zicem, treizeci de ani. Ideea 
sportivului aristocrat, în primul rînd prin 
starea sa materială și apartenența de 
clasă, singurul căruia activitatea fizică îi 
era permisă ca divertisment,_ ca mijloc de 
alungare a „spleenului", ori de exhibiție 
în fața admiratoarelor, s-a perimat și 
nimeni nu mai crede sincer în ea.

Campionul ne este necesar și sub ra
port moral, pentru că tineretul are perma
nent în față exemplul lui, modelul care 
se cere imitat, urmat, întrecut, vedeta 
pozitivă. O masă enormă se poate pune 
în mișcare o dată cu apariția unui mare 
campion, rezultatele lui eliberează de pre
judecăți sute de mii de tineri care îndrăz
nesc, asemenea carnoionilor. Limitele posi- | 
bilităților omenești își ridică mereu pla- | 
fonul, înăltat pe umerii acestor oameni 
excepționali. Să nu uităm că înșiși cosmo- | 
nauții au dus cu ei dincolo de spațiile | 
ce păreau inaccesibile omului, calitatea 
sportivă pe care și-au cultivat-o anume.

Aci, la Grenobie, C.I.O. și F.I.S. nu au 
intrat în fondul problemei, care este 
mereu evitat, ci s-au mărginit să discute 
cazul în speță. De aceea, finalul a fost 
un compromis : schiorii nu vor avea voie 
să se expună fotografilor și camerelor 
de televiziune decît după ce și-au aban
donat ,,instrumentele". Ne amintim cu 
acest prilej de piesa lui Brecht, dedicată 
lui Galilei, de replica plină de miez a 
genialului fizician, care ieșind din camera 
inchizitorilor cu obrazul chinuit de sufe
rință, de fapt morală, este întrebat de 
discipolul său credincios dacă l-au schin
giuit. Savantul îi dezamăgește răspun- 
zîndu-i că nu fusese necesar. îi ajunsese 
doar să privească instrumentele torturii 
pentru a-și renega convingerile. Numai că 
bătrînul cm, dezieîndu-se formal de ceea 
ce gîndea cu toată făptura sa, se dăruia 
pe sine lumii, iar acesteia un uriaș adevăr 
care avea s-o elibereze de ignorantă, 
făcînd-o mai aptă pentru îndrăznelile 
științei viitoare.
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Emanuel VALERIU

Grenoble, 7 februarie.
I
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SPORTUL STUDENȚESC DE PERFORMANTA
N-A REALIZAT SALTUL CALITATIV AȘTEPTAT...

Cu doi ani în urmă, în toate 
centrele universitare din țară 
luau ființă primele cluburi 
sportive studențești. înființarea 
acestor cluburi a fost întîmpi- 
nată cu multă însuflețire, pre
tutindeni manifestîndu-se dorin
ța de a pune în mișcare cît mai 
repede aceste importante nu
clee ale sportului universitar 
de masă și de performanță. In
tr-adevăr prin intermediul 
noilor cluburi, studenților li s-a 
creat posibilitatea de a-și va
lorifica pe deplin talentul și 
aptitudinile într-o disciplină 
sportivă sau alta, după prefe
rințe, de a parcurge noi pași 
pe drumul măiestriei în sport.

Ne amintim foarte bine : en. 
tuziasmul începutului a deter
minat un avînt în activitatea 
sportivă studențească de vîrf, 
a făcut ca o serie de echipe 
alcătuite din reprezentanți ai 
tineretului studios din institute 
și facultăți să bată la porțile 
consacrării prin prezența lor 
in principalele competiții in
terne, campionate ale catego
riilor A și B. în acest sens tre
buie remarcat faptul că mal 
bine de 100 de echipe studen

țești au ajuns să activeze în 
întreceri cu caracter republican, 
ele constituind circa 40 la sută 
din numărul formațiilor partici
pante.

Dar, din păcate, elementul 
predilect al studenților noștri 
l-au constituit — aproape în 
toate cazurile — jocurile spor
tive (fotbal, volei, baschet, hand

nici unul din cele 16 centre 
universitare din țară atletis
mul nu se practică la nivelul 
cerințelor^ cu toate că prezența 
acestei discipline în calendarul 
competițional al fiecărui club 
îmbracă un caracter de obli
gativitate. Este o carență care 
dăinuie, este o slăbiciune pe 
care continuă să o manifeste

PE TEME ACTUALE

bal), sau unele sporturi indi
viduale în care pe plan repu
blican ne situăm la un nivel 
satisfăcător (tir, scrimă etc.). In 
schimb, n-a fost îndeplinit 
obiectivul principal trasat noi
lor cluburi, acela de a viza a- 
tletismul, ramură sportivă de 
bază în sistemul nostru de 
educație fizică, în care se bate 
încă pasul pe loc. Așa cum re
marca la ședința Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, lectorul universitar 
Alexandru Forțu, director în 
Ministerul învățămîntului, în

sportul nostru universitar. După 
cîte cunoaștem. Ministerul învă
țămîntului a recomandat respon
sabililor catedrelor de educație 
fizică din învățămîntul supe- 
ror, în repetate rînduri, cu o- 
cazia unor controale efectuate 
pe teren sau prin diferite ma
teriale oficiale, să sprijine mai 
mult atletismul studențesc, să 
ajute la organizarea cît mai 
multor concursuri, începînd cu 
întrecerile pe grupe, intergrupe 
și ani de studii. Asemenea re
comandări au fost făcute și de 
către comisia sportivă a

U.A.S.R, Tot astfel, în organi
zațiile U.T.C. din multe insti
tute și facultăți, problema at
letismului a constituit obiectul 
unor ample dezbateri. Și, totuși, 
înviorarea mult așteptată în- 
tîrzie să apară, rezultatele se 
mențin la un nivel modest.

Climatul necorespunzător de 
care se „bucură" atletismul în 
învățămîntul superior își are 
rădăcinile în școală, adică în 
acea perioadă care răspunde 
cel mai bine trezirii gustului 
pentru această utilă ramură 
sportivă. Or, în școli, începînd 
cu cele generale, atletismului- 
nu i se acordă prețuirea cuve
nită. Și acest lucru se simte, mai 
tîrziu, în anii de studenție. De 
aceea nici n-a mai mirat situa
ția semnalată în cadrul ședin
ței de către tovarășul Ion Vlăs- 
ceanu, președintele C.R.E.F.S. 
Argeș. Referindu-se Ia felul 
cum practică sportul studentele 
Institutului pedagogic din ora. 
șui Pitești, vorbitorul a amin
tit că din cele aproape 400 de

Tiberiii STAMA
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Cursele de carting reprezintă un excelent antrenament pentru boberi. In imagine: Nedelcu, 
Maftei și Panțuru pe pista velodromului Dinamo. Foto : Aurel NEAGUACESTE JECABII SERIOASE©• ©

Azi, la Floreasca

3 meciuri internaționale

pe același afiș
EXPERIMENT E...NEEXPERIMENTATE

Se zice că faptele s-au petre
cut în urmă cu un deceniu sau 
poate cu mai mult. Plictisin- 
du-se între două zboruri, cîțiva 
tineri piloți s-au urcat la vola
nele unor electrocare de pe 
aerodromul de bază și au inițiat, 
ad-hoc, o întrecere: cine par
curge mai repede un traseu de
senat cu cretă pe pista de zbor. 
Jocul acesta s-a dovedit plăcut 
și s-a repetat aproape zilnic. 
Tinerii zburători se distrau co
pios in ceasurile de răgaz, ne- 
știlnd că prin joaca lor puneau 
bazele unui nou sport mecanic, 
ce avea să cunoască o rapidă 
răspîndire în Europa sub denu
mirea de carting.

Actualmente, cartingul dispune 
de un loc bine precizat printre 
sporturile cu motor, practicîn- 
du-se cu regularitate în Franța, 
Italia, Belgia, R.D. Germană, 
Polonia, Uniunea Sovietică etc. 
Zeci de cluburi organizează 
competiții de acest gen, iar Fe
derația Internațională de Auto
mobilism s-a văzut nevoită să 
Înființeze o nouă comisie de 
specialitate, să elaboreze regu
lamente și să accepte organiza
rea unui campionat european și 
a unui campionat mondial. Bine
înțeles că micile mașini cu care 
coneurenții sa prezintă acum la 
start nu mai au aproape nimic 
comun cu electrocarele amintite. 
Carturile (de la cuvîntui engle
zesc cart, care în traducere 
strictă înseamnă șaretă, teleguță) 
au o formă originală, adecvată 
întrecerilor sportive. Ele se 
compun dintr-un «cadru cu pa
tru roți, sînt propulsate de un 
mic motor și dispun de comenzi 
ca orice automobil. Le lipsește 
caroseria, le lipsesc farurile, cu
tia de viteze, diferențialul, siste
mele de semnalizare.

Răspîndirea cartingului își are 
explicația în dorința firească a 
tineretului de a învăța condu
cerea unei mașini — fie ea și 
liliputană — de a gusta plăcerea 
unei întreceri motorizate, de a 
pătrunde în lumea fascinantă 
a tehnicii. O bună parte din 
carturile actuale se realizează 
pe cale industrială și revin la 
un preț scăzut, accesibil clubu
rilor cu posibilități reduse sau 
concurenților individuali; ele 
se procură de la magazin, în
tregi sau neasamblate, și se 
montează acasă. Mulți tineri 
preferă însă construcțiile năs
cute din propria lor fantezie și 
pasiune, realizate din „deșeuri" : 
motoare vechi de motocicletă, 
țeava care prisosește, roți scoa
se din uzul normal al transpor
turilor.

Dar succesul cartingului mai 
are și alte cauze : simplitatea 
mijloacelor cerute de organiza
rea competițiilor (întrecerile pot 
avea loc într-o piață, pe un te
ren ușor amenajat, într-o curte 
mai largă), imposibilitatea pro
ducerii accidentelor (mașinile 
nu se pot, practic, răsturna și nu 
dezvoltă viteze mari), însușirea 
foarte rapidă a pilotajului etc.

Cu 5—6 ani în urmă, cîteva 
carturi au apărut și la noi în 
țară, datorită inițiativei unor 
automobiliști de la uzina bucu- 
reșteană Autobuzul. Exemplul a 
fost molipsitor și, la scurt timp, 
pe aceeași linie și-au concentrat 
eforturile alți amatori din Capi
tală (Trustul de Utilaj Greu) și 
din provincie. La Brașov, cîteva

carturi a realizat cunoscutul 
constructor de planoare, ingine
rul Iosif Șilimon. Se crease, pe 
atunci, un curent favorabil pen
tru noul sport, patronat de Fe
derația română de motociclism, 
și de mai multe ori am asistat 
chiar la întreceri sau demon
strații ce „prefațau" concursurile 
de dirt-track și de viteză pe 
circuit.

Din păcate, entuziasmul inițial 
a scăzut repede și noua activita
te a murit a doua zi după naș
tere. Un tim'p s-au purtat dis
cuții pentru a elucida problema - 
cine trebuie să se ocupe de car
ting : Federația de motociclism 
sau Asociația automobiliștilor 7 
S-a stabilit, în concluzie, că a- 
cesteia din urmă îi revine sar-

rn
cina organizării acestui sport, 
deoarece carturile au... patru 
roți și peste tot cluburile cu un 
astfel de profil sînt subordonate 
forurilor automobilistice. Numai 
că această lămurire de principiu 
n-a avut darul să miște lucru
rile din loc. Cartingul s-a îm
potmolit definitiv și a rămas 
doar un mijloc de antrenament 
în anotimpurile fără zăpadă, 
pentru componenții lotului na
țional de bob. Și aceasta în po
fida faptului că mulți tineri sînt 
dornici de o asemenea activi
tate, că ei nu încetează să caute, 
să întrebe, să telefoneze redac
țiilor unor reviste tehnice pen
tru a li se oferi sprijin.

E drept, o dată cu înființarea 
Automobil Clubului Român, car
tingul a revenit la ordinea zi
lei, constituindu-se o comisie 
care să se ocupe de reactuali
zarea lui. Practic, însă, pînă la 
ora actuală, nu s-a realizat ni
mic, Există, în studiu, un regu
lament, s-au purtat, din nou, 
discuții, dar fără rezultate încu
rajatoare. Sa manifestă — dacă 
am înțeles bine — de către unii 
specialiști, un fel de scepticism 
cu privire la perspectivele aces
tui sport pe plan național și 
chiar internațional. Am auzit 
spunîndu-se că nu avem în țară 
materiale adecvate, că ne lip
sește un motor care să se prete
ze la punerea lui pe un cadru 
de cart...

