
• I
IJ

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

ft :TI

4
pagini

30
bani

ft Anul XXIV Nr. 92 (5526) j abiiot^ cT Marți 13 februarie 1968
i

it]

Isllm1

r 
I

;<:.v
► IUI I

irr nr_u
iI

I
I

Kw- 
s /

■ Kffl
g

■i■■

® Record mondial și olimpic în

la patinaj femei 3000 m • A

de aur pentru Killy! © Surpriză

ultima probă

doua medalie

și la biatlon
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® Hochei: România întrecută la limită de

Japonia © „Cărți de vizită44 ale noilor campioni

olimpici © 0 nouă amînare — la săniuțe
*

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
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Emoțiile concursului au tost,.. aproape uitate. De pe podiumul medaliaților, echipajele clasate 
pe primele trei locuri in proba de bob două persoane salută cu satisfacție publicul.

Telefoto U.P.I. — AGERPRES

MONTI: „Mă bucur pentru succesul

prietenului meu PANJURU"

cîteva din cele 9 titluri de 
campion mondial pe care le 
dețin, pentru o medalie olim
pică de aur. Dar iată că am 
cucerit-o. Mă bucur, de ase
menea, pentru succesul re
purtat de prietenul meu Pan
țuru, care a adus României 
o prețioasă medalie olimpică 

~ ' opinia mea,
ca și vest- 

sînt cei mai 
ai generației

în realizarea acestei valoroa
se performanțe. Dacă am fi 
mers mai bine în manșa a 
doua poate că am fi putut să 
ne clasăm și mai bine. Mă 
bucur de succesul lui Monti, 
care este MARE și ca sportiv 
și ca om".

Un titlu care nu spune prea mult. O 
prescurtare publicitară care stîrnește cu
riozitate. Da fapt, o idee originală născută 
aci, în Franța. Olympart photo este, în 
fond, o expoziție de fotografii sportive do
minate de spiritul olimpic.

Dincolo, însă, de frumusețea imaginilor 
ce acoperă pereții expoziției, dincolo de 
frînturile de viață, entuziasm sau grație 
oglindite de cartoanele mai mari sau mai 
mici venite din 27 de țări șl mai presus de 
uimitoarea confruntare de idei pornită din 
căutările unor artiști fotografi din Europa, 
America și Asia rămîne satisfacția că în- 
tîlnirea lor de la Grenoble și-a atins scopu
rile. S-a realizat o reuniune a celor mal 
bune opere fotografice din lume, prilejuită 
de Jocurile Olimpice. Scoțîndu-se în relief 
nu numai aspectul strict fizic al disputelor 
sportive ci și nobila lor frumusețe, s-a pus 
fundamentul unei competiții a artei foto
grafice sub semnul Jocurilor Olimpice, ceea 
ce este poate cel mal important lucru. Pen
tru că, așa cum am anunțat la timp în 
ziarul nostru, această expoziție a acordat 
premii, nu atît dintr-un spirit competițlo- 
nal, ci pentru a încununa eforturile, pen
tru a încuraja artiștii fotografi să 
să exploreze filonul atît de bogat 
al sportului, al mișcării, al efor
tului fizic. Din cele peste 300 de 
opere, pe care zilnic se opresc o- 
chii a mii șl mii de oameni, ju-

continue 
în teme

riul, alcătuit din personalități ale vieții 
culturale și sportive din Grenoble și în
treaga Franță, a acordat numeroase premii, 
medalii de aur și alte distincții.

în primul rînd vom semnala ca o exce
lentă idee cea de a se acorda marile premii 
asociațiilor naționale de artiști pentru se
lecția făcută operelor fotografice trimise 
la Grenoble. Este un îndemn spre exigență, 
spre seriozitate și bucuria noastră, a tutu
ror, este legată tocmai de acest lucru. Pen
tru că juriul a acordat cele trei mari pre
mii pentru selecție, în ordine, asociațiilor 
naționale ale fotografilor din România, 
Austria și Iugoslavia. Fotograful Ion Mi- 
hăică a fost onorat cu o mențiune specială 
a prefectului departamentului Isere pentru 
spiritul olimpic al uneia din fotografiile 
sale. Juriul a ales două fotografii care au 
fost multiplicate și difuzate ziariștilor cu 
scopul de a le arăta frumusețea și bogăția 
de idei a expoziției. Cele două opere au 
fost : „Dimineață de iarnă“ a lui Arnold 
Samuel (Austria) și „La cabană44 a Iul GT1. 
Vulpaș (România). Este un nou semn de 
prețuire pe care îl consemnăm aci o dată 
cu felicitările noastre și ale altor numeroși 
ziariști străini prezenți la Grenoble, adre
sate artiștilor fotografi din România.
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Dintre probele pe care le-am 
urmărit aici, la Jocurile Olim
pice de iarnă, bobul a solici
tat în cea mai mare măsură 
nervii concurenților. Iată de 
ce nu a fost posibil să stăm 
de vorbă cu echipajele meda
liate imediat după încheierea 
ultimei manșe, dar am reușit 
aceasta în cursul după-amiezll 
de duminică.

Proaspătul campion olimpic, 
Eugenio Montt, ne-a spus: 
„Sînt fericit că mi s-a îm
plinit, în sfîrșit, una din cele 
mai mari dorințe ale vieții, 
aceea de a deveni purtătorul 
medaliei olimpice de aur. Vă 
spun sincer, m-aș fi lipsit de

de bronz. După 
sportivul român, 
germanul Floth, 
talentați boberi 
tinere".

Pe fața Iul 
citim o mare satisfacție, dar 
parcă și o undă de regret. 
Explicațiile Iui ne edifică: 
,.Firește, totul e bine cînd se 
termină bine. Deși la antre
nament obținusem timpi mai 
buni decît Monti, știam că 
resursele marelui campion nu 
sînt epuizate. Cele două man- 
șe-record șl medalia de aur 
cucerită au dovedit acest lu
cru. Mă bucur din toată ini
ma că alături de colegul meu 
Neagoe am reușit să aduc 
patriei noastre prima medalie 
olimpică la J.O. de iarnă. Vă 
rog să transmiteți mulțumirile 
mele cele mai călduroase tu
turor acelora care m-au ajutat

Ion Panțuru

Și Natlonm s-a îndiciat 
cu un învingător ncscontat
• LOTERIA TRAGERII LA 

SORTI
ZĂPADA „GREA" — HAN
DICAP DECISIV PENTRU 
ROMÂNI ?

9
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Așa cum era de prevăzut, sta
rea timpului a influențat hotă- 
rîtor desfășurarea probei indi
viduale (20 km) de biatlon, dis
putată la Autrans. Primii plecați 
în cursă s-au bucurat de con
diții acceptabile (vreme șl zăpa
dă) înreglstrînd, ca urmare, cele 
mal bune timpuri la fond. In 
schimb, cei cu numere mari de 
start au fost net dezavantajați, 
în special datorită burniței, care 
n-a contenit tot timpul cursei. 
S-au descurcat mal bine cei ce 
au mers în forță (mal exact, cel 
care-șl puteau permite acest 
lux).

Aceasta este, poate, principala 
explicație a surprizei înregistra
tă în disputa pentru titlul olim
pic, care l-a revenit lui Solberg

KILLY LA A DOUA VICTORIE
(Continuare în pag. a 4-a)
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IO mare competiție
“'■FhtSb. este, dincolo de tot

ceea ce se poate spune 
frumos despre ea, o 

©JyCXX) confruntare a valorilor
diverse la un moment 
dat, și o etalonare a 
posibilităților unora față 

de ei înșiși, față de ce s-a obținut pe 
plan mondial, la acel moment.

Sub acest aspect J. O., prin regula
ritatea și diversitatea lor cuprinzătoare, 
mai ales de cînd și sporturile de iarnă 
și-au stabilizat propria lor competiție 
olimpică, constituie cel mai riguros 
examen în domeniul multiplu al acti
vității sportive. Cu atît mai mult, cu 
cît intervalele de 4 ani, clasica de 
altfel, îngăduie o pregătire corespunză
toare celor deja consacrafi, dar și 
depistarea talentelor și prelucrarea lor 
în perspectiva unei olimpiade sau 
alteia. Dacă nu în patru ani, atunci si
gur în 8 poate apare o generație ori 
dispare cea veche. Oricum, va rezulta 
de fiecare dată o concluzie prețioasă 
ppntru specialiști, oportunitatea meto
delor folosite, începînd cu presel.ecția 
și terminînd cu acordarea girului în
crederii de a prezenta sportul fiecărei 
țări la J. O. Este o verificare a cali
tății muncii desfășurate la nivelul per
formantei, dar șî o unei creșteri gene
rale, pe ansamblul mișcării sportive 
dintr-o țară. De aceea clasamentele 
pe națiuni, dpși neoficiale, ca. și cele 
ale numărului de medalii obținute de 
asemenea, neacceptat ca principiu de 
clasificare olimpică, se practică cu o 
regularitate de cronometru fin si sînt 
luate în considerație de forurile spor
tive de pretutindeni, printr-o accep; 
țiune mutuală, dar prin asta nu mai 
puțin importantă.

Considered astfel lucrurile vom în
țelege mai lesne de ce o înfrîngerp 
a fondiștilor nordici creează elemente 
de surpriză generală sau de ce o dere
glare în ierarhia hocheiului ia proporții 
de catastrofă. Pentru că,. în astfel de 
situații, concluziile negative ating în
săși domeniul unei specializări recu
noscute, demonstrîndu-le celor care (p-au 
înregistrat la pasiv, ca și lumii întregi, 
că ceva nu funcționează cum trebuie : 
fie metodica pregătirii, fie criteriile 
de selecție, fie ignorarea progreselor 
altora.

Așa se și explică de ce s-au stabilit 
anumite, hai să le numim astfel, zone 
de influență pe sporturi. Sovieticii 
poartă panașul hocheiului, nordicii pe 
al probplor de schi fond, francezii și 
austriecii pe cel al schiului alpin. Desi
gur, nu por șl nu trebuie excluși din 
discuție și alții pentru că însăși ideea 
de competiție nu ar mai exista, cu 
atît mai mult cu cît în ordinea amin
tită și unanim acceptată au surveni! 
uneori schimbări și încă dintre cele mai 
importante. Așa, de pildă, la hochei, 
canadienii au fost ajunși și întrecuți, 
după o supremație necontestată cîndva, 
dar nu numai de. sovietici, ci și de 
suedezi sau cehoslovaci. Fenomenul a 
fost observat, chiar aci la Grenoble, 
și la alte discipline : schi fond (victo
ria lui Nones) etc. Aceste răsturnări 
sînt posibile pentru că în spatele ma
rilor campioni stau în fiecare din ță
rile care aspiră la supremație, mase 
de tineri, practicanți tocmai ai acelor 
sporturi care constituie forța generală 
a sportului din acea țară.

România a fost prezentă prin sportivii 
săi la startul a cine’ discipline, dintre 
care nici una nu se înscrie, cu excep
ția bobului, în vreo zonă (cum am nu
mit-o convențional) a vreunui sport 
care să fie proprio sportului româ
nesc. Nici hocheiul, nici patinajul ar
tistic și nici biatlonul nu reprezintă 
la noi în țară discipline care pot de
fini profilul sportului nostru, așa cum 
sînt pentru francezi și austrieci pro
bele alpine, pentru sovietici hocheiul 
și patinajul viteză, pentru nordici fon
dul. In schimb, schiul alpin, evident 
mai popular la noi ca toate celelalte, 
a fost foarte palid reprezentat, iar 
boberii, exceptional dotați în privința 
calităților necesitate de practicarea 
acestui sport, nu mai au «ie mult unde 
se antrena în țară.

