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ION PANȚURU Șl NICOLAE NEAGDE AU ADUS 
SPORTULUI ROMÂNESC PRIMA MEDALIE

LA OLIMPIADA ALBĂ
W Laurii olimpici au revenit echipajului italian Monti-De Paolis

prima dată la Jocurile Olim
pice un concurs de bob a în
ceput în... nocturnă (ora 5) și 
s-a încheiat la lumina zilei 
(2,30). Adăugind că pînă la ul- 
tirha coborîre numele eîștigă- 
torilor de medalii erau incerte 
(după manșa a treia echipajul 
FIoth-Bader obținuse un avans 
de numai zece sutimi) și că 
Thaler și Nash îl tatonau tot 
Ia câteva sutimi de secundă pe 
Panțuru, aveți în față imagi-

că pășesc ou hotărîre pe ur
mele
Frim 
cenii
Pioni

La
Neagoe au întrecut echipaje 
campioane olimpice (Nash— 
Dixon), mondiale (Thaler— 
Durnthaler) și europene (Zim- 
merer—Utzschneider), au deți
nut de două ori recordul pir-

lui Papană 
și Dumitrescu, 
și mai bine în 
mondiali. 
Alpe d’Huez,

și Hubert, 
eu trei de- 
unnă cam-

Panțuru și

in lumina lunii, iar 
in zori, de cea a

a captivat insă au

Duminică dimineața am trăit 
unul dintre cele mai inedite, 
emoționante și interesante mo
mente din cariera noastră de 
gazetari sportivi. Nu amintim 
decît tn treacăt de cele 12 mi
crobuze plecate Ia ora 3 dimi
neața de la Grenoble spre 
Alpe d’Huez și care dădeau un 
aspect cu totul neobișnuit șo
selei ce urcă în serpentine 
spectaculoase spre cei 2 000 m 
ai stațiunii, sau de decorul 
feerie pe care-1 crea străluci
rea crestelor albite de zăpadă 
și scăldate 
mai tîrziu, 
soarelui.

Ceea ce
fost evenimentele cu totul ne
obișnuite, adevărate premiere 
în bobul mondial, prilejuite de 
desfășurarea manșelor a treia 
și a patra din cadrul probei 
olimpice de bob 2 persoane: 
ROMANIA a cucerit, prin Ion 
Panțuru șl Nicolae Neagoe, 
prima sa medalie la Jocurile 
Olimpice de iarnă; Eugenio 
Monti, de 9 ori campion mon
dial, a câștigat prima sa me
dalie de aur la J.O. j pentru 
prima dată în istoria marilor 
concursuri de bob (Jocuri 
Olimpice, campionate mondiale, 
campionate europene), două 
echipaje (Monti-De Paolis și 
FIoth-Bader) au încheiat cele 

> patru manșe în același timp, 
deși s-a cronometrat electronic 
la sutimi de secundă; pentru

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

de bob 4 persoane, în oare per
formanțele precedente îi reco
mandă printre favoriți.

Mai trebuie preoizat că me
dalia de aur i-a fost atribuită 
Iui Monti, deși totalul timpuri
lor pe manșe a fost egal ou al 
echipajului R.F.G., deoarece 
realizase cel mai bun timp in 
ultima manșă.

In final, incă 
luni, Maftei și 
plet refăcuți,
Panțuru și Neagoe pentru pri
mele antrenamente ale bobului 
românesc de 4 persoane.

o veste bună : 
Nedelcu, com- 
fac echipaj cu

I
I
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ION PANȚURU (stingă). Născut la 11 septem

brie 1934 la Comarnic. De profesiune șofer. A în
ceput sportul, ca fotbaliști in 2950. Din 1959 prac
tică bobul. Conducător al echipajului României 
(4 persoane), campion european in 1967 și al celor 
clasate pe locurile secunde la C.E. din 1967 și 
1968 (2 persoane).

NICOLAE NEAGOE (dreapta). Născut la 2 au- 
gust 1941 la Sinaia. De profesiune strungar. A de
butat în activitatea sportivă ca fotbalist, în 1958, 
apoi a practicat luptele greco-romane (locul trei 
la campionatele republicane, în 1962). Din 1964 s-a 
dedicat bobului. Este părtaș la succesele lui Pan
țuru.

I
I

nea luptei dramatice date pen
tru locurile fruntașe.

A cîștigat Eugenio Monti, 
datorită formidabilei curse fă
cute in ultima 
a înregistrat un 
pîrtiei: 1:10,05 !

Vest-germanul 
deținea pînă 
modeste, 
nimio „bomba" de la Alpe 
d’Huez. Șl totuși, aici, în com
pania marilor specialiști ai bo
bului, Floth și frînarul său 
Bader au realizat o perfor
manță excepțională, dovedin- 
du-se reale valori : 
în egală măsură 
eircumspecți față 
pîrtiei, cu starturi

Am ajuns Ia

coborîre, cînd 
nou record al

Horst Floth 
acum rezultate 

care nu vesteau cu 
,bomba"

constanți, 
temerari și 

de vicleniile 
dinamice.
eompatrioții 

noștri Ion Panțuru și Nicolae 
Neagoe. Medaliați cu argint la 
campionatele europene din 
1967, împreună cu Petre Hristo- 
vlci și Gheorghe Maftei deți
nători ai medaliei de aur în a- 
oeeași competiție, clasați pe lo
cul doi în 1968 (C.E.), sportivii 
român] și-au creat o reputație 
solidă în lumea bobului. Aici, 
la Alpe d’Huez, ei și-au con
firmat înalta clasă, dovedind

îi fe- 
con- 

asen- 
celor

desfășurarea

Elvețianul Alois Kaelin trece victorios linia de sosire în cursa 
de 15 km din cadrul combinatei nordice

Telefoto: U.P.I.-Agerpres

tiel (1:11,14 și 1:10,20), l-au 
dat emoții pînă și marelui 
Monti (declarațiile anterioare 
ale campionului olimpic ne-o 
confirmă). Panțuru și Neagoe 
ne-au adus marea satisfacție 
Pe care o simțim toți iubitorii 
sportului, și pentru care 
licităm din toată inima, 
vinși fiind că sîntem în 
timentul dv., al tuturor 
care urmăriți
Jocurilor Olimpice. *

Despre întrecerea propriu- 
zisă trebuie să repetăm ceea ce 
am spus Ia început: nicicînd 
nu s-a dat o luptă atît de 
strînsă pentru întîietate. Con
dițiile meteorologice excelente 
(absența oricărei adieri; minus 
două grade Ia start și zero 
grade la sosire), starea optimă 
a pîrtiei (în cele 48 de coboriri 
efectuate duminică s-a ivit o 
singură spărtură, la virajul 9, 
care a fost reparată imediat), 
au creat premisele unei dispute 
echitabile, care a dat șansă e- 
gală tuturor concurențelor (în 
ultima manșă, de pildă, Floth 
a plecat cu nr. 17 și a obținut 
1:10,15 — al doilea timp al zi
lei). Pe boberii români i-am ur
mărit în manșa a treia la ple
care, iar în a patra pe linia 
dreaptă dintre virajele 9 și 10. 
Plecarea a fost și de această 
dată mai slabă, iar în linia 
dreaptă două „bonturi" le-au 
atras cîteva zecimi în plus. Și 
așa însă, Panțuru și Neagoe au 
cucerit medalia de bronz, din- 
du-ne speranțe pentru proba

O luptă puțin obiș- I 
nuită în alte sporturi ■ 
a luat sfîrșit în zorii zi- ■ 
lei de azi, la ora cînd I 
fiecare om doarme, * 
dacă nu visează, cepa ■ 
ce de fapt este același I

. lucru... ■
Pirtia de la Alpe., d’Huez, pe care în ■ 

cîteva nopți succesive s-a încercat dis- 1 
putarea pînă la capăt a probei de bob 2 • 
persoane, a fost luminată azi de la orele 
4 dimineața, iar la 5 s-a dat primul start. 
AstfeJ avea să se termine cea mai pasio
nantă întrecere sportivă din istoria aces
tui sport, dramatică nu numai prin con
dițiile cu totul neobișnuite sau prin echi
librul sensibil de forțe, ci chiar prin în
suși rezultatul final în care nici aparatura 
electronică nu i-a putut departaja pe con- 
curenfi : Monti—De Paolis au fost cro
nometrați la finalul întrecerii, după patru 
manșe, cu același timp ca al boberilordin 
R.F.G.: 4:41,54 I

Cronica pe care o publicăm în ziarul 
de astăzi vă va da și alte amănunte nu 
!:p::t= do interes. în rîndurile acestea, 
scrise, aproape de locul desfășurării cursei, 
atunci cînd nu se destrămase încă tensiu- 

.,-------- > și cînd noaptea nu
fusi?se alungată de zi, ne-au vizitat multe 

Igînduri. Ceea ce dorisem să știu, ca și 
dumneavoastră de altfel, care deși depar
te de pîrtiile olimpice urmăriți, nu mă în- 

Idoiesc, cu o precipitare poate amplificată 
de depărtare, evoluțiile sportivilor români 
(cu unele intermitente fortuite, dar și cu 

I unele concurențe neloiale, cum a fost cea 
de aseară, cînd Beatrice Huștiu n-a putut 
apărea cu întreg exercițiul pe ecranul te
levizorului dv. pentru a nu deranja frec
vența „Evadatului") — știu acum. Am 
acum liniștea faptului împlinit: Panfuru I 
și Neagoe vor urca pe podiumul celor I

F« wv/ -J 
purtai I 
e tra- I

I

I
I
I
I
I

Cele mai rapide patinatoare pe distanța de 1500 m sint reunite în această 
fotografie (de la stingă la dreapta): Carolina Geyssen (locul II), Kaija 

Mustonen (locul I) și Christina Kaiser (locul III)

DE DRAGUL PRINȚESEI BEATRIX
Multă vreme spec

tatorii au crezut că 
Ludmila Titova — în
vingătoare alaltăieri pe 
500 m — va reedita 
victoria în proba de 
1 000 m. Realizînd timpul 
de 1:32,9, ea a rămas 
în fruntea clasamentu
lui vreme de aproape© 
oră. într-adevăr, Holum 
și Mustonen, două din
tre vedetele primelor 
două zile, au eșuat.

Abia pe urmă a por
nit în cursă Carolina 
Geyssen, ultima speran
ță a olandezilor, întru- 
cît Kaiser înregistrase 
un timp mediocru.

Puternică, mai ales în 
final — după un în
ceput lent — Geyssen 
a obținut nu numai 
victoria (cu 1:32,6), ci și 
un nou record olimpic 
(cel vechi aparținînd 
Lidlei Skoblikova, încă

de Ia Innsbruck, cu 
1:33,2).

Medalia de aur și ® 
îmbrățișare din partea 
prințesei Beatrix a Glan
dei, au răsplătit perfor
manța tinerei blondine 
din Amsterdam.

Au secundat-o alte 
două medaliate, încă 
din prima zi: Titova și 
Dianne Holum, la fel 
de redutabile viteziste.

0 spectaculoasă dispută între Kelier și Kaelin
Combinata nordică este o 

probă ce se desfășoară în două 
manșe: în prima zi concuren- 

evoluează în săriturile de 
trambulină (70 m), iar în 
de-a doua parcurg un tra
de 15 km fond. Specialiș

tii erau de părere că cele mai 
mari șanse de a deveni cam
pion olimpic le au elvețianul 
Alois Kaelin și sportivul vest- 
german Franz Keller. Dar, în 
timp ce primul este excelent

PROGRAMUL ZILEI

Femei, 3 000 m

Chamrousse ora 13—ÎS

Autrans ora 10—12,30Proba Individuală

GRUPA A

Patin. 
Patin.

de glace ora 14 
de glace ora 17,30 
de glace ora 22

Stade 
Stade 
Stade

Municipal ora 17,45 
Municipal ora 21,30

Bărbațlj uriaș 
manșa a n-a

„Inelul de gheață* 
ora 10—14

Cehoslovacia 
Suedia 
S.U.A.

Killy (Franța), Favre 
(Elveția), Părillat (Franța), 
Messner (Austria)

Cehoslovacia—R.D, G. 
Suedia—Finlanda 
S.U.A.—R.F.G.

GRUPA B
România—Japonia 
Norvegia—Austria

Mamatov (U.R.S.S.) Is- 
tad, Jordet (Norvegia)

România
Norvegia

Kaiser, Shut (Olanda), 
Mustonen (Finlanda)

F ^3 FFIFM

în proba de fond, cel de al doi
lea este imbatabil la sărituri. 
Confirmîndu-și reputația, Kel
ler a cîștigat, după cum se știe, 
săriturile, cu un punctaj de 
240,1 p (realizînd și cea mai 
lungă săritură din concurs — 
77,5 m). Rămînea, pentru du
minică, să-și spună cuvîntul 
elvețianul. După comportarea 
sa modestă de la sărituri (lo
cul 24), puține erau speranțele 
ca el să mai revină în primul 
pluton. Avea nevoie de un 
avans considerabil asupra ad
versarilor săi în proba de aler
gare.