Dar de ce să fim prea preten
țioși și să ne gîndirn de la în
ceput la o activitate de anver
gură 7 Nu credem că este cazul 
să ne punem în plan prezenta
rea într-un viitor apropiat, a 
unor echipe la competițiile in
ternaționale. Deocamdată avem 
nevoie de un simplu start, de o 
activitate strict națională, rea
lizată cu mijloacele existente, 
care să se dezvolte treptat, ofe
rind tinerilor o ocupație plăcută 
șl instructivă, o introducere in 
lumea tehnicii și a conducerii 
automobilului. Ziarul „Sportul" 
a propus de curînd candidatura 
automobilismului la programa 
de învățămînt a școlilor. Dacă o 
asemenea propunere judicioasă 
s-ar accepta, carturile ar trebui 
să constituie un nimerit mate-

rial didactic pentru noul obiect 
de studiu.

Vara trecută, la Zalău, am 
fost martorii unei surprize din
tre cele mai plăcute. Timp de 
două ore, peste 50 de copii de 
la Casa pionierilor din acel oraș 
au făcut adevărate demonstrații 
de virtuozitate automobilistică la 
volanul unor carturi, echipate cu 
motoare de biciclete și moto
retă, și construite de ei sub în
drumarea instructorului Iuliu 
Bartha. O astfel de acțiune a 
existat anul trecut și în Bucu
rești : 150 de elevi au învățat 
conducerea și regulile de circu
lație cu ajutorul unui cart echi
pat cu motor de bicicletă. Auto
rul construcției și inițiatorul a- 
cestei originale școli — care a 
trecut neobservată — este loan 
Bobocel, șeful sectorului aero 
și navomodele din Federația 
română de aviație.

Așadar, materiale și posibili
tăți există. Am fost informați câ 
uzina brașoveană constructoare 
de motoare de motoretă și bici
cletă ar putea livra doritorilor 
mijloacele pentru propulsia car
turilor, iar la întreprinderea din 
Florești s-ar putea fabrica anve
lopele necesare. Aceasta pentru 
cluburile, școlile sau tinerii dor
nici să lucreze personal un cart. 
Ne gîndirn însă, în primul rînd, 
la un atelier specializat care să 
realizeze în serie micile ma
șini, după un prototip omologat, 
și pe care interesații să Ie cum
pere de la magazin (poate chiar 
de la „Cutezătorii"), așa cum se 
cumpără un aeromodel, o bici
cletă sau o jucărie mecanică.

Nu putem și nu este în inten
ția noastră să epuizăm aici toa
te ‘ formele și mijloacele prin 
care trebuie reluată activitatea 
de carting. De bunăseamă că 
specialiștii, organele interesate 
— de la cele sportive pînă la 
cele preocupate cu problemele 
de învățămînt și educație — vor 
găsi formula adecvată pentru 
rezolvarea problemei în discu
ție. Cartingul merită . și trebuie 
să-și cîștige un loc în 
măsurilor menite să 
zsze tînăra generație 
sfera și necesitățile 
nostru, intens tehnicizat.

Fila de ' azi a agendei iubito
rilor de volei din Capitală e 
încărcată, lor oferindu-li-se 
nu mai puțin de 3 meciuri in
ternaționale, care prezintă 
atractivitatea suplimentară de 
a se desfășura în program co
mun, Este vorba despre par- 
tidele-retur pe care formațiile 
bucureștene fruntașe Dinamo 
(feminin și masculin) și 
Steaua (masculin) le susțin, 
pentru calificarea în sferturile 
de finală ale ,,C.C.E.“, cu gar
nitura jucătoarelor campioane 
ale Izraelului și cu campionii 
Iugoslaviei și Turciei. Primul 
joc, care începe la ora 16,30, 
este Dinamo — Hapoei Ha- 
mapii Tel-A viv (feminin) și va 
fi condus de cuplul S. Turhan
— Turcia, C. Florescu — Ro
mânia. în continuare — con
fruntările masculine Steaua
— Galatasaray Istanbul (ar
bitri — O. Fachettin — Ita
lia, Em. Costoiu — România) 
și Dinamo — Partizan Bel"

grad (arbitri — P. Bogyo — 
Ungaria, V. Arhire — Româ
nia).

învingătoare în. manșa în- 
tîi a întîlnirilor cu oponen
tele de azi, la acestea acasă 
(dmamoviștii cu 3—1, dina- 
movistele și steliștii cu 3—0), 
de bună seamă că, acum ju- 
cînd și pe teren propriu, e- 
chipele bucureștene nu pot 
avea în mod normal sarcini 
dificile.

Arbitri români
in ,,C.C

Așa cum se știe, meciul mas
culin de volei între campioanele 
Ungariei și R. F. a Germaniei, 
Honved Budapesta și U.S.C. Miln- 
ster, desfășurat la Budapesta în 
cadrul turului 1/8-imilor de finală 
ale „C.C.E.", a fost condus de ar
bitrul român V. Moraru (Cluj). 
Acesta — aflăm din presa străină 
de specialitate — s-a achitat re
marcabil de sarcina primită. 
Voleibaliștii maghiari l-au învins 
pe campionii vestgermani : 3—2.

un alt arbitru român care a 
activat recent peste hotare este 
I. Armeanu (București), „princi
pal" al întllnirii feminine găzdui
te de capitala Bulgariei, Lewslti 
Sofia — Rahid Pașa Istanbul, 
contînd de asemenea pentru 1/8-1- 
mile de finală ale „C.C.B.". El 
a avut probleme lesne de rezol
vat, voleibalistele bulgare ciști- 
gtnd comod, in 23 de minute, cu 
3—0 (0 ,1, 0).

CONCURSUL REPUBLICAN AL SENIORILOR
• LUNGIMEA SI TRIPLUSALTUL —

• PROBA DE PRĂJINA A
Săptămînile 

fost desemnați, 
republicane de 
buni atleți din 
rilor mici și mari. Este 
rîndul fruntașilor 
mai „Vîrstnice" 
bloc-starturi. 
blican al seniorilor va fi găz
duit — bineînțeles — de ace
eași sală Steaua.

Standardurile fixate de fe
derație pentru participare sînt 
următoarele : BĂRBAȚI : 50 m 
6,0 (sau 10,9 la 100 m), 50 mg
— 7.8 (sau 15,5 la 110 mg), lun
gime — 7,00, triplu — 14,60,
înălțime — 1,90, greutate — 
13,80 ; FEMEI : 50 m — 6,9 (sau 
12,5 la 100 m), 50 mg — 8,0
(sau 11,9 la 80 mg), lungime — 
5,50, înălțime — 1,55, greutate
— 12,00

Menționăm că săriturile în 
lungime și triplusalț se vor des-

PE PODIUM DE LEMN 
FOST AM1NATA

ansamblul 
familiari- 
cu atmo- 
secolului

ziua, tovarășe

ați venit pe la 
pare bine că vă 
pe la lotul nos-

perfect adevărat, 
înțeles excelent Dar 
spun 
Am 
dv.

pentru ce «m 
o veste bună

bune ne bucură 
Despre ce e

și acestei 
datorește 
luxul de 

a răspuns 
le
ale

precedente au 
în concursurile 

sală, cei mai 
rîndurile juhio- 

acum 
generației 

să ia loc în 
Concursul repu-

fășura, pentru prima dată în 
țara noastră, pe un podium de 
lemn (esență de tei), care ne
cesită pantofi cu cuie lungi de 
maximum 5 mm. Știm că la ma
joritatea competițiilor interna
ționale de sală (și chiar la cam
pionatul european de la Madrid, 
din 9—10 martie) se concurează 
pe pistă de lemn.

Din motive tehnice, proba de 
prăjină a fost amînată, urmînd 
să se dispute la 24 februarie, 
în cadrul concursului interna
țional. ,

PARTICIPARE MASIVĂ
LA CONCURSURILE

Aproape 800 de atleți au 
concurat sîmbătă și duminica 
trecută în Capitală ! în afara 
celor 164 care au participat la 
concursul republican al junio
rilor • mari, din sala Steaua, 
numeroși alți competitori au 
avut ocazia să se întreacă în 
sălile Viitorul și Floreasca II, 
ca și în parcul „23 August". 
Comisia orășenească de specia
litate 
unui 
toric.

La
de copii și juniori. Cei 
buni dintre ei : Liana Dumi
trescu (Șc. sp. 2) — 7,1 la 50 m 
copile, Ion Poenaru (Rapid) și 
Ion Savin (Șc. sp. 2) — 6,2 la 
50 m juniori mari, Florin Du
mitrescu (Șc. sp. 
50 m juniori mici

a făcut astfel dovada 
mare potențial organiza-

Viitorul au evoluat 170 
mai

2) — 6,4 la 
și Radu Fătu

Dumitru LAZĂR

SBlifeli 
fflfe

Plutonul junioarelor mici se îndreaptă spre sosire. Imagine 
surprinsă de fotoreporterul nostru Vasile Bageac la primul cros 
al anului, desfășurat duminică în parcul „23 August" din Capitală.

SPORTUL STUDENȚESC DE PERFORMANȚA
(Urmare din pag. 1)

studente de aici, numai 22 sînt 
prezente, într-o oarecare măsu
ră, în activitatea sportivă. Bine 
zis, într-o oarecare măsură. 
Fiindcă, de fapt, cele 22 de 
studente din Pitești nu pot fi 
văzute decît la întrecerile de... 
șah ! ?

în complexa problemă a 
practicării atletismului în in
stitute și .facultăți intervin însă 
și alte aspecte negative care 
reprezintă o puternică frînă. 
Să ne amintim, de pildă, ce 
se întîmplă la Cluj, unde de 
aproape doi ani sala de atle
tism n-a reușit să-și deschidă 

• porțile pentru concursurile ofi
ciale. A cui este această sală, 
cea mai mare dintre cite s-au 
construit pînă acum ? A clubu
lui sportiv Universitatea. Con
ducerea administrativă a aces
tui club, dînd dovadă de o iner
ție de-a dreptul de neînțeles, 
a refuzat să caute soluții pentru 
rezolvarea singurei probleme 
care a mai rămas în suspen
sie : asigurarea instalației de 
încălzire Și, aceasta, în ciuda 
repetatelor îndemnuri (și ape
luri) ale organelor sportive din 
oraș, ale federației de atletism 
și chiar ale sportivilor de la 
Universitatea Cluj, care nu pot 
beneficia de propria lor sală de 
pregătire. Dacă un asemenea 
mod de a trata atletismul stu
dențesc se ivește tocmai la

Cluj, într-un centru universi
tar de veche și puternică tra
diție 
bună dreptate se 
serie de participant! la ședin
ță — ce pretenții 
avea din partea 
unde o astfel de 
existat sau unde 
versitare ființează de scurtă 
vreme ? Prin contrast, surprinde 
plăcut faptul că, într-un cen
tru universitar dintre cele mai 
tinere, la Oradea, atletismul se 
bucură de un larg sprijin. In 
incinta Institutului pedagogic 
din orașul de pe Criș a fost 
amenajat chiar un mic stadion, 
iar activitatea atleților poate fi 
caracterizată drept promiță
toare. Și cînd ne gîndirn că la 
Oradea s-a pornit de la zero. 
Iată ce înseamnă sprijin con
cret. Meritele revin în princi
pal neobositului prof. Aurel 
Encuțescu, decanul Facultății 
de educație fizică, dar și con
ducerii institutului care, în ge
neral, în problemele activității 
sportive dovedește o orientare 
sănătoasă. Eforturi pentru a a- 
duce atletismul în primul plan 
al activității studenților se în
registrează și într-un alt cen
tru universitar tînăr, la Bacău, 
unde prorectorul Institutului 
pedagogic, prof. Vîrgil Radu- 
lian, un vajnic propagator al 
sportului în rîndurile studen
ților, caută să rezolve fără în
târziere nevoile clubului.

sportivă, atunci — pe 
întrebau o

mai putem 
altor centre, 
tradiție n-a 
centre uni-

arată că, în 
sportive stu-de baze

fenomenul de indife- 
manifestă nu numai la 
nu numai față de at- 
Avem în față exem-

Realitatea ne 
materie 
dentești, 
rență se 
Cluj (și 
letism).
piui centrului universitar Timi
șoara — relevat la lucrările șe
dinței — unde un număr de 7 
baze sportive pentru sporturile 
de apă, caiac, canoe și canotaj, 
și-au încetat practic activita
tea.