Ce se va întîmpla peste alți patru 
ani la Sapporo și la Mijnchen ? Sau 
poate și mai curînd la Ciudad de 
Mexico, unde — de asemenea — atleții 
nu vor reprezenta o masă de practi
canți ai acestui sport, cum nici excep
ționalii noștri scrimeri nu vor lăsa mulți 
contracandidaji acasă.

Ar rrebui ca forurile noastre spor
tive să încerce, mult mai temeinic 
decît au fâcut-o pînă acum, să defi
nească profilul propriu mișcării spor
tive românești, care astfel s-ar putea 
manifesta mai puternic în angrenajul 
internațional al disciplinelor fizice, 
impunîndu-se mai ales, prin ceea ce are 
el specific.
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Emanuel VALERIU

Grenoble, 12 februarie.

Cucerind medalia de
Johanna Schut confirmă cu brio școala olandeză 
de patinaj viteză

6. Josef 
(Austria)

I

PROGRAMUL ZILEI

Telefoto U.P.I. — AGERPRES

Killy, cel puțin pină acum, pare decis să-l egaleze pe Tony Sailer, care la 

Cortiha d’Ampezzo cucerea trei medalii olimpice de aur. Iată-1 atacînd o poartă 

in slalomul uriaș disputat ieri, probă care i-a adus cea de a doua medalie de aur.

Ultimele două 
manșe (a IlI-a și a 
IV-a) ale probei indi
viduale de 
programate 
mineața, au 
nou aminate 
za timpului 
rabil. lată 
clasați înaintea ulti
melor manșe.

BĂRBAȚI : 1. Man
fred Schmid (Austria) 
1:54,89 ; 2. Thomas
Kăhler (R.D.G.) 1:55,1;

săniuțe, 
luni di- 
fost din 
din cau- 
nefavo- 

primii

3. Horst HCrnlein 
(R.D.G.) 1:55,53; 4. 
Klaus Bonsack 
(R.D.G.) 1:55,53; 5. 
Hans Plenk (R.F.G.) 
1:55,67; ’ ' ’
Feistmantl 
1:55.84.

FEMEI :
Enderlein 
1:38,08 ; 2.
ria
1:38,14 ;
Lechner 
1:38,15.

1. Ortrum 
(R.D.G.) 

Anna Ma- 
Milller (R.D.G.) 

B. Erika 
(Italia)

ieri
la nou, proba

slalom u-

Așteptările 
înșelate : din 
masculină de 
riaș a atras mii de spec-

tatori care au urmărit 
manșa a Il-a cu un inte
res permanent treaz ; sa
rabanda sutimilor de se
cundă a continuat ; favo
ritul gazdelor, Killy, a cu
cerit pe merit a doua me
dalie de aur Ia actuala e- 
diție a Jocurilor, iar cîș- 
tigătorul concursului de 
luni, americanul Kidd, a 
demonstrat că voința, du
blată de tinerețe și teh
nică exemplară, poate

surmonta handicapul unei 
îndelungi pauze competi- 
ționale provocate de acci
dente.

Nu sînt semnalablle 
mari dispariții sau mari... 
apariții în rîndurile duzi
nii din frunte. Totuși, 
schimburi de locuri s-au 
înregistrat, principala 
cauză constituind-o, nor
mal și anticipat de noi, 
schimbarea numerelor de

(Continuare in pag a 4-a)
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SPORTUL ȘI TURISMUL
PARTE INTEGRANTA ÎN

DUPĂ CONCURSUL DE SALĂ ĂL SENIORILOR

CARACTERUL RELATIV AL COMPARAȚIEI

ACTIVITATEA TINERETULUI
în zilele de 0 și 10 februarie s-au 

desfășurat lucrările Consfătuirii pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist. Au 
foșt luate în discuție o serie de pro
bleme <je mare însemnătate pentru ac
tivitatea viitoare a tineretului nostru, 
printre care și organizarea activității 
de educație fizică și sport.

In cuvijiiaiva rostită ia încheierea 
lucrărilor Consfătuirii pe tară a Uniunii 
Tineretului Comunist, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia că— 
„UNIUNEA TINERETULUI COMU
NIST VA TREBUI, DE ASEMENEA. 
ȘA SE OCUPE INTENS DE ACTIVI
TATEA SPORTIVĂ A TINERILOR, DE 
ACTIVITATEA TURISTICĂ ȘI, ÎN GE
NERAL, DE ORGANIZAREA ÎNTR-UN 
MOD CÎT MAI PLĂCUT A TIMPULUI 
LIBER AL TINERETULUI".

Pe baza măsurilor stabilite de condu
cerea de partid și de fat, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comunist 
a adoptat Hotărîrea cu privire la sar
cinile pe reyjn organelor și organizațiilor 
U.T.C. în organizarea activității sportive 
de masă in rîndul tineretului, iar îm
preună cu Ministerul învățămîntului și 
Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport a elaborat. instrucțiuni 
privind organizarea și desfășurarea ac
tivității de educație fizică și sport în 
rîndprile ’ ...... . .
sate. în 
cumente, 
mentate 
dicațelor 
nală a Cooperativelor Agricole de Pro-

elevilor și ale tinerilor de la 
afara prevederilor acestor do- 
au fost, de asemenea, regțe- 

cii Upiunea Generală a Sin- 
din România, Uniunea Națio-

ducție și Centrocoop, unele aspecte pri
vind asigurarea condițiilor materiale. 
Participanților la lucrările Comisiei de 
sport, pregătire turistică șl apărare a 
patriei le-au fost înaintate spre studiu 
propunerile Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist cu pri
vire la organizarea activității sportive, 
turistice Si da pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Toate aceste 
probleme importanțe, pare vor sta în 
atenția organelor și organizațiilor 
U.T.C.. au fogt dezbătute pe larg fa ca- 
drul discuțiilor ce au avut loc.

în mod deosebit, în Comisie s-a apre
ciat faptul că prin organizarea activită» 
ții sportive de către U.T.C,, organizația 
de tineret va răspunde mai bine preo
cupărilor firești ale tinerilor.

Prințre problemele majore care au 
stat în atenția participanților la lucră
rile Comisiei au fost : realizarea cadru
lui menit să asigure organizarea și des
fășurare» activității de educație fizică 
și sport în rîndul tinerilor (în liceele 
de cultură generală și de specialitate, 
inclusiv cele cu program de educație 
fizică, în școlile profesionale și tehnice, 
în institutele de invățămînt superior, în 
întreprinderi și instituții, la sațe) ; 
conținutul și formele activității de edu
cație fizică; măsuri pentru îmbunătă
țire» bazei materiale ; sistemul de Pre
gătire a cadrelor U.T.C. cu problemele 
de educație fizică și sport și a instruc
torilor sportivimăsuri Ce se vor în
treprinde în domeniul propagandei spor
tive.

Un alt capitol important asupra că
ruia s-a insistat in mod deosebit l-au 
constituit problemele legate de organi
zarea activității turistice șl de odihnă 
pe litru tineret. Pe baza opiniilor a hu- 
marogi tineri și activiști ai U.T.C., a 
conșuițării unui mare număr de spe
cialiști și cadre didactice, a discuțiilor 
puntato cu conducerea Oficiului Națio
nal de Turism, precum și a experien
ței pe plan internațional, s-a făcui, pro
punerea Inițințării „Biroului de Turism 
pentru Tingret", ca organ central spe
cializat al C.C, al U.T.C. care va orga
niza turismul intern și extern al tine
retului. Acesta va avea ca «op organi
zarea și conducerea activității turistice 
pentru tineret, coordonarea șl îndruma
rea cluburilor de turism ce vor lua 
ființă, dezvoltarea bazelor proprii tine
retului pentru crearea condițiilor parti
cipării unor mase tot mai largi de ti
neri la această activitate instructivă și 
recreativă.

în cadrul discuțiilor care au avut loc, 
activiști ai U.T.C., sportivi fruntași, 
profesori de educație fizică și activiști 
sportivi, au scos în relief unele iniția
tive locale privind atragerea tineretu
lui în activitatea sportivă de masă, au 
făcut o seamă de propuneri menite să 
ducă la îmbunătățire» activității spor
tive și turistice în rîndul tineretului. 
Asupra unora dintre aceste aspecte ne 
propunem șă revenim.

Constantin ALEXE 
Tiberiu STAMA

Vacile Pimilrescu syre 13 metri la triplu-., 
Foto: AUREL NEAGU

cunoscut că, în comparația cu 
anul trecut, acest februarie

atietip marchează un progres. 
7 din cele 11 probe ale eew- 
pursului de sală al șentorilor G 
feminine și 3 masculine) g-SH 
încheiat eu rezultate mai buna 
față de 1937; în două a fast 
eensemnatl egelltafeB; fa alte 
două, performanțele de acum 
12 luni rămfa superioare.

Bilanțul ar putea fi socotit, 
așadar, pozitiv dacă am ignora 
faptul eă valoarea unei eompa* 
rații de acest tel este tstdea- 
una relativă, fiind în raport di
regi ey nivelul de la care se 
face. Qr, îof.mai punctul de 
pieearo, pe ears noi sînțem 
nevoiți să’l luăm ca etalon, 
este — din păcate 
coborit, în comparație eu 
ceea pe atletismul de sală în» 
scrie pe plan european și mea- 
dial-

Concursul, găgduîț la sfirși- 
țui șăptămînii trecute de sala 
Steaua, marchează drept auten
tice doar performanțele de la 
săritura în înălțime (bărbați și 
femei) și lungime (femei).

Nu este o coincidență faptul 
că autorii rezultatelor sînt elevii 
a doi antrenori din categoria 
celor mai conștiincioși și eru- 
diți : Ion Soeter și Constantin 
Dumitrescu. Ultimul a anali- 
zat îndelung posibilitățile lui 
Șerban loan, lufad hotărîrea de 
a-i modifica elanul, care a fost 
considerabil lungit. Aceasta îi 
permite atletului (deținătorul 
Unui gabarit impresionant, de 
baschetbalist) să atace ștacheta 
în condiții de viteză sporite. 
Primele roade ale noului stil 
s-au și văzut, iar următoarele, 
sîntem convinși, nu se vor lăsa 
mult așteptate, gîmbătă, Șer- 
ban a trecut ușor la 2,11, dar 
a doborîț cțintr»o neglijență de 
aterizare. Virgini» Bonei, spe
ranța săriturii feminine în înăl
țime după retragerea lolandei 
Balaș, demonstrează o impună
toare constanță la 1,70 m. An
trenorul Dumitrescu, după cum 
ne mărturisea, va încerca să 
realizeze în acest an un spec
taculos event. Ceea ce ar fi 
numai în

țporilor, pentru locui înțîi mai 
ales, Sîmbâtă și duminică au 
esistet nepotriviri între rezul
tatele oficiale, consemnate da 
arbitri, fi particulare, ta- 
regisțrate de antrenori. Ne în
doim că înșelat cei din
urmă. Reamintim că la Centrul 
de medicină sportivă funcțio
nează un șislem simplu și e- 
fleagg de verificare a reflexelor. 
N=sr fj pa, gin cînd in
cînd, crononwi rarii să fie su
puși acestui test.

Vaigriv CHIQ56
FiVA PUTEA GIMNASTICA 

sâ urce din nou pe podium ?
Ancheta întreprinsă de ziarul nostru cu tema ; „CE CAUZE AU DETERMINAT 

NIVELUL SCĂZUT DE AZI AL GIMNASTICII NOASTRE DE PERFORMANTĂ? CE MĂ
SURI PRECONIZAȚI PENTRU REDRESAREA Ei ?", inaugurată în luna ianuarie g.c. a 
găsit un larg ecou în rîndurile specialiștilor, ale iubitorilor gimnasticii. Am primit la re
dacție numeroase scrisori, în care autorii analizează cu meticulozitate situația gim
nasticii de performantă din tara noastră, fac propuneri judicioase de îndreptare a 
lucrurilor. Publicăm, astăzi, cîteva dintre opiniile acestora.