Pentru a-1 întrece pe Keller 
In clasamentul general trebuia 
să-l depășească cu peste 4 mi
nute la orosl Și a început ast-

fel cursa contra cronometru. 
Kaelin a atacat decis de la 
început, fiind tot timpul pe pri
mul plan al cursei. Zăpada 
bună, lunecoasă, i-a permis să 
ia avans cu fiecare kilometru 
asupra lui Keller: 1:03,0 după 
5 km, 2:39,0 după 10 km, 2:53,7 
în final, insuficient însă pentru 
medalia de aur, și astfel elve
țianul a fost nevoit să se mul
țumească cu argintul. O veri
tabilă surpriză ne-au oferit 
componenții echipei R.D. Ger
mane, dasați cu toții în pri
mele opt locuri la 15 km fond, 
Weisspflog și 
după Kaelin, 
cui 8. Kunz, 
la sărituri, a
tată medalie de bronz.

Kunz situîndu-se 
iar Luck pe lo- 
mai bine clasat 
obținut o meri-

F. C. ARGEȘ

PLEACĂ AZI ÎN

R.D. GERMANA
In cursul zi

lei de azi F. C. 
Argeș va pleca 
în R. D. Ger
mană. Plteștenll 
vor susține trei 
Jocuri : la 14 II, 
la Berlin cu 
fruntașa diviziei 
B, Dynamo ; la 
17 II, la Dres- 
da, cu echipa 
din localitate, 
(tot Dynamo) șl 
la 21 II, la Sch
werin, cu for
mația cu același 
nume.

1970-C. M. DE HOCHEI
ÎN CANADA ȘI ROMÂNIA

Congresul Ligii Internaționale de Hochei pe Gheață (LIGH) care 
a avut ioc sîmbătă la Grenoble a hotărît în unanimitate ca întrecerile 
campionatului mondial din 1970 să se desfășoare în Canada (grupa 
A) și în ROMÂNIA (grupele B și C).

VIRGINIA BONC1 1,70 m 
LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME
performera zilei a doua a concursului

atletic de sală al seniorilor

(CITIȚI AMĂNUNTE ÎN PAG. A 2-a)

I, lipsite de 
scrise core

I atunci cînd nu se d 
nea luptei sportive
f 11ca n 111 nrtn

I
I
I
i
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I
mai . buni sportivi ai Olimpiadei și vor 
P.rimi cu aceleași mîini cu care au p 
vijeliosul lor bob printre dificultățile ■■«<- 
seului, medalia de bronz. O confirmare 
a unei valori nete.

Vor fi primii români care vor primi cu
nuna _V'imPiadei albe, nu pe cea de aur, 
fiindcă, cteși ar fi putut-o cuceri, alții au I 
fost mai buni decît ei în acest concurs. 3 
Nu pe cea de aur, cu toate că puțin le-a 
lipsit pentru a o avea, calculat în timp, 
mai puțin de 3 secunde în patru coborîri, 
dar foarte mult totuși acolo unde suti
mea de secundă s-a dovedit incapabilă 
să-i separe pe cei mai buni.

Ii vom vedea pe podium pentru prima 
oară la. o Olimpiadă de iarnă pe repre
zentanții culorilor noastre naționale și, cu 
toată sportivitatea, nu ne este rușin,e să 
mărturisim, i-am fi dorit totuși pe cea 
mai înaltă treaptă. Ce le-a lipsit ca s-0 
poată atinge ? Această întrebare a circu
lat. și prin alte cercuri decît cele ale echi
pei noastre și trebuie să știti că Panfuru 
și Neagoe, deși au impresionat și au fost 
înconjurați de atenția ce se acordă spon
tan marilor campioni, nu erau totuși con
siderați printre favoriții primului loc. Spe
cialiștilor nu le-a putut trece neobservat 
marele talent al sportivilor români, dar 
nici insuficienta lor experiență față de 
Monti, de 9 ori campion al lumii I

Panțuru și Neagoe vin să reînnoade, 
pește foarte multi ani, o frumoasă tra
diție a bobului românesc reprezentat cu 
strălucire și demnitate de sportivi ca Pa
pană și Hubert, Frim și Dumitrescu, Bu- 
dișteanu și încă 
aceasta mai ales 
dotări deosebite, 
zeniei cu care se 
jului lor.

Cînd România 
Sinaia avea o

alții. Dar ei reușesc 
ca o consecința a unei 
a talentului lor, a dîr- 
bat, a ambiției și cura-

cucerea fauri la bob, 
pîrtie reputată, iar în

unele . orașe de provincie ca Rîmnicu-Vîl- 
cea și Roman, „microbul' bobului pătrun-

I
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sese.și începuse să se dezvolte. Nu este 
suficient să avem în vitrine medalii olim
pice, care ne. bucură evident pe toți, ci 
mai ales trebuie să facem posibilă râspîn- 
dirpa acestui sport pentru care tineretul 
român este bine dotat, reactivizîndu-l la 
noi acasă. Bu.curîndu-ne pentru medaliații 
noștri olimpici, felicitîndu-i și îmbrățișîn- 
du-i bărbătește, să facem din succesul 
lor un punct de plecare pentru altele noi, 
nu numai la bob, dar si în discipline cum 
sînt schiul alpin, schi-tondul, patinajul și 
săniuțele.

Atunci cînd se vor desfășura mari con
cursuri de bob și cînd se va anunța la 
megafoane „vin românii", să simțim 
fiorul acela de intensitate aproape elec- 1 
frică ce se transmite din vîrful pîrtiei și 1 
pînă la sosine, de la un om la altul, așa 
cum l-am simțit aici la Aipe d’Huez. Nu | 
știu dacă poate exista pentru un sportiv, | 
și chiar pentru un cetățean neîncorporat 
în masa sportivilor, o mai mare mulțu- i 
mire decît aceea de a simți că este ono- I 
rat pentru calitățile unui compatriot.

lată ce datorăm celor doi băieți de pe | 
Valea Prahovei, Panțuru și Neagoe. |

I
I
I
I
I

Emanuel VAIERIU |

Grenoble, 11 februarie.
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CUPA F. R. H.“

ȘI„CUPA SPORTUL"
RAPID,

O ÎNVINGĂTOARE ÎNVINSA

24—11 (7—8) și 24—18 (8—9) 
cu Școala sportivă Tg. Mureș

Evoluția campioanei noastre 
în cele două jocuri cu Șc. sp. 
Tg. Mureș nu a oferit decît... 
reflecții amare: fără Stark și 
Hedeșiu, Rapidul este o echi
pă modestă, fără pretenții; o 
formație care asudă (eforturi
le au fost vizibile mai ales în 
meciul doi) să echilibreze un 
jpccu o echipă de provincie, 
lipsită de experiența de con
curs.

O apărare penetrabilă și un 
atac acționînd dezorganizat, 
acestea sînt elementele pe care 
Rapidul le prezintă în momen
tul de față, înaintea revanșei 
cu Empor Rostock, pe care o 
va susține în primele zile ale 
lunii viitoare. Atenție, deci l

Mureșencele, fără să strălu
cească, gu făcut două jocuri 
meritorii (mai ales în prima 
repriză a meciurilor cînd au 
condus permanent la o dife
rență de 8—4 puncte intrînd 
în pauză cu avantaj). Cea mai 
eficace realizatoare a lor, Ilo
na Simon.

★j-p
în „Cupa Sportul”, elevele 

de la Șc. sp. 1 au învins fără 
dificultate, cu scorul de 25—15 
(14—4), echipa Zorile din Bis
trița.

Bucurastencele au avut a 
apărare dîrză (remarcată, de 
altfel, și cu alte ocazii), care 
a imprimat întregii echipe si
guranță și curaj în abordarea 
partidei. în atac, am remarcat 
veiva de joc a lui Anghel și 
Costandache, realizatoare a 17 
puncte.

O notă discordantă: parti
da a întîrziat cîteva minute 
pentru că juriul n-a permis 
bucureștencelor să înceapă jo
cul fără numere pe tricouri. 
S-au făcut improvizații de mo
ment care, de la nivelul tri
bunei, arătau jalnic.

ȘCOALA SPORTIVA
TIMIȘOARA — LICEUL NR.2 

IAȘI: 30—24 (15—11)

Atenți la intercepții, creînd 
permanent ieșeniloT o „zonă" 
incomodă, timișorenii au cîș- 
tigat meritat un meci care, 
de-a lungul celor 60 de minu
te s-a menținut permanent la 
cea mai înaltă tensiune.

★
24 de ore după par-
VfL Gummersbach,

La nici 
tida cu 
reîntîlnire cu Steaua, în me
ciul acesteia cu Universitatea 
Craiova din „Cupa F.R.H.".

Deși titularii au fost pre- 
zenți la meci, antrenorul Oc
tavian Nițescu a utilizat gar
nitura a doua, întărită perio
dic cu Popescu, Goran, Cris
tian și Marinescu. Steliștil. au 
jucat lejer, uneori permițîn- 
du-și chiar... să se joace, deși 
universitarii nu au temperat 
nici o clipă ritmul.

Victoria a revenit bucureș- 
tenilor cu 81—19 (21—11), prin 
golurile înscrise de Cristian 7, 
Roșescu 6, Marinescu, Savu și 
Popescu cîte 4, Dumitrescu și 
Alboaica cîte 8.

Pentru craiovenl au marcat 
Stuparu 6, Drăgușanu, Rădu- 
țoiu și Cernușca cîte 8, Fle- 
rescu tși Ioana cîte 2.

(Astăzi la ora 11, în sala 
Floreasca, va avea loc cea de 
a doua manșă 
Steaua 
iova).

a întîlnirii
Universitatea Cra-

Nuța MUȘCELEANU

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MINERUL BAIA MARE 

36—12 (17—6) și 34—15 (12—4)

Ritmul vioi imprimat jocului 
de către gazde, buna circula
ție a balonului pe semicerc, 
numeroasele goluri înscrise, 
cît și replica dîrză a oaspeți
lor au contribuit la realizarea 
unui spectacol handbalistic 
mult aplaudat. Cei mai buni 
realizatori: Guneș 23, Stenzel 
14, Szabo 7, respectiv Radeș 
7, Birtălan 6 pentru oaspeți. 
(P. Arcan)
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să crezi cum niște 
de voinici împing

DUPĂ CONCURSUL DE SALĂ AL SENIORILOR

SE PROFILEAZĂ UN LOT RESTRINS
PENTRU „EUROPENELE" DE IA MADRID
Săritura în înălțime a deți

nut capul de afiș și în ziua 
a doua a întrecerilor de sală 
ale seniorilor, în program fi- 
gurînd, de data aceasta, în
trecerea feminină. Pentru con
curente, atmosfera era evident 
festivă, fiindcă în imediata a- 
propiere a sectorului se afla, 
printre alții, și Iolanda Balaș- 
Soter, care urmărea cu aten
ție competiția, declanșînd, din 
cînd în cînd, un minuscul a- 
parat de filmat. în fața celei 
mai strălucite maestre din cite 
a cunoscut vreodată proba, 
atletele s-au simțit și încura
jate, dar și intimidate, în ace
lași timp. Cînd ștacheta a fost 
pusă pe suporți la înălțimea 
inițială de 1,45 m, loli a zîrn- 
bit, dar cu înțelegere.

în umbra marii campi
oane, Virginia Bonei A 
AVUT DIN NOU O EVO
LUȚIE REMARCABILĂ, 
TRECÎND PENTRU A 
NOUA OARĂ ÎN CA
RIERA SA PESTE 1,70 M, 
ÎNĂLȚIMEA CONSACRĂ
RII INDISCUTABILE. An
trenorul său, Constantin 
Dumitrescu a fost mulțu
mit și ne-a șoptit discret 
că speră să-și ducă în 
acest an eleva la 1,76 m, 
cifră care i-ar da dreptul 
să ia cuvîntul chiar și la

Olimpiada de la Mexico. 
Junioara Dumitra Radu 
și-a urcat la 1,61 m re
cordul personal.

în rest, reuniunea n-a reu
șit să depășească sfera medio
crității. Cei mai mulți dintre 
săritorii în lungime vor in
voca, desigur, scuza neacomo- 
dării cu podiumul de lemn. To
tuși, în aceste condiții de ine
dit, Vasile Mureșan a fost cu 
7,41 m în apropierea perfor
manței sale maxime, în timp 
ce al ți specialiști de talia_Iui 
Doru Badini sau Vasile Săru- 
can n-au depășit limitele unor 
rezultate modeste chiar și pen
tru juniori. Desigur, pista de 
elan din lemn, mult mai ra
pidă, pune problema jeglăril 

. avîntului. Să sperăm că pen
tru această treabă atleților nu 
le vor trebui vreo S—6 ani, 
adică atît cît ar fi nevoie să 
se descopere un alt material 
de pardoseală...

© situație aproape ridicolă 
aruncarea greutății. Nici

Dan Hidioșanu atacă ultimul gard

nu-ți vine 
băieți atît 
atit de puțin mica bilă de 
metal, care cade aproape de 
cerc și-i privește cu ironie. 
Adrian Gagea, în ciuda gaba
ritului său impresionant, a reu
șit doar 16,31 m. Ceilalți, în 
frunte cu Constantin Crețu și 
Domenico Menis, au înscris 
rezultate de încălzire. Poate ar 
fi interesant de amintit aici că 
echipa campioană națională la 
atletism, Steaua, nu beneficia
ză de asistența tehnică a vre-» 
unui antrenor la aruncarea 
greutății...

