
TOINI GUSTAFSSON,
cea mai rapidă alergătoare pe schiuri

Se aștepta, 
să vină din 

scandinave 
sovieticelor, 

cine să

Autrans a cunoscut azi dimi
neață o mare animație în jurul 
celei mai dificile probe de 
schi fond rezervată schioarelor. 
Este inutil să vă spunem că 
insuccesul sportivilor nordici a 
produs și în tabăra fetelor o 
agitație deosebită, 
acum, ca revanșa 
partea schioarelor 
pe care. în afara
nu avea — de fapt 
le concureze. Totuși, nici sur
prizele nu fuseseră excluse din 
calculele care au precedat 
proba.

Starea timpului a fost exce
lentă, deși, în aceeași dimi
neață, chiar la ora 10, probele 
alpine de la Chamrousse se 
mai aflau sub semnul întrebă
rii.

Sportivei Gudrun Schmidt 
(R.D. Germană) ii revine misiu

I

activ, 
sovie- 
punc- 
foarte

ASTĂZI MANȘELE DECISIVE LA BOB

Monsieur Ski" rămîne o expresie

I

nea (ingrată) de a porni prima, 
avînd-o în spate pe suedeza 
Barbro Tano și pe concurenta 
Velișka Pandeva (Bulgaria), a- 
lături de care nu putea face o 
cursă prea îndrăzneață (de 
altfel toate cele trei participan
te, despre care am amintit, au 
terminat sub locul al 10-lea).

Pe prima parte a traseului se 
impun sovieticele Kolcina, Ku
lakova și Smirnova care alcă
tuiesc un trio foarte 
Rînd pe rînd, sportivele 
tice trec pe la diferitele 
te ale traseului în timpi
buni. Redutabile se dovedesc 
și sportivele suedeze.

Antrenorii concurentelor, 
unii dintre ei chiar soții aces-

Totdeauna capricioasă, mereu 
sub semnul incertitudinii, proba 
de bob nu-șl dezminte tradiția 
nici la această ediție a Jocurilor 
Olimpice. Intrăm în <a patra zi și 
nu se poate prevedea încă dacă 
vom cunoaște, sau nu, sîmbătă pe 
campioni.

Speranțele noastre la J.O. stat, 
în primul rînd, legate de boberl, 
care ne promit o mult așteptată

...L. ■21'1 m, f

Sub
semnul
întrebării...

i
i
i
i
i

tora, fug de la un punct la al
tul al traseului și aduc frîn- 
turi de vești. Foarte multe con
tradictorii. Pînă cînd cronome- 
trul oficial anunță prima tre
cere la 5 km, care este în a- 
vantajul suedezei Toini Gus- 
tafsson, realizatoarea timpului 
de 18:55,0, urmată de finlande-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ludmila Titova, campioana olimpică a probei de patinaj viteză 
pe 500 m, primește, după victorie, îmbrățișarea antrenorului său. 
(Amănunte în pagina a 4-a)

medalie (ar fi prima) la o Olim
piadă albă. Șl, pînă acum, cuplul 
Ion Panțuru — Nicolae Neagoe ,a 
evoluat la înălțimea reputației 
sale internaționale, menținîndu-se 
pe primul plan al întrecerii.

Desfășurarea primei manșe o 
cunoașteți, ați urmărit-o parțial 
pe micul ecran. Vom adăuga doar 
că, după ce legătura televiziunii 
a fost deconectată, cel de al doi
lea echipaj românesc (Romeo Ne- 
delcu — Gheorghe Mattel) s-a răs
turnat în apropierea liniei de. so
sire și n-a mai putut lua startul 
în manșa a doula. Din fericire ac
cidentul nu s-a soldat cu urmări 
grave.

Joi, sub lumina strălucitoare a 
reflectoarelor s-a disputat și ce,a 
de a doua manșă. încheiată mult 
după miezul nopții. A fost din 
nou o întrecere extrem de rapi
dă, în care au excelat sportivii 
vest-germani (Floth — Bader). A- 
tacînd cu siguranță și cu mare 
curaj partea finală a pîrtiei, ei 
stabilesc cel mai bun rezultat ral 
acestei manșe — 1:10,43. Echipajul 
R.F.G. a exploatat Ia maximum 
numărul ideal de start : 6.

Favorlții, italienii Monti — De 
Paoli, au efectuat din nou o co- 
borire bună, dar mai prudentă, 
sosind iarăși ............... _
au „mers" și 
Dirnthaler), 
treilea timp : 1:11.26.

Reprezentanții noștri au luat un 
start mal slab (4,67 s pe primii 30 
m. față de 4,48 cît a avut Italia I, 
4.52 s — Elvețlia I, 4,53 s — R.F.G. 
și Austria), in plus ei s-au deze
chilibrat la foarte dificilul viraj 
13, pierzînd prețioase sutimi de 
secundă.

Se pare, de altfel, că virajele 12 
și 13 produc cele mai mari griji 
concurențijor. Aici .au ezitat 
Monti și Panțuru, aici s-au răs
turnat Nedelcu și Mattel și a fost 
proiectat din bob frînarul echi
pajului Canada II. Au făcut ex-

sub 1:11,00. Excelent 
austriecii (Thaler — 
autorii celui de al

Echipajul României de bob 2 persoane (Panțuru—Neagoe/

1. JEAN-CLAUDE KILLY 2. G
departajați de sutimi de secundă.

UY PERIL
la coborîre 1

I

Telefoto : UPI—Ager.pres

Amînarea, de citeva 
ori, a cursei de coborîre, 
a creat in mjlocul con-

curențilpr .— și mai ales 
la aceia cu șanse la pri
mele locuri — o evi
dentă stare de nervozi
tate. tn \ discuțiile avute 
aseară, ei și-au exprimat 
aproape în unanimitate 
părerea că o surpriză se 
poate produce, dar că, în 
orice caz, învingătorul 
va fi ales numai din gru
pul schiorilor francezi sau 
austrieci.

Jean-Claude Killy a 
avut de suportat cel mai(Continuare în pag. a 4-a)

Stade de glace ora 20.30—2*

Chamrousse ora 13—15

Autrans ora 9.30—11

Austrans ora 14—16

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA

GUMMERSBACH
Municipal ora 21.30Patin. Norvegia LA HANDBAL11

Alpe d'Huez ora 21,00— manșele III și IV

Sfade
Stade

de glace ora 13 
de glaee ora 16.30

Măntiranta (Finlanda) 
Martinssen (Norvegia) 
Nones (Italia)

Italia
R.F. a Germaniei 
România
Marea Brltanle

Cehoslovacia 
Suedia

Keller (R.F.G.) 
Artiuhov (U.R.S.S.) 
Kălin (Elveția)

M. Goitschel (Franța) 
Pall (Austria) 
Greene (Canada) 
Bochatay (Elveția)

.Inelul de gheață" 
ora 10—11,30

Eroii probei de coborîre: Jean-Claude Killy și Guy 
Perillat după marele lor succes

Telefoto : UPI—Agerpres

Cehoslovacia — Fin
landa

Suedia — R.D.G. 
GRUPA B

Norvegia — Japonia

Kaiser (Olanda)
Holum (S.u.A.)
Titova (U.R.S.S.)
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Femei 1 500 m

Femei, figuri litiere Fleming (S.U.A.) 
Seyfert (R.D.G.) 
Mașkova (Cehoslovacia)

Femei

mult această. tensiune, și 
el a considerat — de alt
fel ca și antrenorii lotu
lui francez — că încă o 
amînare s-ar fi repercu
tat direct, mai ales în ce 
privește performanța 
campionului mondial.

In cursul dimineții, 
pînă în jurul orei 11, încă 
nu se luase o decizie a- 
supra efectuării oficiale 
a probei. Vîntul puternic 
din față, care putea să 
influențeze serios direc
ția de coborîre a schio
rilor (finind seama de 
faptul că pe anumite por
țiuni se depășea viteza 
de 110 km la oră), jus
tifica reținerea tehnicie
nilor. Pînă in cele din 
urmă, proba s-a disputat. 
conform programului pre
stabilit și încă de la în
ceput, după cei trei des
chizători de pîrtie, concu
rentul cu nr. 1, francezul 
Guy Perillat reușește (cu 
1:59.93) să coboare sub 
cele două minute consi
derate plafon maxim in 
ceea ce privește perfor
manța pe această pistă. 
Apoi, timpii următorilor 
coborltori nu se mai a- 
propie de rezultatul fran
cezului, scăzind pe mă
sură ce numărul de or
dine se mărea. Astfel in
cit campionul Killy, a- 
vînd nr. 14, nu pare să 
mai aibă șansa de a-l de
trona pe compatriotul 
său. Este interesant sub 
acest aspect faptul că cel 
de-al doilea timp înainte 
de coborîrea lui Killy a- 
parținea elvețianului Da
niel Daetwyler și depășea
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IBărbați, 15 km

Trambulina 70 
tru combinată

mpen- 
nordică

STEAUA - VfL
A -

Astăzi și mîine, in sala Steaua VfL 
dă

STARTURILE ATLEȚILOR SENIORI
Cea mai așteptată întrecere 

atletică de sală, concursul re
începe 

sala 
vor

publican al seniorilor, 
astăzi după-amiază, în 
Steaua. Printre cei care 
pul ea fi urmăriți evoluînd se 
numără campionii republicani 
Șerban Ciochină (triplu), Vio
rica Viscopoleanu (lungime F), 
Șerban loan (înălțime), Ana 
Sălăgean (greutate F). Nicolae

Perța (garduri), Valeria Bufanu 
(garduri F), Virginia Bonei 
(înălțime F), precum și alți a- 
tleți de valoare.

Astăzi, concursul începe de 
la ora 15, iar mîine, de la ora 
8.30.

★
Ieri a părăsit Capitala, ple- 

cînd spre localitatea Formia

(Italia), maestrul sportului. Io
sif Naghi, recordmanul țării la 
aruncarea discului (59,49 m).
Atletul român va efectua — 
pentru o scurtă perioadă — an
trenamente alături de cunoscu
tul discobol italian Silvano Si
meon, deținător al unei per
formanțe de 61,72 m în sezo
nul trecut.

Deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni" la 
handbal masculin, forma
ția vestgermană 
GUMMERSBACH
astă-seară în sala Flo- 
reasca, începînd de la 
ora 19, replică campioa
nei noastre naționale, 
STEAUA. Meciul, con- 
tînd ca primă manșă a 
sferturilor de finală ale 
„C C.E constituie un 
punct de atracție pentru 
toți iubitorii handbalului. 
Va reuși Steaua să cîș- 
tige meciul ? Și dacă o 
va face, va lua avansul 
necesar pentru alungarea 
grijilor în partida retur ? 
Iată întrebări la care

vom găsi răspuns numai 
după ce arbitrul ceho
slovac. ing. Ștefan Nemec, 
va fluiera sfîrșitul în- 
tilnirii. Oricum, este de 
prevăzut o întîlnire pal
pitantă.

Programul din sala 
Floreasca se deschide la 
ora 16,40. cînd lotul na
țional feminin va susține 
o întilnire de antrena
ment cu Textila Buhuși. 
La ora 17,45 este progra
mată o partidă din „Cupa 
F.R H.“ — Rapid Bucu
rești—Șc, sp. Tg. Mureș 
(f), iar la ora 19 meciul 
Steaua—VfL Gummers
bach.

...au început anul acesta 
într-o atmosfarâ puțin 
obișnuită, creată de cele 
citeva discuții care au 
premers concursurilor 

J propriu-zise. Printre ele 
s-au enumerat, pe lîngă 
discuția, devenită — pe 

alocuri — furioasă, in ceea ce pri
vește mărcile de fabricație ale mate
rialelor sportive, și acțiunea anti
doping, ca și cercetarea, delicată sub 
toate aspectele, a feminității. Toate cele 
trei chestiuni dezbătute de forurile su
perioare ale Comitetului International 
Olimpic, dar și publicarea prin interme
diul presei, al radioului și al lelevi- 
ziunii, cu angrenarea directă a spor
tivilor și antrenorilor lor la discuții, 
au tulburat o ambiantă, care prin de
finiție se pretinde pură și desprinsă 
de meschinării de otice fel, de iregu
larități, ca și de suspiciuni, mergînd 
pînă la neqarsa însăși a unor. carac
tere fiziologice.