ÎNFOSTELE GIMNASTE FRUNTAȘE 
EPICENTRUL ACTIVITĂȚII DE INSTRUIRE

ceea ce

mare anvergură, 
trebuie să declar 
de loc mulțumită 
facem noi, aproa- 
eu în primul rînd.

Gindindu-mă la cauzele ră- 
minerii în urmă a gimnasticii 
noastre feminine, am ajuns și 
la munca pe care o desfă
șoară fostele componente ale 
echipei reprezentative a 
țării, care a cucerit locuri 
fruntașe și medalii în com
petiții de 
Cu regret 
că nu sînt 
eu
pe toate, și 
Timp de aproape 15 ani am 
călătorit în toată lumea, am 
văzut numeroase concursuri și 
multe gimnaste de mare cla
să, am o experiență bogată 
din care ar putea învăța cîțe 
ceva tinerele dornice de a- 
tjrmare. Dar, din motive pe 
care nu le cunosc și nu Ie 
înteieg, ani de-a rîndul nu 
am fost solicitată în nici un 
chip să.-mi aduc contribuția la 
progresul sportului pe care 
ham îndrăgit și în care, fără 
falsă modestie, trebuie să arăt 
că am obtinut și cîteva rezul
tate remarcabile.

Avem în prezent o echipă 
(așa cum e știm cu totii Că 
e) cu care va trebui să facem 
fată competițiilor internațio
nale ale acestui an și, poate, 
celor din 1969. Antrenorii tre
buie să manifeste o mai mare 
preocupare pentru ca actua
lele componențe ale lotului șă 
concureze, la nivelul posibili
tăților lor maxime. Concomi
tent, însă, este necesar ca unor 
antrenori pricepu (i și entuzi
aști să li se încredințeze sar
cina de mare răspundere de 
a pregăti lotul de perspectivă, 
care să înceapă de pe acum 
pregătirile în vederea J.O. din 
1972, De fapt, nu greșesc dacă 
afirm că șînțem deja rămași 
în urmă cu pregătirile pentru 
J.O. de la Milnclien.

De asemenea, consider că 
ițieea unor centre de pregă
tire pe localități este valoroa
să și trebuie să-și găsească cît

JL......

Pași spre măiestrie {in foto, tinărul Jean Lasou de la Dinamo 
București)

mai curînd expresie practică 
în gimnastica noastră. Pregă
tirea comună, centralizată, re
prezintă, după părerea mea, 
cheia de boltă a succesului.

Revin la problema care mă 
„doare" cel mai mult și afirm 
că aportul fostelor gimnaste

fruntașe poate fi considerabil 
mai mare în procesul de re
aducere a gimnasticii noastre 
feminine 
„linia de

de performantă pe 
plutire”.

maestră
Elena J.EUȘTEANU 
emerită a sportului

— foarte

PROBLEME MINORE

EFECTE MAJORE
clțiva ani, mai ales dupăDe clțiva ani, mai ales după 

jocurile Olimpice din LM, pro
blemele gimnasticii ș'mt larg dez
bătute în cercurile specialiștilor, 
in coloanele presei șportive. Iată 
cg acum ziarul ,Sportul‘^ organi
zează O anchetă menită șă elu
cideze cauzele rămlnerii. în urmă 
a acestei rumuri sportive, sa 
determine măsurile ce ar trebui 
întreprinse pentru redreșarșa 
gimnasticii. Ca profesoară de e- 
ducație fizică, aș dori să-mi spun 
și eu părerea in această ches
tiune.

Mă voi referi la unele aspade 
ce pot părea minore, la prima 
vedere, gar care au, după oși_ 
niă mea, o pondere deosebită in 
bunul mers M .acestui sport, se 
vorbește de ani de rite că gim
nastica trebuie începută dș la 
o virstă cil mai fragedă (în 'ju
rul a 3 ani). Or, se înțelege de 
la sine că pentru aceastgi este 
nevoie să se schimbe structural 
concepțiile pripind gimnastica ta 
școli, Trebuia rezolvate atit pro
blemele legate de baza materbală, 
cit și cele privind programul 
compețițional. Cred ei unitățile 
specializate existente în Bucu
rești (trei școli sportive, asocia
ția Viitorul. Clubul sportiv șcplar 
Șl Liceul 35) nu reușesc sâ cu
prindă întreaga masă de elein- 
gimngștl din Capitala înțr-o ac
tivitate organizată, avînd drept 
scop marea performanță, Cam- 
piort,atui școlilor generale insti
tuit pentru anul competițional 
1156,57 nu Și-a atins scopul, pen
tru că s-a desfășurat numai pmă 
ia, faza regională și a prevăzut 
exerciții ușoare, care n-au soli
citat un efort susținut pentru 
însușirea lor- Lucrurile s-au 
schimbat în bine la ediția urmă
toare, egrindu-se acum din par
tea sportivilor Și antrenorilor o 
muncă mai intensă în vederea 
unej reprezentări onorabile, par, 
între gimpașlii care șe pregătesc 
în secțiile de performantă ale 
unităților mai sus amintite și cei 
care activează in cadrul școlilor 
generale există o neță diferență 
de instruire, din care cauză cam
pionatul școlilor generale, în ac
tualele condiții de desfășurare, 
nu cred că va putea constitui un 
mijloc pentru stimularea gim
nasticii in școlile generale^ din 
țara noașțră. Capiii care încep 
pregătirea în clasa a V-a nu se 
pot compara cu cei care lucrea
ză incepînd din clasele I—II (mă, 
refer la cei de la școlile Spor
tive șgu cluburile de performan
ță). Chiar în situația în oare in
tr-a școală generală există și e- 
levi-gimnaști ce activează într-un 
club sau școală sportivă, profe
sorul de educație fizică, întimpi- 
nă serioase dificultăți în proce
sul de instruire : fie pentru Că 
gimnaștil avansați se plictișesc 
la antrenamente, fie pentru fap
tul că antrenorii dș le club șînt 
nemulțumiți că elevii lor învață

ta școală alte exerciții decît cele 
predate de el. Această „dualitate" 
frînează mult procesul firesc de 
instruire a tlnărului sportiv. In 
legătură cu dificultățile cărora 
trebuie să le facă față profesorii 
de educație fizică din școlile ge
nerale, aș vrea să mă refer Și 
la faptul că acestora nu li 
permite să selecționeze elevi din, 
clasele I—IV, sitviație ce ml se 
pare cu totul nefirească.

Multe neajunsuri er fi înlătu
rate dacă, în viitor, se vor lua 
imelg măsuri. Mă gțndesc, între 
altele, la ;

— revizuirea dispozițiilor șco
lare actuale, permiț$n4u~Șe pro
fesorilor de educație fizică să in
cludă in secții pe ramură de 
sport elevi din clasele I—IV;

— școlile sportive și cluburile 
să-și îndrepte atenția îndeosebi 
spre școlile generale lipsite total 
de condiții și spre acele școli 
care nu sînt încadrate cu pro
fesori avtnd specialitatea gim
nastică ;

— ta repartizarea absolvenților 
I.C.F. cu specializarea gimnastică 
să se țină seama ca cele mai 
bune cadre să fie trimise sfl lu
creze în acele școli unde există 
săli șl aparatură de gimnastică;

— să se lărgească considerabil 
activitatea competițîonală, a 
școlilor generale, prin concursuri 
destinate claselor I—IV, în gim
nastica artistică și acrobatică;

— să se realizeze șl în gimnas
tică prevederea din Instrucțiu
nile comune ale Ministerului In- 
vățămîntuiui și Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică Șl 
Sport privitoare la nominaliza
rea unor secții școlare șt înca
drarea lor corespunzătoare:

— federația de specialitate să 
urmărească îndeaproape ca toa
te cluburile din Capitală șă aibă 
secții de gimnastică <cu mare 
accent pe munca cu copiii șt ju
niorii), iar unele greutăți reale 
privind lipsa bazei materiale ar 
putea fi rezolvate prlntr-o 
bună legătură a cluburilor 
școlile generale dotate cu săli, 
Multe licee din București au săli 
care, cu o dotare materială, 
nlmă, ar putea fi folosite pentru 
impulsionarea activității gimnaș^ 
ticiț bucureștene. Qar’ trebuie să 
existe cineva care să urnească 
din loc această situație. Cine 
oare ?

folosul atletismului.
★

organizarea concur- 
scrjs — și pg deplin. 

npmai cuvinte elo- 
condlțlile

mai
cu

Wii-

Despre 
șuiul s-au 
meritat — 
gioase. Intr-adevăr,
asigurate de F.R.A. s-au situat 
deasupra oricărei critici. Ne-am 
îngăduit o singură sugestie, 
care nu se referă în mod ex
pres la această competiție, ci 
vizează mai curînd o chestiune 
de ordin general, privind atle
tismul ; cronometrajul. In con
dițiile înregistrării manuale a 
timpilor, se cere mai multă 
grijă în desemnarea cronome-

RB^ULTAȚItLlȘ TEHNICE 
ALE CONCURSULUI 

REPUBLICAN DU S:W.A 
Al. SENIORILOR 

(București, 10--11 » 1ȘȘȘ)

BĂRBAȚI ® rn : e, Agapte 
(A.S.U. Buc.) 5,8, F. CiobBmț (pi- 
M«M Buc,) Ș,J, V, SSnifțan 
(C.S.M, Cluj) 6,0, Al. Munte,ami 
(I.C.F.) 5,0, B. Ițiescp (Walul 
Buc.) 6,1, V. Porojan (Rapid 
Buc.) 6,2, M. Stoenescu (Șe. sp.. 
1 Buc.) 5,2; 50 mg.: p. RWiqșanu 
(I.C,f,i «;g, N- Fsrțea (Steaua) 
6,9, V. Suclu (C.S.O. Iași) 7.0, H. 
Cernescu (I.C.F.) 7,1, Ad. Schnei
der (Politehnica Timișoara) 7.2, 
Șt. Szatmwl (Universitatea Cluj) 
7,3; lungime: V- Mureșan (Pro
gresul Buc.) 7.41, H. Albrecht 
(Rapid Buc.) 7,21, D. Bădini 
(Steaua) 7,13, V. Sărucan 7,12, M. 
Ling (Viitorul Buc.) 7,02, V. Du
mitrescu (Dinamo Buc.) 7.01; 
triplu i V, Dumitrescu 15.78, Al. 
Mihu (I.C.F.) 15,40, V. Răuț (Ra
pid Buc.) 15,26, O. Viscopoleanu 
(Steaua) 15,06, VI. Iliescu (Șc. sp. 
Bacău) 14,88, G. Bloos (Rapid 
Buc.) 14,75, V. Purecei (Știința, 
Alexandria) 14,67, SL G> — A ■ 
Tuna (Turcia) 15,3S e- record na-i 
țional de sglți. înălțime : ș. Ioan 
(Politehnic» Buc,) 2,09, M, Miti- 
lecis (I.C.F,) 2,00, A, Berbece 
(Dinamo Buî?,) 1,97, A. Șepci (U- 
niyersitațea Cluj) 1=94, C. Doșa 
(Lie. 2 Tg. Mureș) 1,94, Al. Spi
ridon (Dinamo Bue.) 1,94, A, Dln- 
că (Steaua) 1,90, C. Cernica 
(I.C.F.) 1,90; greutate: Ad. Ga- 
gea (Dinamo Bgg,) 16,30, C. Cre- 
țu (Metalul Buc.) 15,12, D. Menis 
(Steaua) 14,55.' Cr. Mttfpa (Dina
mo Bue.) 14,47, AI, Țgehirdallan 
(I.C.F.) 14,28, D. Radulescu (Me
talul Buc.) 13,75; FEMEI — 50 m:
A. Petrescu (Steaua) 6,7, S. An-
gheleseu (Stegua) 0,8, v. »nea?u 
(ț.C.F.) și M. Goth (Metalul Buc.) 
6.8, I. Petrescu (Rapid Blip.) 6,8, 
R. Marinescu (Dinamo Buc.) 6.9; 
so mg: *’ - ----
Bus-) 7.2= s- Angljeleseu 7,4.
Eneșcu 7,5, v. Dinu (Lie, 2 Cîtp- 
pulung Muscel) 7,6, A, ‘ 
(I.C.F.) 7,7, v. Biduleac (Con- 
Structorul Buc.) 7,7, E. Schall 
(I.C.F.) 7,7; lungime : V. Visoo- 
poleanu (Steaua) 6,18, El. Vintțlă 
(Dinamo Buc.) 6,&3, C. Fopeseu 
(Lis, 35 Buc.) 5,81. G. Radulescu 
(Universitatea iași) 5,78, M. Popa 
(Lie, 2 Tg, Mureș) 5,74, Al, Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 5,59; î 
time : V. Bonei (Rapid Buc.) Id
B, stognagog (Rapid ®uc=) 1.6L'
D. Radu (Steaua) 1.61; greutate : 
A- Sălăgean (Tractorul Brașov) 
15,31, El. Elic (Vmv.im Bile.) 
14,99, El. Letter (I.C.F.) 13.32. L. 
Oros (Steaua) 13,00, Șt. Pînzaru 
(I.C.F,) 12,52. L, Manoiiu (Mew- 
1U1 BUC.) 12,41.