Developarea filmelor sosirii 
în finalele de 50 m plat a 
furnizat surprize. în întrece
rea feminină, Aura Petrescu 
Ie-a învins pe ambele record
mane naționale : 
trescu (senioare) și Mariana 
Goth (junioare). Cursa băie
ților i-a revenit studentului la 
I.S.E., Agapie Coman, un sprin
ter, mai curînd, de promena
dă, care i-a întrecut pe Pe
tre Clobanu și Vasile 
can, oameni cu pretenții 
lergările rapide. Să fie 
avatarurile atletismului 
ren acoperit, sau — poate — 
niște teste indubitabile pen
tru diagnosticul de neputință 
gravă pus acestor specialități 
ale pistei.

Gardurile s-au soldat cu re
zultatele așteptate: Dan Hi
dioșanu — 6,8 s (nou record 
de sLalâ) și Valeria Bufanu — 
7,2 s.

Trăgînd linia, bilanțul con
cursului nu este prea bogat, 
în baza rezultatelor de sîmbă
tă și duminică, nu vom putea 
participa la „europenele" de 
sală de la Madrid (9—10 mar
tie) decît cu un lot restrîns. 
Viorica Viscopoleanu are șan
se de a cuceri un titlu. Vir
ginia Bonei, Șerban loan și 
Valeria Bufanu pot aspira la 
un loc în finale. Șerban Cio
chină este de luat în conside
rație, dacă pînă atunci va pu
tea sări. S-ar mai discuta doar 
despre o (eventuală) partici
pare a Anei Sălăgean, Dan 
Hidioșanu, Vasile Dumitrescu. 
Și cei doi prăjiniști, în func
ție de rezultatele pe care le 
vor obține în R.D.G. Puțin, 
foarte puțin...

Ioana Pe-
A. S.

ÎN „CUPA
BRAȘOV VICTORIOASĂ

ROMÂNIEI// LA FOND
Săru- 
în a- 
doar 

pe te-

Valeriu CHIOSE

PREDEAL, 11 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Participanții la probele de 
fond din cadrul „Cupei Ro
mâniei" au beneficiat și dumi
nică de timp frumos și de 
zăpadă foarte bună.

Fondiștii s-au întrecut ieri 
în probele de ștafetă, fumi- 
zînd o dispută extrem de a- 
prigă. Chiar și după plecarea 
în cursă a ultimelor schimburi 
era foarte greu de prevăzut 
cine va învinge. Finalmente, 
în proba masculină, ștafeta 
A.S.A. Brașov a reușit să o 
depășească pe cea a clubului 
sportiv Sinaia cu 23 de se
cunde. în schimb, dinamovis- 
tele, cu Marcela Leampă _ în 
continuare imbatabilă, au în
trecut echipa Tractorul la o 
diferență apreciabilă.

Iată rezultatele tehnice : 
băieți (10 + 10+5-+5 km ; un 
senior, un concurent din cate
goria tineret și doi juniori) :
1. A.S.A. Brașov (Gheorghe 
Cincu, Ion Mîrzea, Victor Di- 
hoi, Nicoiae Vestea), lh 55:33,
2. Clubul sportiv Sinaia (Vir
gil Alexandrescu, Nicoiae Co- 
mărnicescu, Constantin Șovă
ială, Grigore Voicu) lh 55:56,
3. Dinamo Brașov (Petre Di
nu, Ion Olteanu, Nicoiae 
Dudu, Nicoiae Nan) 1 h 59:06
4. Tractorul Brașov lh 59:26,

HI
5. Steagul roșu Brașov 1 h 
59:53, 6. Suceava 1 h 59:57 ; 
fete (3X3 km; o senioară și 
două junioare): 1. Dinamo
Brașov (Maria Barabaș, Vil- 
ma Bogâzi, Marcela Leampă)

2. Tractorul Brașov 
Clinei, Lucia Barabaș, 
Barabaș) 43:53, 3. Su- 
(Maria Papuc, Elena

43:06, 
(Ana 
Iulia 
ceava
Papuc, Paraschiva Cojocarii) 
44:50, 4. A.S.A. Brașov 46:37,
5. Clubul sportiv Sinaia 47:33,
6. Rîșnov 50:24 ; clasament 
general pe echipe: 1. A.S.A. 
Brașov 64 p, 2. Dinamo Bra
șov 71 p, 3—4. Clubul spor
tiv
73

Sinaia, Tractorul Brașov
P-

P. IOVAN

Studenții italieni au dominat
slalomul special din 1J Cupa Politehnicau

CĂUTĂRI Șl PERSPECTIVE IN TIRUL INTERNAȚIONAL

G. BARANl

Cu cîtva timp în urmi, la Zu
rich (Elveția) au avut loc o serie 
de consultări în cadrul conducerii 
Uniunii Internaționale de Tir, pre
cum și o ședință a comitetului 
tehnic al U.I.T. Din țara noastră 
au luat parte Gavrllă Bavani, vi
cepreședinte al U.I.T., președin
tele Comitetului european de tir, 
și ing. Petre Cișmigiu, membru al 
Comitetului tehnic al U.I.T. La 
întoarcere, l-am rugat pe cel doi 
tehnicieni să ne flacă cunoscute 
problemele discutate la ZUrich.

— Care a fost obiectul con
vorbirilor purtate cu ceilalți 
membri ai conducerii U.I.T. ?

Gavrila Baroni : In prezența 
d-lor dr. K. Hasler (Elveția) și 
E. Zimmerman (R. F. a Germa
niei), președintele și, respectiv, 
secretarul U.I.T., K. Larsson 
(Suedia), președintele comitetului 
tehnic al aceluiași lor internațio 
nai, șl a altor membri ai U.I.T. 
discuțiile s-au concentrat în prin
cipal asupra unor aspecte ale 
organizării întrecerilor de tir la 
J.O. din Mexic și ale definitivării, 
în comitetul tehnic (cu participa
rea conducerii U.I.T.), a unificării 
regulamentelor competițiilor de 
tir. S-a mal propus completarea

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONO
NR. 6, ETAPA DIN 11 FEBRUA

RIE 1968

1. Fiorentina — Roma
2. Internazlonale — Atalanta
3. Juventus — Bologna
4. Lanerossl — Varese
6. Mantova — Milan

x
1

X
1 
a

6. Napoli — Cagliari
7. Sampdorla — Torino
8. Spăl — Brescia
9. Messina — Pisa

10. Livorno — Potenza
11. Modena — Bari
12. Palermo — Venezia
13. Lazio — Monza

FOND DE PREMII : 
LEI.

A APARUT REVISTA
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EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Nr. 1
Cu un conținut bogat și 

o prezentare grafică atrăgă
toare. Publicație teoretică 
și metodică, editată de Con
siliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport — 
o periodicitate lunară 
revista „Educație Fizică 
Sport" cuprinde articole 
teresante de sezon cum
fi: „Pregătirea pe zăpadă 
a schiorului fondist" și 
„Startul în bob". Mai gă
sim in paginile revistei ar
ticole care tratează despre 
aclimatizarea Ia altitudine 
(„Cercetări privind unele

cu

Și 
in- 
ar

reacții enzimatice în timpul 
efortului sportiv la altitu
dine medie1'), sportul școlar 
(„Aspecte teoretice și prac
tice ale lucrului în circuit 
în lecția de educație fizi
că"), cum se antrenează 
marii performeri (Jim Ryun) 
etc.

„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT" nr. 1 se găsește de 
vinzare la chioșcurile de di
fuzare a presei. Abonamen
tele se fac la oficiile poș
tale, factorii poștali. Prețul 
unui număr este 4 lei ; abo
namentul pe un trimestru 
costă 12 lei.

statutului U.I.T. cu sarcinile ce 
revin comitetului european (înfiin
țarea a două comisii tehnice de 
specialitate — talere, skeet și pis
toale, arme cu glonț) ; modul cum 
să se organizeze viitoarele cam
pionate europene, ca și forma pe 
care o va lua in viilor colabora
rea cu F.I.T.A.S.C. (Federația In
ternationals de tir cu arme de 
vînătoare). >

— Pentru că ați amintit de 
comitetul european și intrucit 
acest important organism este 
insuficient cunoscut — v-aș 
ruga să ne spuneți care sini 
sarcinile lui principale ?
. B. : U.I.T. este una dintre 

cele mai mari organizații sportive 
internaționale, cuprlnzind S4 de 
federații naționale. Pentru o mai

probele de pușcă. De altfel, orga
nizarea competițiilor devine din 
ce în ce mai dificilă din cauza 
numărului mare de participianțl, 
iar construcția unui poligon cores
punzător este foarte costisitoare. 
Ca remediu, s-au propus două so
luții : reducerea numărului de 
concurențl la echipe, de la 4 la 3, 
sau scurtarea timpului de tragere 
și a numărului de focuri. S-a ac
ceptat ultima variantă. Totodată, 
se încearcă șl o reglementare în 
ceea ce privește duritatea talere
lor (fixîndu-se anumite limite) șl 
viteza lor de lansare. S-a mal 
ridicat șl problema reducerii tim
pului de pregătire — între serii — 
la pistol viteză. A rămas însă c|a 
propunerile concrete să fie făcu
te de federația noastră.

De vorbă cu G
al U. I. T.,

membru al

BARA NI, vicepreședinte
și P. CIȘMIGIU,

Comitet ului tehnic

bună coordonare a activității, au 
fost înființate o serie de comi
tete regionale și continentale, 
printre care și cel european. A- 
cestul for de conducere a tirului 
de pe continentul nostru îi revin 
o serie de îndatoriri: realizarea 
unei conlucrări permanente cu 
U.I.T. ; dezvoltarea și întărirea 
relațiilor sportive între federa
țiile afiliate ; organizarea cam
pionatelor Europei de juniori, se
nioare. seniori la toate probele 
(pistoale, pușcă, talere, skeet) ; 
organizarea de cursuri șl confe
rințe pentru antrenori, arbitri, o- 
ficiall.

Și care ar fi obiectivele 
apropiate 7
: Organizarea — In acest 

an — a următoarelor campionate 
europene : de juniori (august,
Wiesbaden), de seniori la talere 
și sheet (iulie, Bruxelles). Cît pri
vește anul 1969, pentru campiona
tele continentale de juniori, se
nioare, seniori, la toate probele, 
există trei candidaturi : Franța, 
U.R.S.S. și Cehoslovacia. In pri
ma sa sesiune, comitetul euro
pean urmează sa decidă.

— Din cite am înțeles, se pare 
că la Zurich, comitetul teh
nic al U.I.T. a desfășurat o 
activitate laborioasă. In ce a 
constat ea ?

Ing. Petre Cișmigiu ; ș-a ajuns 
la un acord pentru a se unlficia 
regulamentele de tragere pentru 
toate probele, insistîndu-se ca re
dactarea diferitelor prevederi să 
fie făcută în același spirit. Se știe 
că în prezent, la pistol viteză, în 
cazul cînd primii trei clasați se 
află la egalitate, cîștlgătorul va fl 
desemnat prin baraj, în timp ce la 
celelalte probe (pușcă, pistol pre
cizie) există alte criterii (conven
ționale), număr de decari, noari, 
ultima serie cea mai bună. Pentru 
viitor se preconizează aplicarea 
barajului peste tot. Intervin însă 
unele greutăți (factorul timp) la

mai
G. B.

G. B. : Aș vrea să m<ai spun că, 
conducerea U.I.T. a solicitat fede
rației noastre ca tov. P. Cișmigiu 
să se deplaseze în Mexic — în ca
litate de reprezentant al comite
tului tehnic al U.I.T. — pentru a 
verifica stadiul in care se găsesc 
instalațiile și poligoanele pentru 
J. O.

— Ce alte probleme au mai 
stat tn centrul discuțiilor de 
la ZUrich ?

P. C. : S-au făcut propuneri ca 
echipamentul de tragere al pușca
șilor să fie simplificlat, suprunîn- 
du-se orice artificii (curele, șnu-, 
ruri, matlasarea hainelor) care 
formau un adevărat corset. S-a 
cerut reducerea oapitonajelor, a 
grosimii hainelor, a înălțimii în
călțămintei în sensul deblocării 
gleznei.

G. B. : Tot cu ocazia lucrărilor 
comitetului tehnic, s-au făcut

CIȘMIGIU

propuneri de arbitri internaționali 
care să funcționeze la J.O. din 
Mexic. Printre cei mai cunoscuți 
citez pe M. Tip# (S.U.A.), Licouris 
(Grecia), Hamasaky (Japonia), 
Kahlenberg (R.F.G.) la talere, 
Horber (Elveția), Ravila (Finlan
da), Kovar (R.F.G.), Bogdanov 
(U.R.S.S.), Finley (S.U.A.) — puș
că, Lbnberg (Suedia), Boriello 
(Italia), Arodondo (Mexic), Hamerle 
(Cehoslovacia), Cișmigiu (Româ
nia) — pistol, Palmer (Anglia). 
Schlaeffer (Venezuela), Lanz 
(R.F.G.) la controlul țintelor.