Majoritatea celor care au luat 
cuvîntal la ședința Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport au ținut să sublinie
ze necesitatea ca sportul stu
dențesc să realizeze saltul ca
litativ mult așteptat, îndeosebi 
la acele ramuri sportive în 
care sîntern în continuare defi
citari și în special la sporturile 
individuale. După atletism, ar 
urma în ordine gimnastica. 
Este ramura sportivă care ne-a 
oferit, cu ani în urmă, satisfac
ții chiar la J.O. (la Roma s-au 
cucerit medalii). Iar acum, re
prezentanții țării noastre nu 
reușesc să se distingă nici mă
car în competițiile de pe con
tinent.

Cred că în acest spirit, țn 
acest context trebuie înțeleasă 
activitatea de performanță a 
studenților noștri. Ea trebuie să 
atingă cel mai înalt nivel, ast
fel îneît tot mai mulți studenți 
să faci parte din loturile re-

publicane și din cele olimpice 
ale țării. Actualul număr de 
studenți, aflat în vederile an
trenorilor pentru lotul olimpic 
ce se va deplasa în Mexic, nu 
corespunde nici pe departe po
sibilităților existente. La vi
itoarele ediții ale Olimpiadelor, 
de vară și de iarnă, trebuie să 
fim prezenți cu cit mai mulți 
studenți și studente (și în pri
mul rînd cu atleți și gimnaști, 
discipline în care se pot ob
ține punctaje ridicate), așa 
cum de altfel se petrec lucru
rile în cazul multor delegații 
de țări participante la J.O. Și 
este firesc să fie așa. Fiindcă 
vîrsta studenției corespunde cel 
mai bine capacității maxime de 
efort fizic. Un asemenea țel nu 
se ■ poate însă realiza decît 
printr-o mai largă înțelegere 
față de nevoile sportului uni
versitar, printr-o mai eficientă 
colaborare între toți factorii 
care răspund de activitatea 
sportivă din institute și facul
tăți (începînd chiar cu cea de 
masă), prin valorificarea intere
sului pentru exercițiul fizic a 
studenților noștri șl condiție sine 
qua non, prin multă, multă pa
siune I

DIN BUCUREȘTI
(Șc. sp. 2) — 6,06 la lungime 
juniori mici. (NICOLAE D. NI- 
COLAE — eoresp.).

Sala Floreasca II a găzduit 
287 (!) de seniori, juniori mari 
șl juniori mici. Aruncarea greu
tății a ocazionat obținerea ur
mătoarelor rezultate : senioare 
— Elena Elic (Metalul) 14,70 ; 
seniori — Dorin Rădulescu 
(Metalul) 14,01 ; juniori I — 
Vasile Mihalcea (Progresul) 
13,54 ; juniori II — Petre Glă- 
veanu (Șc. sp. 2) 12,37 ; juni
oare II — Mariana Constantin 
(Șc. sp. 2) 11,78 h.c. — Victo
ria Cîrstea (Viforul 
reg. Ploiești) 12,86. 
remarcat Viorica 
(I.C.F.) — 7,5 la 50 
oare șl Constanța Alexandrescu 
(Progresul) — 1,43 la înălțime 
junioare I.

Pe malul 
„23 August" 
mul cros al 
rificare în vederea importante
lor competiții din luna martie 
(selecția da la Pitești și „Cro
sul balcanic" de la Istanbul). 
154 de concurenți au reușit să 
termine dificilele parcursuri ale 
celor șase probe. Iată primii 
trei clasați : FETE — 600 m 
junioare II : A. Iozu (Construc
torul), FI. Păvăloiu (Șc. sp. 2), 
C. Santini (Dinamo) ; 800 m, 
junioare I: M. Lincă (Metalul) 
T. Molnar (Șc. sp. 2), R. Geor
gescu (D) ; 1 500 m senioare : 
C. Berna 
N. Onică 
m, juniori 
Mihalache 
dulescu (Șc. sp. 2) ; 3 000 m ju
niori I: P. Lupan (M). I. Orăș- 
teanu (M), FI. Vasile (Șc. sp. 1) 
6 000 m seniori: I. Iordache (D) 
A. Barabaș (D), D. Buiac (D). 
(C. NOURESCU — antrenor).

Trestieni, 
S-au mai 
E n e s c u 
mg seni-

lacului din parcul 
s-a desfășurat pri- 
anului, o utilă ve-

El. Bucur (C), 
BĂIEȚI - 1500 
V. Vlad (C), T.
sp. 2), C. Ră-

Și

— Bună 
Procopiu 1

— Bina 
noi 1 îmi 
vedem și 
tru.

— Să sperăm că o să vă 
pară bine pînă la sfîrșit.

— De ce nu ? Antrenorul 
de la haltere mi-a spus că 
ați colaborat foarte bina ți 
cu succes.

— E 
Ne-am 
să vă 
venit, 
pentru

— Veștile 
totdeauna, 
vorba ?

— Am primit răspuns la 
scrisoarea mea, de la un 
coleg de-al dumitale din Ve
nezuela. Probabil că îl cu
noști, antrenorul lotului 
care a obținut rezultate re
marcabile cu elevii săi la 
recentele campionate mon
diale.

— îl știu, cum să nu, lo
cul II pe echipe îl cunosc 
personal. Ne-am întîlnit de 
trei ori cu el la diferite 
concursuri internaționale. 
Un băiat foarte simpatic 1 
Ne-am împrietenit chiar, cu 
ajutorul binecuvîntat al 
unei grase de Cotnari. I-a 
plăcut grozav !

— Probabil că 
prietenii i se 
promptitudinea și 
amănunte cu care
la întrebările . mele în 
gătură cu unele aspecte 
pregătirii băieților lui.

— Nu mai spuneți 1 
v-a răspuns ?

— Și încă cu o argumen
tare științifică.

— Mă interesează foarte 
mult. Spuneți-ne tot ce 
scrie.

— Scrie multe. Printre al
tele, spune că și-a pregătit 
băieții în condițiile unui 
zgomot de stadion cu public, 
imprimat pe benzi de mag
netofon, cu ocazia unui meci 
internațional. La antrena
mente. transmitea zgomotul 
prin stația de amplificare 
a stadionului. Astfel, echipa 
s-a obișnuit cu vacarmul și 
nu mai avea dificultăți la 
concursurile oficiale.

— Interesant 1 Și ce mai 
scrie 7

— înainte de a povesti 
mai departe conținutul scri
sorii, hai să ne gîndirn pu
țin. Ce-ar fi să încercăm 
și noi ceva asemănător, să

' zicem cu lotul B 7
— Cine? Noi? Doamne 

ferește ! Să scot băieții din 
formă ? Cum o să fac așa 

i ceva 7 I

— Stai, nu te pripi! După 
cîte știu, lotul B nu e chiar 
în formă. Mi se pare că 
din 9 întîlniri, cu diferite 
echipe, n-a cîștigat decît 2.

— Da, e drept, dar să nu 
uităm că din 7 meciuri pier
dute. 6 au fost în deplasare. 
Unora putem să le spunem 
chiar „înfrîngeri onorabile". 
Dacă ați ști de ce public 
agresiv am avut parte ! Stri
gau cit îi ținea gura l Ba și 
scandau cîteodată-

— Vezi, tocmai de aceea 
spun. Poate, dacă îi obiș
nuim, n-o să se mai sperie 
altădată. Mai ales că n-avem 
nimic de pierdut. Antrena
mentele desfășurate în con
diții îngreuiate n-au cum 
să le strice, ci dimpotrivă.

— Nu se poate, tovarășe. 
Metoda asta o fi bună acolo, 
la ei, în condițiile lor. Dar 
noi nu putem prelua meca
nic. Mai ales că peste trei 
luni avem o întîlnire im
portantă.

— Ei bine, atunci sînt si
lită să-ți fac o mărturisire : 
de fapt, nu există nici o 
scrisoare din Venezuela. Am 
folosit șiretlicul acesta știind 
jă nu. ești amator de ino
vații, Ideea mi-a venit, a- 
sistînd la atîtea jocuri pier
dute nu din cauza inferio
rității tehnice, ci numai și 
numai pentru că se dispu
tau în deplasare. Discuții și 
comentarii în jurul acestei 
probleme s-au făcut destule. 
Hai să întreprindem ceva 
concret, să ieșim din sfera 
vorbelor sterile, să facem un 
pas, cît de mic, dar înainte.

— Cum, nici măcar n-a 
fost încercată metoda asta 7 
Cum o să introduc eu un 
procedeu neverificat în prea
labil ? Ce, băieții mei sînt 
cobai 7 Nu, hotărît nu ! îmi 
pare nespus de rău că tre
buie să vă refuz, dv. sîn- 
tenți foarte amabilă, nu mă 
îndoiesc de însemnătatea 
studiului psihologic în acti
vitatea sportivă, dar nu pot 
să fac experimente... neex
perimentate. Poate la anu’..,

— ...și la mulți ani ! Dar 
de fapt, cred că dumneata 
ai dreptate. în epoca deschi
să de chirurgii de la Cap 
nu cu asemenea experiențe 
trebuie să ne ocupăm, ci să 
încercăm niște transplantări 
De suflete ! Bunăoară, ar 
trebui să-ți găsim ut> sufle! 
mai proaspăt, mai plin de / 
elan, de curaj, de inițiativă,.

Judith MOSCU 
cercetător principal 

la Institutul de Psihologie 
al Academiei R.S.R.

A încetat din viață, după 
o lungă suferință, confratele 
nostru Florin Brătan. Cititorii 
presei de sport și ai rubri
cilor sportive din ziarele cen
trale au cunoscut bine și au 
apreciat activitatea rodnică a 
acestui vechi gazetar, le-a 
fost drag condeiul lui.

Florin Brătan s-a numărat 
printre pionierii performanței 
sportive în mai multe disci
pline. A fost primul căpitan 
al echipei naționale de volei,

O
la

FLORIN BRĂTAN
cunoscut jucător de polo, un 
valoros înotător, instructor de 
natație. Mai tîrziu, cînd boa
la a pus capăt prematur acti
vității sale de pe terenul de 
sport, s-a dedicat ziaristicii, 
pe care a slujit-o cu o totală 
devoțiune pînă în ultimele 
clipe ale vieții.

Amintirea lui 
va fi mereu 
noastre.

Florin Br 
vie în ini:

SPORTUL

Din poșta zilei
nouă sală de

Tr. Măgurele

sport O asociație sportivă tinără

dar cu rezultate frumoase
Zilele acestea s-a Inaugurat se

diul clubului sportiv al Com
binatului de îngrășăminte chimi
ce din orașul Tumu Măgurele. 
Situat în centrul orașului, lo
calul clubului poate fi folosit 
atît pentru întrecerile de șah șl 
tenis de masă, cît ' 
niunl de lupte șl 
care s-au întrecut 
au fost șahiștii și 
tenis de masă. La 
ger de șah,

și pentru reu- 
box. Primi) 
în noua sală 
jucătorii de 
concursul ful- 

dintre 30 de concu- 
renți, pe primul loc s-a clasat V. 
Bratu de la A.S. Dunărea. La 
cele 6 mese de ping-pong și-au 
disputat tntîietatea 26 de tineri 
dintre care cel mal bun a fost 
V. Ghițuleseu (A. S. Avîntul 
I.G.O.). D. GRUIA—eoresp.

Consfătuirea internațională 
a arbitrilor de pol®

N
Vineri încep la Brașov lucră

rile celei de-a Il-a consfătuiri 
internaționale a arbitrilor de 
polo organizată de către 
E.W.P.C. în* colaborare cu fe
derația română de specialitate. 
La această reuniune participă 
aproape 40 de arbitri din 17 țări.