V. Bufanu (Metalul 
V.

VUâlioș

IUDIT DIBAR Șl PETRE MĂRMUREANU

Lucrind Ia catedra de gim
nastică a Institutului de cul
tură fizică din București, am 
considerat de datoria noastră 
să ne exprimăm opiniile în 
cadrul anchetei întreprinse de 
redacția ziarului „Sportul", an
chetă pe care o considerăm 
binevenită.

Mai tatii, cîteva cauze care 
au dus la rămînerea ta urmă 
a gimnasticii. Teoretic, toată 
lumea acceptă că școala re. 
prezintă un neprețuit izvor de 
talente pentru această ramură 
sportivă. Dar, trebuie să recu
noaștem că, în practică, lu
crurile nu se prezintă la fel. 
pentru că nu în toate școlile 
care beneficiază de condiții 
optime există un interes ma
jor pentru gimnastică. în con
secință, în etapele prelimina
re ale campionatelor școlare 
sau de juniori multe echipe 
șe prezintă cu o pregătire ne
corespunzătoare, în cazul cînd 
absența nu este totală... Unele 
tabere școlare de pregătire 
șînț organizate fără studierea 
prealabilă a condițiilor exis
tente (de pildă la Cheia, în 
1967} ; cadrele de specialitate 
nu sfat întotdeauna repartiza
te. după opinia noastră, acolo 
unde sînt cele mai bune con
diții de muncă ; I.C F. nu reu
șește încă, din motive obiec
tive, să asigure un număr 
suficient de cadre de înaltă 
calificare, antrenori care să 
lucreze cu pasiune, să Înfrun

te și eventualele dificultăți; 
literatura de specialitate este 
foarte redusă, din care cau
ză multor antrenori sau ins
tructori nu le este întotdea
una clar ce anume trebuie să 
facă.

Credem că actualul impas al 
gimnasticii noastre poate fi 
depășit și trebuie ca toți sper- 
cialiștii noștri să-și aducă con
tribuția Ia aceasta. E necesar, 
după părerea noastră, să se 
acționeze in următoarele di
recții :

— obligativitatea pregătirii 
unei echipe de către profesorii 
de educație fizică de Ia șco
lile unde există săli de gim
nastică ;

— o îndrumare și un con
trol permanent al muncii an
trenorilor din partea Federa
ției române de gimnastică și 
a organelor obștești care ac
tivează pe lingă F.R.G.;

— deplasările efectuate în 
străinătate de către antre
nori, arbitri sau loturi de spor, 
tivi să fie folosite Ia maxi
mum pentru schimburi de ex
periență cu specialiști din alte 
țări ;

— promovările în loturile 
naționale să se tacă în mod 
judicios, respectîndu-se rigu
ros pregătirea sportivilor, prin 
organizarea unor concursuri de 
selecție ;

— a' fi fost binevenită 
crearea unor centre de antre
nament (școli de gimnastică) în

acele localități unde condițiile 
permit aceasta, aici urmînd 
să activeze, cu normă întrea
gă, cei mai calificați antrenori, 
eliminîndu-se situația actuală 
cînd foarte multe cadre au 
norma întreagă în jnvățămint;

— medicii trebuie să-și lăr
gească simțitor aria probleme
lor de care se ocupă, acordînd 
o mare atenție studiului para
metrilor de efort, alimentației 
de bază, prevederii formei 
sportive, refacerii după efort 
etc. Medicii de la loturi sau 
cluburi trebuie să devină cer
cetători și e imperios necesar 
să existe, în sfîrșit, un medic 
pe lingă loturile naționale de 
gimnastică ;

— căutarea acelor soluții 
prin care I.C.F. să-și aducă un 
mai mare aport la pregătirea 
cadrelor de specialitate; cre
dem că ar fi extrem de utilă 
măsura creării de școli de an
trenori pentru vîrfurile gim
nasticii de performanță și 
cursuri de pregătire post-uni- 
versitară pentru profesorii de 
educație fizică cu specialita
tea gimnastică.

Cu mai multă inițiativă, se 
poate trece de la faza discu
țiilor și constatărilor Ia mă
suri concrete și utile, Le aș
teptăm.

Iosif HIDI si
Ion TUDUSCIUt

lectori la catedra de gimnas
tică a I.C.F.

Ileana J5PA

profesoară de educație fizică I» 
Liceul „Spiru Ilarei"

Anchetă realizată 
de

Constantin MACOVEI

AU CIȘTIGAT

HAMAPIL (f) 3-0

doua competiție 
anului, „ 

încheiat cu

La capătul unei pre de joc 
de calitate tehnico-tactică 
medie și oricum mai viu de- 
cît arată rezultatul, disputa 
internațională amicală dintre 
formația divizionară A C.P. 
București și campioana Izrae- 
lului, Hapoel Hamapil Țel- 
Aviv, a luat sfîrșit cu victoria

tipografelor la sporul de 3—0 
(9, 6, 5). Din rîndul acestora, 
învingătoare datorită îndeosebi 
superiorității în ceea ce pri
vește coordonarea și varieta
tea acțiunilor ofensive, s-au 
remarcat Mihaela Marcov, 
Ileana Dulău și Angela Io- 
nesaț Cele mai bune de la 
oaspete — în apărare și, mai 
ales, în atac — Ada Haber, 
Lea Noy și Nava Shairan. 
întîlnirea a fost condusă co
rect de cuplul arbitrilor bucu
reșteni V. Voicu șl I. Covaci.

(- c.f. -)

CUPA STEAUA"

Cea de-a 
de tenis a 
Steaua",. s-a 
toria lui Iubit Dibar (Dina
mo) și Petre Mărmureanu 
(Steaua). Iată ultimele rezul
tate tehnice : simplu femei:
I. Dibar — J. Boboc 6—1, 
2—6, 6—0, M. Ciogolea — 
F. Bucur 6—1, 6—3, I. Dibar 
— F. Bucur 6—0, 6—4, J. Bo
boc — M. Ciogolea 6—1, 6—2,
J. Boboc — F. Bucur 6—3,

6—2, clasament: 1. Indii Di
bar 3 V, 2. Juliets Boboc 2 v, 
3, Mariana Ciogolea 1 v, 4, Fe
licia Bucur 0 v. Simplu băr
bați : Mărmureanu — Sântei 
6—3, 6—2, 6—4, Mărmureanu 
— C. Dumitrescu 6—4, 6—4, 
6—3, Popo viei — Sântei 3—6, 
6—1, 6—4, 6—4, Popovici — 
C. Dumitrescu 6—3, 1—6, 6—1, 
6—4; Clasament : 1. P. Măr- 
mureaiîu 3 v, 2. C. Popovici 
2 v, 3. I. Sântei 1 v, 4. C. 
Dumitrescu 0 v.

S-a încheiat consfătuirea

internațională a arbitrilor

de polo

REZULTATE
PROMIȚĂTOARE

în Capitală au loc două me- 
ciuri de verificare. în sala Di
namo, la ora 12, echipa mascu
lină de divizie A a gazdelor îi 
dă replica formației Politehnica 
Galați, în ultimul joc de antre
nament al acesteia înaintea 
plecării în turneul din Franța. 
Iar după-amiază, de la ora 17, 
în sala Giulești, rapidiștil întîl- 
tjegc garnitura divizionară Farul, 
aflată la București pentru două 
partide de verificare în vederea 
returului care începe duminică. 
Constănțenii, conduși de noul 
lor antrenor, prof. I. Takacs, 
au jucat primul meci de antre
nament în Capitală ieri, în sala 
Constructorul, în compania 
campioanei republicane Steaua,

care (fără Poroșnicu, Iorga, 
Christianl și Crețu) a cîștigat 
cu 3—1 (18, -11, 11, 8).

Duminică s-au încheiat în 
Capitală lucrările celei de a 
Il-a Consfătuiri internaționale 
a arbitrilor de polo. In cursul 
dimineții, la piscina Floreas- 
ca, a avut Ioc o lecție prac
tică, în care participanții la 
consfătuire au experimentat 
noile propuneri de modifica
re a regulamentului de Joc.

LA REȘIȚA

ydgoszcz și Havana
gători din țara noastră : Gh. 
Burtea, Rodica Văduva, Lumi
nița Popescu, C. Niculescu ș.a.

La Havana va avea loc un im

Lotul national de scrimă ti
neret susține în această săptă
mână două importante colocvii, 
la Bydgoszcz și la Havana.

Concursul de la Bydgoszcz va 
reuni o serie de floretiști șl 
floretiste din Europa, printre 
care se vor afla și cîțiva tră-

portant „turneu al speranțelor 
olimpice" la toate probele. Ro
mânia va fi prezentă cu o dele
gație numeroasă, care cuprinde 
pe Adriana Moroșan, G. Urso- 
vici (floretă), A. Pongraț, C. 
Duțu, Al. Istrate (spadă), D, Iri- 
miduc, I. Budahazi, D. Popes
cu (sabie) etc.

Ambele concursuri reprezintă 
repetiții în vederea Campiona
telor mondiale de tineret de la 
Londra din luna aprilie.

RBȘIȚA.
rezultatele ________
cu „Cupa 16 Februarie": H 
Schier 57,1, Fr. Rolik 59,8 la 
100 m liber,- V. Costa 1:11,3, 
Ștrempel 1:17,2, L. Marcovici 
1:17,4, A. Kuhn 1:17,6, Q, Jți- 
manca 1:18,0 la 100 in bras; 
Z. Giurasa 64,2 la 100 m șpa- 
te; AI. Băin 64,6, Aimer 66,2 
(r. p.), Al. Deak 66,2 la 100 pi 
delfin; D. Wetternepk 1:17,9 
la 100 m spate; Monica Hor
vath 2:48,4 la 200 m mixț; 
Rodica Pătruică 1:29,3 la 100 m 
bras; El. Oprescu 1:26,7, La- 
vinia Dumitru 1:28,0 la 100 m 
spate. (A. Rudeanu — coresp.)