Desigur, la prima vedere, toate cele 
trei asoecte, și îndeosebi dopingul și 
cercetarea feminității, se înscriu tocniai 
pe linia purității olimpice, a grijii fată 
de soortivul aflat la start și pentru 
egalitatea condițiilor de participare în 
concurs.

lată însă că părerile sînt și în această 
privință împărțite și nu numai între cei 
care decid, sub raport sportiv, asupra 
necesității controalelor amintite, ci chiar 
între medici și oameni de știință, spe
cializați în domeniile respective. Așa, 
de pildă, controlul feminității, prin ana
liza biologică, nu este considerat in 
mod unanim drept un criteriu indubi
tabil, cum și consumul unor anumite 
substanțe, în condițiile altitudinii nu 
înseamnă penlru toți savantii doping, 
ci tratament absolut necesar și adecvat 
activității organismului la înălțime, ma> 
ales pentru femei, în virtutea cunoscu
telor modificări fiziologica.

Desigur, discuția rămîne deschisă, 
regretul unanim fiind acela că aseme
nea probleme nu și-au putut găsi re
zolvările înaintea Jocurilor Olimpice.

Dar, trecînd pesle momentele penibile 
pe care sînt nevoifi să le sufere, în 
special concurentele, ceea ce ni se pare 
cel mai trist este faptul că suspiciunea 
a pătruns și în templul Olimpiadei, 
urîtindu-i altarul său de încredere, cinste 
si onoare. Sîntem conștienti de faptul 
că lupta pentru victoria atît de mult 
dorită poate duce la excese dar, în 
același timp, nu putem accepta ca toate 
organizațiile sportive să stea sub 
semnul îndoielii. în fond, dacă aici au 
ajuns lucrurile, cum mai putem crede 
în omologarea racordurilor de tot felul, 
la atletism sau la tir, să spunem, dacă 
nu se acordă, apriori, investitura de 
încredere celor care în toate țările 
afiliate federațiilor internaționale și re
prezentate în Comitetul International 
Olimpic, practică pasiunea dezinteresată 
a activității sportive ?

După gîndul nostru, spiritul olimpic 
trebuie râspîndit, proliferat cu insis
tență, foarte riguros, cu devotament 
continuu. El nu poate constitui un pri
vilegiu, al indiferent cărui for, ci trebuie 
să ffe un bun comun, definitoriu, tocmai 
prin generalizare.

Cum se va reuși aceasta, dacă aici, 
la Olimpiadă, se pune sub semnul 
întrebării onestitatea celor care îi se
lecționează pe cei mai buni sportivi, 
încredintîndu-le onoarea de a-i repre
zenta pe toate compartimentele lor ?

Pentru a cîstiga încrederea cuiva, 
cere mai întîi să i-o acordăm pc 

noastră.
se 
a

Grenoble, 9

Emanuel VALERIU

februarie.

proba de 30 km fond.P. S. După . ____
primii 10 concurenți, în ordinea sosirii, 

, con- 
plus

s-au supus imediat, fără proteste, 
traiului anti-dopinq. O opțiune în 
pentru reabilitarea încrederii.
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Cornel Oțelea șutează necruțător la poartă. Cite din „bombele" sale vor 
străpunge astă-seară apărarea echipei Gummersbach ?



î
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Pentru prima dată avem prilejul să con
templăm în sticla fermecată o succesiune 
de: imagini „pe viu" de Ia olimpicele 
d_e iarnă. Senzația este copleșitoare, în 
ciuda numeroaselor nepotriviri între pro
gramul anunțat și ceea ce ni se oferă. 
Practic, publicul în halat și papuci vede 
mai mult, mai divers, mai amănunțit decît 
fericiți! de la fata locului, tracasați în 
plus de capriciile acestui februarie emina
mente năzuros. Vom reproșa toluși cutiei 

< cu minuni zgîrcenia în materie d,e hochei 
|: —■ de _ departe cel mai atractiv capitol
f competifioncil — remareînd în. schimb ți

nuta excelentă a comentatorilor noștri, 
bine informați, punctuali și, amănunt esen
țial, mai atenți ca oricînd la proprietatea 
cuvîntului rostit. O singură excepție, expli
cabilă prin influenta lexicului francez : la 
schi, ca și la bobsleigh, nu poate fi vorba 
de _ pistă, ci de pîrtie, termen consacrat 
îh jargonul de specialitate autohton.

Apropo de pîrtie —nu știu ce păr,ere 
or. fi avînd concurenții, însă pentru noi, 
cei de acasă, mult lăudata amenajare de 
la Alpe . d’Hupz, foarte aspectuoasă de. 
altminteri, a constituit o decepție. Sînt 
greu de suportat frecventele întreruperi 
pentru repararea traseului, mai ales în 
preajma miezului . nopții. Imaginați-vă că 
isprava canadienilor, care au zmuls o 
felie de taluz cît două boburi la un loc,

ar fi fost imitată cks alte cîteva echi
paje și veți deduce iesne că prima jumă
tate a întrecerii avea 4oafe șansele sâ se 
prelungească pînâ la, cîntăiori... Ca să 
nu mai vorbim de repercusiunile grave pe 
care asemenea ruperi de ritm le ou, 
volens-nolens, asupra configurației clasa
mentului ! Păcat — cu atit mai mult cu 
cît bobul era, precum știm, unica probă 
în care_ puteam emilf? veleități la supre
mație. în orice caz, Panțuru și Neogoe 
merită admirația unanimă pentru energia 
și curajul de care au dai dovadă, într-o 
companie dintre cele mai selecte.

Hocheiș-tii, în accentuat decîîn după ex- 
. peditia transatlantică, evoluează modest 

în grupa secundă. De fapt, nici nu trebuia 
să năaăijauim la performanțe superioare: 
ultimele verificări prD.oțmpicș au dovedit 
că stăm exact așa cum era de prevăzut. 
Cam usturător, totuși, rjcel 0—1 din ba- 
rcjul cu vest-germanii.„ Aud că, după 
meciul cu pricina, un Wștriori pripășit pe 
lingă anumite oficine sonore, s-ar fi arătat 
îngrijorat de criticile pe cafe le vom for
mula în consecință la adresa reprezen
tanților noștri. O dovpdă în pluș că 
umorul limfatic nu se ameliorează prin 
schimbări de altitudine și atitudine... Deh !

Dan DEȘLIU
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INTERESANT
EXPERIMENT

ȘAHIST
de 
de

în vedeiea alcătuirii 
nationale) are toate 

să rămînă memorabil, 
seamă pentru experi-

ț i.
In aceste zile, guvernate 

zodia olimpică, nici nu-i 
mirare că un foarte intere
sant ceri curs de șah din Capi
tală- trece neobservat. Deși, la 
actuala ediție, tradiționalul tur
neu al maeștrilor (o însemnată 
selecție 
echipei 
șansele 
Mai cu
mentul pe care-1 constituie.

Un nou sistem de punctaj, 
imaginat de organizatori, în
cearcă să combată atitudinea 
de... non-cembat, manifestată 
astăzi — la orice nivel 

—în lumea șahului și care 
creează sportului minții pro
bleme cu nimic mai spinoase 
decît acelea ridicate de tac
tica betonului în fotbal.

Așadar, în vederea „acti
vizării", se. acordă 3 puncte 
p'fehtru victorie, 1 punct pen-

Nr. 89 (5523)

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

A ARBITRILOR DE POLO
In saloanele hotelului Car- 

pați, din Brașov, au început 
ieri lucrărif-e celei de a II-a. 
conferințe internaționale a ar
bitrilor de polo pe apă, orga
nizată de E.W.P.C., la care par
ticipă 35 de arbitri, din 18 țări.

In prima zi au fost discutate 
două probleme: a) stabilirea 
manierei de arbitraj in vederea 
turneului olimpic din Mexic; 
b) propuneri pentru modifica
rea regulamentului. în scopul, 
dinamizării jocului. /

Fază din meciul Steaua-Viltorul Bacău. La blocaj voleibaliștii băcăoani

„Cupa 16 Februarie14

STEAUA ȘI RAPID ÎNVINGĂTOARE CU 3-0

Competiția voleibalistică, „Cupa 
16 Februarie" a început vineri, în 
sala Giulești din Capitală, cu dis
putarea meciurilor Steaua — Vi
itorul Bacău și Rapid — Zelezni- 
ciar Belgrad.

în prima întîlnire, încheiată cu 
3—0 (16, 8, 8) pentru Steaua, cam-

Din nou, la rugby!

Prima competiție a anului—„CUPA DE IARNA44

1

tpi remiză și (bineînțeles) zero 
ps*n<rtj pârtida pierdută.

trei runde reprezintă, de- 
siguf,

■ fur-riîzâ argumente în sprijinul 
unei concluzii. Dar, se poate 
întrevedea de pe acum că 
venerabilii „campioni ai remi- 
zeldr" nu vor putea răzbi în 
condițiile noii formule. Ceea 
cS i-a determinat, chiar și pe 
virtuoșii egalităților incolore 
(cum ar fi, de pildă, Reicher 
sau Mititelu), să treacă la re
considerarea stilului ofensiv.

Punctajul convine de mi
nune dr. Troiânescu, vechi iși 
convins adept al luptei pe ta
blă de șah, care — acumu- 
lîrtd la start două victorii (Bo- 
tfez și iNeaihțu) — s-a instalat 
cdrifdfMbil în frunte.

• lata plutonul fruntaș : Tro- 
lanescu 7 p., Mititelu 5 p., 
Ungureânu 4. p. (1). Radovici 
și Ghizdavn 4 p., Reicher 3 p. 
(1) fete. țV. Ch.)

„Relache“-ul din rugby se a- 
propie de sfîrșit. Duminică 18 
februarie vom putea viziona 
primele meciuri organizate — 
ca de obicei la început de se
zon — în Capitală.

Este vorba de o competiție 
inițiată de către comisia orășe
nească de rugby și dotată, cu 
„Cupa de iarnă". Participante
le, in număr de 8 — în marea 
majoritate a cazurilor echipe 
de categoria A — au fost gru
pate în două serii, după cum 
urmează : •

® SERIA A : Grivița Roșie, 
Gloria, Constructorul 
Constanța;

» SERIA B : 
Steaua, Progresul și

Meciurile etapei I, 
programate pentru
viitoare, au fost stabilite prin 
tragere la sorți. Vom avea pri
lejul să urmărim partidele: 
Grivița Roșie — Gloria, Con
structorul — Farul, Dinamo — 
Progresul și Steaua — Rapid.

în etapa următoare (din 25 
februarie) vor juca învingătorii 
și învinșii între ei.

După aceea, în ultima etapă 
(3 martie), sistemul de desfășu-

și Farul

Dinamo,
Rapid, 
care sfat 
duminica

prea puțin pentru a

rare a jocurilor se va modifica 
din nou : prima clasată din se
ria A va juca cu prima clasată 
din seria B, cea de a doua cla
sată din seria A cu cea de a 
doua clasată din seria B ș.a.m d.

Era singura posibilitate de a 
încheia competiția numai ta 
trei etape, așa cum au cerut și 
delegații echipelor participan
te. Aceasta în ideea ca ptriă la 
data de 17 martie, cînd se va 
da startul în „Gupa primăverii", 
prima Stfoapetiție oficială orga- 
nizată sub egida federației de 
specialitate, echipele . 
teștene să poată avea' o 
perioadă de răgaz.

Alte amănunte privind 
de iarnă". în prinsa - .
jocurile vbt avea o durată de 
60 de minute (cite două repri
ze a 30 de mirnrte). în etapa 
a II-a, durata va crește la 70 
de minute (fiecare repriză ti" 
ind de cită Sg de minute), Abia 
in tiftiifiâ etapă meciurile se 
vor desfășura timp de 80 de 
minute. Deci, jucătorii vor fi 
supuși unui regim progresiv de 
efort.

Se precizează, de asemenea, 
că în tot timpul jocului se pot 
schimba jucători. In acest fel 
participantele 
litatea să-și 
cit mai mare 
gul lot.

O altă clauză 
caz de egalitate 
partajarea șe va

cu numărul de încercări înscri
se. Este evident: organizatorii 
s-au gîndit (și bine au făcut) 
să încurajeze jocul deschis. In 
fine, pentru a stimula și pe 
conducătorii jocului, organiza
torii vor acorda un premiu pen
tru cel mai bun arbitraj.

