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Arhiplină t- așa cum n-am 
mai văzut-o de multă vreme —, 
sala Floreasca i-a întîmpinat cu 
un entuziasm greu de descris pe 
campionii României la handbal. 
Pornind să Înfrunte echipa 
Gummersbach, cîștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni" și 
să-și asigure o zestre prețioasă 
pentru retur, Steaua avea un su
port moral de invidiat. De la 
începutul și pînă la sfîrșitul 
partidei, publicul i-a încurajat 
pe steliști. Așa că, alături de 
meritele campionilor — evidente 
și incontestabile — trebuie sub
liniate și cele ale publicului. 
Steaua a ciștigat cu 15—9 (7—3) 
un meci pe care-1 putea termi
na la mai mult de 10 puncte di
ferență. Ar fi fost firesc acest 
decalaj. Dacă nu s-a întlmplat 
așa, vina principală o poartă 
chiar echipa noastră și, abia 
apoi, arbitrul care a condus slab, 
fiind depășit de joc și de impor
tanța partidei.

Antrenorul federal prof. N. 
NEDEF ne spunea la sfîrșitul 
partidei că : „Steaua s-a angre
nat în jocul obstructionist al ad
versarului — permis cu larghe- 
ță... nepermisă de arbitrul Ște- 
fac Nemec (Cehoslovacia) — și 
și-a ratat șansele de majorare 
a scorului. Apoi, este greu să 
învingi la scor o echipă bine 
dotată fizic, masivă, cu un sin
gur trăgător: Gruia“. Nu numai 
faptul că această constatare vine 
din partea unui specialist cu
noscut și apreciat ne face să 
subscriem la ea. Cele văzute în 
sala Floreasca corespund pe 

deplin.
Steaua a început bine meciul 

ți după golul înscris de Bolter 
in min. 1 a punctat de două ori 
consecutiv într-un singur mi
nut prin Gruia și Popescu. Dar, 
in loc să mențină o circulație 
rapidă a balonului, să-i oblige 
pe masivii jucători vest-germani 
să se întrebuințeze, handbaliștii 
români micșorează ritmul, le dă 
posibilitatea adversarilor să ob- 
strucționeze. Arbitrul 
avertismente, dar „uită" 
mite faulturi trebuiesc 
nate cu lovituri de la 7
rna repriză se desfășoară în a- 
ceastă notă și scorul de 7—3 cu 
care se încheie nemulțumește e- 
vident publicul și tabăra steliș- 
tilor.

în cea de a doua parte a 
jocului, Steaua — bine sfătuită 
în pauză — joacă într-un tempo 
alert. Mingile îl caută însă prea 
mult pe Gruia. Acesta înscrie, 
dar și ratează unele atacuri, iar 
altele sînt excelent apărate de 
Bernd Podak. Se adaugă și deci
ziile anapoda ale arbitrului și 
scorul se majorează lent, mult 
prea lent pentru avantajul ne
cesar returului. Numai 6 puncte 
diferență — deși C. Oțelea este 
optimist — nu sînt liniștitoare. 
Vom vedea...

STEAUA: Dincă — Gruia
(10), Popescu (2), Iacob (1), Ma
rinescu (1), Cristian (1), Oțelea, 
Alboaica, Savu, Goran.

VIL GUMMERSBACH : B. 
Podak — H. Bolter (4), J. Brand 
(3), K. Alberts (1), H. Feldhoff 
(1), K. Brand, W. Becher, U. 
Braunschweig, K. Kriesten. R. 
Jăger.

împarte 
că anu- 
sancțio- 
m. Pri-
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OLGA GRONNINGEN CIȘTIGĂ DUELUL

TRANDAFIRII

Ultimul spectacol 
al „artistelor ghetii“

Seara tlrziu, dreptunghiul 
sclnteietor de la „Palais de 
glace“ a devenit pentru prima 
oară scena unui adevărat spec
tacol de gali. In costume scîn- 
teietoare, elegantele ,,artiste 
gheții“ au apărut la lumina 
flectoarelor pentru ultimul 
examen in fața publicului și 
bitrilor. S-a disputat proba 
figuri libere a concursului 
dividual feminin de patinaj 
fistic.

La capătul unor evoluții pline 
de farmec, adesea la un nivel 
tehnic deosebit de ridicat, cele 
32 de competitoare la titlul o- 
limpic au acumulat ultima pro
vizie de puncte, stabilindu-se 
astfel clasamentul definitiv al 
întrecerii. '

ale 
re- 
lor 
ar
de 
in- 
ar-

Peggy Fleming, cu aceeași 
siguranță remarcabilă, și-a păs
trat primul loc in clasament, 
obținînd astfel medalia olimpică 
de aur. La fel, Gabriele Seyfert 
cucerește medalia de argint, 
printr-o evoluție mult aplauda
tă, conținînd elemente îndrăz
nețe și spectaculoase. Au urcat 
pe tabelul fruntașelor, campioa
na europeană Hanna Maskova, 
care ne-a dat din nou un reci
tal de tehnică și grație în alu
necarea pe gheață, ca și ameri
canca Albertina Noyes, japoneza 
Kumiko Okawa, mai bune în 
întrecerea liberelor.

Micuța noastră reprezentan
tă, Beatrice Huștiu, a apărut în 
prima parte a programului, care 
a cuprins patinatoare consacra-

te, ca austriaca Elisabeth Nest- 
ler (locul 7 la campionatele eu
ropene), sovietica Elena Grji- 
bovskaia (locul 12 la C.E.), japo
neza Ishida, cehoslovaca Maria 
Vichova (locul 13 la C.E.). Deși 
cu emoțiile firești ale unui debut 
olimpic, Beatrice a reușit să cu
cerească simpatiile miilor de 
spectatori, printr-o evoluție re
marcabilă, plină de tempera
ment, cu elemente tehnice difi
cile. In clasamentul probei de 
figuri libere, Beatrice Huștiu în
trece 12 adversare, ocupînd locul 
20, iar în clasamentul general 
ea termină pe locul 29.

Hristache NAUM

In plin zbor — primul clasat la săriturile din cadrul 
combinatei nordice, Franz Keller (R.F.G.)

Telefoto : U.P.I. — AGERPRES

In stațiunea Autrans. 
la 35 km de Grenoble, 
au avut loc în ultime
le zile pregătiri inten
se în vederea probei 
individuale de biatlon, 
programată pentru 
luni dimineața. Concu
rența au străbătut de 
multe ori traseul 
cilei curse și au 
cutat numeroase

difi-

învingătoare
• O „DETRONARE" GREU 
DE SCONTAT* SARABANDA 
SUTIMILOR DE SECUNDA
• O ASCENSIUNE FULGERĂ
TOARE SPRE PODIUM • MA- 
RIELLE & COMP. AU PIERDUT 
PRIMUL RUND • APRIGUL

DUEL SE VA ÎNTEȚI

la coborire
Și proba feminină de cobo

rire s-a disputat sub semnul 
sutimilor de secundă, ca și al 
răsturnărilor de situație de do
meniul greu previzibilului. N-a 
lipsit mult ca majoritatea tit
lurilor din cronicile ziarelor să 
facă apropieri între cele 8 su
timi cu care l-a depășit Killy 
pe Perillat în proba masculină... 
Intr-adevăr, Isabelle Mir, deți
nătoare a unei forme bune 
concretizate și cu o zi înainte, 
la „non-stop“, părea a fi scă
pat de orice amenințare serioa
să întrucît o întrecuse pe 
Christi Haas cu „8 sutimi". Dar, 
în pofida unui număr de start

Femei. 1000 m

Chamrouese era 13—u

Autran» ora 10.30—U

Saint-Nlzler ora 14—16

GRUPA A

AustriaPatln. Municipal ora 21.30

Sărituri speciale tram
bulina de la 70 m

Stade de glace ora 17.30
Stade de glace ora 22

$ km. pentru -pombl' 
nat* nordică

I, - E- . - ,

Canada — S.U.A.

GRUPA B 
Austria — Franța

^WĂ,0^tte’

Inelul de gheață 
ora 11—13.13

Stade de glace oral!—18.30

I
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Pe pîrtia de la Autrans.
76 de concurenți din 25

1 de țări așteptau cu nerăb
dare ora 9,30, fixată pen
tru primul start în cursa 
de 15 km fond.

Nici unul dintre marii

nu a lipsit de la 
probă. Erau pre- 
Mantiranta (Fin- 
cîștigătorul me

de aur de la 
Gronningen

favoriți 
această 
zenți, 
landa), 
daliei
Innsbruck, 
(Norvegia), clasat pe locul 
al doilea la aceeași între
cere, Martinssen, care cu 
două zile în urmă a ob
ținut medalia de argint pe 
30 de km etc.

Lupta pentru primul 
loc s-a dat ca și acum pa
tru ani, între Gronningen 
și Măntiranta. Schiorul 
finlandez a avut cel mai 
bun timp pînă cînd

Gronningen a terminat 
cursa. Confruntîndu-se a- 
cele cronometrelor, Ha-

Gronningen a obți- 
un rezultat cu 1,8 s 
bun, decît valorosul 
rival. De remarcat,

raid 
nut 
mai 
său 
că de data aceasta schiorii 
nordici și-au luat o stră
lucită revanșă față de cei 
meridionali care produ
seseră o mare surpriză in 
cursa de 30 de km. Pe 
primele 10 locuri s-au 
clasat numai schiori nor
dici !

I
!
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Evenimentul sportiv își 
cedează azi, de bună 
voie, locul deținui pînă 
acum în preocupările 
noastre, unui fapt ex- 

) terior performantei și 
luptei pentru victorie, 
dar care se înscrie to

tuși în universul moral al Olimpiadei 
a X-a, a disciplinelor de iarnă.

La Grenoble, printre atîția oaspeți 
de seamă, de la capetp încoronate la 
mari personalități politice, oameni de 
arta, campioni diverși, au sosit ieri cei 
mai tăcut; musafiri ai d-lui Dubedout : 
trei trandafiri de la Codlea-Brașov.

Ideea sugerată nu cu mult timp în 
urmă în coloanele ziarului nostru și 
care se născuse poate chiar înainte 
de asta în gîndul altora, a devenit fapt 
împlinit. Piloții români și apoi cei fran
cezi au purtat pesle Carpati și Alpi 
trei plăp'nde fire de trandafiri, o încăr
cătură prețioasă dp gingășie parfu
mată I

Cele trei tulpine, sfioase ca fetele de 
pe la noi la prima lor horă, îmbujo
rate asemenea lor și după cum le este 
și firea, au plutit timp de cîteva ore 
peste decorul necunoscut a patru țări 
pentru a-și prinde rădăcinile într-un alt 
pămînt decît cel în care au crescut

Să ne închipuim câ ar putea dispare 
conturul de metal al aparatului care 
k-a transportat și că am vedea cu 
uimire pe cerul albastru trecînd într-un 
zbor lin, trei tulpine verzi plutind pe 
frunzele lor ușor încrețite, culcate cu
minți pe-o parte, cu petalele lor de 
foc strînse sfios una într-olta, ori răs- 
frînte îniocmai unor buze însetate spre 
picătura răcoritoare de rouă. Si să ni 
le închipuim ieșind din pămîntul negru 
și moale, mirosind a cald, de sub 
geamul serelor brașovene si coborînd 
lin la poalele încă albe al<e Alpilor, 
pentru a le spune pe românește : 
„bună dimineața", după ce le-ar fi să
rutat frunțile acoperite de neguri.

Ieri, trandafirii din Brașov, au o- 
juns în mîinile primarului din Gre
noble. Și l-am văzut impresionat pe 
acest om al cărui nume a înconjurat 
pămîntul de moi multe ori în ultimele 
două săptomîni și ale cărui mîini au 
strîns într-ale sale, în numai 7 zile, 
amprentele tuturor dinastiilor de azi ale 
lumii, pe ale nu știu cîtor șefi de state 
și de guverne, ale atîtor și atîtor 
oaspeți care onorează orașul Olim
piadei a X-a de iarnă.

L-am văzut mișcat, căutîndu-și. vor
bele, pe el care știe că trebuie să 
spună ceva totdeauna și ce anume să 
spună. Si l-am simțit căuiînd, nevrînd 
să uzeze de fraze de atîtea ori rostite 
pînd acum. L-am înțeles că vrea sâ 
vorbească în numele lui, ca om șl nu 
numai ca primar, dar și în numele 
fiecăruia dintre cei 200 000 de conce
tățeni pe care-i reprezintă.