Lucrările propriu-zise ale con
sfătuirii se vor desfășura vineri 
și sîmbătă, urmînd ca duminică 
dimineața toți cursanții să par
ticipe la o lecție practică, în 
piscina acoperită de la Flo
reasca.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc, în bazinul 
acoperit din Ploiești, un nou 
concurs de înot, la care vor fi 
prezenți și 70 de sportivi din 
Capitală.

• Piscina acoperită din Re
șița va găzdui sîmbătă și dumi
nică Întrecerile de înot dotate 
cu „Cupa 16 Februarie".

CONCURSURI BE5EULTATE...

fabrică de confecții din 
se poate mîndri cu fru-

Noua 
Focșani 
moașe rezultate și pe tărâm spor
tiv. Asociația sportivă numără 
în prezent peste 2 500 de mem
bri. 7106x11 au la dispoziție te
renuri de handbal, volei și bas
chet, iar cel trecuți, oarecum, 
de vîrsta jocurilor cu mingea 
își pot etala cunoștințele sporti
ve pe o frumoasă pistă de popi
ce. La otra actuală asociația are 
afiliate la federațiile de speciali
tate șapte secții pe ramură de 
sport : handbal, volei, fotbal, 
turism, șah, atletism șl tenis de 
masă.

Dintre obiectivele prevăzute 
pentru anul 1968 am reținut : a- 
tnagerea de noi membri în aso
ciația sportivă : afilierea a două 
noi secții — ciclism șl popice ; 
procurarea de materiale și echi
pament sportiv : participarea la 
toate competițiile organizate la 
nivelul orașului ; pregătirea echi
pelor de volei și handbal — fete 
șl băieți — pentru a concura cu 
succes la campionatul de califi
care ; organizarea campionatului 
propriu la diferite ramuri spor
tive etc.

R. CODOHJ — eoresp.

Primul concurs atletic in
aer liber

Pe un teren din împrejurimile 
stadionului Progresul din Timi
șoara a avut ioc zilele trecute 
primul concurs atletic in aer li
ber, S-a disputat „Crosul de iar. 
nă“, competiție prevăzută in ca
lendarul comisiei orășenești. La 
start au fost prezenți’ 60 ’de at
leți da la C.F.R., Progresul și 
Școala profesională 
câștigătorii : fetițe —______ ____
da (C.F.R.); băieți : Sorin Orbu- 
leseu (Progresul) ; juniori 
Ion Meller (C.F.R.) ; juniori 
Vaier Pușcaș (C.F.R.) ; 
Iosir Dudaș (C.F.R.).

P. PETRIȘOB—eoresp.

U.m.t. iată 
Didina San-

juniori ii : 
' i I : 

seniori :

Bazinul acoperit de la Flo
reasca a găzduit un nou concurs 
pentru tinerii înotători bucureș- 
teni. Iată cîteva dintre cele mai 
bune 
1:16,8 
povici 
1:27,3
Burlacu și Anca Mihăescu 1:27,6 
la 100 m bras ; Lucia Radu 2:55.4 
la 200 m spate; T. NICOLAE 
2:38,0 Ia 200 m liber — nou rec. 
de copii B in bazin acoperit; Car
men Cehanzuo 2:44,1 la 200 m 
liber; E. Manolescu 2:57,2 la 
200 m bras ; Anca Groza 3:06,6 (!) 
și Anca Mihăescu 3:07,7 la 200 m 
bras ; E, Manolescu 3:57,0 și

rezultate: T. Nuțeanu 
la 100 m spate; G. Po- 
1:27,0 și L. Țăndăreanu 
la 100 m bras; Liliana

mAngela Anton 4:08,4 la 266 
mixt.

9 Au continuat Întrecerile de 
polo din cadrul campionatului 
orășenesc pentru echipe de copii 
și juniori, Rezultate tehnice :

COPII: Șc, sp. 1 — Steaua 
. 5—4, Rapid — Dinamo 7—1, CI. 

sp. școlar — Șc. sp. 2 4—4. In 
clasament conduce Șc. sp. 1 cu 
12 puncte, urmată de Șc. sp, 2 
cu 9 puncte și Steaua cu 7 
puncte.

JUNIORI: Șc. sp. 2 — CI. sp. 
școlar 6—3, Rapid — Progresul 
5—lj Dinamo — Șc.. sp. 1 4—4, 
Steaua — Șc. sp.. 2 11—3, Pro
gresul — CI. sp. școlar 5—2 și 
Rapid — Șc. sp. 1 8—1,

„Cupa 16 Februarie"

la Tg. Mureș
tnca de săptămina trecută nu

meroși sportivi din orașul nostru 
s-au angajat în tradiționala în
trecere dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Primii oare au debutat 
în ediția 1908 a corn petiției au 
fost voleibaliștii. Tală și rezulta
tele „manșei" i ; băieți — școala 
sportivă I — Oțelul 3—1, Electri
ca — Chimia 3—1, Școala sporti
vă II — Școala sportivă m 3—i, 
Liceul agricol — Liceul Paniu 
Ilarlan 0—3, I.R.A, — Energia 
Ftntînele 3—0. Fete : oțelul - 
Medicina 1—3, Școala sportivă I 
— Agricola 3—0, Școala sportivă 
II — Lio. Paplu Harlan 3—0. în
trecerile continuă.

©> ALBU — eoresp.
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ȘCOALĂ FĂRĂ PROFESORI?!

F/reș'e, In ultimă instanță, fotbaliștii sînt cei chemați 
#4 traduci In viață problemele de joc, sarcinile legate 
d» progresul acestui sport. Dar așa după cum, lulnd un 
exemplu oarecare, la reușita unui spectacol de teatru 
aportul regizorilor este hotărîtor, tot așa la succesul unei 
bune echipe sau jucător contribuția antrenorului clntd- 
rește toarte greu.

întrebările pe care ml Ie 
pun, și cărora voi încerca să 
le găsesc răspunsuri sînt: 
avem sau nu antrenori cu o 
bună calificare profesională, 
în măsură să contribuie la 
rezolvarea problemelor majore 
ale fotbalului nostru ? Pe baza 
competentei ce o au, pot con
tribui substanțial la creșterea 
nivelului fotbalului românesc ? 
Și dacă nu... care sînt căile 
de urmat ?.., I

A stabili categorii bine de
limitate, pe baza capacității 
lor actuale, este un lucru ha
zardat și fără șanse de a re
zista unei analize profunde. 
Mă limitez doar la aprecierea 
că numărul antrenorilor noș
tri de fotbal apți să realizeze 
o muncă de calitate, este in
suficient. Cauzele acestui nea
juns sînt multiple:

— pregătire profesională in
suficientă (antrenorii noștri, 
în marea majoritate a cazu
rilor, sînt doar niște „jucători 
mal în vîrstă" care au aban
donat activitatea sportivă și 
cărora pe baza unui curs de 
cîteva luni de zile li s-a dat 
dreptul să conducă o echipă) ;

— nivelul general scăzut al 
cunoștințelor lor ;

— activitatea pe care o des
fășoară are la bază, de cele 
mai multe ori, numai rutina, 
fără a fi împletită cu căutări 
inovatoare care să aibă ca 
fundament idei științifice, op
time, adecvate ;

— contact insuficient cu li
teratura de specialitate de la 
noi și din afară, cu modul în 
care se caută și se găsesc so
luții în țările cu fotbal avan
sat î

— personalitate scăzută ori 
absentă 
ce duce 
tiuni în 
de bază

Cum, însă, nu poți avea 
meseriași buni — orleît ta
lent și aptitudini s-ar ascunde 
în ei — dacă cei care îi Ins
truiesc atunci clnd vin să în
vețe tainele meseriei nu sînt 
ei înșiși! bine pregătiți, tot 
așa nici fotbtthu nu se va 
bucura de jucători de valoare, 
dacă „profesorii* lor nu au 
cunoștințe suficiente (în pa
ranteză vreau să fac o preci
zare spre a nu da loc la in
terpretări denaturate: a nu

irdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiin
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LA LENINGRAD Șl SAN DIEGO:

cu desăvîrșire, ceea 
la tot felul 
conducerea 
a echipei ;

instabilitatea 
determinată 
proprii, fie 
conducerilor 

care au ca

de Imix- 
activitătii

defață 
fie de do- 
de hotărîri 

echipelor, 
rezultat o

se înțelege că un bun jucător 
este produsul exclusiv al unui 
antrenor desăvîrșit, aptitudi
nile jucătorului, capacitatea lui 
de muncă, conștiința sa fiind 
elementele determinante).

Acceptînd, deci, că la ma
rea majoritate a antrenorilor 
noștri nivelul pregătirii este 
necorespunzător, să căutăm a 
vedea ce soluții se impun ca 
în scurt timp 
antrenori cu 
care, în stare 
bună premisă 
greșului acestui sport.

Măsurile pe care le propu
nem nu sînt toate cîte ai pu
tea fi luate, forurilor în drept 
revenindu-le sarcina de a a- 
junge la soluțiile ce se impun. 
Eu, însă, îmi iau dreptul de a 
enumera cîteva :

— dreptul de a intra în po
sesia carnetului de antrenor să 
fie rezultatul unui curs a că
rei structură să aibă la bază 
o organizare și o metodică cu 
totul diferită de cea existentă. 
Astfel: cursul să se 
pe o durată care să 
sub limita a 6 luni 
să ofere posibilitatea 
și însușirii unor discipline le
gate de cultura fizică, de fot
bal în special, cu noțiuni de 
psihologie, medicină sportivă, 
anatomie, cursurile să fie con
duse de specialiști din străi
nătate șl din țară cu o bună 
pregătire și reputație. Cursu
rile să se încheie cu examene 
riguroase și ale căror „rezultate 
să constituie criteriul de ierar-

să dispunem de 
o înaltă califi- 
să constituie e 
pe drumul pro-

întindă 
nu fie 

și care 
predăriiClllb, 

rințe 
ale 
dar 
muncă fragmentată, incompati
bilă cu activitatea de perspec
tivă.

Răspunzători de această stare 
negativă de lucruri se fac, 
după părerea mea, în primul 

iJ5^ j^mi:jaBtrenorii .înșiși ..
cizez că mă refer la categoria
celor pe tare îi- consider ca hiz<are a viitorilor antrenori; 
avînd un nivel nesatisfăcător 
de calificare profesională și 
al căror număr, din nefericire, 
este destul de mare — dar și 
Federația de fotbal (nu nea
părat numai cea actuală). Clu
burile au și ele partea lor de 
vină.

— o reexaminare generală, 
în timp, a actualilor antrenori 
pe baza unei programe ana
litice elaborate de 
competente și care să 
efect o nouă și reală catego
risire a antrenorilor ;

— examene periodice ale

forurile 
aibă ca

PRONOSPORT* PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI PRO-
NOBXPRES NR. 5 DIN îl IA

NUARIE 1968
Extragerea I :

Categoria a n-a : 7,5 variante a 
8.637 lei ; a HI-a : 45 a • — ’
a IV-a : 304 a 295 lei ;
1.063 a 84 lei ; a Vl-a :
24 lei.
Extragerea a II-a ț

Categoria I : 1 variantă a 43.471 
lei a II-a : 6 a 7.848 lei ; a 
HI-a : 36,5 a 1.389 lei ; a rv-a : 151 
a 431 lei ; a V-a : 648,5 a 100 lei; 
a Vl-a : 3.117,5 a 20 lei.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 5 DIN 4 FEBRUA

RIE 1968
Categoria I (11 rezultate): 6,5 va

riante a 15.120 lei ; categoria a 
It-a (10 rezultate) : 117,0 variante 
a 1.008 lei ; categoria a HI-a (8 
rezultate) : 855,0 variante a 208 
lei.