Și o ultimă precizare : toate 
meciurile vor avea loc pe sta
dionul clubului Constructorul 
din Șoseaua Olteniței.

ASTĂ-SEARÂ

CONSTRUCTORUL
PRISTÂI RUSSE

LA BOX
iu. 
vor
in-

Astă-seară,. de la ora 19, 
bitorii boxului din Capitală 
avea prilejul să vizioneze o 
teresantă întîlnire internațio
nală, în cadrul căreia vor evo
lua formațiile Constructorul 
București și Pristai Russe 
(Bulgaria). Programul este ur
mătorul : C. Lucian—P. Rados- 
lavov; V. Ivan—V. 
P. Par as chiu—C. 
Ispaș — Șt. 
Manea — S. 
yari — S.
Dumitrescu—Vasiliev ; C. Stan- 
ciu—Hazarov ; I. Pavel—Volvo- 
jan; G. Grecu—Kirilov : I. Ilie— 
Zaiăenov ; T. Ivan—Zvetanov; 
M. Gheorghioni—Ejtimov.

Gala va avea loc în sala Ca
sei de Cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu (Calea 
Șerban Vodă nr. 213).

Velikov;
Ivanov; Șt. 

Garvalov ; Gh. 
Kolev; I. Mag- 
Nedelcov; V.

vor avea posibi- 
rodeze un număr 

sportivi, între-de

Din inițiativa asociației spor
tive Energia Paroșeni și ă 
miletului sindicatului de 
I.E.C.P., la Paroșeni a avut 
recent un reușit concurs 
popularizare a schiului. La 
treceri, care s-au desfășurat
apropierea localității, la Soho- 
dol (cota 600), au fost prezenți 
30 de schiori (fondiști) de la 
Energia Paroșeni și Minerul 
Lupeni. Primii clasați: fond 15

co- 
la 

loc 
de 
în- 
în

km seniori — I. Magheru (E- 
nergia); 16 km juniori mari — 
B. Torok (Energia); 5 km ju
nioare mari — Maria Imlîng 
(Energia); 3 km junioare mici 
— Iuliana Sieht (Minerul). După 
încheierea concursului, organiza
torii au înmuiat primilor trei 
clasați diplome și premii con- 
stînd din obiecte de artizănât.

pionii au primit aceeași replică 
hotărîtă din partea băcăuanilor ca 
și în memorabilul meci din turul 
campionatului, cîștigat de sporti
vii bucureștdni cu ș—2. De data 
aceasta, însă, voleibaliștii de la 
Viitorul au avut de înfruntat un 
adversar mai în formă, mal de
cis decît în confruntarea anterioa
ra și fatr-un stadiu de pregătire 
mai avansat.

în primul set, campionii au în
ceput bine, eonducînd cu 8—1 șl 
apoi cu 13—8. Finalul, îh care bă
căuanii au avut o puternică re
venire, a fost însă drrim.atlc, cu 
multe schimburi de servicii, vic
toria surîzînd cînd unei echipe, 
cîhd alteia. Pînă la urmă, supe
rioritatea tehnică a bucureștenllor 
și-a spus cuvîntul. în setul urmă
tor echilibrul s-a menținut pină 
la scorul de 5—5, cînd Steiaua s-a 
detșșat ca urmare a unul joc 
foarte tare în atac. Formația 
bucureștaană a dovedit că este în 
ascendentă în ajunul reluării cam
pionatului.

S-au remarcat : Barțha, larga și 
Binds de la Steiaua, respectiv, 
Redhic șl Moșescu. A arbitrat 
bine N. Mateescu ajutat de N. 
Beciu.

viei și N. Stoici de Ia învinși. 
Corect arbitrajul cuplului D. Me
diani și z. patru.

Aurelian BREBEANU

învins 
în gala de aseară!

★
Cea de a doua partidă s-a ter

minat cu victoria Rapidului, de 
asemenea în trei seturi (11, 9, 5), 
după un joc în care voleibaliștii 
de la Zeleznleiar n-au creat difi
cultăți prea mari Învingătorilor, 
deși aceștia din urmă au folosit 
o formație întinerită, 
tehnic meciul ntî s-a 
valoarea 
mal ales 
modeste 
marcat :
DoBre de la învingători, Favlo-

Ca nivel 
ridicat la 
deschidere, 
a replicii 
S-au re-

celui din 
ca urinare 

a oaspeților.
Drăgan, Penciulescu șl

POLITEHNICA GALAȚI,
LA PARIS

Echipa masculină de volei 
Politehnica Galați va participa 
în zilele de 15—18 februarie 
la un turneu internațional ce 
se desfășoară la Paris. Vor 
mai evolua în capitala fran
ceză echipe din Cehoslovacia 
și Ungaria. Din 
țeană vor face 
alții, Udișteanu, 
și Kramer. (T. 
coresp.)

formația gălă- 
parte, printre 
Szocs, Ozun 

SIRIOPOL —

Numeroșii spectatori din sala 
Dinamo au asistat aseară la o 
frumoasă reuniune pugilistîcă,

Iată rezultatele: D. Glugea 
b.p. P. Petrescu ; Mihai Crăciun 
b.p. N. PornOi; FI. Cuculescu 
b.p. T. Nebunoiu; C. Murea 
b.p. N. Roșu • Gh. Andrei b.p. 
A. Moraru; N. Păpălău b. ab. 
2 N. Andrei ; Șt. Constantin b. 
ab. 2 D. Diaconescu; Gh. Stăn- 
cuț b.p. C. Negoescu; M. Du
mitrescu b.p. I. Crăciun, în cel 
mai frumos meci al galei; I. 
Olteanu b.p. P. Cîmpeanu ; Gh. 
Vlad b. k.o. 1 Gh. Fărcaș ; Gh. 
Stan b. p. C. Crudu (!); C. 
Buzuliuc egal cu Gh. Dumitru.

p. i.

CURSE DE BOB
LA COMARNIC !

în mica localitate Comarnic, 
de pe Valea Prahovei, bobul 
își trăiește o a doua tinerețe ! 
După cum se știe, cu ani în 
urmă aveau loc aici numeroase 
întreceri de bob și săniuțe. Da 
Comarnic și-au făcut ucenicia,

btieu- 
scurtă

„Cupa 
etapă.,

importantă: în 
de puncte, de
face ta raport

Bate de reținut din calendarul

ȘT. BALOI, eoresp, principal

Sever Dron a obținut cîteva rezultate bune în 
concursurile clin India. Printre învinșii săi se nu
mără și cunoscutul jucător indian Mukerjea

IA solicitarea ^^Wâetftaîul Fodoretîei 
rămâne de tenis, prof. AleX. Lăîărescu, nfe-â 
pus la dispoziție progrâmul competițiohal al 
primilor noștri tfnisinaBi, în luiîlfe cb ur-. 
mează.

Aflăm astfel eă Jucătorii naștr.i fruntași 
Ion Țiriac, Iile SJașțășfe și Sfevăr Dron vor 
rămîrie în Iftdiâ pină lâ sfîrșitul acestei 
luni. Ei vor mai participa la cîteva turne’e, 
printre care acelea de la Allahabad, Jaipur, 
Pradesh și Ahmedabad. După aceasta urmează 
o pauză competițională de aproximativ 10 zile, 
cînd cei trei emișâri âi noștri se vor în
toarce în patrie. Ei urmează să plece apoi in 

Occident, pentru a 
concura la cam
pionatele interna
ționale de tenis 
pe teren acope
rit de lâ Btu- 
selles (14-18 mar
tie).

Sezonul euro
pean in aer liber 

va fi abordat de tenismanii români pe Riviera 
franceză, unde ei sînt invitați să participe la 
trei concursuri: Cannes, Menton și Nisa. în 
luna aprilie sînt în vederea noastră participări 
la turnee în Italia și anume, la Catania și Pa
lermo. Pentru sfîrșitul lui aprilie, se prevăd 
meciuri de verificare a echipei reprezenta
tive, îh perspectiva participării României la 
„Cupa Davis". După cum se știe, întilnim in 
primul tur redutabila formație a Danemarcei 
(Jan Leschly. Torben Ulrich, Jan Llrich), meci 
care urmează să aibă Joc la București. F.R.T. 
infenționează să propună forului danez, ca 
date de disputare, perioada 28.IV-5.V.

Pentru competițiile amintite aci, sînt vizați 
următorii jucători: njaestrul emerit al spor
tului Ion Țiriac, campionul național Ilie 
Năstașe, Sever Dron și Petre Mărmureanu.

mai întîi pe săniuțe și apoi pe 
boburi rudimentare, o serie de 
sportivi care mai tîrziu au de
venit celebri nu numai la Si
naia ci și pe pîrtiile de peste 
hotare: Panțuru, Dragam ir.
Stoica, Beldica și alții.

Acum, la Comarnic, frumoa
sele tradiții renasc. Din iniția
tiva Consiliului asociației spor
tive Cimentul s-a trecut lă or
ganizarea concursurilor de să
niuțe și bob. S-a amenajat o 
pîrtie (accesibilă și ebneurenți- 

W Săniuțe) de 15ț>ft. m, cu 9 
Vifeje și 200 m diîfefență de 
nivel: Ultimul concurs care s-a 
desfășurat recent, s-ă bucurat 
de: un mare succes. "La proba 
de săniuțe s-âu întrecut peste 

eopii, iar la bob 2 și 4 
fost prezente 14,

1G0 d, 
persoane au 
respectiv, 12 echipaje. Iată și 
rezultatele tehnice: SANIU1E 
— copii pină la 11 ani: 1. Gh. 
Plumb 3:29,8, 2, I. Mierliță
2:33,9, săniuțe — copii pină la 
14 ani: 1. I, GMauș 2:34,4, 2. I. 
Moacă 2:37,0; BOB 2 PERS, 
niori: 1. t Voieu 2:29,5, 2. C. 
Potroanchenu 2:31,9; BOfâ 2 
PERS, seniori: 1. 1. Mușescn 
și I. PetrOanchenu 2:13,0, 2. Gb. 
Mincu și S. Mincu 2:28,0; BOB 
4 PERS, seniori: 1. I. Rotilă 
2:19,3, 2. I. Popa 2:25,9.

La desfășurarea concursului 
au adus o contribuție importan
tă profesorul de educație fizică 
Th. Neacșu, președintele asocia
ției sportive Cimentul, I. Dră- 
ghici, precum și Oficiul 
P.T.T.R. Comarnic, care a asi
gurat instalațiile necesare cro- 
nometrării curselor și infor
mării operative a spectatorilor.

GH. COTEI 
tehnician la Fabrica de 

ciment Comarnic
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...Șl ACUM CE FACEM CU GINO CATTANEO,

ERNST WEISS, GINO BONDAVALLI?

După aproape zece ani (7 iunie 1930) de cîna de
venise campion european, eucerind eentura de la 
Kid Oliva, Lucian Pbpeșeu aduce în tară uri nou 
titlu continental : al treilea. „Mănușa de âur“ ă re
devenit subiect de discuție, titlul este rivnit de toate 
„penele" bătrîriului continent, imediat după îneci, 
Dolhelm cere revanșa, jn „birlogul" său de la Bru
xelles. Lucian a acceptat, fără ezitare, dar piui, ac
cidentat la Berlin peste o iuriâ, renunță la proiect, 
amînîndu-1 pentru mai tîrziu.

Lâ pâtru săptămîni după ce a devenit campion 
european, Lucian Popeșeu își dă acordul pentru uh 
meci athical cu Gino Cattaneo la București. Italianul 
îl bătuse nu de mult pe Toma Aurel, după o luptă 
Înverșunată, pe care au terminatori amindoi cu arca
dele deschise. Cattaneo, ambițios, vrea sâ-1 doboare 
acum pe noul campion chiar la el aeasâ, pe ringul 
montat la arenă Venus. Dar Lucian n-arfe prea multe 
probleme cu Gino. 11 ține-n frîu cu ștînga, nu-i în
găduie să se apropie și cu toate eâ trece prlntr-un 
moment dificil în repriză a șasea, cînd recepționează 
cîteva laterale puternice, termină meeiul cu un avans 
confortabil de puncte. La 5 octombrie 1940 e solicitat 
să-1 înfrunte la Belgrad pe germanul Erzereich. Lu
cian cîștigă și acest meci, lâ puncte, după zece re
prize echilibrate. 24 aprilie 1941. Lucian boxează cu 
Sandu Ion. Campionul european șl-a luat obiceiul 
să-i s.sîcîie" pe Sandu ion, încă de la cîntar. Ii 
spune, ea de obicei: „Ai țnai învățat ceva? Crezi 
c-o să mă lovești vreodată ?“ Sandu, ambițios și 
nervos, se lasă prins în cursă, atacă precipitat și, 
bineînțeles, pierde la punete. Pește o lună, Lucian 
pleacă la Viena. II așteaptă partida eu austriacul 
Ernst Weiss care îi atacă titlul european. îl însoțesc 
numai trei persoane: tatăl său, arbitrul C, Murgă- 
șeanu și spickerul Radiodifuziunii, Radu Vasilescu.