Mișcați erau și cei trei români care 
veniseră din satul olimpic să ofere tot 
atîtea fire de trandafiri, daruri neobiș- , 
nuite chiar și pentru ei, daruri vii, cu l 
izvorul lor de viață — rădăcina — încă ! 
umedă și caldă, destinați „orașului ce- . 
lor trei roze" de sub Alpi.

Și dl. Dubedout a șoptit nu pentru 
musafirii săi din zori de zi, cit mai ales i 
pentru sine : „Români; au bun gust".
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(Continuare in pag. a 4-a)
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Emanuel VALERIU

IGrenoble. 10 februarie

I I

Killy (Franța) 
Gruggzuan (Elveția) 
Nennlng (Austria)

Kalser (Olanda) 
Mustonen (Finlanda) 
Titova (U.R.S.S.)

continuare călduros, pirtia de bob 
improprii de concurs. în urma

Belousova — Protopopov 
(U.R.S.S.)

frații Kaufman (S.U.A.)

' -■■■••

Ultime reprogramări la bob 2 persoane

I

HOCHEI

Să fie vorba
numai

de
surprize ?

FULGI NEA

Wirkola (Norvegia) 
Raska (Cehoslovacia) 
Nepalkov (U.R.S.S.)

17.30
23.30

■HȘg

Un învingător, desigur glorios — Harald Gronningen (Norvegia) în dreapta, și un 
învins nu mai puțin glorios în schiul nordic — Eero Măntiranta (Finlanda) fixează 

(ciudat de îngîndurați, totuși) obiectivul fotografic
Telefoto : U.P.L — AGERPREȘș

Canada 
uiR.S.S?

-a 1=^
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Din cauza timpului care se menține în 
de la Alpe d'Huez se prezintă în condiții _ _
acestei situații, comisia tehnică a J.O. de la Grenoble s-a văzut nevoită să 
amine din nou disputarea manșelor a IÎI-a și a IV-a ale probei de bob 2 per
soane.

întrunită în ședință aseară, comisia a reprogramat cele două curse pentru 
astăzi dimineață în zori, cu primul start la ora 0,4 G.M. (adică pentru 5 ora 
noastră). Aceasta, în speranța că temperatura mai scăzută de peste noapte va 
îmbunătăți starea pîrtiei. Dacă nici această oră nu va fi favorabilă, a fost fixată 
o ultimă reprogramare pentru astă-seară.

Portretele
celor patru

campioni
olimpici

A 4-a
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Mircea BON DA

DE LA

Flacăra olimpică
A trecut 

din mînă 
în mînă, 
din viscol 
în viscol, 
din inimă în inimi 
?i s-a răsfrînt 
cu miriade 
de raze 
în oglinzile albe 
ale Alpilor, 
încălzind 
dincolo de 
dincolo de 
dincolo de 
departe, 
pind aici 
in inima 
mea.

LA 154 m

sportul

IN CIȘMIGIU, ACUM PATRU DECENII
Acum 40 de ani, Cișmigiul 

era locul de întîlnire al amato
rilor de patinaj. Din cînd în 
cînd avea loc și cite o mare 
„sărbătoare a gheții", cum a 
fost aceea din 1928, descrisă de 
un cronicar al vremii.

„...Mii de persoane se adu
naseră, atît împrejurul lacului 
cît și pe gheață, pentru a asis

meciul de hockey-canadian, 
cum i se spunea pe atunci. 
Partenere ? Echipele Tenis 
club român (T.C.R.) și Hockey 
club român (H.C.R.)

Apoi, campioana de „patinaj 
figuri" a României, Lia Popp, 
care „venise dinadins în Ca
pitală, ca să ia parte la acest 
meeting sportiv", a făcut o fru-

pîrtii ji nea, 
munți, 
viscol,

Nr. 90 (5524)

DIN ISTORICUL ZBORULUI PE SCHIURI
Prima relatare scrisă despre 

săriturile 
din anul 
care se 
concurs
1 februarie în localitatea Grd- 
rud (Norvegia) scria: „Con
cursul de astăzi a luat sfîrșit 
pe timpul prinzului cu un e- 
pilog neașteptat. Pe pista de 
la Grefsen, cîțiva tineri schi
ori au sărit de pe un zid 
9 picioare".

Nu au trecut decît șase 
și această nouă ramură 
schiului avea numeroși adepți, 
fiind inclusă în concursuri a- 
lături de cursele de fond. Pri
mul care și-a înscris numele 
pe lista recordmanilor a fost 
tînărul Sobdre Auresen Nord
heim, venit din Telemark să 
cîștige concursul de la poa
lele colinei Huseby. A fost 
primul recordman al probei 
(cu o săritură de 19 m).

Pînă în primul deceniu al 
secolului XX, performanțele 
săritorilor de la trambulină au 
crescut, dar nu vertiginos. M. 
Hemmestveit (Norvegia) sare 
la Red Wing (S.U.A.) 31,1 m 
(1891), N. Gjestvang (Norve
gia) realizează 41 m în 1902, 
iar A. Haugen obține în 1911, 
în S.U.A., 50 m. Salturi mari 
încep din 1920, de cînd s-a 
îmbunătățit construcția tram
bulinelor. Inginerii au început 
să facă calcule și au realizat 
profiluri îmbunătățite, ceea ce 
a permis mărirea simțitoare a 
trambulinelor și 
mii săriturilor, 
rînd, ca urmare 
tezelor sporite 
80 km pe oră 
prelungit, s-a îmbunătățit și 
tehnica săriturii. Contimiînd 
tradiția, tot un norvegian — 
Iacob Tullin Thams — a fost 
promotorul noii tehnici : aple
carea accentuată înainte a 
trunchiului, folosindu-se mai 
bine curenții de aer. El a 
fost primul campion olimpic 
la sărituri de la trambulină' 
(Chamonix, 1924) și a execu
tat pentru prima dată o sări
tură' de 70 m (la Odnes, în 
Norvegia, în anul 1924). De 
aici, cursa pentru o săritură. 
Cît mai lungă ia proporții im
presionante. Frații Birger și 
Sigmiind R'uud (Norveqia) 
poartă, „ștafeta" pînă. la 92. in 
(Birger,. Ruud — 1934) reali- ’ 
zați pe trambulina de la Pia
nina (Iugoslavia).

Apariția trambulinei „ma
mut" (cum sînt denumite 
trambulinele uriașe) de la 
Planica a reprezentat un în
semnat pas înainte în evolu
ția recordului. După zeci de 
ani de sărituri, austriacul Io- 
sef Bradl realizează la Plăni- 
ca 101,5 m (1936), fiind pri
mul care a depășit granița 
celor 100 m, țel urmărit si 
de frații Ruud. în 1948, F. 
Tchannen (Finlanda) sare, tot 
în Iugoslavia, 120 m, perfor
mantă maximă pe această 
trambulină.

O dată cu construirea celei 
de a doua trambuline „ma
mut", la Oberstdorf (R. F. a 
Germaniei), supremația este ți-

cu schiurile o avem 
1862, cînd un ziar în 
făcea cronica unui 

de schi disputat la

de această trambulină. în 
W. Gantschnigg (Aus- 

sare 124 m, S. Weiler

de

ani
a

deci a lungi- 
în al doilea 
firească a vi- 

pînă Ia 70— 
și a zborului

nută 
1950, 
tria) 
(R.F.G.) 127 m, D. Netzel (Sue
dia) 136 m,_pentru ca în 1951

. finlandezul 
lizeze 139 
rămas în 
1961, cînd 
bar a sărit 141 m. în sezonul 
anului 1964 suedezul Sjober 
Kjell sare și el 141 m, puțin 
mai tîrziu cehoslovacul Da- 
libor Matejlek obține 142 m, 
dar numai peste 24 de ore ita
lianul Nilo Zandanel stabilește 
un nou record i 144 m. Urmă
torul recordman este Peter 
Lesser cu 145 m iar în 1967 
Bjorn Sjoberg (Suedia) atin
ge 148 m, pentru ca în ace
lași an Lars Grini (Norvegia) 
să atingă o nouă graniță i 
150 m. Actualmente, recordul 
este deținut de austriacul 
Reinhold Bachler cu 154 m 
(martie 1967, pe trambulina de 
la Vikersund, Norvegia).

Trebuie să precizăm că a- 
ceste performante nu consti
tuie recorduri mondiale ofici
ale, deoarece lungimea sări
turii depinde de mai multi 
factori: puterea de aruncare 
a trambulinei, starea timpului 
și a zăpezii etc. Se poate vor
bi, însă, despre recordurile u- 
nei trambuline, așa cum am 
amintit în rîndurile de mal 
sus.

Desigur, pare curios că un 
săritor de peste 140 m nu cu
cerește titlul de campion o- 
limpic sau mondial pe o tram
bulină de 70 m sau 90 m. 
Realitatea este, însă, că cel 
care sar pe trambuline „ma
mut" fac antrenamente spe
ciale pentru sărituri lungi șt 
că acesteia sînt doar măsurate, 
nu și punctate ca stil. Așa se 
face că nici Slibar, nici Ma
tejlek și nici Zandanel nu au 
obținut .rezultate strălucite la 
Jocurile Olimpice de la In
nsbruck. Matejlek, de pildă, 
s-a. clasat pe locul 10, cu să
rituri de 90,5 m și 84,5 m și 
102 puncte la stil, față de

Tuno Luiro sărea- 
m, record care a 
picioare pînă în 

iugoslavul Iosif Sli-

93.5 și 
la stil, 
pionul
Iar Nilo Zandanel s-a clasat 
pe locul 25, cu sărituri da
87.5 și 81,5.

90,5 și 111,50 puncte 
cît a realizat cam- 

olimpic Toralf Engan.

ta la probele anunțate. Lacul, 
frumos decorat cu steaguri și 
ghirlande, era negru de lumea 
care forfotea pe patine, atît 
împrejurul „court“-ului de ho
ckey cît și de-a lungul pîrtiei 
de curse, trasată în roșu pe 
gheața strălucitoare. ...S-au 
desfășurat întîi cursele de 
250 pi., de juniori și seniori, 
și apoi cursele de 500 m îm
prejurul lacului".

Un mare interes a stîmit

moașă demonstrație. De aseme
nea, polisportivul Ilie Subășea- 
nu, campionul Capitalei, Gh. 
Onciul ș.a. și-au arătat și ei 
măiestria, iar Titel Stoenescu 
„a executat o serie de sărituri 
pe deasupra unei bănci înțe
sate cu spectatori", și în cele 
din urmă executînd „o săritură 
măiastră pe deasupra unui 
automobil adus pe gheață în 
acest scop".

Gh. R.

con-
diferite se 
pe firma- 

Olimpiadei. 
american

bs

Doi aștri din 
stelații 
intîlnesc 
mentul 
Schiorul
Billy Kidd, autorul 
spectaculoasei căză
turi în coborîrea 
„non-stop" de la 
Chamrousse, este vi
zitat după accident 
de compatrioata sa 
Audrey Hepburn, ce
lebra vedetă de 

film
Telefoto:
U.P.I.—Agerpres

Convorbiri cu domnul Gore'
REZULTATELE DEFINITIVE ALE OLIMPIADEI DE IARNA .

poziții de pictură, locuri pen
tru discuție șl dans etc. Și, 
după modelul celorlalte case, 
implantate în Franța ultimi
lor ani, animatorii ei vor s-o 
transforme într-un focar de 
experiențe și dezbateri, care 
să umple după-tamiezile tine- 
netulul pe următoarea sută 
de ani.

2) Efectele simpozionului de 
sculptură organizat în august. 
Invitații, artiști din cîteva 
țări, ău lucrat aici pentru 
Jocuri, lăsîndu-și operele :

a) mobil de Calder (lîngă 
gară).

b) lucrările lui Apostu, com
patriotul nostru

c) un ansamblu de Claude 
Viseux

d) o fîntînă 
Patkal

e) un 
nezulul

f) o 
auto-strtadă, cum 
oraș).

3) . Filmul Olimpiadei, în
credințat regizorului Claude 
Lelouch. Pelicula va însem
na, fără îndoială, ceva în via
ța cinematografiei.

4) Lucrările muzicale, crea
te anume pentru Olimpiadă, 
începînd cu partitura sim
fonică executată la deschide
rea festivă și termlnînd cu 
melodia interpretată de 
reille Mathieu.