1.550 lei ; 
a V-a : 

5.107,5 a

6.Extragerea
15 Iei)

PREMII OBIȘNUITE
(bilete de 8,I :

28 33 22 41 3 10 13 8
Extragerea a II-a : (bilete de 6

și 15 lei)
10 20 28 8 24 3 9 8

PREMII SUPLIMENTARE
GRATUITE

Extragerea a HI-a : (bilete de 3,
6. 15 lei)
49 36 47 32! 20 40 41

Extragerea a IV-a : (bilete de 3,
6, 15 lei)
24 13 30 6 43 46 18

Extragerea a V-a : (bilete de 6
și 15 lei)
23 1 22 11 42 41 34

Extragerea a Vl-a : (bilete de 6
și 15 lei)
24 47 1 16 25 45 40

PREMII SPECIALE
Extragerea a vil-a : (bilete nu

mai de 15 lei)

antrenorilor, care să 
rească promovarea lor în ca
tegorii superioare, verificarea 
nivelului atins în anumite mo
mente ;

— simpozioane, conferințe 
etc. — la diferite nivele — 
cu teme de actualitate din 
mișcarea fotbalistică internă 
și internațională, la care an
trenorii desemnați a le sus
ține să-și aducă o contribuție 
reală fără pastișe a unor lu
crări deja cunoscute. Pot fi 
invitați și antrenori din afară, 
dar a căror carte de vizită să 
fie recunoscută ;

— procurarea și punerea Ia 
dispoziția antrenorilor, de că
tre Federația română de fot
bal, a literaturii de speciali
tate din străinătate, care să 
constituie un material docu
mentar eficient în ridicarea ni
velului lor teoretic;

— adoptarea de către Fede
rația română de fotbal a unor 
dispoziții care să asigure, pen
tru antrenori, un cadru de ac
tivitate stabil, prin încheierea 
de contracte cu cluburile res
pective dar a căror respectare 
să fie riguros asigurată;

— participarea unor antre
nori — de preferință dintre 
cei mai tineri — la cursuri, 
colocvii, schimburi de expe
riență în străinătate, pentru 
ca, în contact cu diferiți spe
cialiști, să-și poată îmbogăți 
pregătirea lor profesională ■,

— Federația română de fot
bal să asigure puteri mult mai 
largi antrenorului în clubul la 
care activează.

Găsirea șl adoptarea unor 
asemenea măsuri, ca și a al
tora, asupra cărora este che
mată federația de specialitate 
să se pronunțe, consider că 
ar asigura un cadru mult mai 
propice decît cel actual pe 
baza căruia calificarea, compe
tența, regimul antrenorilor 
noștri să dobîndească alte 
coordonate, pentru ridicarea 
măiestriei lor și implicit ' a 
fotbalului nostru.

Drago; COJOCARU

Dinamoviștii bucureșteni au susținut ieri o întîlnire amicală cu 
Electronica Obor. In imagine. un aspect din acest meci. 

Foto : D. Rădulescu

MECIURI AMICALE

Dukla

METROM BRAȘOV — DUKLA 
BANSKA BISTRICA 0—1 (0—1)

BRAȘOV, 7 (prin telefon). 
Echipa cehoslovacă
Banska Bistrica și-a început 
turneul în țara noastră jucînd, 
astăzi, la Brașov, cu formația 
locală Metrom. Meciul a atras 
un numeros public, care a avut 
prilejul să vizioneze un spec
tacol atractiv, cu faze dinamice 
și cu acțiuni frumoase. Oaspeții 
s-au descurcat mai bine pe te
renul alunecos și au reușit să 
obțină victoria cu 1—0. Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Binovski, în minutul 43.

Echipa Dukla Banska Bistrica 
va juca vineri la Tîrnăveni, cu 
formația Chimica.

C. GRUIA 
coresp. principal

tronica, Haidu (min. 40, 44 și 85), 
Dumitrache (min. 61). Dinamo 
București va părăsi Capitala pe 
calea aerului, vineri, 0 februa
rie. Prima escală — Istanbul, 
unde va întîlni cunoscuta for
mație Fenerbahce, apoi se va

a

Concursuri 
pe teren 

MOSCOVA. — Cu prilejul 
unui concurs atletic de sală, 
rezervat juniorilor, desfășurat 
la Leningrad, tînărul elev 
Laimonis Magon, în vîrstă de 
18 ani, a cîștigat proba de să
ritură în lungime cu perfor
manța de 7,72 m.

Cursa de 100 m a revenit 
lui Vladimir Boiko, cronome
trat cu timpul de 10,7, iar cea 
de 800 m lui Evgheni Arjanov 
cu 1:53,3.

Alte rezultate: masculin: 
5 000 m: Grigori Fuksenko 
14:55,0; 110 m garduri1. Ev
gheni Mazepa 14,6; săritura 
cu prăjina: Vladimir Kijkun 
4,50; feminin: 800 m: Va
lentina Kliucinkova 2:11,6; 
săritura în lungime: Olga 
Tregubovici 6,08 m.

NEW YORK. — In cadrul 
unui concurs de atletism pe

de atletism, 
acoperit

teren acoperit, desfășurat la 
San Dlego, în prezența a 
10 000 de spectatori, sportivul 
australian Kerry Pearce a cîș- 
ligat proba de două mile 
(3 218 m) cu timpul de 8:27,2. 
Rezultatul înregistrat de Pearce 
constituie cea mai bună per
formanță mondială de sală si
este superioară cu 1,6 secun
de vechiului record deținut de 
compatriotul său Ron Clarke. 
Timpul realizat de Pearce este 
echivalent cu 7:05,0 pe 3 000 m. 
Proba de săritură în înălțime 
a revenit lui Caruthers cu 
2,17 m, iar în proba de sări
tură în lungime pe primul loc 
s-a clasat Beamon cu 8,03 m. 
Randy Matson a cîștigat proba 
de aruncarea greutății cu per
formanța de 20,43 m, între- 
cîndu-1 pe Woods (19,97 m).

deplasa la Teheran, pentru 
susține 4 sau 5 jocuri.

VASILE URZICEANU

ECHIPE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

UN TEST ASUPRA
SPECTATORILOR

DINAMO BUCUREȘTI — 
ELECTRONICA OBOR 

4-1 (2-1)
înainte de a pleca în turneul 

din Turcia și Iran, echipa dina- 
movistă a întîlnit, ieri, într-un 
meci de verificare, formația 
Electronica Obor. Partida s-a în
cheiat cu rezultatul de 4—1 (2-1) 
în favoarea dinamoviștilor. Go
lurile au fost înscrise de 
Udroaica (min. 35) pentru Elec-

Pînă la începerea campio
natului, cîteva din echipele 
primei divizii vor întreprinde 
turnee în străinătate.

F. C. Argeș va juca în R. D. 
Germană, Dinamo București în 
Turcia și Iran, Steaua, Pro
gresul București și U.T.A. în 
Iugoslavia, Universitatea Cra
iova și Petrolul în U.R.S.S., 
Universitatea Cluj în R. P. 
Ungară și Gaz metan Mediaș 
în R. D. Germană (trei me
ciuri).

Se mai duc tratative pentru 
perfectarea unor 
Olanda și R. F. a 
pentru Rapid și în 
garia pentru Jiul.

partide în
Germaniei
R. P. Bul-

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C SERIA EST

ETAPA I, 10 MARTIE 1968
Oțelul Galați — Unirea Focșani 
Ancora Galați — Gloria Blriad 
Petrolul Moineștl — Șoimii Buzău 
Foresta Fălticeni — Medicina Iași 
Metalul Buzău — Textila Buhuși 
Metalul Rădăuți — Gloria C.F.R.

Galați
Mlnobrad V. Damei — S.U.T. 

Galați
ETAPA A n-A, 17 MARTIE 1968 
Gloria Bîrlad — Mlnobrad V.

Dornel
Textila Buhuși — Oțelul Galați 
Unirea Focșani — Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Galați — Metalul 

Buzău
S.U.T. Galați — Petrolul Moinești 
Șoimii Buzău — Foresta Fălticeni 
Medicina Iași — Metalul Rădăuți 
ETAPA A in-A, 24 MARTIE 1968 
Foresta Fălticeni — Petrolul

Moineștl
Medicina Iași — Gloria Bîrlad 
S.U.T. Galați — Oțelul Galați 
Unirea Focșani — Textila Buhuși

A
Ancora

15 43 23 40 38 33 48 7 11
Fond de premii: 5.131.560 lei.
Din care pentru premiile obiș

nuite :
Extragerea I : 1.215.688 lei
Extragerea a H-a : 1.041.075 lei

PHEMHLE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO

FEBRUARIE 1968DIN 2
Categoria a II-a : 6 variante a 

18.053 lei șl 11 a 4.513 lei ; catego
ria a HI-a: 107 a 1.358 lei și 192 
a 339 lei ; categoria a IV-a : 513 
a 369 lei și 798 a 92 lei ; categoria 
a V-a : 1.193 a 192 lei ............
48 lei.

Premiul excepțional 
lei de la categoria I, se 
prin tragere la sorți unei variante 
de categoria a II-a.

Premiul de 59.801 lei de la extra
gerea I, categoria I concurs 
Pronoexpres nr. 5 din 31 ia
nuarie 1968, a revenit participan
tului Mlhăllescu Florea din Bucu
rești.

și 1.786 a

de 105.315 
va atribui

Gloria C.F.R Galați
Galați

Metalul Rădăuți — Mlnobrad V.
Dornel

Metalul
ETAPA . ... . _____
Textila Buhuși — Șoimii Buzău 
Metalul j’—»-•
Mlnobrad

Focșani
Gloria Bîrlad — S.U.T. Galați 
Otelul Galați — Medicina iași 
Ancora Galați—Foresta Fălticeni 
Petrolul Moineștl — Gloria C.F.R.

Galați
ETAPA A V-A, 7 APRILIE 1968 
Mlnobrad V. Domei — Metalul 

Buzău
Gloria C.F.R. Galați

Buhuși
S.U.T. Galați — Metalul Rădăuți 
Foresta Fălticeni — Oțelul Galați 
Petrolul Moineștl — Gloria Bîrlad 
Șoimii Buzău — Unirea Focșani 
Medicina Iași — Ancora Galați
ETAPA A VI-A, 14 APRILIE 1968 
Ancora Galați — Petrolul Moinești 
Metalul Rădăuți — Foresta Fălti

ceni
Gloria Bîrlad — Textila Buhuși 
Șoimii Buzău — Gloria

Galați
Unirea Focșani — S.U.T. Galați 
Medicina Iași — Metalul Buzău 
Oțelul Galați — Minobrad V.

Domei
ETAPA A VH-A, 21 APRILIE 1968 

Metalul Rădăuți—Șoimii Buzău
Metalul Buzău — Gloria Bîrlad 
Mlnobrad V. Dornel -- Foresta

Fălticeni
Ancora Galați — S.U.T. Galati.
Textila Buhuși — Petrolul Moi

nești
Oțelul Galați — Gloria C.F.R. 

Galați
Unirea Focșani — Medicina Iași 
ETAPA A VHI-A, 28 APRILIE 1968 
Gloria C.F.R. Galați — Unirea

Focșani
Petrolul Moinești — Oțelul Galați 
S.U.T. Galați — Șoimii Buzău 
Mlnobrad V. Dornel — Medicina

Iași
Metalul Buzău — Ancora Galati 
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți

Buzău — Șoimii Buzău
A IV-A, 31 MARTIE 1968 
~ 1
Buzău — Metalul Rădăuți 

V. Dornel — Unirea

Textila

C.F.R.

1967-1968
Foresta Fălticeni — Gloria Bîrlad 

ETAPA A IX-A, 5 MAI 1968
Medicina Iași — S.U.T. Galați 
Șoimii Buzău — Minobrad V.

Dornel
Foresta Fălticeni — Textila Bu

huși
Petrolul Moinești — Unirea Foc

șani
Gloria Bîrlad — Gloria C.F.R. 

Galați
Otelul Galați — Metalul Buzău 
Ancora Galați — Metalul 

dăuți
ETAPA A X-A, 12 MAI 

Metalul Rădăuți — Oțelul 
S.U.T. Galați — _
Gloria Bîrlad — Șoimii Buzău 
Mlnobrad V. Dornel — Ancora 

Galați
Metalul Buzău — Petrolul Moi

nești
Unirea Focșani — Foresta Fălti

ceni
Gloria C.F.R. Galați — Medicina 

lași
ETAPA A XI-A, 19 MAI 1968 

Unirea Focșani — Gloria Bîrlad 
Ancora Galați — Oțelul Galați 
S.U.T. Galați — Gloria C.F.R. 

Galați
Șoimii Buzău — Medicina Iași 
Textila Buhuși — Minobrad V. 

Dornel
Petrolul Moineștl — Metalul Ră

dăuți
Foresta Fălticeni — Metalul Buzău 

ETAPA A XII-A, 26 MAI 1968
Foresta Fălticeni — Gloria C.F.R. 