31 mai 1941. La Angelmanarena, peste 12 000 de 
vlenezl așteaptă meciul. In cabină lui Lucian Po
pescu tensiunea e ridicată... Falangele de lă mina 
stingă 11 cauzează mari dureri. Trebuie să intervină 
iarăși ■ riovocaina. Dar cine să-i frică injecția 7 Nu e 
nici uri doctor aici, și s-a mai întîmplat încă ceva. 
I s-a aplicat kelen pe mină și pielea s-a întărit și 
acul sirlngăl nu mai poate pătrunde. Exasperat, 
lucian ia siringa șl își face sirgur injecția cu novo- 
calnă în mina Stingă. Apoi, cu fălcile încleștate 
pleacă Spre ring- Weiss e de mult acolo, nerăbdător, 
lovind mereu aerul, în așteptarea adversarului... L-a 
învins pe Toma Aurel, la Berlin, cu trei ani în urmă, 
șl crede că va trece șl peste „bariera Lucian". Dar
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campionul european nu e de aceeași părere. Cu o 
ambiție de fier, Lucian ia conducerea ostilităților și-1 
domină copios pe austriac. Jocul de picioare e for
midabil ; fentele — uluitoare ; directa de stingă, îh 
vărvă, inepuizabilă. Spickerul Radu Vasilescu a ră
gușit de entuziasm... Din 15 reprize, Lucian cîștigă 
10 ! Și — deodată — lovitura de teatru. Sute de mii 
de ascultători ai radioului românesc, care urmăreau 
de aproape o oră această luptă electrizantă. aud în 
.aparate vocea gltuită de furie ă spickerulut: — For
midabil ! Uluitor! Nici nu-mi vine să cred. E un 
furt nemaipomenit. E declarat învingător lă puncte... 
Ernst Weiss t

...Aribitrul „neutru" Passamontl îl face cadou Iui 
Weiss titlul de campion european Ia categoria „pană". 
Dar „cadoul" Iul Passamontl nu va sta prea mult 
îh posesia lui Weiss, căci Glno Bondavalli îl aplică 
o corecție usturătoare șl devine noul lider al „pene
lor” europene. Lucian îi aruncă de îndată măriușa 
și Bondavalli o ridică. Se organizează meciul pentru 
titlul .european, la Reggio Emilia, la 31 mai 1942. 
Bondavalli e un băiat plin de viață, vesel, dansează 
și cîhtă minunat la chitară. In ring insă fe dîrz, te
nace și neîndurător cu adversarii...

Gala are loc ziua pe un stadion. Pe afiș figurează 
mai multe întâlniri ,,tari“ în care evoluează Prbletti 
șl Walter Neusel (fostul rival al celebrului Max 
Schmelling). Cînd Bondavalli apare pe ring spectatorii, 
ovaționează șl dntă „Vivere", minute-n șir., Gino e 
chiar din Beggio Emilia șl a ținut neapărat să boxeze 
aci, la el acasă. Italianul; plin de vitalitate și în
curajat zgomotos; atacă din. prima secundă într-uh 
ritm amețitor, căruia Lucian nu-i poate face față. 
El cade la podea în repriza a VH-a, dar își revine, 
îl domină pe Glno două-trei ronduri și pierde de 
justețe la puncte. Tentativa lui Lucian a eșuat. A fost 
ultima. De acum încolo nu va mai încercă să-și 
erbiască drum spre titlul Cbntînental. In opt rînduri 
a bbxat pentru el și de trei ori 1-ă cucerit. E o per
formanță remarcabilă cu care nu mulțl ss pot min- 
dri ! Maurul și-a făcut datoria. Cu prisosință. Acum 
poate să plece !

Lucian Popescu se reîntoarce In țară, decis să se 
dedice meseriei de antrenor. Cil toate acestea, el nu 
va rezista tentației ringului și îșl va măsura puterile 
de încă douăsprezece ori cu adversari redutabili : 
Constantin David, Costel Stăneseu, Gh. Bldrlnschi, Iile 
Toma, Ion Mihail, Marin Gașpar șl Petre Brătescu. 
Tehnica și experiența îl vor ajuta să termine mereu 
victorios. O singură înfrîngere. Autor : temutul Petre 
Brătescu, omul cu pumnul „dinamită".

★

...Uh tinăr sfios și mic de statură apare în sala de 
antrenament pe care o conduce Lucian Popescu. 
Este Ion Chiriac. A început boxul la Zamfir Popazu 
șl — dornic să învețe din experiența fostului cam
pion european — devine, în cele din urmă, elevul 
său. Meciurile-lecțle Lucian—Chiriac sînt o tncintare 

I pentru prlvileglățil sălii de antrenament. Chiriac a 
* - ■ ig- w i irimiiii»iiii»wi« iii Liru iii irsimiririfnanWTirnf iiiii wwwwii rnx i» ii r>owwiw n irfim ■-
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învățat multe de la profesorul său șl acum, cînd fac 
la mănuși, nu mal reușesc să se lovească de loc... 
Lucian Popescu e nelipsit din „colțul" iul Chirlac 
șl cu experiența sa bogată îl ajuiă să recolteze nu
meroase biruinți, să se impună curînd drept cea 
mai bună „muscă" din țară. Lucian trăiește d a doua 
tinerețe, urmărind din colțul ringului un alt talent 
care întruchipează; și în stil și în dîrzenie, arta 
lui de odinioară...

Și anii trec... Seară de seară, Lucian lucrează ne
obosit cu elevii săi. Și acum, la 55 de ani, fostul 
campion european execută exerciții la coardă pe care 
nici unul din tinerii săi elevi nu e în stare să le 
imite! Prin mîinile lui trec numeroși pugiliști care 
vor deveni fruntași ai categoriilor respective : D. 
Mîțu, Petre Zaharia, Mihai Stoian, Tedy Niculescu 
etc.

...Apoi, într-o zi a anului 1967, de la Roma, vine 
vestea unei mari biruinți : Nicolae Gîju — cu același 
stil ca al „mănușii de aur“ — cucerește titlul de 
campion european la categoria „cocoș". Vechiul cam
pion e printre primii care îl îmbrățișează pe Gîju 
la sosirea în București. E fericit la gîndul că cei 
tineri duc mai departe torța glorioasă a boxului ro
mânesc, cu flacăra ei ce nu se va stinge niciodată.

A fost odată un campion român ] Da ! A fost Și 
vor mai fi !

SFÎBȘIT

George MIHALACHE

București, 1967...
Vechiul și noul campion european: Lucian Po

pescu fi Nicolae Gîju
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fn tala de haltere a clubului se lucrează de zor la îmbunătățirea forței...

1N VIZITĂ
LA FARUL

Iatâ-ne la sediul clubului Farul, 
dornici să aflăm ce face In aceste 
zile echipa de fotbal.

Primul nostru interlocutor este pre
ședintele clubului, tov. F. Foti. „După 
cum știți, noi am făcut un turneu de 
pregătire în străinătate. La scurtă 
vreme de la înapoiere, am trecut cu 
toții la o muncă plină de răspundere. 
Vrem ca în noul sezon fotbalistic, for
mația noastră să practice un fotbal 
de calitate. Primii pași — în această 
direcție — i-am făcut în turneul a- 
mintit, unde echipa a exersat scheme 
tactice noi. Linia de atac promite lu
cruri frumoase. Secretul ? Iancu, rea
lizatorul principal al formației noas
tre a dat jos de pe el vreo 5 kg“.

Următorul interlocutor a fost Virgil 
Mărdărescu, antrenorul principal al 
echipei. „Bănuiesc că, în primul rînd, 
vă interesează lotul de jucători cu 
care am început pregătirile. Iată-1: 
portari — Uțu (31 ani), Popa (18), 
Iordache (18) ; fundași — Georgescu 
(29), Achim (21), Dumbravă (26), Tîl-

vescu (31), Pleșa (25), Mareș (24), An
tonescu (22) ; mijlocași — Manolache 
(31), Koszka (28), Zamfir (28), Unguroiu 
(28), Etern (17) ; înaintași — Ologu 
(25), Tufan (25), Iancu (27), Biliboacă 
(18), Manafu (18), Girip (17), Simion 
(17) și fiul meu, Mircea Mărdărescu 
(15). Lipsesc Sasu și Kallo. care sînt 
în turneu în Brazilia. Noi lucrăm zil
nic în aer liber și în sală, cu o sin
gură pauză de 24 de ore pe săptă- 
mînă, pentru refacere. Constat cu sa
tisfacție că elevii mei lucrează cu 
multă tragere de inimă, că sînt dis
ciplinați și au preocupări serioase. 
Mulți dintre ei, printre care Anto
nescu, Zamfir, Pleșa, Ologu, Dum
bravă, Biliboacă și Etern, sînt prezenți 
în aceste zile la toate antrenamen
tele, fie ele cit de grele, dar pot fi 
văzuți și în băncile școlilor, unde-și 
continuă eforturile în vederea termi
nării liceului sau a diferitelor școli 
tehnice. Cît despre apropiatul retur 
de campionat vă pot spune că noi 
abia îl așteptăm".

Foto și text: T. ROIBU

Mingile de fotbat sînt pregătite pentru noul 
sezon și la Farul Constanța

DUMINICĂ, IN GIULEȘTI: 

rapid - 
MMTAÎEA cluj
In cadrul pregătirilor pentru 

reluarea campionatului, Rapid 
București va susține duminică 
o nouă partidă de verificare. 
De data aceasta, va avea un 
adversar puternic, pe Universi
tatea Cluj. Intilnireă se anun
ță deosebit de atractivă, deoa
rece antrenorii Valentin Stănes- 
eu și C. Teașcâ vor alinia cele 
mai bune garnituri.

Partidă are loc pe stadio
nul Ciulești, cu începere de la 
ora 10.30.

MECIURI AMICALE
Zilele acestea s-au disputat 

numeroase meciuri amicale. 
Iată scurte relatări transmise 
de corespondenții noștri :

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PETROLUL PLOIEȘTI: 1—0 
(1—0). Unicul gol al meciului 
a fost marcat de M. Popescu 
(min. 10). (T. Costin).

CHIMIA VICTORIA — CHI
MIA FAGARAȘ 1—0 (0—0). E- 
chipa locală a cîștigat în urma 
autogolului lui Tr. Lancea 
(mm. 88). (T. Maniu).

C.S.M. SIBIU — METALUL ‘ 
COPȘA MICA 3-1 (3—0). Au
torii goluților: Laufceag (min. 
30 și 16). Zaharia (min. 39) 
pentru C.S.M., Ținea (min. 50) 
pentru Metalul. (I. Ionescu).

A.S.A. SIBIU — A.S. CUGIR 
1—2 (0—1). Au marcat : Jer- 
can (min. 26), Tamaș (min. 50)" 
pentru A.S. Cugir, Negrea (min. 
59, autogol) pentru A.S.A. (I. 
Kie).