încheind lista, dl. G. a 
o linie ca la adunări, a 
culat repede în minte, a 
tat o vorbă indescriptibilă, șl, 
lăsînd pixul din mînă, s-a 
întors către mine :

— Eram sigur că astea vor 
fi rezultatele. Aș fi pariat. 
De altfel, nici nu-1 de mi
rare. Dacă inteligența 
termină pe oameni să 
considerație fenomenul 
tiv, sportul, la rîndu-1, 
vanșează, determinînd 
gența.

Pauză. Șl zîmbet încet pe 
buzele d-lui Gore.

— Mă gîndesc că peste cî
teva luni de zile, preumblîn- 
du-se prin Grenoble șl fiind 
îndemnat să admire Casa de 
cultură sau mobilul lui Cal
der, un profesor de estetică 
străin, se va adresa gazdei 
satisfăcute, cam cu melanco
lii : „Frumos, nu zic nu. Dar 
trebuie să recunoști șl dum
neata că ați avut noroc : pe- 
alcl au trecut schiorii...".

— Deranjez ?
— De loc, ml-a răspuns dl. 

Gore din prag, dar o să te 
rog să mă aștepți cîteva mi
nute: sînt ocupat, calculez re
zultatele Olimpiadei.

— Rezultatele da pînă 
azi T <).

— Nu. Toate.
— Vrei să zici că te ocupi 

cu pronosticuri...
— Nu. Cu certitudini.
— Bine, dar Jocurile nici 

nu s-au terminat.
— Pentru mine s-au termi

nat. Vorbesc de rezultatele 
definitive, nu de performan
țele trecătoare, 
ceea ce durează 
Spre deosebire 
se petrece sub 
la Chamrousse 
d’Huez, pe pîrtii. 
despre ceea ce rămîne după 
emoții, după înfrigurare, 
după strădanii, după acciden
te și incidente, după victorii, 
după lacrimi, după ce toată 
lumea va fi plecat acasă...

Din păcate de-abla astăzi 
am Intrat în posesia reviste
lor care publică performan
țele obținute la Grenoble și 
soneria dumitale m-a găsit 
în clipa cînd tocmai eram pe 
cale să alcătuiesc clasamen
tul final.

— Vreau să văd și eu zia
rele acelea cu rezultatele de
finitive. Dar, repezindu-mă 
la masa de lucru a d-lul G., 
n-am întîlnit nici „l’Equipe", 
nici „Miroir-Eprint" („special" 
— bineînțeles, specl,al), ci un 
teanc de publicații fără nici 
o legătură cu sporturile de 
iarnă, dacă nu chiar în re
lații reci cu acestea : reviste 
de artă plastică, volume des
pre spectacolul de teatru 
contemporan, anale de arhi
tectură, studii muzicale, ca
iete cinematografice... Cîteva 
aveau poze; altele erau aride 
de tot.

Gazda mi-<a făcut semn să 
stau liniștit, s-a așezat pe 
scaun șl a pornit să înșire 
dedesubtul titlului :
TABELUL PERFORMANȚE
LOR DE LA J.O. GRENO- 
BLS
următoarele :

1) Construirea, după pla
nurile lui Wogenski, a Casei 
de cultură din Grenoble. Se 
afirmă că-1 una din cele mai 
interesante din Franța (auto
rul : ucenic al lui Corbusier). 
Se pare că-i printre cele mai 
frumoase din lume. Casa, un 
mic „trust de culturi și cul
tură", găzduiește o sală de 
teatru, una pentru filme, ex-

Vorbesc de 
si nu trece, 
de ceea ce 
ochii noștri 
sau Alpe 

Vorbesc
de beton, de

zld de 
Mizul 
statuie

piatră al japo-

de Lipsy (pe 
intri în

Mi-
tras 
cal- 
no-

îl de- 
ia în 
spor- 

se r&- 
inteli-

Peggy Fleming mai bună ca Emmerich Datiter!
Regulamentul internațional de patinaj artistic nu permite 

întreceri directe între băieți și fete. Totuși, o astfel de întîlnire 
s-a realizat și anume între Peggy Fleming și Emmerich Danzer, 
între campioana și campionul lumii. Bineînțeles, nu pe luciul 
gheții, ci numai pe... hirtie.

Luînd ca bază notele obținute la campionatul mondial din 
1967, la Viena, iată rezultatele acestui duel sportiv inedit:

FLEMING DANZER

Figuri obligatorii (media) 4.52 4,46
Figuri libere (media) 5,82 5,86

Note medie generală (media) 5,17 5,16

Deci, cu o sutime de punct, admirabila Peggy Fleming ar
cucerit titlul de campioană mondială absolută în fața celuifi

mai autorizat adversar.
Cum se va solda lupta indirectă de la Grenoble ?...

CULESE IA GRENOB1E
,• Era așa de frig în ziua în 

care trebuia să se dispute pro
ba de coborîre bărbați, îneît 35 
de persoane s-au refugiat în 
cabina de unde se dau în mod 

; obișnuit plecările. Această ca
bină nu poate, însă, adăposti 
decît 4 oameni. Vă puteți ima
gina cum stăteau înăuntru ofi
cialii și cei cîțiva concurenți 
care așteptau cu nervii încor
dați decizia juriului...

® Toini Gustafsson, cîștigă- 
ioarea cursei de 10 km, este 
considerată și principala con
curentă la primul loc pentru 
nu mai puțin rivnitul titlu de 

i Miss Olimpiadă, pe care, acum, 
I cînd a devenit campioană o- 
I limpieă, are mari șanse să-lEXEMPLE DE DIRZENIE

Inițiatorul Jocurilor Olimpice 
moderne, Pierre de Coubertin, 
a precizat că „la jocuri impor
tant este să participi, nu să 
ciștigi". Interpretînd preceptul,

Televizor: Grenoble Ia
tine-acasă.

Start; Singurul punct al pro
bei unde toți sînt egali.

Cerc: Unul singur, poate să. 
însemne globul pămîntesc.. 
Cinci simbolizează Olimpiada, 
adică tot... globul pămîntesc.

Puc : Zeul... hocheiștilor.
Talent : „Trambulina"... per

formanțelor.
Sapporo (Japonia) : „Greno

ble"... mîine. Adică peste 4 ani.
i
I
}

concurenții de la bob nu s-au 
mulțumit doar să participe, ci 
au ținut să ajungă și la capă
tul cursei. în prima manșă, la 
bob două persoane, echipajul 
canadian 'Gehrig—Goetschi s-a 
răsturnat într-un viraj. Goets
chi (frînarul) a fost aruncat 
afară din bob, în timp ce co
legul său a terminat parcursul 
la cîrmă. Dar și frînarul, în 
virtutea elanului căpătat în că
dere, a parcurs toată lungimea 
pistei pe spate și a trecut și el 
linia de sosire, după cîteva se. 
cunda O aventură întrucîtva 
asemănătoare s-a întâmplat mai 
tîrziu și francezilor Gerard— 
Christaud. Bobul lor s-a deze
chilibrat într-un viraj, echipie
rii au rămas la locurile lor, dar 
bobul a început să cobpare eu 
spatele, și în această poziție 
„neclasică" a trecut linia de so
sire, cu mediocrul timp- de 
1:34,47.

obțină, în fața contracandidatei 
principale, Hanna Mașkova, 
depășită la proba sa de patinaj 
artistic. In cazul unei victorii 
în concursul de frumusețe, sue
deza va fi, sigur, singura du
blă campioană a actualei Olim
piade.

O După cum s-a anunțat, 
schiorul american Billy Kidd 
s-a accidentat la gleznă în tim
pul coborîrii non-stop și, la un 
moment dat, participarea sa la 
proba de coborîre era incertă. 
Ambițios, sportivul american 
s-a pregătit totuși de start. Ta
tăl său, auzind această decizie, 
s-a dus cît mai sus pe pîrtie 
pentru a-1 încuraja și, mai ales 
pentru ca strigătele sale să fie 
auzite de „Billy the Kidd", 
cum îl poreclesc toți schiorii 
pe acest dîrz sportiv. Incercînd 
să urce o pantă, Kidd-senior 
a căzut și... și-a scrîntit glez
na ! 
dar,

bilit,
Prevăzut 
schiuri și cu un aparat de fil
mat, el a început să realizeze 
un documentar despre probele 
nordice.

® Ostașii dintr-un batalion 
de vînători alpini, care au dato
ria de a bătători în permanen
ță pista trambulinei de la 
Saint Nizier, au făcut un cal-

întreaga familie este, așa- 
accidentată.
Un preot canadian s-a sta
in aceste zile, la Autrans. 

cu o pereche de

cui : ei urcă și coboar^ în fie
care zi 1765 de trepte. Este o 
performanță...

® Șapte elvețieni din Neu- 
châtel au venit la Grenoble pe 
schiuri. Prima etapă a „mara
tonului" lor, fiind lipsită de 
zăpadă, cei șapte entuziaști au 
parcurs-o pe jos. Componența 
grupului, care au fost primiți 
de oficialitățile din Comitetul 
de organizare a Jocurilor, au 
vîrstă între 24 și 43 de ani.

® Invazie de artiști la Gre
noble ! 
care le 
mează 
Gilbert 
day și 
își anunță orele de... autogra
fe. Este așteptat Tino Rossi, 
care în ziua de 10 februarie va 
da un spectacol la Chamrous
se.

® La Grenoble sînt însă pre
zente nu numai vedete ale e- 
cranului sau scenei. Vin și nu
meroși sportivi sau foști mari 
campioni. De pildă, Georg 
Thoma, campion olimpic în 
1960 la Squaw Valley la combi
nata nordică, a sosit ca turist 

Ta Villard de Lans. La Greno
ble se află, printre alții, Mi
chel Jazy, care a manifestat 
o excelentă pregătire fizică, în- 
tr-o seară, la clubul din Gre
noble, unde a dansat mai mul
te ore „jerk“.

Buletinele de presă pe 
primim zilnic ne infor- 
despre activitatea lor. 
Becaud, Johnny Halli- 
alții dau spectacole și

1) Convorbirea se desfășu
ra în ziua a 3-a a Jocurilor.

Al. MIRODAN

ET IN ARCADIA EGO !

CU 45 DL ANI ÎN URMĂ LA GKNOBLt

• Nu numai sportivii, 
ci și... ziariștii sportivi tre
buie să dovedească la „O- 
limpiada albă" o bună:., 
pregătire fizică. Mai ales 
cînd este vorba să reali
zezi un adevărat „slalom" 
printre... stele.

® Bizare mai sînt unele 
„performanțe". Te antre
nezi, de pildă, trei ani, ca 
să realizezi o... entorsă.

© Recitiți cu atenție ju- 
rămîntul olimpic. Este 
labil nu numai pentru 
limpiade...

© Ce valorează mal

va-
O-

mult

decît un start bun ? O so
sire bună I

• Cu fiecare concurs, O- 
limpiada de iarnă de la Gre
noble prilejuiește un tot 
mai bogat schimb de expe
riență. Pe scurt, cîștigă și... 
necîștigătorii I

© Cine se pricepe la 
coborîre, urcă... pe podiu
mul învingătorilor 1

© Folosirea 
a fost interzisă și 
pîrtia 
zice, 
făcut 
gura.

blitz-urilor 
pentru 

de bob. Cum s-ar 
de astă dată lă s-a 
și fotoreporterilor... fi-

Cu patruzeci și cinci de ani în 
urmă, la Grenoble, a avut loc 
un mare eveniment sportiv : con
struirea unuia dintre cele mal 
frumoase stadioane ale Franței. 
In luna noiembrie 1923 francezii 
au ținut să inaugureze acest 
splendid stadion, cu participarea 
unei echipe românești, invitînd 
în acest scop puternicul club 
universitar din Cluj.

Era pentru prima oară cînd o 
echipă de club românească po
posea pe pămîntul Franței. In- 
tonînd „Marsseillesa" și alte cîn- 
tece franțuzești șl românești, în
vățate sub bagheta profesorului 
Sava Columba, unsprezeeele clu
jean : Lazăr, Tîrlea, Albiș, """ 
Brutus, Hațieganu, Huza, 
can, Guga, Șerb, Boneiucat 
Giurgiu I.. pornea peste 
în vagoanele de clasa 
ale unui tren, fiecare cu 
un burduf de brînză, două 
de salam și pîine, totul procurat 
printr-o cambie iscălită șl gira
tă cu mari greutăți la o bancă 
locală. Așa s-a făcut primul mare

,Marsseillesa“ și_ alte cîn-

vățate sub bagheta profesorului
Raț 

Cor- 
Și hotare 

a treia 
cît® 

rude

turneu al unei echipe de club 
românești peste hotare I

După ce cîștișă prima partidă, 
la Lyon, cu scorul de 4—2 (2—0) 
prin golurile marcate de Aurel 
Guga (3) șl Boneiucat, la scurt 
interval, „U” joacă la Grenoble, 
unde aveau loc mari serbări pen
tru inaugurarea stadionului.