Galați
Medicina Iași — Textila Buhuși 
Ancora Galați — Șoimii Buzău 
Metalul Buzău — S.U.T. Galați 
Metalul Rădăuți — Unirea Foc

șani
Otelul Galați — Gloria Bîrlad 
Mlnobrad V. Dornel — Petrolul 

Moinești
ETAPA A XIU-A, 2 IUNIE 1968 
Unirea Focșani — Metalul Buzău 
Șoimii Buzău — Oțelul Galați 
Petrolul Moinești — Medicina Iași 
Textila Buhuși — Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Galați — Minobrad 

V. Dornel
S.U.T. Galați — Foresta Fălticeni 
Gloria Bîrlad — Metalul Rădăuți

Un comitet de anchetă, al
cătuit din șapte medici psi
hiatri, a studiat timp de două 
luni comportarea spectatorilor 
de fotbal de pe stadioanele 
britanice. în raportul publicat 
după terminarea cercetărilor 
se arată că transformarea tem
porară a personalității specta
torului și manifestarea violen
ței în tribune ar putea fi ex
plicată prin alterarea sau 
deformarea sentimentului mo
ral în ambianta specifică te
renului de fotbal.

Autorii raportului (care au 
constatat că mul ți spectatori 
englezi vin Ia stadion înar
mați cu cuțite, ciocane șl di
ferite arme albe) sugerează 
ca terenurile de joc să fie 
înconjurate cu un șanț cu 
apă, iar „galeriile* rivale să 
fie despărțite cu garduri de 
sîrmă, sau așezate în locuri 
diferite. în sfîrșit, raportul con
stată că la mai multi „supor
teri" (după ce aceștia asista
seră la un meci de fotbal) 
s-a constatat o stare cu a 
transă hipnotică de intensita
te medie.

Ancheta sus-amintită, a fast 
efectuată la cererea ministru
lui sportului, Denis Howel, 
alarmat de creșterea violenței 
la meciurile din Marea Bri- 
tanie.

ARSENAL - IN FINALA
j,CUPEI LIGII 

PROFESIONISTE ENGLEZEI
LONDRA 7 (Agerpres), — 

Echipa de fotbal Arsenal s-a 
calificat în finala „Cupei linii 
profesioniste engleze". în 
meci retur, fotbaliștii de la 
Arsenal au învins cu scorul 
de B—1 echipa Huddersfield, 
care activează în liqa a 
doua a campionatului. în 
primul meci, Arsenal cîs- 
tîgase cu 8—2. în finală, echi
pa Arsenal va întîlni pe în- 
vingătoarea din cea de-a doua 
semifinală: Leeds United — 
Derby Country, Arsenal a mal 
cîștigat. această cupă în 
anul 1950.

^tefex radio tefefo/f^

Ră-

1068
. Galați 

Textila Buhuși

în runda a 5-a a turneului 
internațional de șah de Ia 
Malaga, marele maestru iugo
slav Ivkov l-a învins pe com
patriotul său Damianovici. 
Zuckerman a cîștigat ia Ka
plan, Visier ia Tatai și Medina 
la Rossolimo. Partidele Pomar 
— Marovici și Toran — 
O’Kelly s-au încheiat remiză, 
în clasament conduc Ivkov 
(iugoslavia), O'Kelly (Belqia) 
și Pomar (Spania) cu cîte 3 
puncte fiecare, urmați do 'Vi
sier (Spania), Marovici (Iugo
slavia) 2'/, puncte, Rossolimo 
(S.U.A.), Toran (Spania), Kaplan 
(Porto Rico), Medina (Spania), 
Zuckerman (S.U.A.) 2 puncte, 
Damianovici (Iugoslavia) l’/2 
puncte și Tatai (Italia) >/2 
punct.

La Wolverhampton s-a dis
putat meciul profesionist de 
box dintre englezii Jack Bo- 
dell și Johnny Prescott. Bo- 
dell, care ca amator a fost 
finalist Ia campionatele euro
pene de la Roma, a obținut 
victoria la puncte după 10 
reprize. El se anunță ca un 
candidat serios la titlul de 
campion al Angliei la cate
goria grea. Bodell urmează 
să-l întîlnească într-un meci

amica] pe Brian London, un 
alt șalanger la titlu.

La Barcelona s-a disputat 
întîlnirea revanșă dintre re
prezentativele masculine de 
handbal ale Spaniei și Aus
triei. ȘI de data aceasta vic
toria a revenit sportiviter 
spanioli, care au cîștigat cu 
scorul de 23—15 (18—7). în 
primul meci echipa Spaniei 
terminase învingătoare cu 
19—18.

Primul campionat mondial 
de rugbi rezervat echipelor în 
XIII va avea loc la sfîrsitnl 
lunii mai în Australia și Nona 
Zeelandă. La campionat pa<ti- 
cipă echipele Franței. Anqlb'i, 
Australiei șl Noii Zeelande. 
Iată programul meciurilor i 
25 mai Australia — Anglia 
la Sydney și Noua Zeelandă 
— Franța la Auckland ; 1 iu
nie Australia — Noua Zeelan
dă la Brisbane; 2 iunie Fran
ța — Anglia la Auckland ; 8 
iunie Australia — Franla la 
Brisbane; Anglia — Noua 
Zeelandă la Sydney, Finala 
este programată la 10 iunie 
în orașul Sydney.
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TOiA AUREL,

Lucian Popescu, însoțit de tatăl său și arbitrul 
Jeny Dumitrescu, coboară din tren în gara Bar
celona, în ajunul meciului cu spaniolul Jose Giro- 
nes.

PRIETENUL Șl ADVERSARUL...

Noiembrie 1933

Anul 1933.., Evenimentele sportive se țin lanț. 
Belgianul Maes cîștigă „Turul Franței" ... Marcel 
Thil își conservă titlul în fața lui Kid Tunero, 
iar polonezul Daniel sosește primul la București 
după un dramatic Tur al României... Altă sen
zație, la Madrid: spaniolul Sanghilli e noul 
campion mondial la cocoș după ce l-a bătut net 
pe marele Al. Brown. Ludovic Gali cîștigă Ma
ratonul Balcanic, iar Joe Louis îl martelează pe 
Max Baer la New York, prin k.o. în repriza a 
IV-a, după o luptă de o cruzime rar întîlnită. 
In București și-a făcut apariția un uriaș Gogea 
Mitu. Are 22 de ani, o înălțime de 2,20 și cîn- 
tărește 147 kg. Umberto Lancia îl antrenează 
și peste puțin timp, „Colosul" îl face k.o. pe 
Italianul Grizzu, în primul round...

La Arene, la 25 mai, Lucian trebuie să-l în 
tîlnească pe belgianul Matchens. Acesta, însă, 
nu vine. îl trimite în schimb pe Wimme, un 
boxer de o paloare neobișnuită, cu ochii bul
bucați și nasul jupuit, 
mele reprize — egale 
stingă, 
firește 
obțină 
punde 
în joc 
prietenul și colegul de antrenament, e campion 
național la muscă și cocoș. într-o seară, după 
cîteva șprițuri a apucat să promită „anturaju 
lui" că-i va „sufla" titlul Iui Lucian. Și acum 
vrea să se țină de cuvînt. Toma și Lucian sînt 
prieteni vechi, Au fost și la Paris împreună, 
se antrenează la sală la mănuși, se plimbă la 
șosea seara și n-au crezut niciodată că se vor 
bate vreodată în serios pe ring, mal ales că 
activează la categorii diferite. Toma a crescut, 
însă, în greutate, e omul care vine din urmă, și 
acum nu vrea să-l ierte nici pe Lucian I După 
un schimb de cuvinte destul de aspru, Lucian 
deși nu se simte in apele iui, acceptă provocarea 
și lupta e stabilită pentru data de 14 septembrie 
la Arenele Romane. E o reuniune de zile mari In 
care sînt puse în joc cinci titluri naționale în

Meciul începe. După pri- 
— Lucian îșl strică mina 
numai cu dreapta și — 
împiedica pe Wimme să

Boxează apoi
— nu-1 poate
victoria. După patru luni, Lucian răs- 

la provocarea lui Toma Aurel șl îșipune 
titlul național la „pană". Toma Aurel,

partidele : I. Ctin—D. Schwartz., V. Stoian— M. 
Doculescu, Gh. Axiotti—D. Călinescu, M. Spa- 
kov—V. Șerbănescu și Toma Aurel—Lucian Po
pescu. 7 000 de spectatori se fac auziți în mo
mentul cînd arbitrul Jeny Dumitrescu comandă 
„box" în meciul Lucian Popescu — Toma Aurel.

Lucian are conducerea ostilităților în primele 
reprize. Toma nu și-a găsit, deocamdată, cadența. 
Se agită mult dar lovește slab și imprecis. Și, 
deodată, în repriza a treia se dezlănțuie. Cro- 
șeuriie lui de dreapta îl indispun vădit pe Lu
cian, care se agață și contrează. Juriul îi dă 
avertisment. Lucian lovește acum mai rar, dar 
foarte precis și puternic. Toma însă, e de ne
clintit. Deși încasează porții zdravene, merge la 
atac și lovește debordant. Publicul care apre
ciază „batailleurii" îl ovaționează. Lucian, im
perturbabil, zîmbește și face scrimă, dar Toma 
nu poate fi întrecut. El lovește din toate pozi
țiile și acumulează mereu noi puncte. în aplau
zele delirante ale publicului, Toma Aurel co
boară treptele ringului purtat pe brațe. Lucian, 
cu mîna stingă luxată, se retrage discret spre 
vestiare. El declară ziariștilor: „Toma are viață. 
Și cu ea m-a învins, li rămîn prieten".

După un an și ceva, Lucian are din nou oca
zia să fie alături de Toma Aurei, pe afișul reu
niunii din 26 iulie 1936... Lucian boxează cu ita
lianul DeU'Orto, iar Toma Aurel joacă — în 
meci vedetă — cartea cea mare: meciul cu 
Poppy Decico pentru titlul european la cocoș. 

Toma Aurel a adunat în panoplie victorii răsu
nătoare asupra lui Sanchez, Young Perez, Plad- 
ner, Huat, Angelman. Francezul Decico, cobo- 
rînd din expresul de Paris, declară ziariștilor t

— Un pronostic? De pe acum? Vreau să sper 
că Toma Aurel va fi gentil și mă va lăsa să 
plec cu Identitatea cu care am venit I,...

Lucian Popescu termină la egalitate cu Dell' 
Orto, apoi fuge la vestiare, unde Toma se pre
gătește pentru marea confruntare. Lucian se 
duce la el și-1 îmbrățișează: „Trebuie să bați, 
Tomiță... Titlul european trebuie să rămînă aici 
ia București.., Așa cum am reușit eu odată, tre
buie... trebuie să reușești și tu !"...

Apoi, ștergîndii-și o lacrimă de emoție, fuge 
în arenă ca să-și unească vocea cu cei 12 000 
de spectatori de pe Venus:

— Haide, Toma !... Haide România
...lată-i! Din colțul său, pierdut în mulțime. 

Lucian îi urmărește pe cei doi protagoniști. Toma
r ■ -a,——AA.—... ... .... -    ...... -

Aurel și Decico, în halate albastre salută pu
blicul... inima lui Lucian bate mai puternic. 
Parcă se vede pe el cu ani în urmă, în serile 
neuitate, cu Kid Oliva și Carlos Flix... atunci 
cînd „miza" era tot atît de însemnată ca și 
acum... Cum au trecut anii... Și parcă nimic nu 
s-a schimbat,.. Aceeași mulțime entuziastă și 
pasionată, aceeași seară de vară, numai ei... nu
mai cei din ring sînt alții I...