OLIMPIA ORADEA — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3—0 (0—0). Golu
rile au fost înscrise de Sacaci 
III (min. 70 și 88 din 11 m) 
și Bacoș (min. 83). In min. 88 
fundașul Toth (A.S.A.) l-a faul
tat grosolan pe Bacoș (Olimpia), 
accidentîndu-1 grav. (I. Ghișa).

pronosticul nostru
Etapa din 11 februarie 1968

I. Fiorentina — Roma 1
II. Internazionale — Atalanta 1

II!. Juventus- — Bologna 1
IV. Lânerossi — Varese X

V. Mantova -- Milan 2
VI. Napoli — Cagliari 1

VH- Sâmpdoria — Torino X

VIII. Spăl — Bresclă 1
IX. Messina —■ Pisa 2
X. Livorno —■ Potenza 1

XI. Modenâ — Bari X

XII. Palermo -- Venezia 1
XIII- Lazio — Monza g

DIALOG
CU CITITORII

lntr-p scrisoare pe cît de am
plă pe atît de interesantă în 
conținut, profesorul Liviu Mări- 
iiescu dip. comuna Fierbinți ra
ionul Găiești, se referă, printre 
âiteîe, la activitatea sportivă din 
mediul sătesc, care continuă șa 
joace rolul de cenușăreasă. Ofe- 
rindu-ne cîteva exemple chiar 
din localitatea îh care-și desfă
șoară activitatea, tovarășul Ma
rinescu își exprim» părerea că în 
satele și comunele noastre exis
tă numeroase elemeiițe talentate, 
cu perspective de a intra în rîn
durile sportivilor de performan
ță, dar care se pierd în ândni- 
mat datorită îndeosebi lipsei 
unei îndrumări calificate, și per
manente.

într-adevăr, cam âșâ stau lu
crurile. Sperăm, însă, cu toții, că 
situația se va îndrepta pe mă
sură ce organizațiile U.T.C. din 
mediul rural își vor îndeplini a- 
tribuțiile pe care le au pe a- 
ceastă linie, iar organele sportive 
locale vor înțelege Să dea spri
jinul necesar.

★
Am mai avut deseori prilejul 

să scriem despre lipsa de serio
zitate a unor conduceri de clu
buri și asociații sportive. Sînțem 
nevoiți să revenim. Tovarășul 
C. Filipovici din Gura Humoru
lui, str. Vasile Alecsandri 10, ne 
oferă un exemplu foarte recent, 
„eroii” fiind de astă dată condu
cătorii asociației sportive Foresta 
Fălticeni. Dar iată despre ce este 
vorba. în urmă cu cîtva timp, 
echipa de fotbal Minerul Gura 
Humorului a susținut un meci 
amical Ia Fălticeni, cu formația 
locală Foresta, care se angajase , 
să-i întoarcă apoi vizita. Oaspe
ții au cheltuit cu acest prilej su
ma de lei 1 752, pe care sperau A 
să o recupereze din încasările la 
cel de-al doilea meci cu făltice- 
nenii. Dar în ziua de 4 februarie, 
cînd se fixase partida, publicul 
din Gura Humorului a așteptat 
zadârnic sosirea finaliștilor „Cu
pei României".

Intrigat de comportarea ne
sportivă a fălticenenilor, tovarășul 
Filipovici consideră că ar fi drept 
ca aceștia să plătească asociației 
din Gura Humorului cheltuielile 
efectuate cu prilejul deplasării 
echipei sale de fotbal. Noi cre
dem, însă, că nu este suficient 
doar atît. Cei care se fac viho- 
vați de încălcarea propriului an
gajament ar merita și cîte o 
sancțiune.

★
Tovarășul Gheorghe I. Gărgă

riță’ din comuna Dorobanții, re
giunea Argeș, ne anunță că deși 
s-a adresat de peste o lună clu

bului Steaua, pentru a deveni 
membru susținător, nu a primit 
încă nici un răspuns. Probabil 
că respectivul club are prea 
mulți. Susținători și nu-i măi sînt 
de folos alții. Lăsînd gluma 
de-o pâ.rte acest nou exemplu 
confirmă ceea ce noi. subliniam 
cu alt prilej, anume că cluburile 
noastre nu țraibază <?u interesul 
cuvenit problema membrilor sus
ținători. Și, într-o bună zi, acest 
lucru ar putea să le coste.

★
Cîțiva suporteri ai Rapidului 

ne-au rugat să le facilităm co
respondența cu alți iubitori ai 
fotbalului care simpatizează echi
pa noastră campioană. Iată nu
mele acestora și adresele la car’s 
li se poate sepie : Dumitru M. 
Petrescu din Brăila, ,bd. Cuza 
213. Ștefan Toader și Tudor. Al- 
bășteariu din București, str. 
Alexandru Lăcușteânu îl, raio
nul Lenin, Idi| MîțM, elev la Gru
pul școlar al Uzinelor Vulcan, 
str. Samuil Vulcan 8, raionul 
Lehin —- București.

★
Cunoscutul jucător de rugby 

Florin Vicol s-a adresat ziarului 
nostru cu o propunere destul de 
interesantă.

„întrucît spre deosebire de 
sporturile individuale, în care a- 
precierea valorii se face în func
ție de ieztilțâtul obținut, îri Spor
turi^ dfe echipă această apre
ciere riți este întotdeauna obiec
tivă Din acest motiv, ne spune 
Florin Vicol, ar fi bine ca după 
fiecare meci eomponentii echipei 
să înscrie pe cîte uri bilețel Ha
inele jucătorului care, potrivit 
părerii lor, s-a distins atît prin 
randamentul dat cît și prin com
portare. Jucătorul care acumu
lează măi multe voturi să pri
mească un „bilet de onoare". La 
șfîrșitul competiției, sân al anu
lui, sportivul care posedă cele 
intâi t riiulte âsetiierieâ „bilete de 
onoare** (în raport Cu numărul 
de meciuri jucate) să fie distins 
cu o cupă din partea echipei sale 
sau a clubului".

Fără îndoială propunerii fă
cute de rugbystul Vicol 1 se pot 
aduce unele adăugiri sau modi
ficări, dâr indiferent de . aceasta 
noi o socotim valoroasă pentru 
că ea este de natură să producă 
un stimulent în direcția unei cît 
mai frumoase comportări (sub 
toate aspectele) pe terenurile de 
sport.

Sperăm că se va găsi cineva să 
o pună în aplicare. Poate chiar 
la echipa de rugby Progresul 
București, din care face parte și 
Fio firi Vicol.

!. MITROFAN

UKK MER6EM?
ATLETISM — Sala Stea

ua, de Ia ora 15 : Con
cursul republican al senio
rilor.

VOLEI — Sala Ciulești, 
de la ora 17,30: Zelezniciar 
Belgrad — Steaua Bucu
rești (m), Rapid București 
— Viitorul Bacău (m), în 
cadrul „Cupei 16 Februaries

BOX — Casa de cultură 
a tirieretui’ui din raionul N. 
Bălcescu (cal. Șerban Vodă 
213), de la ora 19: Construc
torul Buc. — Pristai Ruse 
(Bulgaria).

HANDBAL — Sala Flo- 
reasca, ora 19: Steaua — 
VfL Gummersbach (R.F.G.), 
în cadrul sferturilor de fi
nală ale „C.C.E.".

r “ 
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I
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MECI AMICAL INTERNATIONAL
LEMNARUL ODORHEI — 

DUKLA BANSKA BISTRlCA 
1—2 (1—0).

ODORHEI, 9 (prin telefon), 
în continuarea turneului pe 
câre-1 întreprinde în țara noas
tră. echipa cehoslovacă Dukla 
Banska Bistricâ a susținut azi 
un meci amical în compania 
formației locale, Lemnarul. 
Oaspeții, avînd o pregătire fi
zică și tehnică mai bună, au 
cîștigat cu 2—1. Scorul a fost 
deschis de localnici, prin Ba- 
lint, care a transformat un 11 
m. După pauză, oaspeții și-au 
impus superioritatea; mareînd

două goluri. Autori: Skrenina 
(min. 5fi) șl Skorupa (min. 70 
din 11 m).

A. Pialoga, coresp.

DINAMO BUCUREȘTI A PLE
CAT ÎN TURCIA ȘI IRAN

In cursul zilei de vineri, e- 
chipa Dinamo București a ple
cat în Turcia și Iran, unde va 
susține cîteva partide. Au fă
cut deplasarea, printre alții, 
Datcu, Niculescu, Popa, Nun- 
weiller III, Ștefan, Dinu, Na- 
ghi, Nunweiller VI, Frățilă și 
Stoienescu.

Se pare că ocolim, 
în discuții, analiza 
profundă a fenomenu
lui de „criză" educati
vă ce se manifestă în 
activitatea fotbalistică, 
aspect de importanță 
capitală pentru desti
nul acestei discipline 
sportive.

înregistrăm, în mod 
neplăcut, la toate ni
velurile competiționa- 
le și la toți factorii 
(jucători, antrenori, ar
bitri, conducători șl 
spectatori) numeroase 
cazuri de manifestare 
a unor lipsuri elemen
tare de educație, de 
desconsiderare a nor
melor de conduită ci
vilizată.

Recent, cu ocazia 
unei tabere de pre
gătire a juniorilor, a 
avut loc o anchetă 
pedagogică prin care 
s-a urmărit să se sta
bilească în ce măsură 
tinerii jucători înțeleg 
necesitatea formării 
unor deprinderi corec
te de viață sportivă, 
impuse dintatdeauna 
de cerințele activității 
de performanță. La 
întrebarea „Pe care 
dintre {jucătorii noștri 
de performanță și f-au 
ales ca exemplu ?" 16 
juniori, din cei 20 an
chetați, au declarat, cu 
toată convingerea că, 
prin comportarea lor, 
-majioritatea jucători
lor de performanță 
din echipele cluburi
lor de categoriile A 
și B nu constituie nici 
pe departe exemple 
demne de urmat. Ele
mentele care înde
plinesc, prin atitudine 
și comportare, toate 
cerințele educative e- 
exemplare sînt excep
ții, de obicei ironizate 
de masa jucătorilor. 
Fără discuție, aceasta 
constituie una din cele 
mai triste realități ale 
fotbalului nostru.

Este explicabil, a- 
tunci. de ce am înre
gistrat, de-a lungul 
anilor, dar, în spe
cial, în ultimul timp, 
un procent masiv de 
pierdere a unor ge
nerații întregi de ju
cători cu mări per
spective.

La fel că și acum, 
și.alte generații de ju
niori au sesizat peri
colul influențelor ne
faste ce s-au cuibărit 
în fotbal, dar. neâju- 
tați de Uri efort ge
neral de instaurare a

ordine! educative, au 
alunecat pe panta aba
terilor de tot felul, 
îngroșînd rîndurile 
anonimatului sportiv.

Indiferent de ra
mura de sport, sau de 
țară, performanțele de 
înalt nivel se sprijină 
pe tradiții de norme 
educative, respectate 
cu fermitate de spor
tivi, antrenori, oficiali, 
arbitri și spectatori.

Performanțele din 
handbalul, canotajul 
sau voleiul românesc, 
cele ale fotbalului en
glez, ale rugbyului 
francez, ale atletismu-

n-au existat aproape 
niciodată preocupări 
consecvente pentru 
stabilirea unul sistem 
de măsuri și cerințe în 
acest sens.

Amplu teoretizată, 
latura educației în 
procesul instruirii nu 
și-a găsit rezolvarea 
practică. Datorită alte
rării fondului sănătos 
al celor angrenați, a 
slăbiciunii și lipsei de 
hotărîre în curmarea 
actelor reprobabile, 
fotbalul nostru a acu
mulat, de-a lungul a- 
nilor, trăsături nedori
te, printre care : indis-

'OP//V//
lui șl natațiel ameri
cane etc., s-au reali
zat intr-un context e- 
ducativ sănătos, in
staurat și dezvoltat 
permanent prin res
pectarea strictă a legi
lor scrise sau nescrise 
ale disciplinei, corec
titudinii, cinstei, res
pectului și loialității 
sportive, de către toți 
cei care iau parte, di
rect sau indirect, la 
activitatea de pe sta
dion. Pentru a păstra 
neștirbit acest cadru 
se desfășoară o ade
vărată luptă, în care 
se folosesc atît mijloa
ce de convingere, cît 
și măsuri severe, chiar 
radicale, de îndepăr
tare din activitate a 
celor ce încalcă siste
matic normele de con
duită. Avem la dis
poziție nenumărate 
exemple — inserate, 
de obicei, de presa 
noastră la rubrica de... 
curiozități (!?) — prin 
care se aduc la cunoș
tința opiniei publice 
măsurile luate de clu
buri și de oficialitățile 
din alte țări pentru 
pedepsirea celor ce 
poluează atmosfera 
sportivității. (Numai 
în ultima lună au fost 
suspendați pe viață 
trei jucători — doi în 
Italia și unul în Spa
nia — pentru lovirea 
arbitrului).