PLOIEȘTI. — Cele mai. bune 
rezultate înregistrate în con
cursul desfășurat duminică la 
bazinul acoperit aparțin înotă
torilor bucureșteni. Slavic a 
„mers" 100 m liber în 57.2, 
iar Edda Schuller a parcurs 
aceeași distanță în 1:07,1. 
(I. Tănăsescu — coresp.).

— Cîteva dintre 
concursului dotat
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Jocuri amicale ÎNAINTEA turneului de la viareggio
jocuri oficiale

Buletinul
transferărilor

înainte de război, aproape 
singura competiție oficială in
ternațională pentru cluburi a 
fost Cupa Europei Centrale. 
Pentru echipele naționale exlș- 
tag doar calificările la campio
natul mondial. Regula meciuri
lor internaționale era disput»* 
rea unpr jocuri amicale.

Situația s-a șehimbat funda- 
mental în ultimii 20 de ani. 
Acum, jocurile amicale s-au 
împuținat, ceig mai multe 
jocuri internaționale situîn- 
du-se In cadrul unor competiții 
oficiale. Iii toate țările a scăzut 
interesul publicului spectator 
pentru jocurile amicale, fără 
miză, atenția Indreptîndu-se 
spre cele oficiale. Cluburile și 
jucătorii șe comportă în conse
cință : nu-și dan interesul în 
partidele amicale, pentru a se 
putea concentra asupra celor 
oficiale cu miză.

Conștatînd această evoluție, 
nu trebuie să cinlăm totuși 
prohodul jocurilor amicale. Ele 
vor supraviețui încă mult timp, 
îndeplinind o cartă funcțiune 
în viața fotbalului, servind pe 
mai departe ca un mijloc de 
pregătire și de verificare și ca 
un mijloc de stabilire a unor 
legături intre cluburi, federații 
— îndeplinind o funcție impor
tantă.

Dar meciul fără miză condu
ce la o concepție de joc dife
rită d® felul de a juca intr-o 
partidă oficială. Tactica este 
mai liberală, marcajul mal le
jer, angajamentul fizic făcut cu 
mai puțină încordare. Toate a- 
cestea permit ca un joc amical 
să decurgă înțr-gdevăr într-un 
climat amical. Și este bine așa. 
Dimpotrivă, tritr-un meci ofi
cial jucătorii se prezintă Intr-o 
stare psihică de surescitare, In 
aceste condiții, chiar și cea mai 
mică slăbiciune a autocontrolu
lui poate duce Ia o depășire a 
limitelor unui joc regulamen
tar, civilizat. Din păcate, astfel 
de fenomene s-au tnmulțiț în 
ultimul timp. Să ne amintim de 
cele ce ș-au petrecut la întîl- 
nirjje Racing —> Celtic, Rapid 
Viena — Eintracht Braunsch
weig, Lyon — Tottenham etc. 
Orice sportiv, spectator, tehni
cian sau cronicar va condamna 
excesele de acest fel. Dar nu 
vom merge atît de departe ca 
Bernard Joy, cronicarul de fot
bal al ziarului londonez „Eve
ning News", care a scris după 
jocul Lyon — Tottenham că ar 
fi necesar să se suspende pe 
un an sau doi jocurile interna
ționale oficiale, pentru a se 
permite calmarea spiritelor. O 
măsură de acest fel In stadiul 
actual al dezvoltării fotbalului 
nu este necesară. Credem că 
sancționarea severă a vjnovați- 
lor și impunerea unui arbitraj 
ferm ar. restabili cu rapiditate 
atmosfera sportivă, chiar și la 
jocurile cu miza cea mai mare.

Există posibilități «uficiente în 
Boest scop. Penaltiul, “
r» de p® teren, 
unor terenuri sint jloace
foarte eficiente, Nu trebuie de
cât ca ele să fje aplicate.

Da? diferența din c® în ce 
mal evidentă dintre felul d® » 
aborda jocurile amicale Și cele 
oficiale are repercusiuni șl pe 
plan tehnic. Este vorba, în pri
mul rind, de metodele de apă
rare mult mal riguroșsș apli
cate la jocurile oficiale, mai 
ales în cele disputate în depla
sare, cînd toate echipele joacă 
pu apărări aglomerate și cu 
marcaj mai strict, Un mueglit 
făcea remarca plină de haz că 
la astfel de jpcuri marcajul 
încep® de cum iese adversarul 
din vestiar. Pele spunea că s-a 
ajuns pînă acolo incit jucăto
rul pus să-l marcheze nu-1 pă
răsește nici în clipa cînd 
apleacă să-și legs șireturile 
la bocanc.

La jpcuri de acest fel 
schimbă șl tahpica. Pasele 
jung mult mai greu la parte
ner. Se cere aplicarea unor pro
cedee tehnice mai variate, mai 
rafinate. In aceste condiții, des
fășurarea unui joc amical nu 
mai eonștltuie un criteriu va
labil pentru aprecierea capaci
tății de joc a unei echipe pen
tru un joc oficial. Confirmă 
această teză diferența între 
desfășurarea jocurilor România 
— R.F.G. șl România — R.D.G

De aci se pot trage unele 
concluzii practice. In primul 
rlnd, echipele trebuie judecate 
in condițiile unor jocuri cu an
gajament total, multe echipe 
nefiind suficient de pregătite 
fizic pentru a aborda eu succes 
jocuri de acest fel. care cer 
calități atletice specifice. In al 
doilea rînd, echipele trebuie 
pregătite în condițiile unor 
jocuri în care să aibă posibili
tatea să se deprindă cu depă
șirea unor adversari care apli
că curent tactica folosită in 
jocurile oficiale. In aceste con
diții, nu ar fi oare util ca teh
nicienii să revizuiască tactica 
folosită de echipele noastre în 
campionat ? Nu putem pretin
de jucătorilor noștri să depă
șească o apărare eu măturător, 
să scape de 
îi marchează 
la corp, dacă 
zia să joace 
versari deeît 
ternaționale oficiale, pe an, 
restul partidelor ei căpătînd 
deprinderile, mai ușor de însu
șit, ale întîlnirilor eu adversari 
ce joacă mai deschis.

Sîntem convinși că această 
concepție realistă se va impu
ne pînă la urmă, ceea ce va 
duce la realizarea scopului ori
cărei întreceri sportive: perfor
manța.

se 
da

se 
a-

un adversar care 
foarte strict, corp 
nu le oferim oca- 
cu astfel de ad- 

în 4—5 jocuri in- 
în

N. BRAȘOVEANU

Meciuri amicale
Duminică s-au disputat mai 

mult® meciuri amicale pe sta
dioanele din țară. Iată rezul
tatele transmise de corespon
denții noștri :

CEAHLĂUL P, NEAMȚ — 
DINAMO BACĂU 2-2 (1-1)
Au marcat: Meder (min. li), 
/aliaria (min, 62) pentru Ceah
lăul. Nunweiller IV (min. 26) 
și D, Ene (min, 7Ș) pentru Di
namo, (C. Nemțeanu).

FARUL — PORTUL CON
STANTA 1-8 (0—0). Deși au 
dominat mai mult, jucătorii de 
Iș Farul au înscris doar o sin- 
gmă dată, în min.
Tufan. (C. Popa).

STEAGUL ROȘU — 
PLOPENI 0—2 (0—2)1 
s-au dovedit mai bine pregă
tiți și au cîștigat prin golurile 
marcate de loniță III (min. 13), 
Spiridon (min. 40). (E. Bogdan).

C.S.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 4—1 (1—9). 
Autorii golurilor: Varga (min. 
20), Arnoțchi (min. 51), PuȘba’ 
(min. 70), Copăceanu (min. 80) 
respectiv Dobtndă (min. 87). (I 
I’Iăvițiu),

52, prin

RAPID
Oaspeții

, Jpțre 16 și 26 februarie se va 
i^esfășura Turneul de la Via- 

reggio, pentru echipele de ju
niori, La această ediție jubilia
ră - a X-a — F.R.F. a hotărit 
șă trimită echipa clubului 
Steaua. Ne-a fost comunicat din 
ypip programul și știm că In 
grupa C juniorii noștri vor 
avea adversari puternici în 
formațiile Fiorentina, Sampdo- 
ria și Dukla Praga. Lă 17 și 20 
februarie, la Fistoia și Monțe- 
catini, vor avea loc cele două 
jocuri (tur-retur) 
na. Deci, primul 
patru zile.

Cum obiectivul 
aproape, desigur,
pregătirile ca și încheiate. Iată 
de ce găsim necesare cîteva a- 
precieri pe marginea compor
tării echipei Steaua, care sub 
titulatura de „r.ezerve-tineret“, a 
jptîlnjt duminică dimineața for
mația de seniori F.C. Argeș, E- 
chipa piteșteană este, firește, o 
formație greu de întrecut și de 
aceea îpfrîngerea juniorilor 
Stelei nu ni șe pare ceva anor
mal, chiar

cp Fiorpnti- 
meci pește

este atît de 
considerăm

la scorul de 3—0,

Alțe aspecte . din evoluția a* 
ceștor tineri jucători am vrea, 
însă, să le amintim în acesta 
rînduri, înaintea plecării tn I- 
talia.

Nimeni nu contestă că aceas
tă formație, alcătuită din 8 ju
cători din echipa de juniori 
U.E.F.A., C talentată. Făcînd o 
comparație, putem spune că ® 
un fel de „Viitorul'1. ’ 
toți componenții săi 
ani, posedă calități 
deosebite (Ierdănescu,
cu, Tănăseșcu, Ispir, Nistor sau 
Caniaro — acesta din urmă de 
la A.S.A. Tg. Mureș, împrumu
tat pentru turneu). Randamen
tul echipei nu este însă pe mă
sura posibilităților jucătorilor. 
De ce ? Aceștia își permit — 
spre satisfacția unor spectatori 
— numere de jonglerie, plimbă 
mingea Ia nesfîrșit, în detri
mentul jocului colectiv. Deși 
avea in față o formație bine 
cotată în fotbalul nostru (loeul 
II în divizia A) Cojocaru încer
ca să-și etaleze subtilitățile în 
propriul careu, Caniaro de cite 

primea mingea

Aproape 
au 17-18 

tehnice 
Ștefănes-

h6'1
bine

orice preț să înscrie, ratind 
astfel bune ocazii d« a-și pune 
partenerii în poziție d® șut, Io- 
neseu încerca să pătrundă de 
unul singur prin masiva apă
rare din fată, iar Manea, acest 
băiat cu calități fizice excelen
te și eu un șut puternic, „băga" 
mereu cepul în pămînt șl te
șea cu mingea dincolo de linia 
de fund. Toate acestea au făcut 
ca superioritatea teritorială pe 
care echipa a avuț-o, mai ales 
spre șfirșjțul jocului (rezultat 
al unei bune pregătiri fizice), 
să rămină nceoncretizată.

Așteptăm ca Steaua să se 
comporte cit mai bine la tur
neul de la Viareggio. Dar, a- 
ceasța nu va 
printr-un joc 
subordonare a 
ce individuale 
pel. Poate că 
tor, Caniaro și colegii lor vor 
înțelege acest lucru.