POIANA BRAȘOV 11 (prin te
lefon). — Duminică dimineața 
s-a disputat pe pîrtia Sulinar 
proba de slalom uriaș din ca
drul competiției internaționale 
studențești dotate cu „Cupa Po
litehnica Brașov". Traseul de 
1 700 m, cu o diferență de ni
vel de 350 m, a avut 50 de porți 
și a fost parcurs atît de fete 
cît șl de băieți.

Cbnfirmînd frumoasa impresie 
lăsată încă de sîmbătă, în pro
ba de slalom special, reprezen
tanții C.U.S. Italia (Peter Stub- 
beruss șl Daniele Pozzale) au 
dominat și proba de slalom u- 
r>aș ocupînd, în ordine, prime
le două locuri. Cei mai bine 
pregătiți dintre studenții ro
mâni s-au dovedit Andrei G6- 
rog, Nicoiae Crețol și Ion Juncu.

Proba fetelor a fost dominată 
de reprezentantele Institutului 
de cultură fizică, ocupante ' ” 
primelor trei locuri.

Timpul nu a fost prea 
(vîntul, în special, a deranjat), 
iar pîrtia înghețată a constituit 
un handicap serios.

Relevăm, în încheiere, buna 
organizare a acestei competiții, 
asigurată de clubul Politehnica 
Brașov cu sprijinul comisiei re
gionale de specialitate.

ale

bun

Trofeele oferite de organizatori 
le-au revenit echipelor I.C.F. 
în clasamentul feminin și Po
litehnica — Brașov la masculin.

Rezultate tehnice : SLALOM U- 
RIAȘ, băieți : 1. Peter Stulshe- 
russ (C.U.S. Italia) 1:44,8, 2. Da
niele Pozzale (C.U.S. Italia) 1:45,8, 
3. Andrei G6rog (Politehnica Bra
șov) 1:47,4, 4. Niculae Crețoi (Po
litehnica Brașov) 1:48,9, 5. Ion 
Juncu (I.C.F.) 1:49,0, 6. Constan
tin Cișmașu (I.C.F.) 1:53,3, 7. Ni
culae Stinghie (Politehnica Br' • 
șov) 1:55,7, 8. Ștefan Bortnic (Po
litehnica Brașov) 1:59 0, 9. ște
fan Șlndilaru (I.C.F.) 2:02,4. 10. 
Vasile Goriig (Universitatea Cluj) 
2:02,8 ; fete : ' --------- ------
(I.C.F.) 1:56,0, 
(I.C.F.) 2:07,4, 
(I.C.F.) 2:09,0, 
(Universitatea 
Maria Imre (Universitatea Cluj) 
2:41,8, 6. Maria Cîmpeanu (Șc. 
sp. Brașov) 2:54,5 ; clasament pe 
echipe, băieți : 1. Politehnica,
Brașov 30 p, 2, C.U.S. Italia 43 p; 
3. I.C.F. 49 p. ; fete : 1. I.C.F. lj 
p, 2. Universitatea Cluj 28 p, 
3. Șc. sp. Brașov 86 p.

1. Giiizeîa Mores
2. Elena Neagoe
3. Ioana Beiu 

4. Judith Tomori 
Cluj) 2:12,6, s.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

Etapa regională a campionatelor nationale

Săritorii brașoveni marchează
progrese însemnate

Interviu consemnat de

C. COMARN1SCHI

POIANA BRAȘOV, 11 (prin 
telefon). — Trambulina mij
locie din Poiana a găzduit 
duminică la prînz etapa re
gională a campionatelor na
ționale de sărituri. IConcuren- 
ții au lăsat cea mai frumoasă 
impresie din actualul sezon, 
manifestînd un ascendent de 
formă îmbucurător. Marea 
majoritate a participanților, in
clusiv juniorii, au efectuat 
sărituri de peste 50 m, iar 
dacă zăpada n-ar fi fost în
ghețată s-ar fi putut înregis
tra, probabil, și recorduri ale 
pîrtiei.

CLASAMENTE: seniori: 1. 
Nicoiae Dorobanțu (Dinamo 
Brașov) 215,5 p (51,5-|-54 m); 
2—3. Ștefan Burețea (Tracto
rul Brașov) și Dumitru Lupu 
(Dinamo Brașov ) 210,2 p 
(50+47 m, respectiv 50,5-+51 
m); 4. Vasile Mărgineanu 
(A.S.A. Brașov) 200,2 p (50 4- 
50 m); 5. Anghel Biriș
(A.S.A. Brașov) 189,6 p .(52,5 + 
52,5 m) ; 6. Iosif Eros (Dina
mo Brașov) 188 p (51,5 + 51,5 
m) ; Biriș și Erds au avut 
cîte două căzături pe pîrtia 
înghețată, fapt care le-a di-

minuat posibilitățile și, în 
consecință, performanța fina
lă ; juniori mari: 1.
Bîrsan (Tractorul
219.5 p (52,5 + 54 m) ; 
cel Suroiu (A.SA.
207.5 p (50 + 54 m); 
gen Bărdaș (Tractorul 
198 p (50+51 m);
mici: 1. Constantin
(Tractorul Brașov) 208,5 p 
(51+48 m); 2. Vasile Moru- 
zan (Tractorul Brașov) 165,6 p 
(38,5+39 m); 8. Iosif Haiduc 
(A.S.A. Brașov) 131,9 p (31-j-
35.5 m).

Vasile 
Brasov)
2. Mar- 
Brașov)
3. Eu- 
Brășov) 
juniori 
Bun

G. CAROL

Anca Andrei
1:09,6 la 100 m spate
Intr-un concurs de înot 

desfășurat la Reșița, tînăra 
ANCA ANDREI (16 ani) a 
fost cronometrată pe distanța 
de MO m spate cu timpul 
de 1:09.6 — nou record repu
blican pentru junioare în ba
zin acoperit.

Un lot
de trăgători români

pleacă in Cuba
Astăzi urmează să pă

răsească Bucureștiul plecînd 
în Cuba un lot de trăgători 
români. Vor face deplasa
rea următorii: V. Atanasiu, 
1. Tripșa, M. Roșea, L. Giuș- 
că, G. Maghiar, M. Fere- 
catu, N. Rotaru, I. Olăres- 
cu, Gh. Vasilescu, Gh. Sen- 
covici. Sportivii sînt însoțiți 
de antrenorii P. Cișmigiu 
și M. Toader. Trăgătorii 
noștri vor lua parte la o 
serie de concursuri de an
trenament și verificare. Din 
Cuba, antrenorul tederal 
P. Cișmigiu va pleca în 
Mexic unde — ca delegat 
al comitetului tehnic al 
li.LT. — va verifica stadiul 
în care se află instalațiile 
și poligoanele pentru J.O.

SE ÎNTREC TROIANESCU
PROBLEMIȘTII

Ieri dimineață, clubul Institutului de petrol, 
gaze și geologie a găzduit 0 inedită competiție 
șahistă: UN CONCURS DE DEZLEGĂRI. Cinci 
lucrări dificile au pus la încercare perspecacita- 
tea și viteza de analiză a concurenților. Victoria 
a revenit, cum era de așteptat, unui concurent, 
ing. PAUL JOIȚA, cunoscut compozitor și un 
foarte puternic jucător practic. El a totalizat ° P
din 10 posibile, fiind urmat de Cr. Bergthaler (matematician) și ing. 
Viorel Diaconu, de la Exploatarea minieră Vulcan (ambii cu 6 p).

Foarte consistentă a fost participarea elevilor bucureșteni, ama
tori de șah. De altfel, micul Emil Meteleancă a fost singurul 
care a rezolvat problema a doua, aceea care-1 făcuse... mat pînă 
și pe învingător. El a fost distins cu o mențiune.

13 PUNCTE DIN 5PARTIDE!
Experimentul 

șahist din sala 
Progresul con
tinuă. Cu un 
succes deplin. 
Sistemul imagi
nat de F.R.S. se 
dovedește a fi 

antidot al lip-
de combativitate. Remi- 
au început să coste a- 
prea scump și, astfel, 

tot mai rar o scenă pînă

un excelent
sei 
zele
cum
vezi
acum familiară: jucătorii îsi

zîmbeau complice, își ștrin- 
geau cordial mîinile, după 
14—15 mutări (efectuate în 
ritm de „shake") și consem
nau egalitatea. Apoi, la ana
liză se făcea caz de variante, 
care de care mai interesantă, 
toate, însă, rămase în dome
niul mut și ingrat al bunelor 
intenții...

Vineri și sîmbătă, dr. O. 
Troianescu și-a majorat sub
stanțial suma cîștigînd două 
partide de mare luptă, la 
Paul Voiculescu (cu negrele) 
și la Mircea Pavlov (cu al
bele). Performanța este cu a- 
tît mai remarcabilă, cu cît 
cei doi maeștri sînt recunos- 
cuți drept adepți fervent! ai 
„betonului șahist". Astfel, fos
tul nostru campion național 
acumulează scorul record de 
13 puncte din 5 partide, a- 
nunțîndu-se drept un serios 
pretendent la victoria finală 
dacă, bineînțeles, îl va aju
ta și condiția fizică.

Un drum de reconciliere 
cu jocul ofensiv l-a găsit 
Dolfi Drimer care, în urma 
victoriilor la Szabo și Buza,

, secoii-
Drhner ia 

I de Uh- 
a remizat 
va cîștiga 

o piesă in

totalizează 9 puncte, 
dîndu-l pe lider, i 
fi, probabil, ,ajuns 
gureanu. Acesta 
cu Stanciu, dar 
întrerupta, cu 
plus, la Botez.

Turneul maeștrilor devine 
de la rundă la rundă tot 
mai interesant (C. V.).



for. 9î (5525? Pag< a 3-a

Steaua București a cîștigat
„Cupa 16 Februarie"

De la București la Pitești, cu acceleratul 105
Cine vrea să știe ce mal fac fot

baliștii Plteștiulul șl ce se mai în- 
tîmplă pe șantierul echipei F. G. Ar
geș, acum cînd au mai rămas puți
ne săptămîni pînă la returul cam
pionatului, n-au decît să se urce în 
acceleratul de Timișoara care pleacă 
din Gara de Nord la ora 7,12. în 
acest tren se va întîlni cu antreno
rii echipei, Ion Bălănescu și Eugen 
Mladin (care deși n-au singe de na
vetiști), pornesc de un timp, în fie
care dimineață spre Pitești, de unde 
se întorc seara.

Trenul plecase de mult. Bălănescu 
și Mladin vorbesc convergent ca 
un cuplu sudat, gîndurile șl ideile 
lor suprapuse erau greu de separat 
și de aceea le vom transcrie îngemă
nate.

— la 19 Ianuarie trebuia să ple
căm într-un turneu, ulterior con
tramandat. Timp de două săptămîni 
ne-am antrenat sub semnul unor 
Jocuri apropiate, deci după alte prin
cipii de dozare a efortului. La 17 
ianuarie, în 90 de minute dintr-un 
antrenament de 90, fiecare jucător 
realiza aproximativ 110 acțiuni în 
viteză, pe distanțe variabile de la 
10 Ia 40 m. Asta fiindcă vrem să 
obținem o capacitate de efort mult 
mai mare. In toamnă eram capabili 
de 70—80 acțiuni rapide pe meci, 
acum vrem să ie creăm, prin soli
citări Intense, resurse pentru 120. 
Presupusul turneu ne-a obligat să 
optăm, devreme, pentru intensita
tea efortului. Cînd turneul a fost 
exclus din program, ne-am trezit 
în fața unei dileme. Continuăm cu 
antrenamente puternic solicitate, 
sau ne întoarcem la linia metodică 
ortodoxă ? Am hotărît să nu dăm

înapoi, să nu micșorăm Intensitatea 
pregătirii, lucrînd ulterior pentru 
forță, pentru rezistență, în regim 
de forță șl viteză. Acum, băieții 
se simt excelent, dovedesc un grad 
de antrenament superior, controalele 
medicale susțin același lucru. Avem, 
de fapt, un experiment propriu, care 
ne dă dreptul să considerăm ero
nată, teoria lansată acum cîțiva ani 
la noi, susținînd drept absolut ne

așa o fi în mare, dar miercuri seaj-a, 
cîțiva jucători au băut în braseria 
hotelului Argeș).

— în retur, nu veți beneficia 
de I. Popescu, iar Goman și 
Barbu, după un turneu lung 
și obositor, ar putea trece 
printr-o criză de formă. în ca
zul acesta, sistemul de apărare 
al echipei ar deveni mai fra
gil.

® Colocvii despre F. C. Argeș în acceleratul 
de Timișoara ® Experiment fortuit înaintea 
celui mai dramatic retur din istoria echipei 
® O apărare, deocamdată, fără 3 „sfîlpi" 
S Un campionat nu se cîștigă cu un singur atu

cesar un interval de 48 de ore între 
antrenamente tari.

— Ați abandonat, precum se 
vede, un tipic — pentru o cale 
îndrăzneață, argumentată, dar 
nu lipsită de riscuri. Cum 
veți preveni pericolul intrării 
precipitate într-e stare de for
mă sportivă labilă, ușor de 
pierdut ?