Pentru fotbalul nos
tru, problema formării 
unui cadru educativ 
favorabil activității de 
performanță se pune 
foarte acut, deoarece

ciplina, viața nesporti
vă, tendința de căpă
tuială etc.

Problema s-a agra
vat și mai mult atunci 
cînd caracterul compe
titiv a declanșat o te
ribilă goană după re
zultate, iar antrenorii 
și conducătorii echipe
lor. îngrădiți de nere- 
zolvarea multor aspec
te de educație, au re
curs la concesii și re
nunțări de tot felul.

Practica concesiilor, 
puternic înrădăcinată 
în fotbalul nostru, a 
deformat optica obiec
tivă, determinînd o se
rie de antrenori, con
ducători de secții, ar
bitri, spectatori să în
chidă ochii de cîte ori 
în fotbal se petreceau 
lucruri grave. Se pot 
număra pe degete ca
zurile în care au fost 
aplicate măsurile co
respunzătoare, cele 
mai multe dintre a- 
cestea fiind rezolvate 
cu „duhul blîndeții".

Contradicția actuală 
dintre cerințele activi
tății de performanță 
și mentalitatea și com
portarea majorității 
jucătorilor a ajuns â- 
tît de pronunțată, in
cit un mare număr de 
antrenori, printre care 
Tr. Ioneșcu și Em. 
Vogi, cu ocazia con
sfătuirii de la Snagov, 
dezarmați în fața Si
tuației create de prac
tica nefastă a conce
siilor, șLau exprimat 
convingerea că jucă
torii nu sînt apți pen
tru fotbal de calitate.

Tot atunci, cineva fă
cea o remarcă, nu lip
sită de interes, în sen. 
sul că ani de zile s-a 
încurajat; la unii jucă
tori, tendința de a se 
sustrage muncii; iar 
acum le cerem să de
pună o flmuncfi grea" 
(referire Ia duritatea 
antrenamentului mo
dern).

In fața unor atari 
neîmpliniri, de ordin 
educativ, este limpede 
de ce au existat- și 
mai există jucători, 
antrenori și conducă
tori de echipe care 
sînt huliți tocmai pen
tru că nu au admis 
indisciplina și compro
misul.

Atmosfera generali, 
cu debile principii* e- 
dueative, a făcut* ca 
valoarea și compeben- 
ța profesională a ce
lor angajați direct în 
activitatea fotbalistică' 
(antrenori, arbitri.con- 
ducători, oficiali etc.), 
să nu poată fi valo
rificată. Mulți antre
nori tineri au remar
cat că in fotbalul nos
tru se cere mai întli 
să faci față situațiilor 
anormale, create de 
nerespectarea norme, 
lor educative elemen
tare, și abia apoi să 
încerci valorificarea 
pregătirii profesionale. 
De aceea, cadre valo
roase de specialiști, 
antrenori, medici spor
tivi sau profesori de 
educație fizică, prefe
ră să stea cît mâi de
parte de fotbal, nepu» 
tind adera lâ mentâlit 
tatea celor „unși eu 
toate alifiile"; a 
„descurcăreților" sau 
a „versaților".

Firește că aspectele, 
din acest punct de ve
dere, sînt mult mai 
numeroase și mâi 
complexe, tratarea lor 
în ansamblu neceși- 
tind un spațiu consi
derabil și puțind for
ma obiectul unei dis
cuții ample cu o nu
meroasă participare.

Muncă de împămîp- 
tenire a unui sistem 
ferm de cerințe și 
norme educative tre
buie începută, în pri
mul rînd, și în mod u- 
nitar, în cluburi și a- 
soeiații. Ea vâ fi Efi
cientă numai dacă se 
vâ desfășura • la cel 
măi înalt grad de exi
gență și strictețe !

D. TEODORESCU

LOTO - PRONOSPORT w LOTO
Programul concursului PRO

NOSPORT nr. 6 de miine, du
minică 11 februarie 1968, este 
următorul : I: Florentina — 
Romă ; II: Internazionale — A- 
talănta; III: Juventus — Bolog
na; IV: Lânerossi — Varese; 
V: Mantova — Milan; VI: Na
poli — Cagliari; VII: Sampdo- 
riă — Torino; VIII: Spăl — 
Brescia; lX: Messina — Pisa; 
X: Livorno — Potenzâ; XI: 
Modena — Bari; XII: Palermo 
— Veneziâ: XIII: Lazio — Mon
za.

Astăzi fiind ultima zi, este 
bine să vă completați buleti
nele, urmînd să le depuneți din 
vreme, să nu lăsați aceasta 
în ultima parte a zilei.

Publicăm mai jos programul

concursului PRONOSPORT nr. 
7 de duminică 18 februarie 
1968. pentru a vă putea docu
mentă din timp ăsupra meciu
rilor din program. Pentru a- 
ceâstâ vă recomandăm ă con
sultă „Programul LOTO-PRO- 
NOSPORT'* care cuprinde ulti
mele amănunte asupra meciu
rilor incluse in program: I: 
Bologna — Lânerossi; II: Bres
cia — Mantova; III: Cagliari — 
Fiorentina; IV: Milan — In
ternazionale; V: Napoli — 
Spăl; VI: Roma - Sâmpdoria; 
VII: Torino — Juventus; VIII: 
Varese — Atalanta; IX : Bari 
— Catania; X: Genoa — Catan

zaro; XI: Padova — Palermo: 
XII: Reggina — Verona: XIII: 
Potenza — Fogaia.

LOTO DIN 9 FEBRUARIE 1968

88 33 73 74 34 77 81 80 48 75 90 ‘<|9

FOND DE PREMII: 1.010.989 
lei.

Trâgerea următoare va avea 
loc la București -*• vineri x6 
februarie 1968.

. • Premiul excepțional în 
valoare de 105.315 lei de la 
tragerea Loto din 2.11.1988, a 
revenit participantei Fotea. Ma
ria din Vaslui regiunea Iași.

’atelBxrailiotelefunÂ
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL de șah 

| de Ia Malaga, după șase runde conduce 
i iugoslavul Marovici cu 4 puncte. II I urmează O'Kelly (Belgia), ivkov (Iugo

slavia), Pomar (Spania), Medina (Spa
nia) 31/, puncte, Damianovici (Iugosla- 

Ivia) 3 puncte etc. în runda a 6-a, Ma
rovici l-a învins pe Kaplan. Partidele 
Medina—Zuckerman, O'Kelly—Ivkov și I Damianovici—Pomar s-au încheiat re
miză.

ICONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL în Peru, 
echipa maghiară de fotbal Ujpest Dozsa 
a jucat Ia Lima cu formația „Sporting

I Cristobal". Gazdele au cîștigat cu sco
rul de 2—0 (1—0). Partida, desfășurată 
pe stadionul „Nacional", a fost urmă- 

a rită de 20 000 de spectatori.
1 ÎNTR-O GALĂ PROFESIONISTĂ DE

IBOX desfășurată la Frankfurt pe Main, 
fostul campion mondial la categoria 
semigrea, iiegtul Harold Johnson (S.U.A), 

Iîn vîrstă de 39 de ani, l-a învins net 
Ia puncte pe vest-germanul Lothar 
Stengel, campionul Europei. Aceasta a 

Ifcst prima înfrîngere suferită de Sten
gel în cariera sa. Boxerul vest-gernlan 
îl deposedase acum cîteva luni de cen- 

Itură pe italianul Del Papa, care fusese 
învins prin k.o. îh repriza a 5-a.

IPE RINGUL de la Miami Beach, boxerul 
Luis Rodriguez a dispus prin k.o. în 
repriza a 6-a de Charlie Austin. în 

Iurma acestui succes, Rodriguez a pri
mit dreptul de a-1 provoca pe actualul 
campion mondial al categoriei ,,mij-

| locii", Emile Griffith.

LA „PALATUL DE IARNĂ" DIN LENIN- 
IGRAD a început un concurs Interna

tional de atletism pe teren acoperit, 
la care participă, sportive și sportivi 

Idin cinci țări : Canada, R. D. Germană, 
Finlanda, Norvegia și U.R.S.S. Cea mai 
disputată probă a fost cea de săritură 

Sîn înălțime bărbați, în care trei atlețl 
— Reino Viahala (Finlanda), loachim

Kihrst (R. D. Germană) și Boris Go- 
lovaci (U.R.S.S.) au realizat 2,06 rn. 
Primul loc a revenit sportivului fin
landez, care a trecut din prima încer
care înălțimea de 2.06 m. Un rezultat 
bun a fost obținut în proba de 110 m 
garduri, cîștigată de Viktor Balihin 
(U.R.S.S.) cu timpul de 13,9. Alte re
zultate: Î00 m: Boris Savciuk (U.R.S.S.) 
10.7; greutate: Valeri Voikin (U.R.S.S). 
18,07 m. în concursul feminin, sprin
tera sovietică Natalia Filipova a obți
nut pe distanța de 100 m timpul de 
11,9, iar compatrioata sa, Liubov Eli
seeva, s-a clasat pe primul Ioc în proba 
de săritură în lungime cu 6,08 m.

CU PRILEJUI, UNEI GALE PUGILIS- 
TlCE, desfășurată la Copenhaga, boxe
rul danez Tom Bogs (categoria mijlo
cie) l-a învins la puncte, după 10 re
prize, pe pugilistul francez Yoland 
Leveque.

LA HAGA s-a disputat meciul dintre 
echipele Bldkker Hagâ și Brabo Anvers, 
contîrid pentru „Cupă campionilor eu
ropeni" la volei masculin. Gazdele au 
cîștigat cu scorul de 3—1 (15—5, 15—3, 
11—15, 15—3).

LA GUATEMALA, înlr-un meci contînd 
pentru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, Guatemala a învins cu sco
rul de 2-—0 (1—0) selecționata Colum
biei. Golurile învingătorilor au fost în
scrise de Valdes (min. 44) și Mendoza 
(min. 76).

ASTĂZI, LA LOS ANGELES, începe 
un mare concurs internațional atletic 
de sală, la startul căruia vor fi pre
zenți 250 de sportivi din 10 țări. Con
cursul este apreciat de specialiști ca 
una dintre cele mai importante con
fruntări ale sezonului. Cu mare interes 
este așteptat „duelul" în proba de 
2 mile dintre multiplul recordman mon
dial, australianul Ron Clarke, șl tînărul 
său compatriot Kerry Pearce, care re
cent a fost cronometrat pe această dis

tanță cu timpul de 8:27,2. Foarte echi
librate se anunță a fi și probă de 
săritură în înălțime, unde americanii 
Ed Caruthers, Otis Burrel și Dick 
Fosbury vor primi replica sovieticului 
Valentin Gavrilov, precum și proba de 
săritură cu prăjina, în Care luptă pen
tru primul loc se vă dă între Bob 
Seagren (S.U.A.), Christds Papanicolau 
(Grecia), Ghenadi ' Bliznețov (U.R.S.S.) 
și Ekki Mustakari (Finlanda).

CONCURSUL INTERNAȚIONAL de pa
tinaj viteză de la Davos s-a încheîat 
cu desfășurarea probei de 5000 tn, în 
care victoria a revenit norvegianului 
Perper-Wiliy Guttormsen, cu timpul de 
7:34,6. Pe locurile următoare s-au cla
sat : Verkerk (Olanda) — 7:35.2 șl 
Fornaess (Norvegia) — 7:38,6. După 
concurs, participanții au plecat la Gre
noble, unde vor luă startul în cadrul 
întrecerilor Jocurilor Olimpice de 
iarnă.

AU FOST STABILITE DATELE meciu
rilor de fotbal Ungaria — U.R.S.S, din 
cadru] sferturilor de finală ale cam
pionatului european. Primul meci va 
avea loc la 4 mai la Budapesta, iar 
returul la 11 mai la Moscova.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX la 
categoria „pană", englezul Howard 
Winstone, a acceptat să-și pună titlul 
în joc. EI se vă întîlni cu spaniolul 
Jose Legră, campionul european ăl 
acestei categorii, la o dătă care urmea
ză să fie stabilită.