★
Joi dimineața, echipa (antre

nor N. Tătaru) va pleca în Ita
lia cu următorul lot : Dum- 
brean, Bărbulescu, Ciugarin, 
Meleneo, Ispir, Cojocaru, Tănă- 
sescu, Ștefăneșcu, Canitzki, Ca
niaro, Iordănescu, Ionescu, Nis
tor, Manea, Bungețeanu și Be-

ii posibil deeît 
colectiv, printr-o 
calităților tehni- 
ințereselor echi- 
Iordănescu, Nis-

Sîmbătă a fost ultima zl 
pentru depunerea formelor 
de transferare a fotbaliștilor. 
Iată lista jucătorilor care au 
fățțiț cereri pentru a activa 
îij echipe (seniori, tineret și 
juniori) din divizia națională 
A î

• pentru PETROLUL : Bor
ta (de Ia Vpința București), 
IHcianu șl Stroie (Poiana Cîm- 
pina), Mos (Biharla Vașcău), 
Alexiu (C.F.R. Cluj), Bucur 
(Gloria Bistrița), Raclu, Ad. 
Georgescu, Ț, Georgeșcu (Fla
căra Ploiești), Ghitu (Meta
lul Buzău), Răduleșcu, Flo- 
rea ii (Rapid piopeni);

• UNIVERSITATEA CLUJ: 
Fanea Lazăr (Textila Cisnă- 
dle), Popa șl Bucur (Unirea 
Dej), Munteanu (Metalul 
Aiud), Banu (Motorul I.R.A. 
Cluj), Kallo (C.F.R. Cluj), Ce- 
can și Lacov (Dermata Cluj), 
Pialoca (Industria sîrmei) ;
• F.C. ARGEȘ : Nlca (Elec

trica Pitești), Duțescu (Pro
gresul Pitești), Marin (Spicul 
Pitești);

® DINAMO BACAU : Gali 
(Textila Buhușl), Lemnaru 
(Steagul roșu Brașov), Mun
teanu (Chimia orașul Gh. 
Gheorghiu-DeJ), Pană (Oituz 
Tg. Ocna), Cârst (Chimia Mă- 
rășești), Mioc (C.S.M. Reșița), 
Constantlnescu (Talpa Bucu
rești) ;

® RAPID BUCUREȘTI : 
Jurcă (Politehnica București), 
Răduleșcu (Ceahlăul P. 
Neamț), Pană (Chimia Țr. Mă
gurele), Niță, Strat, Ionescu, 
Ploscaru, Adam, Roslno, Dră- 
gan, Andronescu (toți de la 
Rapid C. F. București), A. 
Dumitru (Electronica Obor), 
N. Popescu (Centrul 23 Au
gust) ;
• STEAGUL ROȘU : Beri- 

ceanu (Oltul St. Gheorghe), I. 
Constantlnescu (Rapid Plo- 
peni);

• PROGRESUL : Grama (S. 
N. Oltenița), Stanciu (Știința 
București), Marinescu (VRpM 
București) ;

® FARUL: Ștefăneșcu (Fla
căra roșie București), Osma
nov, Nicola și Popa (toți de 
la I.T. Constanța) ;

® A.Ș.A. T©. MUREȘ : Kiss 
și Csiszar (de la Medicina 
Tg. Mureș), Rațiu (Faianța
Sighișoara), Mureșan (Indus
tria sîrihei), Chiru (Steaua 
București), Siclodl 
Tg, Murpș), Rerekeș | 
Fînțînele);

ți U.T.A. : Bătrina, I 
Brașovschi (toți de la _ 
nul Arad), Gottlieb (Minerul 
Bihor);

g DINAMO BUCUREȘTI : 
C. Ene, Ion Constantin, On- 
eiu, Crăclunescu (tț>țl de la 
Electronica Obor), Cotigă 
(Progresul Brăila), Roesin (Po
litehnica București), Bunica 
(Dinamo Obor);
• STEAUA ; Nisțor (A.S.A. 

București), Kanicky (Chimica 
Tîrnăveni), C. Ionescu (Me
talul Tîrgoviște), ( 
(Metalul București), 
(Luxor București), Radu 
rică (Rapid București) ;

a UNIVERSITATEA 
IOVA : Hoit (Progresul ------
bia). David (Progresul Golcea 
Mică), Gaboraș (Universitatea 
Cluj), Balan (Metalul 7 Noiem
brie), Dendingher (Dinamo 
Craiova), Balosu, Cosei, Dascu 
(toți de Ia Electroputere), Bo- 
soteanu (Dinamo Craiova),
Petracta. (Răsăritul Craiova),
Cantar (Metalul Craiova), Du
mitrescu (Dinamo Victoria) ;

@ JIUL : O. Popescu (Di
namo București), Enea, Hor
vath, Acs, Filip, Todea (Pre
paratorul Petriia), Gollac 
(Bere Rahova București).

Cererile de mal sus urmea
ză a fi discutate de F.R.F., 
oare va decide,

(Viitorul 
(Energia

Sereș și 
Vago-

(Me- 
Cojocaru 

, Flrcă 
Au,

CRA- 
Cora,

Al. CONSTANTIN

iQVa

ETAPA I, 19 MARTIE 1968
u, m. Timișoara — Traetoruj grașov
A.fj.A. șihiu — Chimia Făgăraș 
Electroputere Craiova — Metalul Tr, Seyerin 
Progresul Șțrehaia ------ ' "---
Victoria ■
Victoria
Minerul

COMUNICA T
ÎS ziua de 12 februarie 1968 a avui foc ședința Comite

tului F.R. Fotbal. Biroul Federal a prezentat o informare 
asupra activității desfășurate în perioada 1 august 1967— 
1. februarie 1968, Au fost adoptate o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea activității fotbalistice pentru perioada 
următoare.

De asemenea, Comitetul Federal a dezbătut proiectul de 
Statut al Federației române de fotbal,

Comitetul F.R.F. a ales în funcția de președinte, al Fede
rației române de fotbal pe tovarășul Adrian Dimitriu.

PRONOSPORT
ÎN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR

Prin Introducerea trierii cen
tralizate s-a realizat O ope
rativă remitere a premiilor, 
cîștigătorii la concurstii din 
duminica respectivă putîndu-și 
ridica premiile începîpd din 
ziua de joi a săptămînii 
mătoare.

Precizăm că participanții
obligația să păstreze talonul 
IIJ, deoarece numai în baza 
lui pot ridica de la casie
riile proprii Loto-Prpițosport 
premiile obținute.

ur

au

PENTRU IUBITORII DRUMEȚIEI

ALMANAHUL
TURISTIC 1968

• HARȚI TURISTICE INEDITE
• DOUĂ PLANȘE SPECIALE 

TRASEE LUNGI ÎN CARPAȚI Șl LOCURI DE PESCUIT 
IN JURUL BUCUREȘTIULUI

REPORTAJE, DESCRIERI DE TRASEE, NOTE DE DRUM, 
INFORMAȚII TURISTICE DIN TARA Șl DE PESTE 

HOTARE

IN 240 DE PAGINI BOGAT ILUSTRATE

• CIRCUITE AUTO SI SFATURI DE DRUMEȚIE 
• JOCURI DISTRACTIVE, UMOR

Pentru ca premiile să fie 
remise operativ, participanții 
au obligația ca — înainte de de
punerea buletinelor — să com
pleteze pe verso talonului I 
numele și prenumele (fără 
prescurtări), localitatea, stra
da, numărul, blocul, scara, eta
jul, apartamentul, raionul și 
regiunea.

Pe fiecare buletin, se vor 
trece numai datele privind un 
singur participant.

La Pronosport, un buletin se 
consideră că este completat 
regulamentar dacă are înscrise 
pronosticurile pentru toate 
meciurile prevăzute în pro- 
qrarnul concursului respectiv, 
la fiecare variantă, numărul 
concursului, numărul și felul 
variantelor depuse, totalul lor, 
suma plătită corespunzătoare 
numărului de variante jucate, 
fără nici un fel de ștersături, 
răzături, modificări etc. în 
mod identic pe cele trei ta
loane și dacă poartă ștampila 
cu simbolul unității de vîn- 
zare la care a fost depus pen
tru concurs. în caz contrar 
poate fi scos din concurs, 
anulîndu-se.

Se precizează că la stabi
lirea rezultatelor variantelor 
combinate determinant este le
cui unde a fost înscris pro
nosticul și nu semnul.

REZULTATELE TRIERII 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR, 9 ETAPA
---- FEBRUARIE 1963DIN II

• CONCURS TURISTIC CU PREMII 
IN

ALMANAHUL
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Petreanu —• o nouă spe
ranță a Rapidului — în 
acțiune printre fundașii 
Universității Cluj, l'acă 
din meciul amical dispu
tat duminică in Giulești

Foto :T. ROIBU

__; — Mureșul Deva 
Țg, Jiu — Progresul Corabia 
Caian — Minerul Anina 
Lupei;) — C.F.R, Caransebeș
ETAPA A Il-A. 17 MARTIE 1968.

Progresul Corabia — E1eetroputere Craiova 
Mureșul Deva — Victoria Călan
C.F.R, Caransebeș — U.M. Timișoara 
Tractorul Brașov — A.Ș.A. Sibiu 
Metalul Țr. Șeverin ■— Progresul Strehaia 
Chimia Făgăraș — Minerul Lupenl 
Minerul Anina — Victoria Tg. Jiu

etapa a ni-A, 24 martie ioss
A.S.A. sibiu — Metalul Tr. Severin 
Minerul Lupenl — Victoria Tg, Jiu 
Electroputere Craiova — Tractorul Brașov 
U,M. Timișoara — Chimia Făgăraș
C,F,R. Caransebeș — Minerul Anina

■ogreșul Corabia — Mureșul Deva 
etoria Călan — Progresul Strehaia

ETAPA A IV-A, 31 MARTIE 1Ș6S
floria Țg, Jiu — Chimia Făgăraș

,’Ogreșul Strehaia — Electroputere Craiova 
Motelul Tr, Șeverin — progresul Corabia 
Victoria Călan — C.F.R. Caransebeș 
u m. Timișoara — a.s.a. sibiu 
Tractorul Brașov — Minerul Lupenl 
Mureșul Deva — Minerul Anina

ETAPA A V-A, 7 APRILIE 1968
Progresul Corabia — C.F.R, Caransebeș 
Metalul Tr. Șeverin — Victoria Călan 
a.s.a. Sibiu — Mureșul Deva
Minerul Anina — U.M. Timișoara 
Chimia Făgăraș — Tractorul Brașov 
Minerul Lupeni — Electroputere Craiova 
Progresul Strehaia — Victoria Tg. Jiu

ETAPA A VI-A, 14 APRILIE 19ȘȘ
Mureșul Deva — Minerul Lupenl
C F.R. Caransebeș — Chimia Făgăraș 
Progresul Corabia — Progresul Strehaia 
Vietoria Tg. Jiu — Metalul Tr. Severin 
A.S.A. Sibiu — Minerul Anina
Victoria Călan — Tractorul Brașov 
Electroputeie Craiova — U.M. Timișoara

ETAPA A VII-A, ?J APRILIE 1968
U.M Timișoara — Metalul Tr. Șeverin 
Tractorul Brașov — C.F.R. Caransebeș 
Chimia Făgăraș — Mureșul Deva

Victoria Tg. Jiu — Electroputere Craiova 
Progresul Sțrehaia — A.S.Â. Sibiu 
Minerul Lupeni —. Victoria Călan 
Minerul Anina — progresul Corabia

ETAPA A VIII-A, 28 APRILIE 1968
Tractorul Brașov — Progresul Strehaia 
Mureșul Deva — U.M. Timișoara 
Progresul corabia — Minerul Lupenl 
Victoria Călan — Chimia Făgăraș 
Metalul Tr. Severin — Minerul Anina 
C.F.R. Caransebeș — Victoria Tg. Jiu 
Electroputere Craiova — A.S.A. Sibiu

ETAPA A IX- A, 5 mai 1968
A.S.A. Sibiu — Victoria Călan 
Minerul Anina — Tractorul Brașov 
Victoria Tg. jiu <* "....
Minerul Lupenl — Progres) 
C.F.R. CaransebeșLleoii 
U.M. Timișoara — Progresi 
Chimia Făgăraș — Metalul