— Am început și vom continua 
să alternăm etapele de efort mare, 
cu mici „oaze" de relaxare. Mizăm, 
de asemenea, pe faptul că jucătorii 
vor respecta un regim de viață so
bru, ei dovedindu-se pînă acum so
lidari cu obiectivele pregătirii (n.n.

— Ne gîndim Ia aceste ipo
teze plauzibile. Pentru înlocuirea lui 
I. Popescu avem cîteva soluții. Le 
verificăm în continure. Formula de 
echipă care se va contura în pre
gătire, va juca și în campionat. Cele 
15 jocuri de verificare ale perioadei 
pregătitoare vor stabili formația.

— Ce ne puteți spune, în 
mare, despre tactica echipei 
în sezonul viitor (nu vă cer să 
divulgați secrete).

— Sîntem în curs de edificare. 
Am pierdut un jucător ofensiv de 
pe linia de fund (I. Popescu), ne 
lipsește, deocamdată, Barbu, excelen
tul organizator al apărării noastre.

șl nici nu avem certitudinea că va 
avea un sezon bun. Un profil tac
tic vom stabili abia după ce ne vom 
convinge de posibilitățile noilor ju
cători introduși. Deocamdată, știm 
că una din armele noastre va ră- 
mîne contraatacul, dat fiind calită
țile Iui Kraus, Țurcan și Jercan.

— Opinia publică sportivă 
vă recunoaște șanse la titlu. 
Dv. vă considerați favoriți ?

— Desigur! Fără falsă modestie. 
O anumită conjunctură ne-a ajutat 
pînă acum, iar valoarea tehnică a 
băieților suportă orice comparație pe 
plan intern. Dar, un campionat nu 
se cîștigă cu un singur atu. Or, ca 
potențial organizatoric, ne situăm în 
prezent sub nivelul propriu altor 
echipe.

N.R. Acest răspuns îl primeam de 
la interlocutorii mei după antrena
mentul de joi al echipei. Știți unde 
s-a pregătit F.C. Argeș, după în
toarcerea de la munte ? Pe pangli
cile de asfalt din incinta stadio
nului. N-a avut și nici nu are teren 
de antrenament. Pe cel gazonat (fi
rește) nu se poate Intra, iar un te
ren cu zgură pentru pregătire nu 
există. Vestiare neîncălzite, echipa
ment deseori ud de la un antrena
ment la altul, iată alte cîteva as
pecte care influențează direct sau 
pe cale afectivă acumulările de ordin 
tehnic și moral ale unei echipe înain
tea bătăliei campionatului. Explicînd 
pe scurt ultimul răspuns al antre
norilor de la F.G. Argeș, menționăm 
că latura utilitară a stadionului din 
Pitești merită o revenire mai de
taliată.

R. BALABAN

Duminică dimineață, sala 
Giulești a găzduit ultimele me
ciuri din cadrul competiției do
tate cu „Cupa 16 Februarie". 
Prima întîlnire a adus în fața 
fileului formațiile Viitorul Ba
cău șl Zelezniciar Belgrad, în- 
tr-o partidă care urma să de
cidă pe ocupanta locului 3. Me
ciul a fost de nivel tehnic scă
zut, feroviarii belgrădeni fiind 
cei care au imprimat nota, iar 
băcăuanii s-au complăcut în a- 
ceastă situație. Primul set a 
fost la discreția Viitorului ca
re îi pune capăt la scorul de 
15—5. în continuare, însă, jo
cul se cufundă și mai mult în 
mediocritate, greșelile elemen
tare (mai ales la preluare) a- 
bundînd de ambele părți. Așa 
se explică faptul că băcăuanii,

după ce este stopat la 2 asis
tăm din nou la o luptă echi
librată cu faze de autentic vo
lei create de ambele formații. 
Steaua conduce tot timpul, dar 
Rapidul nu permite mărirea 
avantajului: 3—3 6—3, 6—4,
7-4, 7-6, 10—6, 10-8, 13—8, 
13—11, 14—11, 14—13, Bînda șu- 
tează cu efect, iar Costi- 
nescu respinge afară și 15—13. 
Setul al treilea a fost la dis-

Un atac reușit al Rapidului, în 
pentru „Cupa 16 Februarie"

meciul susținut ieri cu Steaua,
Foto: T. ROIBU

MECIURI AMICALE
9 RAPID BUCUREȘTI-„U" 

CLUJ 3-0 (2-0)
Rapidiștii au Învins cu cate

goricul scor de 3—0 tînăra 
echipă clujeană. în ascensiune 
de formă și evbluînd, evident, 
după bine stabilita curbă a efor
tului (indiciu deosebit de im
portant în procesul de antre
nament al perioadei actuale), 
Rapid și-a asigurat victoria 
chiar din prima repriză. Pri
mul gol a fost înscris de tînă- 
rul Neagu (min. 15) care a re
luat cu capul o splendidă cen
trare a fundașului Greavu, in- 
troducînd balonul în plasă. 
După cîteva ratări succesive 
ale lui Pop (min. 25), Dumitriu 
(min. 36), Dumitru Ion (min. 
40). Emil Dumitriu înscrie cel 
de-al doilea gol al meciului, 
dintr-o lovitură liberă expe
diată cu tărie de la 20 de m, 
balonul fiind scăpat de porta
rul Moldovan. După pauză, ini
țiativa aparține, de asemenea, 
echipei Rapid, cu toate că re
plica studenților devine mai 
dirză. Majoritatea acțiunilor 
de atac întreprinse de Adam, 
Coman, Lică șl Fanea, bine 
concepute inițial, sînt dejucate 
cu promptitudine de apărarea 
giuleșteană. La una din pă
trunderile fundașului Ștefan în 
dispozitivul de apărare al stu
denților, Bungău reia cu capul 
in plasă, în min. 85, stabilind, 
scorul final de 3—0. Arbitrul 
C. Petrea a condus competent

Neagu inscrie primul gol, reluînd, cu capul, centrarea lui Greavu. Fază din meciul Rapid— 
Universitatea Cluj

următoarele formații : RAPID : 
Răducanu — Lupescu — Ște
fan, Motroc, Costea, Greavu — 
Pop (Bungău . min. 45), Dumi
tru Ion (Jamaischi) — Petrea- 
nu (Codreanu min. 45), Dumi
triu, Neagu. ,.U“ CLUJ: Mol
dovan (min. 45 Riugheanu) — 
Cîmpeanu, Pexa, Grăjdeanu, 
Castin — Angelescu (Florian 
min. 45), Mustățea — Lică, 
Adam, Fanea, Coman.

V. URZICEANU

® A.S.A.-DUKLA BANSKA 

BISTRICA 1-0 (0-0)
TG. MUREȘ, 11 (prin tele

fon). în ciuda timpului nefavo
rabil — vînt și ninsoare — 
peste 4 000 de spectatori au asis
tat duminică dimineața la pri
mul meci internațional al se
zonului programat în localitate. 
Atît fotbaliștii români cît și cei

270 MINUTE DE FOTBAL PE TEEENUL STEAUA

cehoslovaci au prestat un joc 
frumos, viu disputat, cu specta
culoase faze de poartă. înainta
rea localnicilor a comis însă 
o serie de greșeli în construirea 
atacurilor și în final a ratat 
numeroase ocazii de gol. în re
priza I am asistat la un joc 
egal, de cîmp, iar în cea de a 
doua la o dominare de o jumă
tate de oră a mureșenilor. Uni
cul gol al partidei a fost în
scris de Raksi, în minutul 85, 
dintr-o lovitură de pedeapsă 
dictată de arbitru pentru henț 
în careu comis de fundașul

•. U.T.A. ÎNTRECE OLIMPIA
ORADEA ÎN MIN. 88

ARAD 11 (prin telefon). Tex- 
tillștii și-au luat greu revanșa 
(2—1) în fața echipei Olimpia 
Oradea. în pofida terenului 
desfundat, jocul a satisfăcut pe 
spectatori. Scorul este deschis 
de oaspeți, care înscriu prin 
David în min. 9. Gazdele ripo
stează energic, egalează în min, 
29, prin Pop, și păstrează ini
țiativa pînă la sfîrșit. Deși se 
apără supranumeric, orădenii 
nu-1 pot opri pe Pojoni să mar
cheze golul victorios în min. 88. 
U.T.A. a aliniat următoarea for
mație : Gornea — Birău, Ba- 
cos, Lereter, Bodea (min. 57 
Broșovschi) — Pop, Pojoni — 
Tr. Popescu, Petescu, Axente, 
Moț.
ȘT. IACOB — coresp. principal

® JOC DINAMIC
LA CÎMPINA

CÎMPINA, 11 (prin telefon). 
Meciul dintre Poiana Cîmpina 
și Politehnica Iași (desfășurat 
sîmbătă) a prilejuit un joc di
namic, deși terenul a fost alu
necos. Jucătorii ambelor echi
pe au dovedit o bună condiție 
fizică, dar au fost deficitari în 
trasul la poartă. Unicul gol a 
fost marcat în min. 25 de Vor- 
nicu

EUGEN STROE — coresp.

• DINAMO OBOR 
ÎN VERVĂ DE JOC

Dinamo Obor, viitoarea ad

deși aveau un adversar net in
ferior, n-au reușit să se des
prindă pînă la 17—17. Au cîști
gat, totuși. în final cu 19—17. 
Ultimul set a fost o simplă 
formalitate. Voleibaliștii bel
grădeni n-au mai opus nici o 
rezistență, pierzînd la 3. S-au 
remarcat Rednic, Timofte de la 
învingători și Șpet de la în
vinși. Au arbitrat corect M. 
Albuț și N. Mateescu.

în meciul vedetă, pentru sta
bilirea cîștigătoarei trofeului, 
s-au întîlnit formațiile Rapid și 
Steaua care au oferit un fru
mos și aplaudat spectacol 
sportiv, încheiat cu vic
toria Stelei: 3 — 1 (— 12,
13. 3. 10). Lupta a fost crîncenă 
și epuizantă de la primul pînă 
]a ultimul fluier. Primele două 
seturi au marcat o egalitate 
perfectă în joc, ambele echipe 
emițînd pretenții justificate la 
cîștigarea lor. Steaua a condus 
la început cu 2—0, 4—1, 5—3, 
ca apoi Rapidul să echilibreze 
jocul și să preia conducerea pe 
care a menținut-o pînă la 9—5. 
Steaua a avut o scurtă revenire 
și a. refăcut handicapul dar, 
după ce s-a ajuns la 12—12, fe
roviarii au atacai mai decis 
prin Drăgan și Mincev, adju- 
decîndu-și primul set cu 15—12. 
La reluare este rîndul Rapidu
lui să conducă din start, dar

creția steliștilor. Ei au punctat 
nestingheriți pînă la 10—0, cînd 
Poroșnicu trimite o lovitură de 
atac în aut. mareînd primul 
punct al... feroviarilor. Al doilea 
punct este semnat de Mincev 
(direct din serviciu), iar al trei
lea de Costinescu și 15—3! 
Ultimul act începe în nota de 
superioritate a feroviarilor care 
realizează 5 puncte consecutiv. 
Antrenorul Tănase ia măsuri și 
rezultatele nu se lasă aștep
tate. Steaua reduce punct cu 
punct handicapul și, încet dar 
sigur, forța de Joc a campio
nilor își spune cuvîntul. El 
trec la conducere și termină In. 
vingătorl cu 15—10. De remar
cat varietatea și oportunitatea 
procedeelor tehnice folosite de 
ambele echipe, precum și o oa. 
recare lipsă de omogenitate in 
formația rapidistă. De aseme
nea, menționăm deplina spor
tivitate a jucătorilor care a 
ușurat astfel sarcina arbitrilor 
I. Niculescu și M. Albuț. S-au 
evidențiat Crețu, Bînda, Barta 
și pe alocuri Cristiani (Steaua), 
Drăgan, Penciulescu și Cătălin 
(Rapid). Iată clasamentul final:

1. STEAUA 6 p. (9—1); 2. Ra
pid 5 p (7—3) ; 3. Viitorul 4 p 
(3—6) ; 4. Zelezniciar 3 p (0—9).

I. DUMITRESCU 
A. BREBEANU

ECHIPELE DE LA „26” Șl DE LA „32” CAMPIOANE
ALE ȘCOLILOR GENERALE BUCUREȘTENE

ieri dimineață, la baza spor
tivă de la Ghenoea s-au des
fășurat trei jocuri de verifi
care. Deci 4 ore si jumătate 
de fotbal, în care am avut 
prilejul să urmărim 3 echipe 
de rezerve-tineret și 3 divi
zionare A. în ciuda unui 
frig pătrunzător ți bătut un 
vînt puternic), la meciuri au 
asistat cîteva suite de specta
tori.