FEDERAȚIA SUEDEZA DE TENIS DE 
MASA a alcătuit echipa care va evolua 
în cadrul campionatelor internaționale 
ale R. F. a Germaniei, programate în
tre 24 și 26 febtuărîe Ia Wiesloch. 
Echipa cuprinde pe tinerii Persson, 
Andersson, Svensson, Billing șl Mell- 
stroem II. Nu âu fost selecflenatl cu* 
noscuțil Internațional! Alser $1 Johans
son.
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Monsieur Ski 
ramine o expresie 

franceză
(Urmare din pag. 1)

cu 32 sutimi limita celor două 
minute. Iar Jean-Claude Killy, 
deși nu înregistrase la punctul 
de control al vitezei lineare cea 
mai mare cifră (102 km pe oră 
față de 115 km la alți concu- 
renți) reușește totuși să zmul- 
gă pirtiei de la Casserousse 
încă opt sutimi de secundă față 
de timpul reușit de Perillat 
datorită extraordinarului efort 
depus pe ultima porțiune. De 
remarcat că pista s-a prezen
tat în condiții foarte bune, 
deși, după primii 20 de cobo- 
rîtori, în virajul mare înce
puse să se deterioreze.

La încheierea cursei, îmbră
țișați, cei doi eroi ai eventului 
francez au fost solicitați de 
comentatorul televiziunii să-și 
exprime impresiile. Guy Peril
lat, foarte „fair-play", a decla
rați ,,Jean-Claude Și-a meri
tat victoria. Cele 8 , sutimi de 
secundă care ne despart, mă 
onorează".

Spectatorii au rămas cu re
gretul că nu se pot acorda două 
medalii de aur, întrucît ei ar 
fi fost dispuși, din toată inima, 
să le atribuie ambilor prota
goniști.

t *
Tinerii noștri reprezentanți 

Dan Cristea și Dorin Munteanu 
au reușit să facă față dificul
tăților pîrtiei și să încheie 
cursa, primul în 2:18,52 (locul 
64), cel de-al doilea în 2:22,53 
(locul 67). Au terminat cursa 
77 de concurenți

Astăzi-manșele 
decisive la bob

încă un gol in poarta Canadei, și purtătorii frunzei de arțar suferă o grea înfringere din par. 
tea echipei de hochei a Finlandei, care furnizează, astfel, una din marile surprize ale Olimpiadei de 
iarnă. Telefoto U.P.I.-AGERPRESTelefoto U.P.I.-AGERPRES

HOCHEIȘTII NOȘTRI LA A DOUA VICTORIE MEMENTO

concurente pe locul II I
la 46,2 la

comportat

corectat și timpul, de
46,1.

Surprinzător s-au 
cele trei concurente americane,
care au reușit performanța u- 
luitoare de a stabili exact a- 
celași timp (46,3) și 
astfel toate trei pe 
doua a podiumului.

de a urca 
treapta a

Suedeza TOINI

Veleitățile Dianei Holum la 
medalia de argint erau justifi
cate de locul doi la campiona
tele mondiale. în schimb, sur
priza au produs-o Mary 
yers și mai ales Jennifer 
care a invins-o, intr-un 
susținut, pe partenera de 
Irina Egorova (U.R.S.S.).

GUSTAFSSON,

Me-
Fish, 
finiș 

cursă

Reprezentativa de hochei a 
României a susținut vineri o 
nouă partidă în cadrul turneu
lui pentru grupa B întrecînd 
Franța cu 7—3 (2—0, 2—0, 3—3). 
Hocheiștii noștri au jucat lejer, 
parcă menaj îndu-și forțele, dar 
s-au impus net în fața france
zilor. care au preferat acțiunile 
în forță. Superioritatea echipei 
române a fost evidentă în spe
cial sub raport tehnic și tac
tic. Au existat perioade întregi 
de timp în care hocheiștii noș
tri și-au masat pur și simplu 
adversarii In treime, realizînd 
cîteva faze copios aplaudate de 
public.

Rezultatul, reflectă , într-o 
bună măsură raportul situa
țiilor de gol ale celor două e- 
chipe, dar nu reflectă decît 
în prea mică măsură diferența 
de valoare existentă pe gheață. 
Dacă scorul a fost totuși des
tul de strîns, aceasta se dato- 
rește intervențiilor salutare ale 
portarului francez Sozzi. excep
țional pe toată durata parti
dei, cît și faptului că în apă
rare reprezentativa noastră a 
jucat destul de neatent șl dez
organizat.

Cele 10 puncte ale partidei 
au fost înscrise în ordine de : 
Ștefanov (min. 9), Ionescu (min. 
18) printr-un șut de la dis
tanță, tot Ionescu (min. 31) la 
capătul unei splendide acțiuni 
individuale, I. Szabo (min. 38) 
care a deviat pucul expediat 
de Varga, Calamar (min. 41), 
Florescu (min. 49) șl Pană 
(min. 53), respectiv Mazza

COBORÎRE FEMEI

Ziaristul austriac ERICH 
HAMPER, autorul „Lexiconu
lui Jocurilor Olimpice de lar

vă prezintă ;

contraatac, 
șut de la distan- 
Dumitraș a fost

(min. 43) pe 
Caux (min. 54) 
ță (portarul 
neatent; el a fost înlocuit apoi 
cu Stoicul-escu) și Liberman 
(min. 59).

Suedia a întîmpinat o rezis
tență neașteptată din partea 
hocheiștilor vest-germani : 5—4 
(4—3, 0—0. 1—1). Nordicii au 
obținut victoria cu numai cî- 
teva secunde înaintea fluieru
lui final !

Echipa U.R.S.S. a adăugat 
încă 2 puncte la activ prin 
victoria repurtată asupra S.U.A. 
cu 10—2 (6—0, 4—2, 0—0). Sco- 
rul ni se pare prea sever pen
tru desfășurarea partidei, dar 
greșelile portarului american 
din prima repriză au fost hotă- 
rîtoare.

Proba se dispută pentru 
prima oară în cadrul olimpic 
la St. Moritz (1948). Austriaca 
Trude Jochum-Beiser este sin
gura schioară care, pînă în 
prezent, a fost victorioasă la 
două ediții consecutive ale 
J.O. de iarnă. Victoriei sale 
la combinata alpină din 1948, 
i-a adăugat cu patru ani mat 
tîrziu una în proba de cobo- 
rîre. care era — de fapt — 
specialitatea ei. Cea mal bună 
coborîtoare din lume a fost, 
probabil, elvețiană Madeleine 
Berthod care, la Cortina 
d’Ampezzo în 1956, și-a dis
tanțat concurentele cu 4,7 se 
cunde — un avans enorm 
ținînd seama de lungimea pif
tiei (1 600 m).

15 KM FOND BĂRBAȚI

■ GRUPA A

(Urmare din pag. 1) 
ceptie francezii C-^rard șl Jacques 
Cristaud, care s-au urcat pînă la 
limita superioară a unul viraj, de 
unde au continuat coborîrea în... 
marche arriâre (!) șl au trecut li
nia . de sosire în acest fel, spre a- 
muzamentul publicului.

Iată acum clasamentul primelor 
șase echipaje după două manșe :
1. Italia I 2:20,33 (1:10,13+1:10,73),
2. R. F. a Germaniei I 2:21,19
(1:10,76+1:10,43), 3. România I
2:21,82 (1:10,20+1:11,62), i. Marea 
Brltanie I 2:22,19 (1:10,S?+1:11,62), 
s: ElvețifO, I 2:22,39 (1:10,67+1:11,72), 
«. Austria I 2:22,53 (1:11,27+1:11,26).

După hum se vede există un 
sensibil echilibru de forțe, ceea ce 
sporește interesul pentru ultimele 
două manșe programate sîmbătă 
seara. Bineînțeles, dacă șl timpul 
va fi de acord.

Pe Stadionul de gheață din 
Grenoble s-au înfruntat 14 pe
rechi de patinatoare (din 11 
țări) pentru primul titlu olim
pic în probele de viteză: 500 
m. Spectacolul a fost pasionant, 
întrucît abia ultima pereche a 
permis stabilirea ordinei fina
le. Pe podium au urcat — ca și 
în alte dăț i la patinaj viteză, 
unde departajarea se face doar 
la zecimi de secundă — patru 
concurente și cu toate acestea 
treapta a treia a rămas neocu
pată ! Să ne explicăm.

Proba a fost cîștigată cu o 
netă dezinvoltură de studenta 
sovietică Ludmila Titova, in
contestabil cea mai rapidă pa
tinatoare a anului. Ea a cîști
gat aceeași probă, cu două săp- 
tămîni în urmă, la Helsinki, 
în cadrul campionatelor mon
diale. Dar de data aceasta și-a

cea mai rapidă alergătoare pe schiuri
Probele de săniuțe

aminate
(Urmare din pag. 1)

za Kajosmaa 19:09.6, norvegia
na Aufles 19:12,0, Kolcina 
(U.R.S.S.) 19:13,3, Kulakova
(U.R.S.S.) la o secundă și o ze
cime.

Partea a doua a traseului, cu 
porțiuni dificile., mai ales în 
apropierea sosirii, cunoaște un 
atac al concurentelor norvegie
ne și finlandeze, care vor să 
întoarcă rezultatul. Se face re
marcată, însă, puternica re
plică a concurentelor suedeze, 
la care subscrie și Barbro Tane. 
Ea depășește adversară după 
adversară, apropiindu-se de 
primul pluton.

Rezultatele definitive nu pot

CAMPIONI OLIMPICI

fi încă afișate deoarece trebuie 
să sosească suedeza Gustafsson 
de la care se așteaptă confirma
rea comportării din prima par
te a traseului. Intr-adevăr, 
Toini nu-și dezamăgește susți- 
nătorii (venițl la sosire cu 
steaguri suedeze și alcătuind o 
galerie ca la... fotbal) forțează 
extraordinar pe ultima parte a 
traseului, avînd un pas foarte 
întins (în ciuda faptului că 
urcă), o alunecare rapidă, iar 
pe plat o alergare eficace și nu 
lipsită de eleganță. Lucrînd 
foarte bine cu brațele, Toini 
întrerupe fanta de lumină a 
celulei fotoelectrice după 36 
minute 46,5 Sec. de la plecare, 
sub timpul realizat de norvegia
na Moerdre, care coboară re
semnată

întrecerile primelor două 
manșe la săniuțe au fost din 
nou 
Lans 
și în 
apă.
ții așteaptă...

aminate. La Villard-de- 
este cald, pîrtia e moale 
u'nele locuri acoperită de 

Organizatorii și concuren-

pe locul secund.

îndoială că pe iubito- 
sportului din țara 

care urmăresc

U.R.S.S. 
Cehoslovacia 
Suedia 
Canada 
Finlanda 
R.D.G.
R. F.G.
S. U.A.

România 
Iugoslavia 
Norvegia 
Austria 
Japonia 
Franța

3 3 0
2
2
2
2
1
3
3

2 0
2 0
10
1 0
0 0

10— 2
9— 7
8~* 6
5— 10
0— 9
6— 16
6—19

6
4
A
2
2
0
0
0

Norvegia este patria disci 
plinelor de schi nordic ; ea a 
jucat rolul de pionieră a pro 
belor de schi datorită compe 
tițlilor organizate la Huseby 
(pentru prima oară în 1879) $1 
la Holmenkollen (1892). Divi
ziunea probelor de fond (15 
km, 30 km. 50 km) s a produs 
abia în 1950 (cu mențiunea că 
ptnă la jocurile din 1952 in- i 
clusiv, proba cea mai scurtă 
s-a disputat pe 18 km). Succe 
sele cele mai marcante pe 
distanța scurtă le a obținut 
norvegianul Hallgelr Brenden 
care, în 1952, la vîrsta de 23 
de ani, a cîștigat proba in pa 
tria sa, obținînd medalia de 
aur și patru ani mai tîrziu 
la Cortina. învingător detașat 
;cu 40 de secunde) la ultima 
îdlție (Innsbruck), a fost va
meșul finlandez Eero MSnty 
ranta.

Ziaristul JACQUES GRO- 
BOIS, comentator sportiv al 
agenției „France-Presse", vă 
prezintă :

PATINAJ VITEZĂ-FEMEI
GRUPA B

2 2 0 0
1 1 0
110
100
10 3
2 0 0

0
0
1
1
2

4
2
2
o
0
0

a fost alcătuit fără

de patinaj viteză 
. femeilor au pătrimi 
tîrziu tn | 

olimpice.
Placid

PROFESOARA
DE GIMNASTICĂ

TOINI GUSTAFSSON s-a 
născut la. 17 ianuarie 1938, 
în mica localitate Suomasal- 
mi, din Finlanda. In timpul 
celui de al doilea război 
mondial ea și-a pierdut am
bii părinți, fiind nevoită să 
emigreze la niște rude din 
Suedia. Aici, Toini și-a în
cheiat studiile, stabilindu-se 
mai întîi în orășelul Ambio- 
erby, apoi la Lempi, unde 
lucrează ca instructor de 
gimnastică. Campioana o- 
limpică este căsătorită și 
este mama unui băiețaș în 
vîrstă de 6 ani.