In deschidere, s-a jucat partida 
de rugby dintre universitățile 
rls și Grenoble (eîștigată de 
rizieni), după care urmează, 
vedetă, jocul „Universitatea'1 
Grenoble, în care francezii 
fost nevoiți să închine 
cu 3—0 (2—0), prin golurile mar
cate de Guga (2) și Giurgiu I. Un 
amănunt simpatic în legătură cu 
un vechi obicei local franțuzesc; 
o nouă victorie românească și 
la banchet, unde primii clasați 
la mîncarea unor mici peștișori 
bine pregătiți în pesmet, aduce 
locul întîi' clujeanului Huza cu 
50 de bucăți și locul doi lui Eu
gen Hațieganu cu 40 de bucăți I

Presa franceză se ocupă

Pa- 
pa-

în

. au 
steagul

larg de categorica victorie a 
niversității șl, ca urmare, 
mânii sînt invitați să joace 
în Italia, la Torino.

Astăzi, la Cluj, cel ce au 
cat atunci la Grenoble, 
univ. Petre Tîrlea șl juriștii 
slonarl Pompei Lazăr, Raț 
tus și Huza, cu amintirile 
împrospătate de Olimpiadă, 
gîndesc de pe acum la invitația 
ce o vor face grenoblezilor 
1969. cu ocazia împlinirii a cinci
zeci de ani de activitate a clu
bului sportiv „Universitatea", club 
ce a făcut istorie în fotbalul ro
mânesc.

Mistrețul, trebuie cinstit!
desen de SAVA EMILIA

ÎNTR-0 NOAPTE DE IARNĂ
înconjurată de munți și tăceri, cabana 

dormea, vegheată de stele...
— Ce caut eu aici, între nămeții aceștia 

nesfîrșlțl ? — spuse mai mult pentru sine 
o patină.

— Cum ce cauți ? o dojeniră prietenos
schiurile. Tu, ca și mine, ca și săniuța, 
sîntem sporturile iernii și rostul ---- "—
este să-i purtăm pe oameni spre 
și peste creste.

— Și eu 2 oftă timid un puc de 
înghețat și clănțănind, într-un 
terasei, spre Iac.

— Da, și tu îi răspunse matură perechea 
de schiuri. Oamenii au nevoie de noi, așa 
cum au nevoie de muzică și lectură. Miș
carea e în el cum e în noi neastîmpărul 
și dorința de întrecere.

— Adevărat ? exclamară în cor patina și 
săniuța.

— Adevărat! le liniști pucul.
— Bine, dar atunci de ce unii tineri pre

feră vinul fiert, și jocurile de cărți, întrea
bă candidă săniuța. De ce nu zburdă cu 
mine prin zăpezi, pe tobogane ? De ce ?

— De ce ? repetă calm întrebarea schiul, 
de ce ? Fiindcă n-au minte de-ajuns. Sînt 
tineri. Dar nu toți. Ai să vezi că mîine 
dimineață vei fi, veți fi luate de braț șl 
duse departe, să înfruntați viteze și spații.

— Crezi că mîine ?
— Sigur, mîine. Va fi o zi atît de senină, 

că de aici, de la fereastra cabanei, oame
nii vor putea pune mîna pe crestele încă 
scăldate în razele dimineții, atît de aproa
pe vor fi ele de ochii șl inima lor.

— Bine, atunci să așteptăm noaptea. Nu 
știți că noaptea este un sfetnic bun ? Așa
dar, pe mîine.

— Ei, dar ce vă grăbiți la culcare, se agită 
patina. Hai să mai povestim puțin. Noap
tea este minunată și mie, vă spun — pe 
Iama mea — nu mi-e frig de loc.

nostru 
cabane
hochei, 
colț al

t

— Dar ia privește pucul, spuse săniuța 
compătimitoare.

— Nu-i nimic, o să-i treacă și lui, inter
veni optimist schiul. Hai, spune-ne povestea 
ta.

— De fapt, nn este o poveste... Voiam 
numai să vă întreb, care credeți că este 
cea mai vîrstnică dintre noi ? Despre mine, 
oamenii îndeosebi cei ce mă cercetează, 
știți, istoricii,spun că eu sînt de cînd lumea, 
că am fost la început de os, lemn șl apoi 
de metal.

— Și ce vîrstă crezi că al, o Iscodi să
niuța ?

— Păi, cam cinci mii de ani; dacă nu și 
mal mult.

— Nu ți se pare prea mult, dragă patină, 
spuse cu invidie pucul, despre care cu toții 
știau că este tînăr, tînăr de tot, de la în
ceputul acestui secol.

— Nu : Așa spune istoria și de ce aș con
trazice-o chiar eu. Voi poate credeți, așa 
după pictura lui Breughel, că eu sînt mal 
tînără, dar nu e așa.

— Bine, spuseră înțeleptele schiuri. Dar 
atunci, mie ce vîrstă îmi dai î

— Eu, sau Istoricii ?— Tu, — - • - - - ....
pace,

— Eu 
Așa-i că

— Da, _ ______________ _______
chiar dovezi eu am mai mult decît atît.

Săniuța și pucul se înfiorară de atîtea 
secole și milenii, laolaltă, în acești doi prie
teni al lor. Sigur, nu-1 așa de simplu, să 
stal, cot Ia cot, cu celebrități milenare.

Intr-un tîrziu sparse curajos tăcerea, 
pucul.

— E-adevărat că vîrstele și experiența 
noastră de viață diferă. Dar oamenii s-au 
învătat să ne vadă mereu Împreună, așa 
ca la Jocurile Olimpice de iarnă, ca ia

dragă, tu. Lasă-i pe Istorici In 

cred că vreo cinci mii de ani. 
am dreptate ?
ai, deși după unele mărturii și

Campionatele mondiale sau ca astă-seară 
aici. Credeți că este o Intlmplare că sln- 
tem, acum, toate laolaltă, pe terasa caba
nei și sub cerul acesta de iarnă ?

— Nu, nu-i o întîmplare, filozofă cu înțe
legere schiul. Numai că fiecare sîntem și 
vrem altceva. Pe tine, puc zglobiu, te poar
tă cu o sută de km pe oră, jucătorii înde- 
mînatlci, cu crosele lor.

Tu săniuță, aluneci vertiginos pe canale 
de gheață purtînd un om sau dot. Patina 
este simbolul vitezei sau al măiestriei artis
tice pe gheață. Iar eu...

— Iar tu ?
— Iar eu sînt, ce mă vor schiorii : vite

ză, fond, săritură.
— Dar noi nu sîntem doar ai campioni

lor, spuse parcă răzvrătită patina. Nici nu 
vă închipuiți cită dragoste au pentru noi 
copiii, tinerii. Nu numai cei ce visează șl 
obțin medalii de aur sînt demni de laudă.

— Sigur că da, așa este. Oamenii trebuie 
să ne iubească pentru bucuria și volupta
tea pe care le-o dăruim. Vă amintiți ro
manul lui Mihail Sebastian „Accidentul" șl 
cuvintele scriitorului — ziseră înviorate 
schiurile.

— Care cuvinte 1 
pucul.

— „Nimic 
iarnă. Nici 
gostea".

— Nimic, 
tina.

— Nimic, .__ ______  ______
Zăpezile și tăcerea vegheau cabana de 

pe lacul înghețat. Cîteva stele clipiră parcă 
la auzul ultimelor cuvinte ale schiului, si 
apoi îșl contlnuară drumul lor de noapte 
neîntrerupt, spre Infinit.

Spune-ne, imploră
nu seamănă cu sporturile de 
muzica, nici vinul, nici dra-

zău nimic, se entuzlasmă pa-

repetă solemn schiul...

Virgil LUDU

U- 
ro-

Și
ju- 

prof. 
pen- 
Bru-

re- 
se

dr. Mihai IUBU
Cluj

în

DE PREȚ: VIAȚA
Un 

aflați 
la Alpe 
(miercuri) aproape 
zul nopții, pe un 
tator al pîrtiei, foarte su
mar îmbrăcat pentru altitu
dinea și temperatura locului 
și a orei, cu capul descope
rit, în ciuda vîntului ce se 
iscase, dar cu un piept, aco
perit glorios de zeci de in
signe sportive. Asemenea 
țipi sînt obișnuiți în preajma 
marilor competiții interna
ționale, reprezentând niște 
veritabile expoziții în per. 
manentă mișcare. De data 
aceasta, omul venise tocmai 
din Mexic și deținea o in
signă ale cărei culori erau 
imposibil de definit în am
bianța galben-portocalie a 
luminilor ce străjuiesc 
pîrtia de bob. Cel care pur
ta insigna mexicană, stîr- 
nind invidia celorlalți, nu 
era altul decît învingătorul 
din proba preolimpică de 
15 km desfășurată la Inns
bruck, cu patru ani în ur
mă : fondistul italian Mar
cello de Dorigo, fost coechi
pier al lui Nones și conside
rat, în unanimitate, drept 
cel mai bun produs al schiu
lui italian. Desigur am vrut 
să știm de ce de Dorigo s-a 
retras din activitatea compe- 
tițională și am ascultat, cu 
uimire, povestea sa, incredi
bilă, dacă nu ar fi fost spusă 
de însuși eroul ei.

Praticipînd — în „țara ce
lor 1000 de lacuri" — la un 
antrenament comun cu 
schiorii finlandezi, italianul 
s-a pierdut la un moment 
dat de ceilalți sportivi și în 
imensitatea albă a nordului 
a rămas total dezorientat. 
Din acel moment Dorigo a 
început o aprigă luptă, pe 
viață și pe moarte, conți- 
nuîndu-și marșul solitar pe 
schiuri, timp de 22 de ore. 
,,îmi dădeam perfect de bine 
seama că orice oprire îmi va 
fi fatală și totodată nutream 
speranța că procedînd astfel 
voi ajunge undeva. Ar fi 
inutil să vă spun că, în acele 
clipe care aveau să devină 
ore, nu m-am gîndit nici la 
aventuri similare, nici la 
eroismul exploratorilor ci, 
pur și simplu, doar la mine! 
Cred, de altfel, că orice di
vagare, de orice natură, m-ar 
fi dus la pierzanie. Am fă
cut cea mai lungă cursă din 
viața mea. cîștigînd cel mai 
mare premiu : viața".

Ceea ce campionul italian 
a omis să spună, dar am a- 
flat de la colegii săi. a fost 
faptul că ajungînd după 22 
de ore la un adăpost ome
nesc, a trebuit de îndată să 
fie transportat la un spital, 
unde i s-au amputat toate 
degetele de la ambele pi
cioare. lată de ce Dorigo a 
părăsit sportul care era să-1 
ucidă dar care l-a salvat 
totodată...

mic grup de spectatori, 
pe marginea 

d’Huez,
pistei de 

asaltau 
ăe mie- 
alt Vizi-
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I
mația River Plata a învins cu 
scorul de 3—1 (1—1) selecționata 
Cehoslovaciei.

PE TEREN -100 DE COPII. PE MARGINE-
APOLZAN, MACRI, V ZAVODA

ATLETISM — Sala Steaua 
de la ora 9,30 : concursul 
republican al seniorilor; 
sălile Viitorul și Floreasca 
II, de Ia ora 9 : concursuri 
cu participare deschisă ; 
parcul „23 August", de la 
ora 10: concurs de cros.

BOX — Casa de cultură 
a tineretului din raionul 
Grivifa Roșie, de la ora 10 : 
reuniune în cadrul „Cupei 
16 Februarie".

Fază din meciul dintre echipele Steaua I 23 August și Rapid I 
din finala „Cupei Steaua" la minifotbal. Scor final: 4—1 

Steaua 1
Fotoi V. BAGEAC

din finala „Cupei Steaua"
pentru

Echipele de seniori 
fruntat nămeții de la 
Bucegilor, iar acum au 
terenuri 
amicale 
țări de 
liști ai 
rămas,

au în- 
poalele 
ieșit pe 

pentru primele jocuri
de pregătire și... cău- 
formule. Micii fotba- 
centrelor de copii au 

însă, tot în sală. Aș-

teaptă să iasă primul 
și după aceea vor călca 
zon. Dar în aceste zile, 
puști din Capitală n-au 
mîinile la piept. Clubul 
a organizat pentru ei o
tiție de mini-foțbal — „șase la 
șase" — la finalul căreia am

ghiocel 
pe ga- 
100 de 
stat cu 
Steaua 
compe-

I I ®©@

sala
Pe 

aii-

nu 
Pe

Și
ai

VOLEI — Sala Giulești, 
de la ora 9: Viitorul Ba
cău — Zelezniciar Belgrad 
(m), Rapid București — 
Steaua București (m), în ca
drul etapei finale a „Cupei 
16 Februarie".