PROGRESUL — PETRO
LUL (rezerve-tineret) 0—0 ; 
PROGRESUL — PETROLUL 
(echipele de seniori) 1—2 
(1—1). Au marcat: Moldovea- 
nu (min. 20), Dragomir (min. 
73) și Mateianu (min. 40). E- 
chipele au folosit următorii 
jucători : PROGRESUL:: Ma- 
tache (Manta) — V. Popescu, 
Grama, Peteanu, Ad. Con- 
stantinescu — Al. Constan- 
tinescu, Georgescu (Matei 11) 
— Matei I (Țarălungă), Ma
teianu (Alecu), Oaidă, Țară
lungă (Florea). PETROLUL:

Sfetcu (M. Ionescu) — Pal, 
N. Ionescu, Pahonțu, Dragnea 
— Dragomir, Iuhas (Chitu) — 
Florea II, Dridea I, Badea, 
Moldoveanu (Oprișan). Un 
meci util de verificare a ti
nerilor jucători (în special la 
Progresul). Am văzut cîteva 
faze frumoase realizate de 
ploieșteni în prima repriză și 
de cei ce vor să ocupe un 
loc în „ll-le“ de bază al 
bucureștenilor — în partea a 
doua. Spre final s-a manifes
tat o oarecare cădere aproape 
la toți jucătorii care au fost 
folosiți timp de 90 de minute 
I nijlocașii de la Petrolul, pre
cum și Badea, Georgescu, Ad. 
Constantinescu etc.). Și încă 
o lacună mai veche, pe care 
trebuie s-o amintim antreno
rilor : ineficacitatea. S-a tras 
rar și anemic la poartă. (Ța
rălungă a ratat și un 11 m). 
înaintea plecării în R.D.G., 
seniorii Argeșului au jucat cu 
echipa de rezerve-tineret a

Stelei, care de fapt se confundă 
cu formația de juniori ce ne 
va reprezenta la Viareggio. 
Despre comportarea acestor 
tineri vom reveni în ziarul 
de marți. Pînă atunci să a- 
mintim scorul : 3—0 Șl—0) 
pentru F. C. Argeș. Autorul 
golurilor — Kraus, în min. 
20, 40 și 55. Formația învin
gătorilor : Stan — loniță, Pă- 
ciulete, I. Stelian, Ivan — 
Prepurgel, Olteanu — Radu 
(Nuțu), Kraus, Dobrin, Jercan.

Constantin ALEXE

Skamla.
Arbitrul bucureștean, Gh. Ol

teanu a condus următoarele 
formații: A.S.A. TG. MUREȘ : 
Bai — Tîmpănaru, Chiru, Ba
laș (Toth), Czako — Dodu, Ciu- 
tac (Slko) — Lucaci, Mureșan, 
Raksi, Rațiu. DUKLA: Majte- 
nyi — Sporka, Friedl, Skamla, 
Skorupa — Chopan, Skvare- 
nina (Pratzenicza), Binovski 
(Czengel) — Sohok, Deak, Sha- 
riskl.

I. PAUȘ și A. SABO — coresp.

versară a echipei Rapid Bucu
rești în „Cupa României", a 
susținut duminică dimineață un 
joc de verificare în compania 
formației de juniori Dinamo 
București. în deosebită vervă 
de joc, echipa pregătită de an
trenorul Gh. Teodorescu a avut 
inițiativa în permanență și a 
înscris de 6 ori prin Roșu (2), 
Păunescu (2) și Diță (2). în 
continuarea pregătirilor, Dina
mo Obor va întîlni formații mai 
puternice, printre care Steaua 
și Progresul (tineret), Petrolul 
Ploiești, Dinamo Bacău.

N. TOKACEK — coresp.

Finiș în campionatele școlilor 
generale bucureștene. întreceri 
frumoase, purtînd toate — in po
fida rezultatelor nete cu care 
au luat sfîrșit — amprenta ela
nului, combativității caracteris
tice vîrstel competitorilor șl e- 
talînd adesea însușiri fizice, ci
zelări tehnice șl tentative tacti
ce mult dătătoare de nădejdi. 
Intr-o ambianță organizatorică 
ireproșabilă (notă bună Consi
liului orășenesc pentru educație 
fizică șl sport), gazde — griju
liu amenajate — au fost sălile 
liceelor „Matei Basarab" șl 
„Gheorghe Lazăr", animate de 
Înfruntarea „galeriilor”, între
gind reconfortanta atmosferă pe 
care îndeobște țl-o oferă compe
tițiile școlărești.

Cîștigătoare la fete — echipa 
Școlii nr. 26 (condusă de prof. 
Paraschiva Chișolu) care, ba- 
zîndu-șl superioritatea mal ales 
pe buna execuție a serviciilor și 
a preluărilor, mulțumită cărora 
leagă mal bine șl încheie mal 
eficace acțiunile, a dispus cu 
2—0 (5, 13) de formația Școlii 
nr. 79 (prof. Dorina Doicescu). 
Elemente de perspectivă de la 
campioane — Doina Radu, Pau
la Cazangiu, Doina Stoian, Petru- 
ța Radu, Iar de la „79“ — Nlco- 
leta Constantin, Doina Laeș șl 
LIII Cîlț. Pe locurile 3—4 : Șc. 
nr. 51 (prof. N. Humă) — Șc. nr.

117 (prof. Aritina Flloteann) 2—0 
(5. 3). S-au evidențiat : Carmen 
Tudorache, Rodica Iliescu. Deni- 
sa Anghel de la învingătoare, 
respectiv Vasiliea Manole șl Ma
riana Chezan. Pe locurile 5—6: 
Șc. nr. 150 — Lie. nr. 24 2—0 ;
locurile 7—8 : Șc. nr. 192 — Lie. 
nr. 31 2—0.

Titlul de campioană la băieți
1- a cucerit, printr-un plus de 
omogenitate, în special a cuplu
rilor (trăgător principal-ridlcător), 
garnitura Liceului nr. 32, (îndru
mată de pe margine de prof. 
Ana Iureș), care a întrecut cu
2— 11 (9, 4) echipa Școlii nr. 73 
(prof. Eugenia Picioruș). Locuri
le 3—4 : Șc. nr. 142 (prof. Aurelia 
Bulbuc) — șc. nr. Ill (prof. 
Aurelia Stoicescu) 2—0 (12, 8) ; 
locurile 5—6 : Șc. nr. 26 — Lie. 
nr. 42 2—0 ; locurile 7—8 : Llc. 
nr. 178 — Lie. nr. 8 2—0.

Ne-au reținut atenția, de-a 
lungul meciurilor susținute de 
băieți, calitățile înfățișate în
deosebi de : Marinescu, Văgăună, 
S. șl C. Androne (Lie. nr. 32), 
Deliu, Marin (Șc. nr. 73), Scurtu 
(Șc. nr. 142) și Roșu (Șc. nr. 111). 
Prin evidențierea aceasta, califi
cativul de „speranțe" acordat aci 
vrem să credem eă-1 va stimula 
în pregătire într-atîta îneît să 
ne oblige la reveniri mereu fa
vorabile.

r
Constantin FAUR

(j „secvență “din cele 270 de minute de fotbal de pe terenul

î
I
I
i
I
I
I
I
I
I

Cu prilejul concursului Inter
național de atletism pe teren 
acoperit de la Leningrad, atleta 
germană Rita Schmidt a 
realizat la săritura în înălțime 
1,82 m (cea mai bună performan
ță mondială de sală a sezonului). 
Atletul sovietic Ter Ovaneslan a 
cîștlgat proba de săritură în 
lungime cu 8,05 m.

s
Tradiționala cursă ciclistă In
ternațională „St. Raphael" a fost 
cîștigată la această ediție de a- 
lergătorul francez Claude Guyot, 
care a fost cronometrat pe 165 
km cu timpul de 4 h 13:0.

R
Selecționata de fotbal a Bul
gariei, care se pregătește în ve
derea meciului cu echipa Ita
liei, din cadrul sferturilor de fi
nală ale campionatului european, 
a susținut o partidă de verifica
re în compania formației austrie
ce Rapid Viena. Fotbaliștii bul

gari au obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (1—1).

a
In prima zi a competiției de 

atletism „Criteriul Național", care 
are loc la Paris pe teren aco
perit, francezul Herve d'Encau- 
sse a realizat la săritura cu pră
jina 5,10 m (nou record francez 
de sală). Vechiul record era de 
5,05 m și aparținea aceluiași 
sportiv.

B
Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit la Londra meciul Interna
țional de rugby dintre echipele 
Angliei șl Irlandei, contînd pen
tru „Turneul celor 5 națiuni". 
Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 9—9 (6—6): Kier
nan a marcat toate punctele Ir
landezilor. Flnlan șl Hiller au 
înscris pentru gazde.

B
Cunoscutul halterofil maghiar 
Karol Ecser a anunțat că a a- 
bandonat activitatea competițio-

1 RON CLARKE ÎNVINS LA LOS ANGELES
I Sovieticul Gavrilov a reali zat 2,18 m la înălțime

Steaua. Portarul echipei de seniori a Progresului stopează un 
atac al ploieștenilor Foto: F. BRANDRUP

I LOS ANGELES 11 (Ager
ii preș). — Peste 15 000 de spec

tatori au urmărit Ia Los An- 
Igeles întrecerile din prima zi

a concursului internațional de 
atletism pe teren acoperit.

| Proba de 2 mile a fost oîști- 
I gată de atletul american Geor

ge Young in 8:31,8. Cunoscu- 
| tul atlet australian Ron Clarke

a sosit pe locul 4. Gavrilov

(U.R.S.S.) a realizat la săritura 
în înălțime 2,18 m, iar Vau
ghan (S.U.A.) a cîștigat proba 
de prăjină cu 5,19 m. Tatiana 
Taliseva (U.R.S.S.) a obținut ° 
frumoasă victorie la lungime 
femei cu 6,46 m. Eieonor 
Montgomery (S.U.A.) s-a cla
sat pe primul loc la săritura 
în înălțime — femei ou 1,77 m.

66—41 puncte. Birlenbach (R. F. 
a Germaniei) a aruncat greuta
tea la 19,21 m.

ona
nalâ. El a fost, de altfel, numit 
antrenor al Federației maghiare. 
Ecser a fost unul dintre cei mal 
buni „grei” din lume. El a to
talizat la cele trei stiluri 522,500 
kg. In 1965 la Teheran, s-a cla
sat pe locul 3 în campionatul 
mondial.

Internaționalul maghiar de fot
bal Lajos Tlchl și-a reluat an
trenamentele. După cum se știe, 
Tichi a fost supus unei Interven
ții chirurgicale șl nu a mai jucat 
fotbal mal mult de 6 luni. Me
dicii au declarat că după cîteva 
săptămîni de antrenament Tichi 
își va recăpăta șutul. Tichi este 
în vîrstă de 33 de ani.

Pe velodromul din Ghent (Bel
gia) s-a disputat un Interesant 
omnium internațional care a 
fost cîștigat de ciclistul belgian 
Patrick Sercu cu 5 puncte. El 
a fost urmat în clasament de 
Eddy Merckx (Belgia) — S 
puncte. Italianul Motta a ocupat 
locul 7. în proba de 1000 m, 
Sercu a fost cronometrat eu 
timpul de 1:02,7. Proba de urmă
rire a revenit lui Merckx, care 
a realizat pe 4 900 m timpul de 
4:49.6.

în finala turneului internațio
nal de tenis, care are loc pe 
teren acoperit la Philadephia, se 
vor întîlni jucătorii Manuel San
tana (Spania) șl Jan Leschly 
(Danemarca). Santana l-a elimi
nat cu 6—1, 3—6, 6—3 pe Ulrich 
(Danemarca), lai- Leschly l-a 
învins cu 6—2, 7—5 pe Pasarell 
(Porto Rlco).

S
Cielocrosul Internațional de la 
Zlirich a revenit alergătorului 
belgian Albert Van Damme, care 
a acoperit 24 km în lh 02:49,0. 
La 1:16,0 a sosit ciclistul vest-ger- 
man Rolf Wolfshohl, Iar la 1:55,0 
elvețianul Plattner.

Turul ciclist al Andaluziei a 
continuat cu desfășurarea etapei 
a 2-a pe distanța Nerja — Gra
nada (132 km). Victoria a re
venit spaniolului Ocana în 
3h 40:21, care conduce în cla
samentul general.

In sala „Coubertin" din Paris 
s-a disputat întîlnirea interna
țională de judo dintre echipele 
Franței și Belgiei. Luptătorii 
francezi au obținut victoria cu 
scorul de 7*/2—2>/« puncte.

R
Selecționatele de atletism ale 
R.F. a Germaniei și Spaniei s-au 
întîlnit într-un meci pe teren a- 
coperll, care a avut loc la Boe
blingen. Atleții vest-germanl au 
obținut victoria cu scorul de

Patrick Sercu, premiat după victoria obținută in omniumul de 
la Ghenț ' «Woto; JJPX AQERPRES
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KILLY
SPRE A DOUA

BIATLONISTII
9

CAMPIONI OLIMPICI

MEDALIE GATA DE START
Liniștea tradițională a splendidei stațiuni Autrans a fost tul

burată zilele acestea. Nu de miile de turiști veniți să urmă
rească desfășurarea probelor de fond și de sărituri, ci de 

armele biatloniștilor, care, fără a-și îngădui o clipă de răgaz, 
și-au continuat antrenamentele începute pe poligonul care va 
găzdui luni (n.r. azi) proba individuală de 20 km și joi tragerile 

d.in cadrul ștafetei de 4yș7,5 km.
și reprezentanții țării noastre,

EUGENIO MONTI 
„II rosso 
volante"

Printre 
sosiți în

cei mai harnici se află, 
stațiune de cîteva zile.

li fÂ
Mult aștaptata întețire 

duelului franco-austriac în pro
bele alpine n-a întîrziat.