ETAPA A X-A,
Electroputere Craiova — IV

Traețo: ......... .
Mureșul Deva 

il Rțrohsta 'cpu* C’
1! Corabia 
Tr, șeverin
l? MAI IȘ6S 

jsieqtropuiere craipva — MUFMU1 Pyy® 
Progresul Corabia — A.Ș.A, Sibiu 
Minerul Anina — Chimia Făgăraș 
Victoria Călan -- U-M, Timișoara 
Tractorul Brașov — Vietoria Tg. Jiu 
Metalul Tr. Severin — Minerul Lupeni 
Progresul strehaia —■ C.F.B. Caransebeș 

ETAPA A XI-A, 19 MAI 1968 
Electroputere Craiova — Minerul Anina 
Minerul Lupenl — U.M. Timișoara 

. C.F.R. Caransebeș — A.Ș.A. Sibiu 
Traetoru! Brașov — Progresul Corabia 
Chimia Făgăraș — Progresul Strehaia 
Victoria Tg. Jiu — Vietoria Călan 
Mureșul Deva — Metalul Tr. Severin

ETAPA A XII-A, 26 MAI 1868
Metalul Tr. Severin — C.F.R. Caransebeș 
U.M. Timișoara — Victoria Tg. Jiu 
Chimia Făgăraș -- Progresul Corabia 
A.S.A. Sibiu — Minerul Lupenl 
Mureșul Deva — Tractorul Brașov 
Minerul Anina — Progresul Strehaia 
Victoria Călan — Electroputere Craiova

ETAPA A XIII-A, 2 IUNIE 1968 
Electroputere Craiova — Chimia Făgăraș 
C.F.R, Caransebeș — Mureșul Deva 
Minerul Lupenl — Minerul Anina 
Progresul Corabia — Victoria Călan 
Victoria Tg. Jiu — A.S.A. sibiu 
Tractorul Brașov — Metalul Tr. Severin 
Progresul Strehaia — U.M, Timișoara

• ■ ' - • • 1 ■ •

acoperit 25 km în tim- 
1 h 00:20,0. După 56,0 s. 
compatriotul său Ver

A1

1: 49,5 variante cu 13Categoria 
rezultate

Categoria
cu 12 rezultate

Categoria a IlI-a t 4 206,5 va
riante cu 11 rezultate

a H-a : 044,3 variante

A' I r
*• ■«

DISPUTAT LA DORTMUND, 
în fața 0 7 700 de specta
tori, meciul de handbal dintre 
selecționatele masculine a’.e 
R, F. a Germaniei și U.R.S.S, 
s-a încheiat cu scorul de 
20—19 (10—9) în favoarea
gazdelor.

CEA DE-A 16-A EDIȚIE A 
RALIULUI AUTOMOBILISTIC 
de iarnă al Canadei a luat 
sfîrșit cu victoria echipajului 
Kuehne-Cady (S.U.A.) pe o 
mașină Saab. Traseul a măsu
rat 1 824 km, străbătuți în 2 
zile.

isS
MARELE PREMIU DE CICLO- 
CROS de la Stuttgart a fost 
cîștigat de belgianul Declercq, 
care a 
pul de 
a sosit 
miere.

H
ECHIPA POLONEZĂ DE FOT
BAL Gornik Zabrze, aflată în 
turneu în U.R.S.S., a jucat la 
Tbilisi cu Dinamo din locali
tate. Au învins fotbaliștii po
lonezi cu scorul de 2—1 
(1-1).

B
ÎN TURNEUL HEXAGONAL 
DE FOTBAL de la Ciudad de 
Mexico, Steaua roșie Belgrad 
și Botafogo Rio de Janeiro au 
terminat la egalitate, 2—2. 
după ce la pauză brazilienii 
au condus cu 1—0. De re
marcat că iugoslavii au ega
lat în ultimul minut dte joc. 
în clasament conduce echina 
mexicană Jalisc® cu 4 puncte, 
urmată de Botafogo, 8 puncte.

ULTIMELE MECIURI disputa
te în Cupa campionilor Ame- 
ricii de Sud la fotbal s-au 
soldat cu următoarele rezulta
te t Deportivo Caii (Columbia) 
— Estudiantes (Argentina) 1—2 
(0—0) 1 Nautico Recife (Bra-

AUTOTURISME
PRIMEȘTE In Consignație și VINDE

unitatea din București, calea Rahovei nr. 224

Zilio) Deportivo Galicia 
(Venezuela) 1—0 (0—0j; Na- 
cional (Ecuador) — Universi- 
dad Catolica (Chile) 
(2—1).

a
LA SOFIA, în meci amical de 
folbal, echipa Levșki a dispus 
cp 1—Q (1—0) de Rapid Vie
na, Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Kostov în mi
nutul 34. Au asistat 25 000 
spectatoria
ÎN CONTINUAREA turneului 
său în Europa, selecționata 
feminină japoneză de volei a 
întrecut cu 3—0 (15—7, 15—6, 
15—-7) reprezentativa orașului 
Praaa.■
REAL MADRID, cu 29 puncte 
(din 20 de etape), se menține 
lider în campionatul spaniol 
de fotbal. F. C. Barcelona, pe 
locul secund, se află la dis
tanță de 3 puncte. Ci leva re
zultate din etapa a 20-a: 
Barcelona — Valencia 1—1; 
Malaga — Eșpanol 1—0 ; Real 
Madrid — Atletica Bilbao 
0—0 ; Saragossa — Sevilla 
2—1.

TRADIȚIONALA CURSĂ CI- 
CLISTĂ de la Brignoles, des
fășurată în circuit p® distanța 
de 56 km, a revenit cunoscu
tului rutier francez Raymond 
Poulidor, cronometrat cu 
timpul de 1 h 29:51,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat în

FOTBALIȘTII ROMÂNI 
ÎNVINȘI la belem 

(BRAZILIA)
RIO DE JANEIRO 12 (Ager- 

preș). — După cum transmite 
corespondentul agenției France 
Presse, selecționata română de 
fotbal și-a continuat turneul 
In Brazilia, jucînd în orașul 
Belem cu formația Paysandu. 
Partida a luat sfîrșit cu șco- 
rul de 1—0 (0—0) în favoarea 
gazdelor.

il

Raymond Poulidor in plin efort...

ordine i Bernard Guyot, Șta- 
blinski și Berland. Jacques 
Anquetil a abandonat in al 
18-lea tur.

Particlpînd la campionatele 
de tenis ale Indiei centrale, 
(desfășurate în orașul Allaha
bad), jucătorul român Ion Ți» 
riac a cîștigat proba de sim
plu bărbați învingînd în finală 
cu 6™1, 6—2, 6—4 pe india
nul Premjit Lall. Titlul în pro
ba de dublu bărbați a fost îm
părțit între perechile Țiriac- 
Năstase (România) și Lall-Muk- 
herjea (India). Partida finală 
s-a întrerupt din cauza întu
nericului la scorul de 12—14, 
6—2, 11—11.

■
„CUPA CHALLENGE MAR
TINI" LA SABIE, desfășurată 
anul acesta la Bruxelles, a 
cîștigată de serimerul francez 
Claude Arab®. în meciul deci
siv, Arab® l-a învins cu 5—4 
pe polonezul Jerzy Pawlowski, 
învingătorul a «ferit sabla 
(care i-a permis să ebțfnă 
ceșt strălucit succes) cunoscu
tului cîntăret Salvatore Adam®, 
prezent

a
DUPĂ 
runde, 
nai de 
tinuă să conducă iugoslavii! 
Marovlci cu 6 puncte, urmat 
de compatriotul său Ivkev cu 
5‘/2 puncte, în runda a 9-a, 
Kaplan a cîștigat la Ștefan® 
si Zuckerman la ©’Kelly, 
S-au încheiat remiză partide
le : Toran — Medina : ivkov 
— Visier, Maraviai — Damia- 
novici i Pomaj Rassallm®.

la finala Martini.

CONSUMAREA a 9 
în turneul internați»- 
șah de la Malaga, «®n-



A doua 
„olandeză 

zburătoare11

Japonia-România 5-4 la hochei

Reprezentativa de hochei a ță
rii noastre a susținut aseară o 
partidă dificilă împotriva selec
ționatei Japoniei, de ca’re a fost 
întrecută cu scorul de 5—4 (3—0, 
1—3, 1—1). Dacă ținem seama 
de felul în care s-a desfășurat 
acest joc, de'■ nenumăratele o- 
cazii (cît roata carului) pe care 
și le-au creat sportivii noștri, 
pentru ca apoi să le rateze cu 
o nemaipomenită seninătate, am 
ajunge la concluzia să rezulta
tul nedreptățește echipa română. 
Dar nu există nici un fel de 
scuză pentru această înfrîngere.

Apărarea formației române în 
frunte cu Dumitraș a comis e- 
rori decisive, de care adversarii 
au profitat de fiecare dată cu 
promptitudine, iar atacul... Ce 
să mai vorbim, cu asemenea o- 
cazii nu te întîlnești decît o 
dată pe an !

Japonezii au avut o scurtă 
perioadă de dominare la înce
putul partidei, dar de la jumă
tatea primei reprize românii au 
preluat inițiativa, /tacâm, ata
căm, dar Morishima — excelent 
în acest meci — „scoate" totul. 
La două situații ofensive aproa
pe identice, jucătorii români au 
fost imediat surprinși pe contra-

a cîta oară ?) au ratat din a- 
propiere. în ultimele minute am 
avut superioritate numerică, ba 
la un moment dat chiar 5 contra 
3, dar scorul nu a mal putut fi 
modificat. Au condus corect Wi- 
king (Suedia) și Wycisk (Polo
nia).

Miercuri, echipa României va 
întilnl pe cea a Norvegiei.

Alte rezultate — Grupa A: 
CEHOSLOVACIA - R. D. G. 
10—3 (5—2, 1—0, 4—1). Au mar
cat : Horesovski 4, Nedomansky 
2, Jirik, Suchy, Kochta, Sevcik 
pentru învingători și Karren- 
bauer, Nowy, Peters pentru în
vinși ; SUEDIA - FINLANDA 
5—1 (1—0, 2—1, 2—0). Au înscris: 
Vikber 2, Granholm, Nilsson, 
Bengtsson pentru suedezi și 
Okhanen pentru finlandezi; 
S.U.A. — R.F.G. 8—1 (2—1,
4—0, 2—0) ; Grupa B : NORVE
GIA—AUSTRIA 5—4 (3—1, 2—1, 
0—2).

La primul 
mare concurs
- medalia 

olimpică 
de aur!

Hocheiștii francezi n-au putut rezista ritmului impus dumi
nică seara de cei austrieci, in partida disputată în cadrul grupei 
B. Victoria Austriei, cu 5—2 (și nu 0—0, cum greșit a apărut luni 
in ziarul nostru) a fost cu totul meritată.

In foto: Apărarea franceză încearcă să oprească un atac 
al austriacului Weinaartner.

Telefoto: U.P.I. — AGERPRES

năpustit din nou La atac, și 
pentru a treia oară... o greșeală 
de apărare ne-a costat un gol 
realizat de Ito (0—3).