...Dar Tomiță e băiat de ispravă. După două 
reprize de tatonare iată-I, a prins o „bărbie" 
extraordinară și campionul Decico e la podea: 
— Bravo, Tomiță... Atacă I Lucian se frămîntă 
pe scaun, strigă, aplaudă, la unison cu întreaga 
arenă. Știe că e meciul lui, e meciul tuturor 
din această arenă, care vor să se mîndrească 
iarăși cu un român, un campion european... In 
repriza a V-a, Toma Aurel trece prin momente 
grele, primind lovituri dure. Strînge însă din 
dinți și ripostează. Apoi, în repriza a IX-a plea
că la atac. Arena Venus a devenit un iad, par
că! Toma l-a prins în colț pe Decico și îl ju
decă fără milă. Decico e salvat de gong. Re
priza a X-a e calmă. Parcă furtuna s-a potelit. 
Sau e liniștea dinaintea marei furtuni I Lucian 
s-a repezit spre colțul Iui Toma Aurel și îi 
strigă i „E momentul Tomiță.., acum e momentul" 
—- vechea parolă din sala de antrenament... 
adică .,forcing"... Toma pornește la atac cu a 
vigoare surprinzătoare. Trei lovituri îi desfac 
garda lui Decico și apoi » altă avalanșă de de
șeuri șl upercuturi îl copleșesc din toate păr
țile. Pe ring nu mai există decît un singur om 
și acesta e Tema Aurel 1 Doborît de lovituri 
Decico s-a retras într-un colț al ringului și a 
lăsat mîinile în jos... Se predă I O clipă mai tîr- 
ziu, buretele lui Tassin, managerul său, zbeară 
în ring. Toma Aurel e noul campion al Europei!

— Sînt fericit. De o mie de ori fericit, strigă 
el, în mijlocul ringului, mulțimii care l-a luat pe 
sus... Lucian Popescu îl îmbrățișează și el în
delung : „Și eu... Și eu sînt fericit, Tomiță... 
Titlul european se află aici la noi... E al nostru 
iarăși I"

... Și-apoi, se întreabă singur, în gînd: „Dai 
eu... Eu nu mai pot reuși să aduc„ un titlu euro
pean ia București?"

George MIHALACHE

VIITORUL CAPITOL: Nu-i niciodată piea ti: 
ziu...



MEMENTO
(Urmare din pag. 1)

după 20 km, de campion pînă 
la mai puțin de 1 minut.

S-au înregistrat trei aban-

donuri. Starea timpului la ora 
startului: temperatura zăpezii: 
—12 grade, a aerului —8,5 
grade.

Turneul de hochei, 
semnul echilibrului valoric

olimpic de hochei aTurneul 
prezentat spectatorilor primele 
dispute nu mult după termi
narea festivității de deschidere. 
Ba, chiar cei ce au ținut să 
asiste la acest spectacol de 
neuitat au pierdut prima re
priză a meciului Cehoslova
cia — Statele Unite. Întîlnirea 
a oferit o dispută dîrză, în 
care a surprins forța de joc 
șl valoarea tinerilor hocheiști 
americani, foarte agresivi 
apărare și iuti în atac. De 
fel, echipa Cehoslovaciei 
făcut eforturi deosebite, 
ciuda unei evidente dominări 
teritoriale în reprizele a doua 
și a treia, pentru a se putea 
detașa șl a obține victoria, A 
fost necesar ca antrenorul Ja
roslav Pitner să modifice lini
ile de atac, să adune în pri
mul său trio ofensiv tot ce 
are mai bun. și să-l aducă din 
poziția de rezervă pe celebrul 
Nedomansky în centrul liniei 
a doua de atac. Acesta a fost 
punctul forte al echipei ceho
slovace, deoarece, de fiecare 
dată, cînd erau pe gheată 
Hrbaty, Nedomansky și Hollk 
dominarea echipei lor era netă, 
americanii făcînd mari efertuii 
pentru a-1 proteja pe exce
lentul lor portar Rupp.

O plăcută surpriză a oferit 
numeroșilor spectatori, meciul 
Canada — R.F. a Germaniei. 
Reprezentanții „frunzei de ar
țar* au aliniat pe gheața Pa
tinoarului Municipal o echipă 
nu mult diferită de cea în 
compania căreia au evoluat 
hocheiștii noștii cu prilejul

în. 
alt- 

a
în

turneului întreprins, în de
cembrie anul trecut, în Cana
da. Jucătorii vest-germani, 
manifestînd în continuare for
ma bună dovedită în jocul cu 
echipa tării noastre, au opus 
o rezistență înfocată. Ei au 
menținut un scor alb în pri
mele 20 de minute de joc, dar 
apoi o scurtă perioadă de că
dere, la începutul reprizei se
cunde, a facilitat enorm sar
cina canadienilor, care într-un 
interval de 7 minute au în
scris 3 goluri, prin Cadleux, 
Dineen și Mott. A fost singu
ra și, repetăm, scurta perioadă 
în care jucătorii de peste 
Ocean s-au detașat mai net. 
Interesant este faptul că unul 
dintre cei mai buni jucători 
vest-germani a fost portarul 
Schramm, același 
rat în meciul cu 
noastre. Ceea ce 
știți, este că el
poarta echipei R.F.G.
datorită faptului că portarul 
titular Knauss s-a accidentat 
chiar în timpul cînd își efec
tua încălzirea pentru jocul cu 
hocheiștii români. Forma lui 
l-a convins pe canadianul Ea- 
gen, antrenorul echipei vest- 
germane, să-l folosească și în 
viitoarele partide.

Așadar, în prima zi am asis
tat Ia două partide, care, în 
ciuda diferenței de scor 
tuși nu prea mari) cu 
învingătorii s-au detașat, 
fost echilibrate. Ceea ce
mite și în continuare întîlniri 
pasionante.

Un meci tare, și la propriu 
și la figurat, au oferit for
mațiile Suediei și S.U.A. Par
tida s-a încheiat cu victoria 
meritată a hocheiștilor scan
dinavi — 4—3 (0—0, 4—2,
0—1) — dar n-a lipsit prea 
mult ca ea să fi consemnat 
un scor egal. După o repriză 
egală sub toate aspectele, în 
următoarea, suedezii au do
minat mai mult, au înscris 4 
goluri dar au ratat tocă cel 
puțin tot atîtea. în ultima 
parte a jocului dominarea lor 

fost la fel de insistentă dara

cei care au marcat au fost a- 
merioanii care, . în final, au 
preluat total inițiativa.

în grupa B, care ne intere
sează direct, a fost înregis
trată o surpriză. Iugoslavia a 
întrecut Japonia la un scor 
sevei 5—1 (2—0, 0—0, 8—1) 
ca rezultat al unui joc supe
rior* atît în ceea ce privește 
viteza, cît și concepția tactică. 
Iugoslavii prezintă o echipă 
tînără care se anunță un ad
versar redutabil pentru repre
zentativa noastră.

ROMÂNIA—AUSTRIA 3—2 
(2-1, 1-1, 0-0).

A fost un meci extrem de 
disputat, cu un iinal dramatic, 
în care ambele formații au ra
tat ocazii clare. Au înscris 
Moiș (min. 8), I. Szabo (min. 
20), Ștefan (min. 34) pentru 
echipa română și 
(min. 20) și Deljon 
pentru Austria.

în ultimul meci, 
conduce cu 8—0 în 
Germane. Partida încă nu s-a 
terminat. Mal sînt de jucat 
vreo zece minute.

Ziaristul austriac ERICH 
KAMPER, autorul „Lexiconului 
Jocurilor Olimpice de iarnă1-*, vă 
prezintă 9

30 KM FOND

Schupp 
(min. 33)

U.R.S.S.
fața R.D.

Peggy Fleming se distanțează
de la prima figură impusă!

care a apă- 
echipa tării 
probabil nu 
a Intrat în 

numai

Tragerea la sorti premer
gătoare întrecerii patinatoa
relor care aspiră la titlul o- 
limpic le-a pus în fața unui 
greu examen, ele trebuind să 
deseneze pe gheață figuri 
impuse de deosebită dificul
tate (n.r. 
zentate în 
turată).

Singura 
părut complet lipsită de trac 
la abordarea 
prima 
bla 
bruna 
ming. 
avea 
următoarei 
campioană 

Seyfert. A doua figură — 
ficilul „rocker" înăuntru 

iniiiniiiniiiiiiiiiiiiniiniiiiiuiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

mărea acest avantaj la 40,4 
p 1 O „zestrer 
scutească de 
fermecătoarea 
orice emoții 
trei figuri, ca și în proba de
cisivă, de libere.

Revanșa promisă de Sey- 
fert pare a se produce, mai 
ales că învingătoarea sa de 
la Văsteras — campioana 
europeană Hanna Mașkova — 
evoluează sub forma care i-a 
adus recent victoria.
rest, austriaca Trixy 
confirmă specialitatea 
impuse, iar a doua 
rentă de peste Ocean,

* care poate s-o 
pe acum pe 

: Peggy de
în următoarele

In
Schuba 

sa la 
concu- 
roșcata

acestea sînt repre- 
schita noastră ală-

concurentă care a

(to- 
care 

au 
pro-

figurilor din 
zi s-a dovedit a fi du- 
campioană mondială, 
americană Peggy Fle- 
După 

avans
prima figură ea 
de 12 p

clasate, 
europeană

Cronici și comentarii 
de Ia trimișii noștri speciali

Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

noas-
Huștiu,' 

bune

Albertina Noyes, se dove
dește și ea redutabilă.

Reprezentanta tării 
tre, micuța Beatrice 
a luat note destul de
la prima figură (între 2,6 și 
3,1,), depășind — printre al
tele — pe sud-coreeanca Lee, 
care pînă la sosirea la Gre
noble a sportivei noastre era 

tînără participantă 
a 
a

cea mai
(12 ani și 6 luni). La 
figură, însă, Beatrice 
dut cîteva locuri.

Urmează alte trei

doua 
pier-

figuri 
impuse, care vor definitiva 
clasamentul primei manșe a 
întrecerii.

asupra 
fosta

Gaby

ACCIDENTE LA CHAMROUSSE

S’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif;

Elicopterele sanitare au 
transportat ieri de la Cham- 
rousse la Grenoble pe primii 
accidentați în cadrul antrena
mentelor și a cursei non-stop.

Astfel, schiorul nr. 1 al echi-

Bogner și care se 
buchet de Interpreți 
Jean-Claude Killy, 
Leo Lacroix, Guy

I

pei americane, Bill Kidd, soco
tit printre favoriții coborîrii și 
ai slalomului, a suferit o en
torsă la gleznă. Medicul lotu
lui S.U.A., care l-a consultat, 
a declarat că în mod sigur 
Kidd va fi indisponibil pen
tru cursa de coborîre, dar că 
s-ar putea să concureze la sla
lom.

Vesț-germana Traudl Walz 
se află într-o situație mai gra
vă, ea suferind o fisură de pe- 
roneu care o exclude de la com
petiția olimpică pentru care 
tînără schioară s-a pregătit cu 
asiduitate timp de trei ani.

Din cauza tendinței de specia
lizare, Federația internațională 
de schi a decis crearea unei 
„curse mijlocii" de 30 km, între 
probele de 18 șl 50 km, precum 
și scurtarea probei de 18 km la 
numai 15 km. Proba de 30 km 
a fost pentru prima oară dispu
tată, oficial, 
pionatelor 
Iun (1954). 
participat 
de fond
Veikko Hakulinen și suedezul 
Sixten Jernberg, care au și cîș- 
tigat, fiecare o dată, cursa olim
pică de 30 km). Pînă la Gre
noble, schiorii nenordici nu s-au 
clasat mai bine decît locul 10 
(cehoslovacul Matous, în 1956, 
și germanul Demel, în 1964).

a realizat-o Oreiller (1948): un 
avans de 4,1 secundei

★
Ziaristul ^ACQUEȘ GROS- 

BOIS, comentator sportiv al 
agenției ^France Presse", vă 
prezintă B

PATțNM. MISTIC
-■ FEMEI

cu prilejul cam- 
mondiale de la Fa- 
Numeroși schiori au 
la toate trei probele 
(de ex. finlandezul

SĂNIUȚE

Ca amuzament de iarnă, să
niuța este menționată încă în 
documente din sec. XVI. Dar 
prima competiție veritabilă 
(chiar internațională) a avut loc 
la 12 martie 1883, pe pista de 
3 000 m dintre Klosters și Da
vos, încheindu-se cu un meci 
nul între factorul poștal elve
țian Mineh și studentul austra
lian Robertson. Popularitatea 
concursurilor de săniuțe este 
firească, datorită condițiilor ne
pretențioase ce se cer. C.I.O. a 
acceptat săniuța ca disciplină 
olimpică în 1954, în locul skele- 
tonului. Federația internațională 
de săniuțe de curse, indepen
dentă față de cea de bob și to
bogganing, a fost înființată în 
1957. Dar ciclul campionatelor 
europene a început încă din 
1951, iar al celor mondiale, din 
1955 (Oslo). Printre specialiștii 
probei sînt : austriecii, germanii, 
polonezii și elvețienii. Prima 
prezență olimpică : la Innsbruck 
(1964).