HANDBAL — Sala Flo
reasca, de la ora 9 : Rapid 
— Șc. sp. Tg. Mureș (f), 
Șc. sp. 1 Buc. —„Zorile" Bis
trița (f), Lie. 2 lași — Șc. 
sp. Timișoara (b), Sițiaua — 
Univ. Craiova (b), meciuri 
în cadrul „Cupei Sportul" 
și „Cupei F.R.H.".

l
I
I
I
I

La Novosibirsk s-a desfășurat 
întâlnirea amicală de hochei pe 
gheață dintre echipa de tineret 
a României și formația locală 
„Sibir". Hocheiștli sovietici 
obținut victoria cu scorul 
12—2 (1—0, 6—2, 5—0).

Punctele echipei române 
fost marcate de Ion Marian.

au 
de

au

® Strîmbeanu șl Deselnicu 
și-au trecut cu succes toate exa
menele din această sesiune. 
Primul este student în anul II 
la Facultatea de horticultura, 
iar al doilea în anul I la Fa
cultatea de electrotehnică din 
Craiova. Bravo ! Nu același 
bravo lui Incze IV (de la Po
litehnica Iași) care n-a luat nici 
un examen 1

® Așa cum s-a anunțat, la 
Oradea, Crișul și A.S.A. Tîrgu

Mureș au susținut un meci de 
verificare și pregătire. Cu 4 mi
nute înainte de fluierul final, 
Mureșan II (A.S.A. Tîrgu Mu
reș) și Dărăban (Crișul) și-au 
plătit nu știm ce polițe, astfel 
că arbitrul Mircea Bădulescu 
i-a eliminat de pe teren.

Să fie oare acesta un aspect 
din pregătirea... multilaterali 
pentru reluarea campionatului ?

STEAUA A PLECAT
IN IUGOSLAVIA

deIeri dimineață, fotbaliștii 
Ia Steaua au plecat în Iugosla
via, unde vor susține patru 
jocuri. Programul cuprinde ur
mătoarele meciuri: la 11.11 cu 
Vojvodina Novisad, la 14.11 cu 
echipa de categorie B — Prilep, 
la 18.11 cu Vardar Skoplje și la 
21.11 cu Haiduk Split.

® Politehnica Iași a suspen
dat pe timp de un an pe jucă
torii Hrițcu și Sălceanu. Mo
tivul ? Acești jucători nu s-au 
prezentat încă la antrenamen
tele echipei. Aplaudăm măsura 
luată împotriva acestor 
tori indisciplinați. Numai 
se revină asupra ei după 
săptămîni. Potrivit unui 
obicei...

jucă- 
să nu 
cîteva
vechi

MECI AMICAL
CRIȘUL ORADEA — UNIO

SATU MARE 0—0

9 F. C. Argeș a primit zilele 
trecute o invitație pentru patru 
meciuri în Izrael. In funcție de 
programul intern și alte jocuri 
perfectate peste hotare de for
mația argeșeană, urmează să se 
stabilească datele acestui 
neu, care ar urma să aibă 
în primăvară...

asistat ieri dimineață în 
Politehnica din Capitală, 
terenul cu parchet erau 
niați 100 de viitori fotbaliști
între care cei mai „bătrîni" 
aveau mai mult de 14 ani. 
margine se aflau profesorii 
idolii lor, maeștrii emeriți
sportului Al. Apolzan, Tache 
Macri, V. Zavoda, antrenorii 
N. Vîlcov, Tr. Ivănescu, M. Ro- 
tărăscu, N. Belizna. După 24 de 
zile de întreceri, în această 
dimineață, puștii ascultau cu
vintele șefului centrului de 
copii și tineret de la Steaua; 
Ilie Savu. Erau numai ochi și 
urechi, tresăreau cînd își au
zeau numele trecute In clasa" 
mentele primilor 10, al golge- 
terilor, al celor mai buni por" 
tari, fundași și înaintași. I. 
Munteanu, FI. Neagu, Gh. Nă- 
drăgea, Gh. Dragu, N. Ioniță, 
D. Radu, D. Șurenghiu, I. Spă- 
lățelu, I. Tamașiu și M. Niță 
au intrat în primii 10. I. Mun
teanu ‘(18 goluri), D. Șurenghiu 
și D. Radu (15 goluri) s-au do
vedit cei mai eficace. Cînd s-a 
anunțat clasamentul final, a- 
plauzele au sporit. 1. Steaua — 
23 August I (antrenor N. Vîl
cov), 2. Rapid (antrenor T. 
Macrl), 3. Steaua — 23 August 
II (N. Vîlcov), 4. Steaua — 23 
August III (M. Rotărăscu). 5. 
Dinamo (Tr. Ivănescu), 6. Stea
ua I — centrul de la stadionul 
Ghencea (Al. Apolzan). 7. Pro
gresul (M. Baraș). 8. Rapid II 
(N. Belizna), 9. Steaua II, 10. 
Steaua III (ambele pregătite de 
Al. Apolzan).

încheierea a fost pentru co
pii și mai frumoasă. Președin
tele clubului Steaua, M. Pân
dele, a înmînat echipei cîștigă- 
toare o frumoasă cupă, iar pri
milor 10, premii în obiecte 
sportive — un trening, o pe
reche de ghete de fotbal, două 
mingi, pantofi de tenis. Nici 
antrenorul echipei cîștigătoare 
nu a fost uitat.

O inițiativă lăudabilă. 24 de 
zile de fotbal, premii, felicitări. 
La plecare, acești copii îndră
gostiți 
promis 
dovedi 
țătură.
aflau în bănci, la școală...

Constantin ALEXE

LA POIANA BRAȘOV

NUMEROS PUBLIC LA CONCURSUL
INTERNATIONAL STUDENȚESC DOTAT
CU „CUPA POLITEHNICA BRAȘOV

Poiana Brașov, 10 (prin tele
fon). Pîrtiile din Kantzer au 
găzduit sîmbătă dimineața în
trecerile de slalom special, mas
culine și feminine, din cadrul 
„Cupei Politehnica Brașov", 
competiție internațională stu
dențească în care, alături de 
reprezentanții unor centre spor
tive universitare din țara noas
tră. evoluează și schiori din 
Italia. De altfel, schiorii italieni 
(participanți doăr'în probele 
masculine) au dovedit o foarte 
bună tehnică și s-au clasat pe 
locuri fruntașe.

Timpul foarte bun și par
cursurile extrem de interesante 
au reușit':să contribuie Ia de-

li

plina satisfacție a foarte nu
merosului public prezent în 
Postăvarul.

tur. 
loc

din

i
I
I
I
I

Iată rezultatele tehnice : SLA- • 
LOM SPECIAL, feminin: 1. Ioa- I 
na Beru (I.C.F. București) 81,5 “ 
sec., 2. Judith Tumori (Univer- ■ 
sitatea Cluj) 83,6, 3. Elena Nea- | 
goe (I.C.F. București) 98,1, 4. '

sec.

Maria
110,2 ; masculin : 1. Peter stun- • 
bruss (C.U.S. Italia) 71,5, 2. Ni- | 
colae
șov) 72,1 (el a avut cel mai bun 
timp în 
Pozzale
Ștefan
Brașov)
laru (I.C.F. București) 83,0, 6. 
Andrei G3r5g (Politehnica Bra
șov) 84,3.

Duminică dimineața se dis
pută probele masculină și fe
minină de slalom uriaș pe pîr
tia Sulinar.

CAROL GRUIA — coresp. 
principal

Imre (Universitatea Cluj) 
masculin : 1. Peter Stub-

Crețoi (Politehnica Bra-

manșa I), 3. Daniele 
(C.U.S. Italia) 75,6, 4. 
Vornicu (Politehnica 
82,0, 5. Ștefan Sindi-

I
I
I
I

de balonul rotund au 
antrenorilor că se vor 

la fel de buni și la învă-
După-amiază toți

Azi, io fora
și in Capitală

se

ORADEA (prin telefon). Vi
neri s-a disputat revanșa în- 
tîlnirii dintre echipa locală, 
Crișul, și formația Unio Satu 
Mare (în primul meci, care a 
avut loc la Satu Mare, Crișul 
a cîștigat cu scorul de 2—0). De 
data aceasta, jocul a luat sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate: 
0—0. în prima repriză oaspeții 
au dominat mai mult, iar după 
pauză inițiativa a aparținut ju
cătorilor de la Crișul.
ILIE GHIȘA, coresp. principal

© Vasile A. Geamănu 
Tg. Jiu ne-a pus următoarea 
întrebare : „Aș dpri să știu,, ce. 
măsuri a luat F.R. Fotbal pentru 
pregătirea echipei naționale în 
vederea întâlnirilor internațio
nale din acest an și cine va 
conduce această pregătire ?“

De cînd vrem să aflăm și noi!

® Dialog la „amicalul" de 
joi, Steaua—Progresul.

Pe teren mai mult se vor
bește decît se joacă...

— Ce te miri ? Asta știu ei 
mai bine...

@ La Tg. Mureș, echipa 
cehoslovacă Dukla Banska Bis
trița va susține o întîlnire cu 
formația locală A.S.A.

® Stadionul Dinamo (terenul 
III) din Capitală va găzdui un 
cuplaj de fotbal. în primul 
meci, de la ora 9,30, se vor în- 
tîlni Dinamo Obor și Dinamo- 
juniori, iar de la ora 11,15, 
Electronica Obor va primi re
plica formației de tineret a clu
bului Dinamo.

® Pe stadionul Giulești, de 
la ora 10,30 : Rapid—Universi
tatea Cluj.

în concursul

In runda a 7-a a turneului 
internațional de șah de la 
Malaga, iugoslavul Marovici l-a 
învins pe Zuckerman, iar Iv- 
kov a cîștigat la Tatai. S-au 
încheiat remiză partidele: 
Toran—Rossolimo, Pomar—
O’Kelly și Kaplan—Damiano- 
vici. în clasament continuă să 
conducă Marovici (Iugoslavia) 
cu 5 p., urmat de Ivkov (Iugo
slavia) 4!/2p., Pomar (Spania), 
O’Kelly (Belgia) 4 p., Rossoli
mo (S.U.A.), Medina (Spania) 
și Damianovici (Iugoslavia) 
3>/2 p. etc

Cu prilejul unui concurs de 
atletism pe teren acoperit des
fășurat la New York, multiplul 
campion american Jim Ryun a 
stabilit cea mal 
manță mondială 
zonului în proba 
timpul de 3:57,6.

S
Turneul hexagonal de fotbal 

de la Ciudad de Mexico, a con
tinuat cu meciul dintre selec
ționata capitalei mexicane și 
echipa Ferencvaros Budapesta. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
3—1 (2—0). Toate cele trei go
luri ale învingătorilor au fost 
marcate de Borja (min. 20, 24 
și 62). Pentru fotbaliștii ma
ghiari a marcat Szoke în minu
tul 51. La turneu, care va dura 
pînă la 25 februarie, mai par
ticipă echipele: Steaua roșie 
Belgrad, Botafogo Rio de Ja
neiro, Toluca și Jalisco (ulti
mele două mexicane).

bună perfor- 
de sală a se- 
de o milă cu

In turneul internațional de 
fotbal de la Mar del Plata, for-

La Istanbul s-a desfășurat 
meciul retur dintre echipele 
Lewski Sofia și Rasimpasa Is
tanbul, contînd pentru ,,Cupa 
campionilor europeni" la volei 
feminin. Echipa oaspete a cîș
tigat cu scorul de 3—0 (15—2, 
15—1, 15—1). învingătoare și 
în primul joc cu același scor, 
voleibalistele bulgare s-au ca
lificat pentru turul următor al 
competiției.

S
Cunoscuta înotătoare ameri

cană Cathy Ferguson, campioană 
olimpică în proba de 100 m 
spate la Tokio și recordmană 
mondială în proba de 200 m 
spate, a hotărît să se retragă 
din activitatea sportivă de per
formanță. în prezent, Cathy 
Ferguson este în vîrstă de 19 
ani și urmează cursurile Cole
giului din Long Beach.