Excelenta sportivă suede
ză (1,62 m înălțime; 57 kg) 
face parte de mai mult timp 
din elita schiului nordic. 
Toini Gustafsson, care din 
1962 a cucerit de 5 ori titlul 
de campioană a Suediei la 
5 șt 10 km, a obținut la C.M. 
din 1966 două medalii de 
bronz în probele de 10 km 
și 3x5 km, clasindu-se pe 
locul VI în proba de 5 km. 
La J.O. de la Innsbruck ea a 
fost componenta ștafetei de 
3x5 km a Suediei., care a cu
cerit medalia de argint. La 
aceeași Olimpiadă ea a ocu
pat locul VI la 5 km și. locul 
al IX-lea la 10 km. Forma sa 
excelentă arătată în marile 
întreceri ale anului 1967 o 
indica drept una dintre fa- 
voritele probei de 10 km. 
Anul trecut, la Jocurile nor
dice. organizate la Falun, ea 
se clasează pe primul loc în 
proba de 10 km, învingîn- 
d-o pe campioana olimpică 
Boiarskih (U.R.S.S.). Nu 
peste mult, ea reeditează 
succesul la marele concurs 
de la Holmenkolen.

Jean-Claude Killy 
sau seriozitatea 

răsplătită

SPRINTERA
Nr.l A OREȚEI

Răsfățat de presă (marele 
hebdomadar american 
„Look" i-a consacrat, re
cent, patru pagini sub titlul 
„Regele munților"), adulat 
de public care îi urmărește 
fiecare gest ca unui mare 
star de film, Jean-Claude 
Killy nu afișează nici falsa 
modestie dar nici orgoliul 
exagerat al vedetei. El a 
găsit echilibrul care trebuie 
să-l definească pe orice spor
tiv adevărat.

A obținut, in sezonul 1966- 
1967, numai victorii (campion 
al Franței, campion al lu. 
mii etc.) și, din cauza a- 
ceasta, unii gazetari și spe
cialiști (printre care și Toni 
Sailer) au crezut că Killy 
va veni prea sigur de sine 
la startul olimpic. Nu a fost 
așa. Și, în primul rînd, pen
tru că acest flăcău de 
24 de,ani și-a făurit, cu toa
tă seriozitatea și din vreme, 
armele pentru pașnica bătă
lie de la Chamrousse. El nu 
s-a culcat pe laurii cîștigați. 
A schiat cit a putut și in 
timpul verii. Pentru condi
ție fizică a urcat cu bicicleta 
drumuri grele de munte, a 
mărșăluit, a făcut plimbări 
lungi, tot pe potecile munți
lor. Pentru destindere, n-a 
ales o plajă mondenă ci a 
preferat o modestă stațiune 
de cură, pierdută în creie
rul munților.

Pe pîrtia Casserousse, 
Jean-Claude Killy n-a făcut, 
așadar, decît să culeagă roa
dele meritate ale perseve
renței și seriozității.

Studentă în anul V al 
Institutului de aviație din 
Moscova, LUDMILA TITO
VA a obținut la Grenoble 
încununarea carierei sale 
sportive. De altfel, întreză
rită de excelenta „serie" re
ușită în acest sezon. Meda
lia olimpică de aur se a- 
daugă unui palmares impre
sionant, în care figurează 
două titluri de campioană 
mondială, cucerite la finele 
lunii ianuarie la Helsinki 
(în probele de 500 m și 1000 
m), precum, și titlul de cam
pioană absolută a. Uniunii 
Sovietice în 1968.

Născută la 23 martie 1946, 
în localitatea Cita, din ți
nutul Baikal, Ludmila Titova 
a început patinajul viteză 
de performanță la vîrsta de 
15 ani. Prima ei antrenoare, 
Nina Smailova, i-a întrezărit 
o carieră strălucită și, după 
cum se vede, nu s-a înșelat. 
In ultimii ani, la asociația 
sportivă Burevestnik din 
Moscova, Titova a lucrat cu 
antrenorul Evgheni Krasil
nikov, care a îndrumat-o cu 
pricepere

Colegii 
mează 
succesele 
pentru ardoarea cu care 
muncește pentru a deveni 
un bun constructor de a- 
vioane. Ludmila Titova este, 
în timpul liber, o mare a- 
matoare de poezie și muzică.

Fără 
rii 
noastră, 

întrecerile Olimpiadei albe, îi 
interesează împrejurările în 
care s-a produs accidentul bo
bului nostru de două persoane 
(R. Nedelcu. Gh. Maftei). în 
prima manșă a coborîrilor de 
joi.

Seara de joi a început pen
tru noi superb și s-a încheiat 
cu o noapte albă. Mă refer, 
desigur, la accidentul 
jului România II. Iată 
produs el :

în virajul 13 (să nu 
perstițioși, din cauza construc
ției pîrtiei el este acela care 
solicită cel mai mult tehnica și 
reacțiile la nivelul miimilor de 
secundă), Nedelcu se pare că a 
greșit intrarea și, sub privirile 
noastre înmărmurite bobul s-a 
răsturnat, cei doi temerari tre- 
cînd linia de sosire cu patinele 
în sus și cu capul (casca) lipit 
de gheată. Maftei era leșinat. 
Transportat imediat la hotelul 
Castillian el a fost consultat de 
dr. Konrad (component al echi
pei Suediei și un vechi prieten 
al boberilor români) al cărui 
diagnostic a fost încurajator. 
Maftei avea o lovitură la cot 
și un hematom în regiunea 
coxo-femurală. Puțin mai tîr
ziu, radiografiile confirmau 
punctul de vedere al medicului. 
Și astfel el va putea face parte 
din echipajul de patru, care 
începe întrecerea miercuri 14 
februarie.

Totul e bine cînd se termină 
cu bine !

echipa- 
cum s-a

fim su-

Isabelle Mir

și competență, 
de facultate o sti- 
deopotrivă pentru 
ei sportive, ca și 

ardoarea cu

Clasamentul 
rezultatele meciurilor Canada — 
R.D.G. (grupa A) șl Iugoslavia: — 
Austria (grupa B).
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Clasamentul

GHEORGHE MAFTEI

Cronici și comentarii 
de la trimișii noștri speciali

VALERIU.
si Dumitru STĂNCULESCU

Probele 
rezervate 
foarte tîrziu în programul 
Jocurilor Olimpice. în 1932 
la l.ake Placid s au destă 
șurat. probe de demonstrați' 
la care au participat numii 
patinatoaie din S.U.A. și Ca 
nada. Abia în 1960 la Squa" 
Valley Comitetul Iniei nnțir 
nai Olimpie se prohuntă peh 
tru admiterea patinatoarele 
de viteză în întrecerii? Oliiri 
piadei albe cu probele de 
500 m. 1 000 m, 1 500 m și 3 Ol» 
m. La Squaw Valley, medalii- 
de aur la 500 m revine ger 
mancei Helga Haase, urmată 
la intervale de cite o zectih' 
de secundă, de Natalia Oon 
cenko (U.R.S.S.) și Jeaniis 
Ashworth (S.U.A.). Patru an; 
mai tîrziu, la Innsbruck, pa 
tlnătoarea sovietică Lidia Sko 
blikova devine cvadruplă 
campioană olimpică, perfor 
manță unică în analele Jocu 
rilor Olimpice de iarnă.

COMBINATA NORDICĂ
Combinata nordică (alerga 

re pe 15 km și săritură de 
la trambulina de 70 m) a fost 
totdeauna considerată de 
scandinavi drept „proba-re
gină" a schiului, campionul 
ideal trebuind să schieze și să 
sară bine. Cu două excepții 
(1948 și 1960), norvegienii au 
dominat incontestabil proba. 
Johan GrSttumsbraaten este 
singurul care a cîștigat pro
ba la două ediții consecutive 
(1328 și 1932). Pînă în 1952. 
cursa de fond avea loc inain 
tea săriturilor; de atunci 
ordinea s-a inversat, întrucît 
s-a constatat că fondiștii buni, 
după ce au obținut un avan 
taj substanțial la alergare, 
nu-și mai dădeau silința la 
sărituri ; ceea ce, acum cînd 
proba debutează cu săriturile, 
nu se mal poate întîmpla.

(neoficial)
r

pe medalii și puncte

cel mai bun timp
la „non-stop-4

Pe pîrtia de la Chamrousse, 
pe un timp neprielnic, s-a dis
putat vineri la prînz și antre
namentul „non-stop“ în vede
rea probei feminine de cobo- 
rîre care urmează să se des
fășoare sîmbătă. Cel

REZULTATE

BARB AȚI (9.

mai bun

timp l-a înregistrat concurenta 
franceză Isabelle Mir. Marea 
favorită a probei, Marielle 
Goitschel, a făcut o cursă 

prudentă, menajîndu-se, desi
gur, pentru întrecerea oficială.

TEHNICE • REZULTATE

II)

1. JEAN-CLAUDE KILLY 
(FRANȚA) 1:59,85 — campion 
olimpie; 2. Guy Perillat (Fran
ța) 1:59,93; 3. Daniel Daelwy- 
ler (Elveția) 2:00,32; 4. Hei ni 
Messner (Austria) 2:01,03; 5.
Karl Schranz (Austria) 2:01,89; 
6. Ivo Mahiknecht (Italia) 
2:02,00; 7. G. Prinzing (R.F.G.) 
2:02,10; 8. Bernard Orcel (Fran
ța) 2:02,22; 9. Gerhard Nenning 
(Austria) 2:02,31; 10. Eddi Brug-

gnaan (Elveția) 2:02,36; 11. Ge
rardo Mussner (Italia) 2:02,50 ; 
12. Ludwig Leitner (R.F.G.) 
2:02,54; 13. Egon Zimmermann 
(Austria) 2:02,55 ; ...64. Dan
Crist ea 2:18,52 ; 67. Dorin Mun- 
teanu 2:22,53.

Au luat startul 88 de concu- 
renți.

O PATINAI VITEZĂ
FEMEI, 300 M (9.II.)

1. LUDMILA TITOVA 
(U.R.S.S.) 46,1 — campioană o- 
limpică; 2. Mary Meyer, Diane

(DUPĂ 4 PROBE)
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•3®
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ELVEȚIA *-
1
(4) W <- 4

AUSTRIA - -
1

(3)
1
(2) - 5

OLANDA - - -
1 

(2) - 2

TEHNICE ® REZULTATE TEHNICE
(S.U.A.) 
Nebrom 
Sundby

Holum și Jennifer Fish 
46,3; 5. Elisabet van 
(Olanda) 46,6; 6. Siqd 
(Norvegia) și Kaija Mustonen
(Finlanda) 46,7; 8. Kirsti Bier- 
mann (Norvegia) 46,8; 9. Tatia
na Sidorova și Irina Egorova 
(ambele U.R.S.S.) 46,9; 11. Lis
beth Berg (Norvegia) 47,0; 12. 
Zvi Sappl (R.F.G.) 47,4. 28 de 
concurente.

O SCHI FOND
FEMEI, 10 KM (9.II.)

1. TOINI GUSTAFSSON

(SUEDIA) 36:46,5 — campioană 
olimpică; 2. Berit Moerdre 
(Norvegia) 37:54,6; 3. înger Auf
les (Norvegia) 37:59,9; 4. Bar- 
bro Martinsson (Suedia) 38:07,1; 
5. Marjalta Kajosmaa (Finlan
da) 38:09,0; 6. Galina Kulakova 
(U.R.S.S.) 38:26,7; 7. Alevtina
Kolcina (U.R.S.S.) 38:52.9; 8.
Babben Enger Damon (Norve
gia) 38:54,4; 9. Christine Nest- 
ler (R.D.G.) 39:07,9; 10. Barbro 
Tano (Suedia) 39:09,6; 11. Alev
tina Smirnova (U.R.S.S.) 39:10,3; 
12. Senja Pușula (Finlanda) 
39:12,5. 34 concurente; au ter
minat cursa 32.