Manșa I a probei masculine 
de slalom uriaș este cea care 
ne prilejuiește aceste comen
tarii. Ați urmărit desigur a- 
ceastă îndrăcită eoborîre „de
ghizată". Confirmări : Killy — 
clasă autentică și (de ce nu ?) 
pretenții de a egala tripticul 
lui Sailer din 1956 ; Favre — 
întotdeauna în formă la mo
mentul potrivit; Perillat — 
schior complet și constant în 
multilateralitate; austriecii — 
în scădere de fornfo.

Cursa ca atare necesită co
mentarii mai puține. Nimic nou 
sub soare de plan tehnic: „al
pinii" valoroși au mișcări ase
mănătoare. Dar aplicarea lor, 
ei bine, asta este altceva... E, 
poate, capitolul^a care Killy 
este cu o clasă"peste adversa
rii săi.

Așa cum s-a prezentat du
minică pirtîa, erau de așteptat 
„întîrzieri" ale celor din țrupa 
a Il-a. Oricum, peste 15 urme 
și rânduri de taluzuri îi aștep
tau pe „secunzi". Totuși, mai 
sus-amintita deghizare a cobo
rârii i-a ajutat .^ă-și spună cu- 
vîntul: au o reprezentanți
printre primii 15 clasați din 
manșa I.

Deplin justificată se dove
dește nerăbdarea cu care este 
așteptată continuare^ probei, 
ca să nu mai vorbim de sla
lomul special și de lupta pen
tru titlul mondial (nu se acor
dă medalii olimpice) la com
binata alpină pe trei probe. 
Excepționalul produs al schiu
lui francez oare este Killy a 
șters dintr-un condei previziu
nile sumbre determinate de 
competițiile preolimpice, 
tabăra austriacă 
simptomele 
țian î una 
una caldă 
rantă) și 
rece...

Să nu 1 
este o manșă.

a

Iar 
manifestă 

unui duș... sco- 
rece (cu tristețe), 

(cu bucurie exube- 
acum iarăși una

uităm însă că mai

Marțea trecută, dimineața, ei 
au făcut prima acomodare cu 
modernul și spațiosul poligon (40 
de locuri de tragere), iar de a- 
tunci și pînă acum, în ajunul 
concursului, au bătut, zi de zi, 
drumul de la intima vilă „Le 
Vercoij" pînă la poligon. Fireș
te, fiecare drum a fost străbătut 
pe schiuri, adăugîndu-se însă 
cîțiva kilometri în plus, pentru

amenținerea formei sportive 
celor cinci olimpici români : 
Gheorghe Vilmoș, Constantin 
Carabela, Nicolae Bărbășescu, 
Gheorghe Cimpoia și Ion Te- 
posu. Fiecare antrenament a 
urmărit obținerea celor mai 
bune rezultai®) în condiții cit 
mai apropiate de concurs, prin 
sprinturi prelungite înaintea a- 
jungerii în poligon, corectarea 
pozițiilor de tragere și, bine-

TURNEELE
de hochei 
zilnic sur- 
mari pro- 
aceea din

Cele două turnee 
continuă să furnizeze 
prize, unele chiar de 
porții, cum a fost și
partida Japonia — Norvegia, cîș- 
tigată clar (4—0) de hocheiștii 
niponi, și nu de cei norvegieni, 
cum dintr-o greșită recepție a 
apărut în numărul nostru de 
ieri.

In grupa A; partida centrală 
a zilei de ieri a pus față în față 
cele două formații de peste 
Ocean. Meciul nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic prea înalt, am
bele echipe acționînd nervos, 
fapt care a determinat pe arbi
trii să dicteze numeroase elimi
nări. Canadienii au deschis sco
rul prin Cadieux (min. 13), și se 
părea că echipa lor și-a reve-

Cronici și comentarii 
de h trimișii noștri speciali

Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

APLAUZE PENTRU BEATRICE HUȘTIU
Sîmbătă seara, abia se înche

iase evoluția Beatricei Huștiu 
sub imensa cupolă a stadionu
lui de gheață și — în timp ce 
concursul continua — cores
pondenții agențiilor de presă 
începeau să acopere cu litere 
negre hîrtia imaculată a tele
imprimatoarelor. Iată ce a 
transmis, de pildă, comentato
rul agenției americane „UNI
TED PRESS INTERNATIO
NAL" :

„Aplauzele răsună la State 
de Glace pentru micuța pati
natoare româncă Beatrice Huș
tiu. La 11 ani și . jumătate, ea 
nu aspiră la o medalie olim
pică, dar 
grație și 
figurilor 
pe cei
Fondul muzical 
ei a fost oferit 
„Aida“ de Verdi, un prilej în 
plus pentru mezina întreceri
lor pe gheață ca să-și pună în 
valoare calitățile interpretative. 
Huștiu a executat cu brio o 
săritură dublu-Axel intr-un 
stil deosebit, a efectuat com
binații de salturi surprinzătoa
re și a încheiat cu o piruetă 
spectaculoasă. Sfîrșitul evolu
ției tinerei sportive din Româ
nia a declanșat un entuziasm 
general..."

evoluția sa plină de 
fantezie 

libere
11 000

a 
de 
al 
de

din cadrul 
entuziasmat 

spectatori, 
exercițiului 
pasagii din

Revenind la cifrele clasa
mentului, trebuie să notăm că 
reprezentanta noastră, clasată 
pe locul 20 la figuri libere cu 
un total de 786,0 puncte, s-a 
situat în Imediata apropiere a 
fruntașelor întrecerii ca nivel 
al notelor acordate de arbitri 
(medie : 5,05 la conținut tehnic 
și 5,10 la impresie artistică). 
Ea a lăsat în urmă, în clasa
mentul probei de libere, pati
natoare consacrate cum sînt 
campioana franceză Sylvaine 
Duban (730,7 p), englezoaica
Patricia Dodd (747,8 p), austria
ca Elisabeth Nestler (758,0 p), 
japoneza Haruko Ishida (743,0 
p), elvețianca Charlotte Walter 
(749,5 p), italianca Rita Trapa- 
nese (751,3 p), ultimele două 
fiind și campioanele țărilor 
respective.

(N. R. O remarcă importantă 
privind clasamentul general: 
la calcularea locurilor acordate 
de arbitri s-a stabilit că a 6-a 
clasată este patinatoarea ma
ghiară Zsuzsa Almassy cu 
1757,0 p, urmată de canadiana 
Karen Magnusson — 1759,4 p 
și japoneza Kumiko Okawa — 
1763,6 p).

prin reglarea armelor

un 
alături, firește, 
obținute la tir. 

Marcel Stuparu 
recunoscut spe-

înțeles,
în funcție de condițiile meteo
rologice. Trebuie să știți, că 
toată săptămîna dinaintea con. 
cursuldi a oferit o varietate 
neobișnuită de temperatură, 
vizibilitate, stare a' zăpezii, pu
tere și direcție a vîntului. ceea 
ce ridică probleme nu numai 
la tragere, ci și — mai ales — 
la alergarea pe schiuri. Cerul- 
rea va avea — credem 
rol hotărîtor, 
de rezultatele

Antrenorul 
(de altfel un
cialist în acest domeniu) a măr
turisit că ceruirea îi va da cea 
mai mare bătaie de cap. „Mă 
întreb, ne-a spus el, ce se va 
întîmpla dacă vremea va fi ca 
joi, cînd la ora 9 zăpada era 
înghețată, la ora 9,30 ningea, 
la ora 10 ploua, iar la 11 un 
vînt rece transformase totul în 
polei 1“

Sigur este că băieții își men
țin forma la fond, iar la tir 
obțin rezultate bune, pe care 
sperăm să le vedem repetate 
și în concurs. în general, în 

tabăra sportivilor români dom
nește un optimism sănătos și 
speranța că performanța reali
zată de Vilmoș în 1964 la Inns
bruck (locul 5) nu va rămîne 
un unicat.

DE HOCHEI

„șocul" sufe- 
cu Finlanda).

nit în parte după 
rit joi seara (2—5 
Bucuria le-a fost însă de scurtă 
durată. Portarul Stevenson a 
scăpat un puc înalt într-o fază 
de Ioc periculoasă, iar america
nul Pleau a profitat de învălmă
șeala creată, restabilind egalita
tea : 1—1. în continuare, forma
ția S.U.A., aflată de două ori la 
rînd în superioritate numerică 
atacă dezlănțuit, iar Tom Hurley 
îl surprinde neatent pe Steven
son, obligîndu-I să scoată pentru 
a doua oară pucul din plasa por
ții safe.

Jucătorii americani au rezistat 
cu acest minim avantaj (2—1) 
aproape 25 de minute, lăsind 
impresia că vor scoate definitiv 
din lupta pentru medalii echipa 
canadiană. Două șuturi de la 
distanță ale fundașului Johnston 
(promovat în acest post în ur
ma accidentării lui Begg) au 
inversat însă situația pe tabela 
de marcaj, șl iată-i pe canadieni 
ținînd cu dinții avantajul de un 
ged (3—2).

Formațiile :
CANADA : Stevenson (Brode

rick) — Johnston, O’Maley, Mc
Kenzie, Conlin, Pinder, Glennie 
— Huck, Mott, Cadieux — Bour
bonnais, O’Shea, Cusson-Di
neen, McMiKan, Hardgreaves ; 
S.U.A. : Rupp — Ross, P. Hur
ley, Nanee, Riutta, Paradise, 
Cuniff-Morrison, Lilyholm, Vol- 
mer — T. Hurley, Stordahl, 
Brooks — Pleau, Dale, Gafl- 
dreau.

în celelalte meciuri ale zilei: 
grupa A : U.R.S.S. — R.F.G 
9—1 (4—1, 4—#, 1—0); grupa B: 
AUSTRIA — FRANȚA 0—0 
(0—0, 0—0, 0—0).

CLASAMENT
GRUPA A

Beatrice huștiu, cum
au văzut-o 600 de milioane 
de telespectatori, la festivi
tatea de deschidere a Olim

piadei albe

ELEVULMECANICUL

DECISIV UNEI ȘCOLI BUNEDIN MORAVIA

ULTIMUL TUR

proba careJiri Raska primul
sportiv din Cehoslovacia
care cucerește o 
lie de aur la 
Olimpice de iarnă, 
n-au reușit cu ani 
echipa de hochei 
slovaciei (in 1948) 
Divin (in 1960) cînd au fost 
foarte aproape de titlu, cîș- 
tigînd medalia de argint, a 
realizat acum temerarii! să
ritor cu schiurile, Jiri Ras
ka : locul I 
aur!

Raska s-a 
bruarie 1941 
stat din Moravia. Din tine
rețe, Raska — de profesie 
mecanic la o uzină electri
că — a îndrăgit săriturile 
de la trambulină. Cu toate 
că a fost întotdeauna foarte 
curajos, el nu s-a impus pe 
plan internațional în această 
dificilă disciplină decît în 
ultimii ani. După ce a bă
tut recordul trambulinei de 
la Planica (Iugoslavia) cu o 
săritură de 139 de metri, în 
1966, și după ce, în același 
an, s ocupat locul IV la 
campionatele mondiale de 
la Oslo, el a primit titlul 
de maestru emerit al spor
tului din Cehoslovacia.

Anul acesta el s-a impus 
drept unul dintre cei mai 
constanți săritori la con
cursul celor 4 trambuline, 
ceea ce-l anunța intr-un fel 
ca favorit olimpic. Jiri Ras
ka este tatăl a doi copii.

meda- 
Jocurile 
Ceea ce 
în urmă 
a Ceho- 
și Karel

și medalia de

născut la 4 fe- 
tn orașul Fren-

In momentul în care pe 
podiumul de onoare al cam
pionatelor mondiale de pa
tinaj viteză de la Helsinki 
urcau trei sportive olande
ze, cei mai mulți dintre spe
cialiști pronosticau ca cert 
succesul lor la Jocurile O- 
limpice de la Grenoble. Ca 
să nu mai vorbim de nume
roșii iubitori ai sportului 
din întreaga Olandă, care 
își puneau toate speranțele 
în cele trei medaliate, Kai
ser, Schut și Geyssen, cla
sate în această ordine la 
mondiale. Speranțe îndrep
tățite, firește.

Pe inelul de gheață de la 
Grenoble performanța a fost 
realizată însă nu de Chris
tina Kaiser, cum se așteptau 
cei mai mulți, ci de Carolina 
Geyssen, aceeași care cuce
rea cu o zi înainte medalia 
de argint în proba de 1 500 
m. Blonda secretară din 
Amsterdam, în vîrstă de 20 
de an^ este o tînără cu o 
constituție 
nantă (1,76 
totdeauna 
întreținînd 
ție în jurul său.