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în prezent 
în Polonia, selecționata femi
nină de volei a Japoniei a ju
cat la Cracovia cu echipa lo
cală Wisla. Sportivele japoneze 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—4, 15—12, 
15—6).

H
In cadrul unei gale de box 

desfășurată la Roma, italianul 
Sandro Mazzinghi (categoria 
mijlocie mică) l-a învins în 
repriza a 4-a prin abandon pe 
americanul Art Hernandez, în- 
tr-un meci prevăzut pentru 10 
reprize.

La Opava s-a disputat re
vanșa întâlnirii internaționale 
de box dintre reprezentativele 
de amatori ale Cehoslovaciei și 
Țării Galilor. De data aceasta, 
victoria a revenit oaspeților cu 
14—6. în primul meci, boxerii 
cehoșlovaci cîștigaseră cu ace
lași scor,

După colocviile juniorilor, a 
venit și pentru atleții seni
ori vremea examenelor de 
iarnă. Primul test a început 
ieri, în sala Steaua, sub aus
piciile unei organizări irepro
șabile și într-o atmosferă de 
mare animație, pe care anii 
din urmă începuseră să ne 
facă s-o uităm.

Atletismul sub acoperiș este 
privit adesea (și poate pe 
bună dreptate) cu multe re
zerve. Intr-adevăr, doar cîteva 
probe de sărituri și o sin
gură aruncare pot avea o 
existență viabilă în hală. Aler
gările în miniatură, pe plat șl 
peste garduri; reprezintă sim
ple divertismente, furnizînd, 
cel mult, niște cifre interme
diare în catalogul de antrena
ment. Este foarte greu ca pe 
baza lor să presupui măcar 
rezultatul de care ar fi capabil 
un atlet într-o probă clasică 
de viteză, cînd este bine știut 
că performanța și victoria se 
decid în a doua jumătate a 
cursei de 100 m, fragment pe 
care marii sprinteri îl parcurg 
cam în 4,5 sec.

Săriturile ne-au 
așadar. Eroul zilei 
îndoială, ȘERBAN
torul unui excelent 2,09 m la 
înălțime, cu care corectează 
vechiul sau record de sală: 
2,06 m. L-au urmat Manele Mi-

interesat, 
a fost, fără 
IOAN, au-

AU ÎNCEPUT TURNEELE
III „CUPA STEAUA"

sport din calea Plev- 
găzduit în continuare 
de tenis dotate cu

Sfala de 
nei 114 a 
întrecerile — ------ --------
„Cupa Steaua". Rezultate tehnice: 
simplu bărbați, turul III: Che- 
recheș — Basarab. 6—0, 6—4, Po- 
povici — P. Dumitrescu 6—2, 
6—3, C. Năstase — D. Hărădău 
6—2, 6—2, Murețlan — Mita 6—0, 
6—2, Mărmureanu — Sotiriu 
6—3, 6—2, C. Dumitrescu —
Ovici 6—4, 4—6, 6—4; sferturi de 
finală : Popovlcl — Chereeheș 
6—0, 6—2, C. Dumitrescu — Mar- 
cu 6—4. 6—4, Santel — C. NăstăSd 
6—2, 6—2, Mărmureanu — Mu-
reșan 7—5, 6—4: simplu femei,
sferturi de finală: M. Ciogolea 
— V. Balaș 6—1, 6—4, J. Boboc —

Sfarghiu (Sucea- I 
Columban (Mureș |

LA PREDEAL

Dispute foarte echilibrate în întrecerile I

Predeal, 10 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Pe un timp 
foarte frumos, în condițiile unei 
piste admirabile și ale unei or
ganizări foarte bune, s-au dis
putat sîmbătă pe pîrtia Poliș- 
toacă din localitate probele in
dividuale de fond din „Cupa 
României". în centrul atenției 
s-au situat cursele de juniori 
și de junioare, care au justificat 
interesul prin dispute rezolvate 
lâ nivelul secundelor.

în probele de senioare, se
niori și tineret, în schimb, vic
toriile < 
Leampă, 
Mîrza au 
confirmat 
trate pînă

Rezultate tehnice : seniori (10 
km) 1. P. Dinu (Dinamo) 35,06, 
2. Gh. Cincu (A.S.A. Brașov)

obținute de Marcela 
Petre Dinu și Ion 

fost categorice și au 
rezultatele înregis- 

i acum.

DE SALĂ AL SENIORILOR

35,26, 3. N. Țeposu (Steagul 
șu) 36.48, 4. N. Sfarghiu (Sucea
va) 39,28, 5. I. <
A.M.) 39,58 ; tineret (10 km) 
1. I. Mîrza (A.S.A.) 37,15, 2. D. 
Soiu (A.S.A.) 38,07, 3. I. Ol- 
teanu (Dinamo) 38,20, 4.
I. Urs (Tractorul) 38,37, 
5. N. Comărniceanu (CI. sp- 
Sinaia) 39,43 ; juniori (5 km)
1. Gh. Voicu (CI. sp. Sinaia)
17.41, 2. C. Șovăială (CI. sp 
Sinaia) 17,47, 3. V. Papuc (Su
ceava) 17,48, 4. I. Benga (Trac
torul) 18,00, 5. I. Savu (Sucea
va) 18,04; senioare (5 km) 1. 
Marcela Leampă (Dinamo) 20,36,
2. Rodica Cimpola (A.S.A.) 21,27,
3. Lucia Barabaș (Tractorul) 
22,20. 4. Elena Muscalu (CI. sp. 
Sinaia) 22.45, 5. Maria Papuc 
(Suceava) 23,55 ; junioare (3 km)
1. Rodica Zeican (A.S.A.) 13,31.
2. Adriana Barabaș (Tractorul) 
13,38, 3. Ioana Clinei (Tractorul)
13.41, 4. Paraschiva Cojocaru 
(Suceava) 13,42.

Duminică dimineața se vor 
disputa ștafetele mixte din 
drul întrecerilor de fond 
tate cu „Cupa României", 
pe pîrtia Poliștoacă.

ca- 
do- 
tot

Paul IOVAN

I

I
i

Noua sală
Complex „Ullliiispui t , uinaiuuuum, vaic a vuoicu mu
dolari, va fi inaugurată duminică seara cu o gală artistică și un meci 
de baschet. Prima manifestare pugllistlcă din această sală este pro
gramată la 4 martie, cînd pe ringul de aici vor urca 4 celebri boxeri, 
printre care Emile Griffith și Nino Benvenutl, în meci pentru titlul 
mondial Ia categoria mijlocie. Stila cuprinde o arenă principală de 
20 000 de locuri, un centru de „bowling" (sport asemănător popicelor) 
cu 48 de piste, un cinematograf, 2 restaurante și 2 galerii pentru 
expoziții.

în fotografie : pregătirile pentru senzaționala gală de la „Madison 
Square Garden" pe afișul căreia figurează meciurile Griffith—Ben- 
venuti și Frazier—Mathis. In tabăra lor de la Kiamesha Lake (statul 
New York) Emile Griffith, cu casca pe cap, schimbă pumni amicali 
cu Joe Frazier.

Telefoto i U.P.I.-AGERPRES

de sport „Madison Square Garden” din New York, un 
,ornnisport“, ultramodern, care a costat 130 milioane de

Serbau loan-2.09 m la înălțime!
tilecis cu 2,00 
bece — 1,97 
fete, Viorica 
Elena Vintilă 
tiv, 6,03 m) ne deschid spe
ranțe în 
junioara 
(17 ani)
înălțime — care cu 5,81 m a 
întrecut vechiul record de sală 
al Gabrielei Rădulescu (5,72 
m). La triplu salt, Vasile Du
mitrescu (învingător cu 15,78 
m) pare să fie apt de perfor
manțe constante peste 16 m. 
Alexandru Mihu, evident aju
tat de pista de elan din lemn, 
și-a îmbunătățit cu aproape 60 
de centimetri cel mai bun re
zultat, reușind 15,40 m. îmbu
curător, dar să nu ignorăm 
faptul că recordul personal 
este ceva foarte relativ, atîta 
timp cit valoarea lui nu are 
ea însăși un caracter general. 
Despre ceea ce nu poate fi 
vorba în cazul de față. în sfîr- 
șit, voinica Ana Sălăgean s-a 
luptat .cu slăbuțul său record 
de sală, stabilit acum patru 
ani (15,40 m), l-a doborî t de 
cîteva ori dar cea mai 
cifră a sa (15,81 m) nu 
conferi totuși glorie.

în finalele celor două
de mini-sprint (50 m bărbați și 
femei) clasamentele se vor cu
noaște astăzi dimineață, după

m și Aurel Ber- 
m. La lungime 
Viscopoleanu și 
(6,18 m, respec-

acest sezon, ca și
Cornelia Popescu
— specialistă la

bună 
poate

probe

c. 
A. 
E.

Turea 6—2, 6—1, F. Bucur — 
Cîrrfaru 6—2, 6—2, I. Dibar — 
Cotuna 6—1, 6—2. După termi

narea tururilor eliminatorii, cei 
clasați în semifinale, atît la bă
ieți cit și la fete, concurează 
la cîte un turneu de pfatru. Pri
mele rezultate, Simplu bărbați : 
Mărmureanu — Popovlcl 7—5,
6—2, 6—4, Sântei — C. Dumitrescu 

simplu femei •
Ciogolea 2—6

6— 2, 6—3, 6—3;
I. Dibar — M.
7— 5, 6—1.

Programul de 
ora 9.30 și ora

astăzi începe la
16.

asaltul înălțimilor olimpiceȘERBAN IOAN a început

IN „CUPA 16 FEBRUARIE"

Steaua și Rapid învingătoare cu 3-0
ceasta a fost de partea fero
viarilor. Giuleștenii, cu o for
mație întinerită au fost mai 
proaspeți, au ieșit mai calmi 
din situații grele și în fina- 
lurile seturilor au acționat cu 
mai multă clarviziune. Tinerii 
Penclulescu, Cătălin și Cris
tian. armonios grefați pe sche-

developarea filmelor de la so
sire.

Iar pentru încheiere, să con
semnăm momentul comic din 
a doua semifinală a cursei bă
ieților, în care prof. Lupan a

trebuit să dea 
pînă cînd unul 
Mai tare decît 
olimpică 1

Restul, pentru

opt starturi, 
a fost corect, 
într-o finală

_;L j altă dată.
Valeriu CHIOSE

Constructorul București -

Pristai Ruse 6-6
Aproape 1 000 de spectatori au 

urmărit aseară, în sala Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
N. Bălcescu, întîlnirea internațio
nală de box dintre formațiile 
Constructorul București șl Pristai 
Ruse. întîlnirea a luat sfîrșlt cu 
un rezultat de egalitate : 6—6.

REZULTATE TEHNICE : Ivahov 
b.p. Paraschlv ; Ivan b.p. Velicov;

Benciov b.p. Lucian ; Garvalov 
b.ab. II. Sulcer ; Manea b.p. Co- 
lev ; Fencev b.p. Hîrșu ; Bădilă 
b.p. Vtailiev ; Stanciu b.p. Bor- 
buzanov ; Hozarov b. dese. IU 
Grecu ; Vlad b.ab. I Kirilov ; Ma. 
rinescu b.ab. II Zvetanov ; Esehi- 
mov b.p. Gavzilă.

LA START, PROBLEMIȘTII !
Amatorii dezlegărilor de pro

bleme de șah au astăzi prile
jul să-și pună la încercare 
perspicacitatea. Comisia de 
specialitate din cadrul F.R.Ș. 
organizează un interesant con
curs deschis tuturor iubitorilor 
genului.

Locul de întîlnire : CLUBUL 
INSTITUTULUI DE PETROL, 
GAZE, GEOLOGIE (iîngă sala 
Dalles) ; ora 9,30.

Pentru primii clasați. Coto- 
Pronosport, prezent mereu la 
asemenea acțiuni, oferă fru
moase premii.

în primul 
jului disputat 
Giulești, Steaua a dispus 
Zelezniciar din Belgrad 
3—0 (7, 4, 10) în numai 55 
minute de joc. Oaspeții, cu 
foarte modest bagaj de 
noștințe tehnice, au opus o 
slabă rezistență. în aceste con
diții antrenorul campionilor 
noștri, T. Tănase, a introdus 
în teren, de la 
Mânu, Stamate și 
în seturile doi și 
a fost alcătuită, 
cepții, numai
Partida s-a situat la un nivel 
satisfăcător mai mult datorită 
jocului bun prestat de învin
gători. Aceștia au - ' atacat 
elicace alternînd loviturile în 
forță cu cele „moi", au opus 
atacului advers un blocaj er
metic și un dublaj prompt.