Prima campioană olimpică la 
patinaj artistic.,;șț fost Madge 
Syers (Anglia) tn 1908, o cele
britate a epocii șale, pe care a 
dominat-o categoric, (In 1902 ea 
s-a clasat pe locul secund în 
campionatele mondiale... mas
culine !). I-a urmat, în 1920, sue
deza Magda Julin-Mauroy, pen
tru ca în 1924, titlul să revină 
austriecei Herma Plank-Szăbo. 
Din 1928, pînă în 1936 medalia 
de aur a intrat, cu regularitate, 
în posesia norvegiene! Sonja 
Henie, supranumită ,,zîna gheții" 
și pe care cinematograful a fă
cut-o mai celebră. De fapt, în 
ultima vreme, titlul olimpic a 
devenit o trambulină pentru 
lansarea unor vedete ale pati
najului profesionist, cele ce evo
luează în „revistele pe gheață". 
Ultima succesoare a Sonjei He
nie a fost olandeza Sjoukje Dij- 
kstra care a devenit campioană 
în 1964.

BOB
DOUA PERSOANE

COBORÎRE BĂRBAȚI

Coborîrea este cea mai veche 
competiție de schi alpin deoa
rece primul scop al schiorilor 
din Alpi era să coboare cit mai 
repede posibil din vîrful mun
telui în vale. Calitățile care 
joacă un rol decisiv în proba 
de ooborîre (în care se pot a- 
tinge viteze de peste 120 km 
pe oră) sînt: curajul, suplețea, 
reflexul (pentru a putea alege 
drumul cel mai scurt), o bună 
pregătire fizică, arta preparării 
(ceruirii) schiurilor și, în con
secință, o bună capacitate de 
alunecare.' Coborîrea figurează 
pentru prima oară în progra
mul olimpic ca probă propriu- 
zisă, la St. Moritz (1948). De 
atunci, a devenit apogeul com
petițiilor olimpice individuale, 
datorită beției vitezei, care cu
prinde pe concurenți ca și pe 
spectatori. Francezii Henri O- 
reiller și Jean Vuarnet, italia
nul Zeno Colo și austriacul Toni 
Sailer au fost marii învingători 
ai probei. Victoria cea mai netă

Proba de bob — două persoa
ne a fost inclusă în programul 
olimpic abia în 1932, cînd echi
pajul Statelor Unite a cucerit 
titlul final, urmat de elvețieni. 
Exact aceeași ordine s-a înregis
trat și în 1936, dar Elveția s-a 
revanșat copios în 1948, ocupînd 
primele două locuri, Înaintea 
Statelor Unite. In 1952, cei doi 
rivali au fost lăsați în urmă de 
echipajul Germaniei. In 1956, o 
nouă surpriză : titlul olimpic in
tră în posesia boberilor italieni, 
care cuceresc și medalia de ar
gint, în timp ce elvețienii tre
buie să se consoleze cu medalia 
de bronz. în 1960, la Squaw 
Valley, americanii refuză să a- 
menajeze o pîrtie de bob, moti- 
vind că sînt prea puține în
scrieri. La Innsbruck, în 1964, 
își înscrie numele în palmare
sul cîștigătorilor o nouă țară : 
Marea Britanie, urmată de 
două echipaje italiene.

CONTROLUL
ANTI DOPING...

...a intrat în acțiune prompt, 
imediat dupâ încheierea cursei 
de 30 km. Au fost supuși 
examenului 10 sportivi, primii 
6 clasafi — în 
tor — și alfi 4, 
la sorfi. Comisia 
tuat analizele nu
citații nici un comunicat. Pro
babil câ totul a fost în or* 
dine...

mod obliga- 
prin tragere 
care a efec- 
a dat pubii-

Prima medalie de aur

FRANCO NONES
• Circulația automobilelor par

ticulare este Interzisa pe toate 
șoselele care leagă Grenoble de 
stațiunile olimpice. In schimb, 
organizatorii Jocurilor au pus la 
;dlspozițla sportivilor, ziariștilor, 
oficialilor și, firește, spectatorilor, 
un număr impresionant de auto
vehicule : 750 de autocare, 500 de 
microbuze șl 400 de autoturisme.

• Marți seara —în jurul orei 
20 — cînd flacăra olimpică a 
ajuns la Autrans, cartierul gene
ral al schiorilor angajați în pro
bele nordice, curentul electric a 
fost întrerupt în această mică 
stațiune alpină.

Locul lampadarelor, al becurilor, 
a fost luat, atunci, de mii de lu
minări puse la toate ferestrele șl, 
în licăritul lor, vînătorii de mun
te au urcat pe crestele muntelui 
Vercors, unde au aprins mari 
focuri de tabără.

Se spune — șl biatloniștil noștri 
o pot confirma — câ, în aceste 
clipe, Autrans-ul a cunoscut o 
atmosferă aparte, plină de poezie.
• Febra Jocurilor Olimpice nu 

i-a cruțat nici pe creatorii din 
celebra industrie franceză a par- 
fiimurilor. Firma „Caron“ a lansat 
cu acest prilej „trusa olimpică" 
alcătuită dintr-un flacon de apă 
de toaletă și un flacon de soluție 
de folosit după bărbierit numită 
„Pentru un bărbat". Trusa a fost 
concepută într-un format practic

pentru a-și găsi ușor locul într-o 
sacoșa de sportiv sau intr-un ruc
sac de alpinist.

• Un film dedicat schiului, dar 
nu atît laturei lui competlționale 
ci frumuseții lui, desăvîrșită de 
farmecul inefabil al naturii, a 
început să ruleze pe ecranele din 
Paris și din alte orașe franceze, 
în săptămîna de început a Olim
piadei albe.

Este vorba despre „Vraja schi
ului", o peliculă realizată de aus
triacul Willy ~ 
bucură de un 
excepționali : 
Toni Sailer, 
Perillat ș.a.

Acest documentar a fost distins 
cu premiul întîi la cel de-ai 22-lea 
Festival internațional al filmului 
sportiv de la Cortina d’Ampezzo.

• Contele de Beuamont, preșe
dintele Comitetului Olimpic Fran
cez, și colonelul Crespin, n-au pu
tut intra la centrul de presă pen. 
tru că nu aveau lipite fotografiile 
pe cărțile lor de identitate. Sim
paticul polițist care ne păzește de 
curiozitatea publicului nu i-a „re
cunoscut” șl i-a oprit la ușă. Nu
mai prin intervenția șefului birou
lui de presă s-au lămurit lucru
rile. Totuși, polițistul a replicat 
șefului biroului 
■mi-ați spus chiar 
nimeni ss intre 
în regulă

de .presă : „Nu 
dv. să nu las pe 
fără legitimație

Așteptînd încrezători întrecerile de „perechi" Ludmila Belousova
fi Oleg Protopopov ne oferă această glumă fotografică

O veche cunoștinfă de la Poiana Brașov

Franco Nones s-a năs. 
cut la 1 februarie 1041 
(a împlinit, zilele tre
cute, 27 de ani) într-o 
mică și pitorească loca
litate din provincia 
Trento, Castello di 
Fiemme. Schiul l-a a- 
tras din copilărie și 
afirmîndu-se în con
cursurile locale. Nones 
s-a înscris într-o exce
lentă școală de schi 
care se numește „Fla
căra de aur din Pre- 
dazzo“. In anii 1964-1966 
cucerește titlurile de 
campion al Italiei in 
probele de 15 și 30 km, 
iar in 1967 cîjtigă pro
ba de 50 km. Ștafeta

clubului său, din care 
a făcut și Nones parte, 
a obținut de patru ori 
titlul de campioană a 
Italiei. La J O. de la 
Innsbruck, Nones a fă
cut parte din ștafeta 
țării sale, sosită pe lo
cul 5, Iar în proba de 
15 km s-a clasat pe lo
cul 10. La campiona
tele mondiale din 1966, 
de la Oslo, ștafeta Ita
liei avînd pe Nones în 
ultimul schimb a cuce
rit medalia 
La aceeași 
el a ocupat 
proba care
aducă, la

de bronz, 
competiție, 
locul 6 in 
avea să-l 
Grenoble,

R E Z I C E
Clasamentul (neoficial) O PATINAJ ARTISTIC O SCHI FOND

pe medalii și puncte
INDIVIDUAL FEMININ

30 KM (7. II.)

mult dorita medalie de 
aur.

După succesul 
Nones a declarat 
mentatorului televiziu
nii italiene că victoria 
repurtata este o încu
nunare tîrzie a unei ac
tivități îndelungate pe 
pîrtiile de schi, a cali
tăților sale

Nones are 1,68 
înălțime, 62 kg, este 
căsătorit.

★
Este Interesant 

știut că in 1963, Franco 
Nones a fost oaspete al 
țării noastre, partlci-

de

pind la „internaționa
lele" de schi din Poiana 
Brașov, In proba de 15 
km ei a sosit pe locui 
4, după Marcello De 
Dorlgo, Giuseppe Stei. 
ner (ambii Italia) și Pe
tre Dinu (România).

PROGRAMUL ZILEI

Tiparul : L .Informația*, sir. Brezoianu 23—25.

AUR ARGINT BRONZ IV V VI To
ta

l 
pu

nc
te

ITALIA i <»» — - 1 
<«). - 3

NORVEGIA - 1 - - - 1

FINLANDA - - 1 
(41 r- 8

U.R.S.S. - - 1
(3) - - S

1. Peggy Fleming (S.U.A.) 
373,4 p ; 2. Gabriele Seyfert 
(R.D.G.) 343,0 p ; 3. Beatrix 
Schuba (Austria) 340,7 p; 
4. Albertina Noyes (S.U.A.) 
340,7 p ; 5. Hanna Mașkova 
(Cehoslovacia) 329,4 p; 
6. Sally-Ann Stapleford (An
glia) 317,3 p ; 7. Zsuzsa Alma- 
ssy (Ungaria) 315,6 p ; 8. Pa
tricia Dodd (Anglia) 315,0 p; 
9. Karen Magnussen (Canada) 
314,0 p; 10. Kumiko Okawa 
(Japonia) 311,5 p;... 31. Bea
trice Huștiu (România) 228,1 
p (clasament după 2 figuri 
impuse).

1. FRANCO NONES (Italia) 
1 h 85:38,2 — campion olim
pic, 2. Odd Martinsen Nor
vegia) 1 h 36:28,9, 3. Eero (Man
ty ranta (Finlanda) 1 h 86:55,3, 
4. Vladimir Voronkov (U.R.S.S.) 
1 h 87:10,8, 5. Giulio de Flo
rian (Italia) 1 h 87:12,9, 6. Ka- 
levi Laurila (Finlanda) 1 h 
37:29,8, 7. Kalevl Oikarainen 
(Finlanda) 1 h 37:34,4, 8. Gun
nar Larsson (Suedia) 1 h 
87:48,1, 9. Walter Demel (R. F. 
a Germaniei) 1 h 37:49,2,

Au luat startul 69 concu- 
renti, 66 terminînd cursa.

în cursa de coborîre non
stop cel mal bun timp l-a rea
lizat austriacul Nenning, 
2:18,25.

Stade de glace ora 8,30—10

Chamrousse Ora 13—15

Alpe d’Huez

Cehoslovacia

Norvegia
Patln. Municipal ora 21.30

Ehipaje de 8 persoane
— Manșa i
— Manșa II

Nenning. Zimmermann 
(Austria), Killy (Franța), 
Bruggman (Elveția)

Italia, România, R.F.G.,
Austria

Villard-de-Lans ora 9—12

Enderlein și Tierrlicii 
(R.D.G.), Turner (Austria), 
Gordon (Polonia) — FEMI
NIN
Matlak (Polonia), Kohler și 
Bonsack (R.D.G.), Feist- 
mantl (R.F.G.) — MASCU
LIN

GRUPA A
R.F.G,

janada — Finlanda
Stade de glace ora IS
Stade de glace ora 22

Cehoslovacia 
Canada...........

GRUPA B
Norvegia — Franța

l=?=R
tj^

Figur! Impuse 
femei

Bărbați

Individual 
Manșa I 

I — Manșa II