Aproape o oră în fruntea 
clasamentului s-a aflat du
minică sovietica Ludmila 
Titova, medaliata cu aur la 
500 m. Dar, grație vitezei 
imprimate pe ultimul tur, 
Geyssen a reușit nu numai 
să-și întreacă adversarele, 
dar să și stabilească un nou 
record olimpic al probei 
(1 :32,6), deținut de Lidia 
Skoblikova.

fizică impresio- 
m, 72 kg.), îm

bine dispusă și 
o bună dispozi-

solicita, 
deopotrivă, calitățile de să
ritor de la trambulină și 
fondist, a triumfat aici la 
Grenoble, un sportiv din 
R. F, a Germaniei. Dacă ne 
gîndim că și la J.O. din 
1960 succesul revenea unui 
alt sportiv german, Georg 
Thoma (care a cucerit și 
titlul de campion mondial în 
1966), înțelegem că în R.F.G. 
există o puternică școală a 
combinatei nordice. Confir
mată, de altfel, după cum 
se vede, de succese deose
bite.

Franz Keller (23 ani, 1,69 
m, 65 kg.), născut în Nes
selwang, a început să prac
tice sportul de la vîrsta de 
12 ani, fiind mai întîi un 
bun săritor de la trambuli
nă. Fratele său mai mare, 
un redutabil fondist, la a- 
tras spre probele de dis
tanță. Și astfel, îmbinînd să
riturile cu fondul, Franz s-a 
afirmat destul de repede în 
combinata nordică, probă în 
care la campionatele mon
diale din 1966 a ocupat lo
cul II.

Pregătirile intense pe 
care Keller le-a făcut pen
tru J.O. de la Grenoble au 
fost supravegheate îndea
proape de prietenul și fos
tul, său adversar, Georg 
Thoma. Acesta a fost pri
mul care s-a bucurat și l-a 
felicitat azi pentru străluci
tul său succes. Deși la 15 
km. fond a sosit abia pe lo
cul 13, la 3 minute de elve
țianul Kaelin, comportarea 
excelentă de la sărituri a 
decis rezultatul final al a- 
cestei probe.

din 
Ce-

Schior remarcabil, acum 
18 anii cînd a dobîndit titlu
rile de campion al Italiei la 
slalom uriaș și la combinata 
alpină, la care a adăugat, 
în sezonul următor, și două 
victorii internaționale (la 
Cortina d’Ampezzo și Cha
monix), Eugenio Monti avea 
să devină un mare nume 
ca bober. El a inceput o 
lungă serie de succese in
ternaționale, în 1957, cînd a 
devenit campion mondial în 
proba de două persoane. 
Monti repetă isprava la 
campionatele lumii 
1958—59—60—61—63—66.
lor 7 titluri supreme, obți
nute, în majoritate, împreu
nă cu coechipierul său S. 
Siorpaes, le adaugă alte 
două, de data aceasta la 
bob de 4 persoane (in anii 
1960 și 1961). In total, deci, 
9 medalii de aur! Și o po
reclă : „II rosso volante" 
(roșcatul zburător).

Totuși, din bogata sa pa
noplie lipsea titlul olimpic. 
La Cortina a obținut me
dalia de argint (în ambele 
probe) și la Innsbruck me
dalia de bronz (de asemenea 
în cele două probe). Monti 
își vede 
vis. L-a 
ces, noul 
ciano de

Eugenio Monti s-a născut 
la 23 ianuarie 1928 la Dob- 
biaco. Acum locuiește 
Cortina, unde conduce 
hotel și un teleferic.

Luciano de Paolis 
născut la Roma la 4 iunie 
1941. Este subofițer de a- 
viație. Debutant la o com
petiție internațională.

înfăptuit vechiul 
secondat, cu suc- 
său coechipier Lu- 
Paolis.

la
un

s-a

NORDICII,
Către prînz, în tribunele 

naturale de la Autrans (a- 
ceastă stațiune-soră, ca alti
tudine, cu Predealul nostru, 
1050 m) au luat 
spectatori, pentru 
săriturile de la 
de 70 m. Această 
scandinavă, îmbinînd 
jul și tehnica, a fost domi
nată acum de cîțiva compe-

loc mii de 
a urmări 

trambulina 
specialitate 

cura-

ÎNVINȘI LA TRAMBULINA MICĂ
titori nenordici, provenind 
din Europa centrală.

Astfel, chiar din prima 
manșă, cehoslovacul Jiri 
Raska (bun stilist și con
stant în întreceri ; de altfel, 
unul dintre principalii fa- 
voriți în urma rezultatelor 
din ultimul timp) s-a insta
lat în fruntea plutonului și 
n-a mai cedat poziția frun-

1. U.R.S.S. 4 4 0 0 36— 3 8
2. Cehoslovacia 3 3 0 0 14— 5 6
3. Suedia 3 3 fi 0 14— 9 6
4. Canada 4 3 0 1 22— 8 6 ■ ;5. Finlanda 3 1 0 2 8—14 2
6. R.D.G. 3 0 0 3 2—25 0
7. S.U.A. 4 0 0 4 8—22 0
8. R.F.G. 4 0 0 4 7—25 0

GRUPA B
1. Iugoslavia 2 2 0 0 11- 1 4
2. ROMANIA 2 2 0 0 10— 5 4 Amabilă ca totdeauna, Peggy Fleming (centru) a invitat pe învin-
3. Japonia 2 1 0 1 5— 5 2 sele sale din întrecerea feminină de patinaj artistic — Gaby
4. Norvegia 2 1 0 1 4— 5 2 Seyfert (stingă) și Hanna Maskova (dreapta) —■ să urce alături
5. Austria 3 1 0 2 7—11 2 de ea pe prima treaptă a podiumului de premiere
6. Franța 3 0 0 3 6—16 0 Telefoto : UPI - AGERPRES

REZULTATE TEHNICE • REZULTATE TEHNICE
O BOB
ECHIPAJE 2 PERSOANE

(11.11)
1. ITALIA I (MONTI — DE 

PA0LIS) 4:41,54 — campioană 
olimpică ; 2. R.F.G. I (FJoth — 
Bader) 4:41,54 ; 3. ROMÂNIA I 
(PANȚURU — NEAGOE) 
4:44,46; 4. Austria I (Thaler — 
Durnthaler) 4:45,13; 5. Marea 
Britanie I (Nash — Dixon) 
4:45,16; 6. S.U.A. I (Latney — 
Huscher) 4:46,03; 7. R.F.G. II 
4:46,40; 8. Austria II 4:46,46; 
9. Elveția I 4:46,98; 10. Elve
ția II 4:49,16.

Jeanne Ashworth (SUA) 1:34,7;
8. Kaija Keskivitikka (Finlan
da) 1:34,8; 9. Kirsti Biermann 
(Norvegia) 1:35,0; 10. Christi
na Kaiser (Olanda) 1:35,2,

Q SCHI' FOND

428,78: 7.
■ (URSS) 426,92;

Dreaghin (URSS) 424,38_;
Roland
424,30;
(Japonia) 414,65 ,•

Robert Makara
8. Viaceslav

9.
Weisspflog (RDG) 
10. Hiroshi Itagaki

o PATINAJ VITEZĂ
FEMEI, 1000 M (11.11)

1. CAROLINA GEYSSERțO- 
landa) 1:32,6 (nou record o- 
limpic) — campioană olimpică ; 
2. Ludmila Tiiova (URSS) 
1:32,9 ; 3. Diane Holum (SUA) 
1:33,4; 4. Kaija Mustonen (Fin
landa) 1:33,6; 5. Irina Egorova 
(URSS) 1:34,4; 6. Sigrld'Sund- 
by (Norvegia) 1:34,5; 7.

COMBINATA NORDICĂ
15 km fond (11.11)

1. A. Kaelin (Elveția) 47:21,5;
2. R. Weisspflog (RDG) 48:33,5;
3. A. Kunz (RDG) 49:19,8; ‘
E. Damolin (Italia) 49:36,2; 
G. Nauman (RFG) 49:48,5; 
T. " — - -
50:07,7; 7. F. Morandini (Ita
lia) 50:08,5; 8. H. Luck (RDG) 
50:14,7; 9. J. Eourgeois (Fran
ța) 50:18,0; 10. G. Poirot (Fran
ța) 50:22,2.

Clasamentul final:
1. FRANZ KELLER (R.F.G.) 

449,04 p ; 
2. Alois 
447,94; 3.
(RDG) 444,10 ; 4. Tomas Kuce
ra (Cehoslovacia) 434,14; 5.
Ezio Damolin (Italia) 429,54; 
6. Josef Gasienica (Polonia)

4.
5. 

; 6.
Kucera (Cehoslovacia)

canipion olimpic ; 
Kaelin (Elveția) 

Andreas Kunz

Tiparul: L P. .Informațiastr. Brezoianu 23—25.

Q PATINAJ ARTISTIC
PERECHI — figuri impuse
1. Ludmila Belousova — 

Oleg Protopopov (URSS) 103,6 
p ; 2. Tatiana Juk — Stanislas 
Gorelik (URSS) 103,3 p; 3. 
Margot Glockshuber — Wolf
gang Danne (RFG) 99,8 p; 4. 
Heidi Steiner — Ulrich Wal
ter (RDG) 99,3 p; 5. Cynthia 
și Ronald Kauffmann (SUA) 
99,2 p ; 6. Tamara Moskvina — 
Alexei Miscin (URSS) 98,5 p.

Mauduit (Franța) 1:44,86; 
5. Heinrich Messner (Austria) 
1:45,16; 6. Karl Schranz (Aus
tria) 1:45,28; 7. James Heuga 
(SUA) 1:45,46; 8. William Kidd 
(SUA) 1:45,91; 9. Bruno Piaz- 
zalunga 
Edmund 
1:46,00; 
1:54,66; 
1:55,77-

(Italia) 1:45,95; 10.
Bruggmann (Elveția) 

...56. D. Cristea 
...59. D. Muntear.u

e sărituri j

0 SLALOM j
BĂRBAȚI, URIAȘ, MANȘA I

(11.11)
1. Jean-Claude Killy (Fran

ța) 1:42,74 ; 2. Willy Favre (El
veția) 1:43,94; 3. Guy Perillat 
(Franța) 1:44,78; 4. Georges

TRAMBULINA DE 70 M (11.11)
1. JIRI RASKA (CEHO

SLOVACIA) 216,5 p (79 și 
72,5 m) — campion olimpic; 
2. Reinhold Bachler (Austria) 
214,2 p (77,5, 76 m) ; 3. Bal
dur Preiml (Austria) 212,6 p 
(80, 72,5 m) ; 4. Bjdrn Wir- 
kola (Norvegia) 212,0 p (76,5,
72.5 m); 5. Topi Mattila (Finlan
da) 211,9 p (78, 72,5 m) ; 6. 
Anatoli Jeglanov (U.R.S.S.)
211.5 p (79,5, 74,5 m) ; 7. Die
ter Neuendorf (R.D.G.) 211,3 
p (76,5, 73 m) ; 8. Vladimir 
Belousov (U.R.S.S.) 207,5 p
(73,5, 73 m) .

tașă, cucerind o binemerita
tă medalie de aur. Urmări
torul principal, austriacul 
Baldur Preiml (deși a înre
gistrat cea mai lungă sări
tură — 80 m) a 
se mulțumească 
zul“ ; oricum un 
ces față de locul 
ția trecută a J.O. 
compatriotul său
Bachler a refăcut spectacu
los și surprinzător, suind de 
pe locul 8 (în prima manșă) 
pe 2 în „runda“ secundă.

trebuit să 
cu „bron- 
mare suc- 
13 la edi- 
în schimb,

Reinhold

Deci, o nesperată medalie 
de argint. în rest, de re
marcat frumoasa comporta
re a săritorilor sovietici Je- 
glanov și Belousov, clasați 
pe locurile VI și XX, dar 
mai cu seamă declinul de 
formă al excampionului o- 
limpic Veikko Kankkonen 
(nu figurează în primii 10), 
ca și evoluțiile modeste ale 
reprezentantului R.D.G, Die
ter Neuendorf, și norvegie
nilor Bjdrn Virkola și Lars 
Grini.

Clasamentul (neoficial) pe medalii și puncte
(DUPĂ 12 PROBE)

ȚARA. AUR ARGINT BRONZ IV V VI

ITALIA 2 
(14) - - -

2
(4)

1 
(l)

S.U.A. 1
(7)

3
(12)

1
(4)

1
(3) -

1
(1)

NORVEGIA 1
(7)

2 
(10)

1
(4)

2
(6) - 2

(1,5)

FRANȚA 1
(7)

2
(10) - -

1
(2) -

AUSTRIA 1
(7)

1
(5)

2
(8)

3
(9)

2
(4) -

FINLANDA 1
(7)

1
(5)

1
(4)

2
(6)

2
(4)

3
(2,5)

OLANDA 1
(7)

1
(5)

1
(4) - 1

(2) -

U.R.S.S. 1
(7)

1
(5) -

1
(3)

2
(4)

2
(2)

R.F.G. 1
(7)

1
(5) - - g

SUEDIA 1
(7) - 1 

<<)
1

(3)
1

(2)
1

(1)

CEHO
SLOVACIA

1
(7) - i 

(4)
1

(3) -

ELVEȚIA -
1

(5) 1 
(4)

R.D.G. -
1

(5)
1

(4) s - -

ROMANIA - - 1
(4) - -

ANGLIA -
1

(2)
1

(1)

POLONIA - -
1

(1)

UNGARIA - - 1
(1)

19

27

28,5

19

33

28,5

18

21

12

17

14

9

9

4

3

1

1

3S
*i

■
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