Oaspeții au greșit foarte 
mult la preluări și la blocaj 
iar în atac loviturile clare au 
fost rarități. Au arbitrat bine 
N. lonescu 
(București).

în partea a doua a progra
mului, Rapid și Viitorul au 
oferit o partidă spectaculoasă, 
cu răsturnări de scor (în spe
cial în seturile doi și trei), 
cu faze dinamice de volei cu
rat. Cele două competitoare au 
luptat cu mult elan pentru 
victorie clar pînă la urmă a-

meci al cupla- 
aseară în sala 

de
cu 
de 
un 
cu-

început, pe 
Andreica iar 
trei formația 
cu .mici ex- 
din rezerve.

și M. Oancea

FINALELE CAMPIONATELOR

făcut datoria. Băcăoanii au 
muncit mult dar au Irosit mul
te mingi datorită preluărilor 
defectuoase și mai ales dubla
jului care i-a trădat. © altă 
lacună (de data aceasta la am
bele echipe) a fost serviciul 
pierdut cu prea multă ușu
rință. Corect arbitrajul asi
gurat de I. Covaci și V. Voicu.

Azi începînd de la ora 9,30 
vor avea loc partidele Viito
rul — Zelezniciar și Rapid— 
Steaua.

ȘCOLILOR GENERALE
Campionatele de volei ale 

școlilor generale din Capita
lă au ajuns în faza finalelor. 
Ele vor avea loc astăzi, în- 
cepînd de la orele 8.30 în sala 
liceului M. Basarab, pentru 
locurile I—IV (fete și băieți) 
șl în sala liceului Gh. Lazăr 
pentru locurile V—Vili. în 
sala Gh. Șincal (de la 8.30) 
liceele de fete șl în sala D. 
Cantemiy (de la orele 9) li
ceele de băieți își dispută 
jocurile etapei a IV-a.

Campionatele de baschet se 
vor desfășura în sălile Sp. 
Haret șl I. L. Caraglale (ore
le 8.30), pentru licee, N. Băl
cescu șl Liceul nr. 24 (orele 
8.30) pentru școlile generale.

letul Drăgan, Costinescu, Min
ce v și Ardelea, au dat satis
facție într-un meci care le-a 
pus probleme deoarece în ciu
da scorului categoric cu care 
au învins: 3—0 (10, 8, 11), 
băcăoanii și-au vîndut scump 
pielea. Feroviarii și-au organi
zat foarte bine jocul în apă
rare (Drăgan fiind omnipre
zent), blocajul a funcționat 
perfect iar atacul susținut de 
Costinescu și Penciulescu și-a

I. DUMITRESCU

PETROLUL PLOIEȘTI
GALATASARAY ISTANBUL

3-1 (-17,7,4,9)

Petrslul Plaiești a întîlnit 
aseară într-un joc amical pe 
campioana Turciei Galatasaray 
pe care a întrecut-o după un 
meci frumos cu 8—1 (—17, 7, 
4, 9). Evidențiafi i Zamolo, 
Lipan, Drăgan (Petrolul), Ya- 
ruz, Haldun, Tanzer {Galata
saray). A arbitrat corect V. 
Rangă.

A. VLĂSCEANU- coresp.

AUTOTURISME
PRIMEȘTE in Consignație

și VINDE unitatea din Butii

resti, Calea Rahovei Nr. 224



O ORIGINALA
COLECȚIE

DE INSIGNE
OLIMPICE

Inginerul sovietic Alexandr 
Frenkel, din Moscova, posedă 
o colecție unică de insigne, care 
este de fapt o originală istorie 
a Jocurilor Olimpice. La baza 
acestei colecții a stat insigna 
Comitetului olimpic cehoslovac 
din anul K)08, și de atunci nu
mărul pieselor a crescut necon
tenit. In prezent colecția numă
ră cîteva sute de insigne olim
pice. Printre cele mai interesan
te insigne ale colecției se nu
mără și cea apărută în anul 
1944 cu ocazia sărbătoririi a 50 
de ani de la înființarea C.I.O.

Pasionatul colecționar este de 
acum în posesia insignelor Jocu
rilor Olimpice de la Grenoble și 
Ciudad de Mexico.

CONSACRAREA OUTSIDEREI

în 1948

Z,

la 
sînt

Konrads 
curs de 
înotat, o- 

francezi, 
Heinrich

pe treapta cea mai 
a podiumului, dar a 
și un nou record 
(cu două zecimi de 
mai bun decît al

De mai mu Iți ani, finlan
deza Kaija Mustonen era 
eterna outsideră. La Inns
bruck a secondat-o pe Lidia 
Skoblikova, imbatabilă în acea 
epocă, obținînd două meda
lii neaurite. în sfîrșit. a ve
nit vremea consacrării și pen
tru Kaija, care nu numai că 
a urcat 
de sus 
stabilit 
olimpic 
secundă
Lidiei, dar încă departe de re
cordurile mondiale realizate 
la marile altitudini).

Mustonen a făcut o cursă 
excepțională, fără a avea o 
pereche prea stimulativă 
(Hplum, S.U.A.), ceea ce spo
rește desigur valoarea abso
lută a performanței. A im
presionat, în special, tehnica 
alunecării și, mai ales, atacul 
strîns al virajelor, fără pier
dere de viteză.

Câștigătoarea probei de 
1 500 m în cadrul campiona
telor mondiale de acum două

Olandeza probei de 1500 mStien Kaiser marea învinsă a
Telefoto : U P.I. — AGERPRES

@ La Grenoble sînt 
prezenți și doi foști 
medaliați olimpici, 
specialiști în probe 
care nu sînt cuprinse 
în Jocurile Olimpice 
de iarnă; este vorba 
de John Konrads cam
pion olimpic de no
tație în 1956 la Mel
bourne și de Ignace 
Heinrich, locul II la 
decatlon
Londra; ei nu 
prezenți aici ca tu
riști ; John 
conduce un 
antrenori al 
rilor militari 
iar Ignace
este conducătorul unui 
grup de schiori care 
urmăresc probele 
sportive și manifesta
țiile culturale la Gre
noble.

® Unul dintre spor
tivii cei mai fotogra- 
fiați după probele de 
coborîre a fost, bine
înțeles, Jean-Claude 
Killy. Obiectivele re
porterilor fotografi 
s-au îndreptat însă și 
spre schiorul francez 
Jean-Pierre Auger; 
dar ei s-au păcălit cu 
toții : uimitoarea ase
mănare fizică dintre 
Jean-Claude Killy și 
Jean-Pierre Auger i-a 
făcut să-l confunde 
acesta din urmă 
campionul olimpic 
probei

® In ziua de 
februarie va avea loc 
la Teatrul Municipal 
din Grenoble premie
ra piesei „La Loco
motive", de Andre 
Roussin, printre ai că

rei interprețl princi
pali se află și Elvira 
Popescu.

9 Vînătorii alpini 
francezi au fost foarte 
fericiți de victoria lui 
Jean-Claude Killy. Ei 
spun că în medalia de 
aur a lui Jean-Claude 
Killy se află ți o păr
ticică din munca lor, 
deoarece timp de 2 
luni și 11 zile au bă
tătorit și amenajat 
pîrtia pe care s-a des
fășurat această între
cere.

® Muzicienii din 
fanfara care așteaptă 
la punctul de sosire în 
probele de coborîre

au înghețat mai zdra
văn decît toți ceilalți 
spectatori. Bieții mu
zicanți așteptau un 
pachet cu hanoracurile 
lor. In pachet se gă 
sea însă numai un re- 
șou de gaz...

9 Unul dintre cei 
mai fericiți oameni în 
aceste zile este Claude 
Lelouch, regizorul vi
itorului film „OE-68". 
Motivul ? El va avea 
în filmul său în mod 
neașteptat — ți mai 
ales gratuit — o su- 
per-vedetă de cinema 
Audrey Hepburn, care 
se află la Grenoble ca 
turistă.

olandeza Stien 
părut oarecum 
nu a avut decît 

învinsă

dovedește o demnă urmașă 
a patinatoarei Helga Haase 
care s-a distins la Squaw 
Valley și la Innsbruck.

coborîre
(Urmare din pag. 1)

ale mtreceri- 
în care due

săptămîni,
Kaiser/' ne-a 
obosită și ea 
satisfacția de a fi 
pentru locul 2 de o compa
trioată : Carolina Geyssen.

A surprins lipsa de rezis
tență a excelentelor tehnicie- 
ne care rămîn patinatoarele 
sovietice: Kauniste (locul 5) 
și Titova (locul 7). Ruth 
Schleiermacher (R.D.G.)

OLGA PALL învingătoare la

Clasic... Antrenorul — Aake Frederikson — 
t'șî felicită eleva — Toini Gustafsson — 
după surprinzătoarea victorie suedeză la 

10 km fond femei
Telefoto : U.P.I. — AGERPRES

Aerul copilăresc al Isabellei 
Mir (Franța) nu va dispare pen
tru multă vreme : și medalia de 
argint e o răsplată frumoasă. 
Cît despre visul medaliei de aur, 

a durat... cît un vis

(13...) parcă predestinat victo
riei, ca și a unui timp excep
țional, s-a văzut detronată pe 
tabelul electronic după cîteva 
zeci de secunde. Performera 
este tînăra Olga Pall (Austria), 
care pînă vineri la amiază a 
fost o mare speranță, iar de 
atunci a devenit, pe merit, o 
stea de primă mărime în schiul 
alpin.

în ansamblu, se poate vorbi 
— iar „tabăra" gazdelor o face 
cu motivată amărăciune — de 
o revanșă austriacă de anver
gură. „Blocul tirolezelor" și-a 
adjudecat 14 puncte (locul I, 
locul III și locul IV) în probă, 
față de numai 7 ale favoritelor 
galice.

E lesne de înțeles interesul 
enorm cu care sînt așteptate

celelalte „manșe" 
lor de schi alpin,
Iul franco-austriac reprezintă, 
mai mult ca oricînd, capul de 
afiș ! Nu este deloc exclus ca 
dușul rece al primelor probe să 
o anime pe Marielle Goitschel, 
port-drapel al speranțelor fran
ceze, pînă la a-și depăși criza 
de formă evidentă în care se 
află.

S
Hocheiștii cehoslovaci și americani privesc pucul care intră în poarta echipei S.U.A.

Telefoto : U.P.I. — AGERPRES

A FIE VORBA
CAMPIONI OLIMPICI NUMAI DE

SURPRIZĂ SAU CONFIRMARE?
Cîte pariuri nu s-au pierdut, în 

fața micului ecran, în timpul cobo- 
rîril-femei ? Evident, prezumțiile 
mergeiau către numele mari — Ma- 
rielle Goitschel, Nancy Greene, 
Christi Haas. Isabelle Mir. Și totuși, 
simpatica distribuitoare de benzină 
din Innsbruck a fost mal rapidă. 
De fapt, surpriza aparține numai 
nespeciallștilor. S-a putut observa, 
încă de la începutul acestui an, că 
Olga Pali este în formă excepțio
nală, mereu clasată printre frunta
șele alpinelor.

Intr-adevăr, după un debut pro
mițător în 1966, cînd tînăra schioa- 
ră termina a doua în combinata al
pină de l'a St. Gervais, ea a con
firmat total creditul ce 1-1 acor
dase dr. Franz Hoppllcher — marele 
prelat al schiului austriac — cîștl- 
gînd în serie, încă de la primele 
starturi laie actualului sezon. Olga 
a triumfat în combinata alpină din 
„Criteriul primei zăpezi" de la Val 
d’Isere, a fost prima la coborîre în 
marele concurs de la Badgastein și 
apoi în slalomul uriaș de la Maribor 
(Iugoslavia).

Olga Pali este originară din GSst- 
ling (Austria), localitate în apro
piere de Linz. Are 2o de ani. Mă
soară 1,70 m înălțime șl cîntărește 
69 kg. Schiul îl știe, bineînțeles, 
din familie. De altfel și sora el, 
Liesl Pali, aspiră la un loc în echi
pa Austriei.

BRIGADIERUL SILVIC
Despre Harald Gronningen se spu

ne că, pentru >a se deplasa dintr-un 
loc în altul în timpul cît își exer
cită profesiunea de brigadier silvic 
în pădurile din nordul Norvegiei, 
preferă întotdeauna — ca mijloc do 
locomoție — ...schiurile. Și cum ier
nile norvegiene sînt mal lungi de 
6 luni, pentru veteranul schiului 
norvegian, mersul pe schiuri este 
un excelent antrenament. Hailald 
Gronningen, în vîrstă de 34 de ani, 
cîștlgă pentru prima oară titlul o- 
limpic, după ce-1 asaltase atît la 
Squaw Valley, cît și la Innsbruck, 
în 1960 a ocupat locul 11 la 15 km, 
locul 14 la „maratonul zăpezii’! (50 
km) și a cucerit medalia de argint 
în ștafeta de 4yi0 km. Patru ani 
mai tîrzlu, Grânnlngen își comple
tează „colecția de argint” cu alte 
două medalii obținute la 15 și 39 
km. învins aproape întotdeauna de 
veșnicul său rival, finlandezul Măn. 
tiranta. Ieri, pe pîrtla de la Autrans, 
după ce terminase cursa de 15 km, 
Gronningen s-a adresat arbitrilor : 
„Spuneți-ml timpul lui Măntiranta..." 
De data aceasta, răspunsul l-a fa
vorizat pe' Grdnningen. El este po
sesorul medaliei de aur, care-1 vb 
completa, bogata vitrină cu trofee.

Uparal;: L P. .Informația*, str. Brezoianu 23-25.

FATA DIN COLORADO SPRINGS
Pentru Peggy Fleming fiecare oră 

clin zi are o destinație precisă. Fie 
că este vorba de antrenamentele la 
patinoar, de lecțiile complimentare 
de coregrafie, sau de munca în „bri
gadă" (așa o denumește chiar ea), 
împreună cu surorile ei Danice, 
Maxine și Cathy pentru aranjatul 
casei, la bucătărie și în grădină. 
De cînd tatăl, gazetar din Colorado, 
a murit — era chiar în perioada 
cînd Peggy își sărbătorea primul 
titlu mondial — treburile familiei 
sînt conduse de mama, Doris Fle
ming. Dar ea, ocupată de îndatori
rile de medic-chirurg la spitalul 
Penrose, lasă fiicelor sale toată gri
ja casei. Iar Peggy își asumă cu 
plăcere rolul matern, mai dies față 
de micuța Cathy, care patinează și 
ea, dar numai „pentru distracție".

De altfel, Peggy Fleming are timp 
suficient. „N-o pun să lucreze mult", 
declară antrenorul ei, Carlo Fasst. 
„Cu ea treaba merge ușor. Este o 
tehniciană înnăscută".

La 20 de ani, fata din Colorado 
Springs, devenită dublă campioană 
mondială de patinaj artistic 
acum campioană olimpică, a rămas 
aceeași. Modestă, bună camaradă, 
mereu senină, cu un dezvoltat simț 
ai umorului, gata să glumească cu 
prietenii și să primească ironiile lor 
fără necaz.

DUPĂ BRONZ Șl ARGINT,

0 MEDALIE 
DE AUR...

Victoria repurtată de patina- 
toarea finlandeză Kaiji Mustonen pe 
1500 m ca și recordul ei olimpic 
(2:22,4) nu constituie o surpriză, 
încă la J.O. de la Innsbruck ea s-a 
impus printre cele mai bune aler
gătoare pe 1500 și 1000 m unde a 
ocupat locurile doi și, respectiv, 
trei! Apoi, în toate marile con
cursuri Mustonen a avut un rol de 
frunte, dar niciodată în cei 11 ani 
de activitate competițională nu a 
reușit să obțină un succes atît de 
remarcabil.

Ieri, blonda Kaiji Mustonen a 
avut poate și un pic de șansă. Pe
rechea ei, olandeza Geyssen care 
candida tot pentru „aur" a stimu
lat-o să obțină un timp excelent. 
Și astfel, Kaiji Mustonen, de pro
fesiune dactilografă, în vîrstă de 
26 de ani, și-a realizat visul mult 
dorit: a devenit campioană olim
pică.

% SURPRIZE?
Turneul de hochei pe gheață, 

atît în grupa A cît și în grupa 
B, nu a programat încă nici 
unul din jocurile decisive. Cu 
toate acestea, cîteva eveni
mente au creat efervescență : 
Finlanda a învins Canada, iar 
vineri Suedia a depășit repre
zentativa R. F. a Germaniei 
extrem de greu, pe linia de so
sire am zice, înscriind golul 
victoriei în ultimele 50 de se
cunde ale disputei. în afară de 
aceasta, selecționatele olimpice 
ale Cehoslovaciei și Canadei 
manifestă surprinzătoare căderi 
în evoluțiile lor, ceea ce, fi
rește, produce nedumerire. 
Toată lumea se întreabă dacă 
este vorba numai de unele re
zultate izolate sau dacă nu 
cumva s-a produs tocmai acum, 
cînd L.I.H.G. s-a hotărît să li
miteze numărul echipelor în 
grupa A, o nivelare valorică ?

Pe această temă am avut o 
discuție cu antrenorul echipei 
canadiene McLeod. El susține că 

considerate pînă în 
în 

R.D.G. și

R.F.G.) nu au făcut în ultimul 
timp progrese prea mari. „Este 
dacă vreți — afirma McLeod 
— un salt datorat prezenței a- 
cestor formații o perioadă de 
timp mai lungă în grupa A. Ele 
au deprins în felul acesta sis
temul de a juca împotriva fie
căreia dintre echipele mari, 
adaptîndu-și tactica în funcție 
de adversar. Am convingerea 
că intre formațiile Canadei, 
Cehoslovaciei și Suediei și ce
lelalte echipe amintite există 
și în momentul de față o mare 
diferență valorică. In ceea ce ne
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privește, cu toate pregătirile 
pe care le-am făcut nu am pu
tut prezenta la Jocurile Olim
pice o selecționată demnă de 
renumele hocheiului canadian. 
Unii dintre jucătorii care au 
efectuat pregătirile și care au 
făcut chiar parte din echipele 
ce au întîlnit România cu pri
lejul turneului întreprins de 
echipa dv. în decembrie anul 
trecut în Canada nu s-au mai 
putut deplasa. Mă refer la 
Brewer, de pildă, un hocheist 
excelent care aci ne-ar fi fost 
de mare folos. Apoi, accidenta
rea lui Begg a constituit, de 
asemenea, un handicap pentru 
echipa noastră".

Principalul atu al echipei fin
landeze în meciul cu Canada a 
fost buna organizare a apărării 
în care a strălucit portarul Ylo
nen. Plasamentul său, reflexele 
uimitoare, simțul de anticipa
ție au paralizat parcă atacul 
canadian. Dar, am comite poate 
o greșeală dacă am pune a- 
ceastă victorie doar pe seama 
lui Ylonen. întreaga echipă fin
landeză a jucat bine, cu matu
ritate, fără ezitări, reacționînd 
prompt la fiecare greșeală a ad
versarului. Să fie, deci, victoria 
finlandezilor numai o surpriză?

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre reprezentativa țării noas
tre. Jucătorii români au întîlnit 
două echipe considerate ca 
foarte slabe în această grupă 
(Austria și Franța). Ei au o 
scurtă pauză și, apoi, vor întră 
în cea mai dificilă porțiune a 
cursei pentru locul I, întîlnînd 
în ordine Japonia, Norvegia și 
Iugoslavia. Dintre aceste trei 
formații, cea mai redutabilă 
este reprezentativa Iugoslaviei, 
o veritabilă surpriză a acestei 
ediții a Jocurilor Olimpice. Dar 
nu valoarea viitorilor noștri ad
versari ne neliniștește, ci lipsa 
de forță a jucătorilor români, 
nesiguranța și neatenția lor în 
apărare. Sperăm însă ca pro
nosticurile de loc favorabile 
echipei noastre să fie infir
mate.

echipele
prezent ca net inferioare 
grupa A (Finlanda,

Cronici și comentarii 
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Emanuel VALERIU. Călin ANTONESCU 
șl Dumitru STĂNCULESCU

iiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiBiiiiiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!'

® REZULTATE TEHNICE • REZULTATE TEHNICE ©

FEMEI, 1500 m (10 II)

1. KAIJA MUSTONEN (FIN
LANDA) 2:22,4 (nou recoid 
olimpic) — campioană olim
pică ; 2. Carolina Geyssen
(Olanda) 2:22,7, 8. Christina 
Kaiser (Olanda) 2:24,5, 4. Sig- 
rid Sundby (Norvegia) 2:25,2, 
5. Lasma Kauniste (U.R.S.S.) 
2:25,4, 6. Kaija Keskivitikka 
(Finlanda) 2:25,8, 7. Ludmila 
Titova (U.R.S.S.) 2:26,8, 8. Ruth 
Schleiermacher (R.D.G.) 2:27,1, 
9. Christina Lindblom (Suedia) 
și Hildegard Sellhuber (R.F.G.) 
2:27,5, 11. Lidia Skoblikova
(U.R.S.S.) 2:27,6, 12. Johana
Schut (Olanda) 2:28,3.

da) 49:11,1 ; 10. Assar Ronn- 
lund (Suedia) 49:25,3; 11. Wal
ter Demel (R.F.G.) 49:38,4; 
12. Gianfranco Stella (Italia) 
49:59,8. Au luat startul 76 
concurenți.

COMBINATA NORDICA 
SĂRITURI (1011)

1. Franz Keller (R.F.G.) 240,1 
puncte (cea mai lungă săritură 
77,5 m) ; 2. Hirosa Idagachi (Ja
ponia) 237,4 p ; 3. Erwin Fiedor 
(Polonia) 234,3 p ; 4. Achemi Ta- 
miguchi (Japonia) 224,4 p ; 5. 
Viaceslav Draghin (U.R.S.S.) 
222,8 p; 6. Robert Makara
(U.R.S.S.) 222,8 p.

1:44,22; 12. Biirgl Faerbinger
(R.F.G.) 1:44,29. Au luat startul 
41 de concurente.

©HOCHEI

© COBORÎRE

Ultimele rezultate ale celor 
două turnee de hochei. în grupa 
A : CANADA — R. D. GERMA
NA 11—0 (4—0, 4-0, 3—0 — me
ciul s-a jucat vineri) ; CEHO
SLOVACIA — FINLANDA 4—3 
(0-1, 3—0, 1-2) ; SUEDIA - 
R. D. GERMANĂ 5—2 (1-0 2—1 
2-1).

în grupa B : IUGOSLAVIA — 
AUSTRIA 6—0 (2—0, 2—0, 2—0 
— meciul s-a jucat vineri) ; 
NORVEGIA — JAPONIA 4—0 
(2—0, 2—0, 0-0).

O SCHI FOND
BĂRBAȚI, 15 km (10 II)

1. HARALD GRONNINGEN 
(NORVEGIA) 47:54,2 — cam
pion olimpic; 2. Eero Mănty- 
ranta (Finlanda) 47:55,1; 8. 
Gunnar Larsson (Suedia) 
48:33,7; 4. Kalevi Laurila (Fin
landa) 48:37,6; 5. Jan Hal-
varsson (Suedia) 48:39,1 ; 6. 
Bjarne Andersson (Suedia) 
48:41,1 ; 7. Odd Martinsen
(Norvegia) 48:59,3; 8. Valeri 
Tarakanov (U.R.S.S.) 49:04,4; 
9. Kalevi Oikarainen (Finlan

FEMEI, COBORÎRE (10 II)

1. OLGA PALL (AUSTRIA) 
1:40,87 — campioană olimpică; 
2. Isabelle Mir (Franța) 1:41,33; 
8. Christi Haas (Austria) 
1 : 41,41 ; 4. Brigitte Seiwald
(Austria) 1:41,82; 5. Annie 
Famose (Franța) 1:42,15; 6. 
Felicity Field (Marea Brita- 
nie) 1:42,79; 7. Fernande Bo- 
chatay (Elveția) 1:42,87; 8.
Mariella Goitschel (Franța) 
1:42,95; 9. Florence Steurer
(Franța) 1:43,00; 10. Nancy
Greene (Canada) 1:43,12; 11. 
Giustina Demetz (Italia)

Q PATINAJ ARTISTIC
INDIVIDUAL FEMININ 

CLASAMENT FINAL

1. Peggy Fleming (S.U.A.) 
1.970,2 p. (campioană olimpi
că) ; 2. Gabriele Seyfert
(R.D.G.) 1881,8 p. • 3. Hanna 
Maskova (Cehoslovacia) 1828,1 
p.; 4. Albertina Noyes (S.U.A.) 
1801,9 p.; 5. Beatrix Schuba
(Austria) 1773,5 p,; 6. Kuniko 
Okawa (Japonia) 1764,1 p...
29. Beatrice Huștiu (România) 
1457,5 p.
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