Repriza secundă ne-a aparți
nut categoric. Liniile de atac au 
fost mai incisive și au reușit să 
străpungă zidul advers. Florescu 
(min. 26), Pană (min. 27) și G. 
Szabo (min. 31) au restabilit e-

I. Szabo au ratat cu o ușurință 
inadmisibilă. In schimb Ito nu a 
greșit ținta la o învălmășeală 
în fața porții lui Dumitraș 
(3—4). In ultima parte a meciu
lui au mai înscris Iwamoto 
(min. 41), și din nou Pană (min. 
45), iar Calamar și Florescu (oh,

GRUPA A

U.R.S.S. 4 4 0 0 36— 3 8
Cehoslovacia 4 4 0 0 24— 8 8
Suedia 4 4 0 0 19—10 8
Canada 4 3 0 1 23— 8 6
S.U.A. 5 1 0 4 16—23 2
Finlanda 4 1 0 3 9—19 2
R.F.G. 5 0 0 5 3—33 0
R.D.G. 4 0 0 4 5—35 0

GRUPA B

Iugoslavia 2 2 0 0 11— 1 4
România 3 2 0 1 14—10 4
Japonia 3 2 0 1 10— 9 4
Norvegia 3 2 0 1 9—9 4
Austria 4 10 3 11—16 2
Franța 3 0 0 3 6—16 0

I alega și prietena mea Carry (n.r. Carolina 
î î Geyssen) a deschis pîrtia spre medaliile 
olimpice de aur; este rindul meu s-o urmez. 
Trebuie să ciștig numaidecit locul 1 în proba 
de fond a Olimpiadei. Nu știu dacă peste 4 ani 
voi mai fi capabilă să iau din nou startul la 
Jocurile Olimpice și doresc foarte mult ca in 
vitrina mea cu trofee spertive să strălucească 
și medalia olimpică de aur" — acestea au fost 
cuvintele cu care ne-a întîmpinat luni diminea
ță Johanna Schut, patinatoarea olandeză care 
în clasamentele probelor precedente disputate 
apăruse o singură dată mai în față, pe locul 
12 la 1 500 m. Dar aceasta, se pare, a fost o 
tactică pe care a adoptat-o sportiva olandeză 
pentru a urca pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic.

La drept vorbind, mulți scontau succesul Jo- 
hannei Schut. La campionatele mondiale de la 
Helsinki ea cîștigase net această probă, iar 
locul 2 la multiatlon era o „carte de vizită" care 
o recomanda cu prisosință. Tînăra funcționară 
de 23 de ani din orașul Appeldom (1,70 m, 
67 kg) a repurtat la Grenoble cel mai mare 
succes din cariera ei sportivă: medaliei de 
aur i se alătură performanța excepțională în 
care ea a obținut victoria, care reprezintă un 
nou și valoros record mondial și olimpic.

I on lstad, Olav Jordet, Ragnar Tveiten — 
aceștia au fost sportivii asupra cărora 

antrenorii norvegieni s-au oprit „cu ochii în
chiși" pentru proba de biatlon. In ce privește 
ocupantul locului al patrulea s-au purtat destul 
de multe discuții, iar șansa a surit in cele din 
urmă lui Magnar Solberg. Mulți s-au opus aces
tei selecționări, dar specialiștii și-au susținut 
pînă la capăt punctul de vedere, argumentîn- 
du-l prin calitățile excelente de trăgător ale M 
Solberg.

Și astfel, polițistul din Trondheim (în virstă 
de 31 de ani, 1,80 m, 68 kg) a plecat să ia star
tul la cea de a X-a Olimpiadă albă, de fapt 
prima lui mare competiție internațională. Epilo
gul este deja cunoscut. Magnar Solberg i-a în
trecut nu numai pe colegii săi de echipă, ci și 
pe toți ceilalți ași ai probei. Firește, așa cum 
era și de așteptat, tirul a fost atu-ul lui prin
cipal, Solberg numărîndu-se printre puținii con
cur enți care au terminat cursa fără penalizări. 
Nu e mai puțin adevărat ci, plednd al treilea, 
el s-a comportat de data aceasta bine și ca 
fondist.

„Niciodată nu m-aș fi gindit că voi putea de
veni campion olimpic. Și iaiă-mă învingător !“ 
— declară sincer campionul olimpic de 31 
de ani.

Și biatlon ul s-a încheiat
cu un învingător ncscontat

atac și, în min. 13, scorul a de
venit 2—0 pentru Japonia (autor: 
Okajima). Hocheiștii noștri s-au

galitatea, readucînd speranțe în 
tabăra românilor. Pentru puțin 
timp însă, deoarece Pană și Clasamentul (neoficial)

pe medalii și puncte
hhhsshh

10 CONCURENTE SUB RECORDUL OLIMPIC

C. CARABELA

(Urmare din pag. 1)

(numărul de start 3), cotat drept 
cel mai slab om din echipa Nor
vegiei. Pe locul secund a ter
minat cursa sovieticul Tihonov 
(care s->a afirmat cu prilejul 
concursului internațional din 
anul 1967, de ia Predeal, pe care

ciștigat), de asemenea consi
derat „omul nr. 4“ în lotul 
U.R.S.S., Tihonov a avut însă 
numărul de start 1... Nume mari, 
ca sovieticul Mamatov (campion 
mondial) cu numărul de start 
58, norvegianul lstad (de aseme
nea fost Campion mondial) cu 
numărul de start 42. sau suede
zul Petrusson (numărul de start 
24), precum și alțl favorlți, au 
plătit tribut neșansei in tragerea 
la sorți a ordinel de plecare, 
clasîndu-se pe locuri ce nu re
flectă adevărata lor valoare.

Este, credem, și căzui repre
zentanților noștri. Vilmoș (număr 
de start 26) a fost șl el dezavan
tajat de starea zăpezii, dar nu 
e mai puțin adevărat că la ne
șansa „loteriei" s-a adăugat tra
gerea foarte slabă (de doua ori 
cîte 3 minute penalizare la po
ziția culcat!). Carabela, cia de 
obicei foarte bun la tragere (0 
minute penalizare), a mers apro
ximativ la valoarea lui în cursa 
de fond, ceea ce l-a șl clasat pe 
un loc scontabil. Și ceilalți doi 
concurenți din țara noastră, 
Cimpoia și Bărbășescu, au fost 
handicapați de zăpada grea. Re
amintim insă că toți biatlonlștil 
noștri capotează de cîte ori dau 
de astfel de zăpadă, care, la 
urma urmei, e aceeași pentru 
toată lumea. Pentru viitor, deci, 
se cere acumulat un oarecare ex
cedent de forță. Iar pentru vi
itorul Imediat, în speță ștafeta, 
așteptăm un rezultat mai bun: 
pe distanță mai mică alergarea 
în forță le este șl lor accesi
bilă...

m 
s-a

Cursa de fond pe 3 000 
rezervată patinatoarelor 
desfășurat în condiții atmosfe
rice neprielnice. Luni diminea
ța pe „Inelul de gheață" din 
parcul Paul Mistral a plouat,

^4$

negru a căzut în cer
cul roșu.

★
La Alpe d*Huez a 

■fost programată pentru 
mîine o competiție in
ternațională de „balai 
balon!t pe 
nou sport. Ea 
o oră. Vor 
două echipe 
jucători 
țări.

din

gheață, un 
va dura 
participa 
de șase 

diferite

ir
austriacă de 
care fac par-

din Paris care s-a ocu
pat de organizarea 
programelor cultural- 
artistice din Grenoble, 
nici o fotografie nu a 
fost 
riștii 
scoși

Încă înaintea star
turilor olimpice cîțivta 
sportivi s-au accidentat 
în antrenamente. De 
la începutul probelor 
numărul celor răniți 
mai mult sau mai pu
țin grav s-a ridicat 
simțitor. Un exemplu 
edifiaator ; într-o sin
gură zi s-au înregis
trat 9 accidente în 
trecerile olimpice.

iz
Sovieticii sînt foarte 

satisfăcuți de organi
zarea Jocurilor Olim
pice — iată concluzia 
redactorilor Buletinu
lui de actualități edi
tat de Biroul de presă 
al Jocurilor Olimpice, 
care au purtat o discu
ție cu șeful delegației 
sovietice, Pravdin. A- 
cesta a calificat com
petițiile drept „un 
mare exemplu de or
ganizare, atît în ce pri
vește primirea, cît și 
instalațiile sportive, 
condițiile de cazare, 
distracțiile".

Trebuie spus — adau
gă autorul articolului 
— că sportivii sovie
tici s-au dovedit la 
rindul lor a fi foarte 
disciplinați 
toate ' ' 
directivele 
ganizatorii 
limvice.

culoarea 
limipice.

de 
și

fața 
îndrumările 

date de or- 
Jocurilor O-

★
primei man- 

uriaș, 
sărit 

și au 
coboare în 

interiorul cercurilor o- 
llmpice desenate pe te
renul de aterizare. 
Unul dintre ei era 
chiar campionul Fran
ței; dc aceea parașuta 
sa era tricoloră. Cei
lalți aveau parașute în

1 mintea 
șe a slalomului 
6 parașuliștl au 
de la 1200 metri 
reușit să

cercurilor o- 
Poate pentru 

a aduce un omagiu lui 
Stendhal, care a copi
lărit aici, parașutistul 
roșu a căzut în cercul 
negru, iar parașutistul

EcMpa 
schi, din 
te Olg\a. Pali, campioa
nă olimpică șt Christi 
Haas, a asistat dumi
nică seara la spectaco
lul muzical susținut de 
Johnny Halliday. Sim. 
bălă seara, intr-un 
restaurant din Greno
ble, Halliday a avut 
surpriza de a-și rein- 
tilni mama : ei au ră
mas împreună toată 
seara șl, la cererea a- 
nimatorilor grupului

făcută, toți zia- 
fiind politicos 

afară.

★
Americanii au început 

să se inspire din 
„moda fmneeză11 ? Tot 
ce se poate, pentru că 
în blocul cu nr. 
două așternuturi 
pat au fost găsite tă
iate în bucăți, sporti
vele respective îneer- 
cînd să-și croiască sin
gure... mini-juppe-uri.

★
Japonezii își pregă

tesc singuri masa in 
bucătăria apartamen
telor in care locuiesc. 
Bineînțeles, orezul ră- 
mine și aici principa
lul lor fel de mine are.

S 
de

dar instalațiile moderne frigo- 
tehnice au menținut gheața 
destul de elastică, propice rea
lizării unor excelente perfor
manțe.

Olandeza Johanna Schut a 
reușit să aducă a doua meda
lie de aur pentru țara ei. Tre
buie arătat că învingătoarea a . 
fost favorizată de sorți: a a- 
lergat în prima pereche cînd 
condițiile atmosferice au fost 
mai bune. Rezultatul realizat 
de Johanna Schut este de-a 
dreptul excepțional: 4:56,2 — 
record mondial și olimpic. 
Timpul olandezei n-a lăsat spe
ranțe adversarelor. Următoare
le candidate la titlu au fost în
vinse la diferențe apreciabile. 
De exemplu, a doua clasată a 
realizat un timp cu aproape 4 
secunde mai slab decît campi
oana olimpică. în general însă 
performantele sînt bune : pri
mele zece clasate au realizat 
timpuri superioare recordului 
olimpic (5:14,9) al Lidiei Skob
likova de la Innsbruck, 1964. 
Acum, Lidia Skoblikova 
clasat pe locul 6.

Cu această probă s-au 
cheiat întrecerile feminine 
patinaj viteză.

Ocupind locul doi in 
clasament, după figurile 
impuse, perechea sovie
tică Tatiana Juk — 
Aleksandr Gorelik își 
face o reintrare 
cabilă în arena 

competiții ale 
Telefoto :
U.P.I.—AGERPRES

remar- 
marilor 
gheții

(după 15 probe)

Tara
AUB 1

ARGINT' BRONZ IV 1
1

V j VI ’ Total
pun

NORVEGIA 2 2 1 2 - 2 35,5
FRANȚA 2 2 — 1 1 - 29

OLANDA 2 1 2 - 2 - 31
ITALIA 2 - - - 2 1 19
S.U.A. 1 3 1 1 1 1 29
FINLANDA 1 2 1 3 3 3 38,5
U.R.S.S. 1 2 1 1 2 4 32

AUSTRIA 1 1 3 3 2 1 38
R.F.G, 1 1 — - - - 12
SUEDIA 1 — 1 1 1 1 17

CEHO
SLOVACIA 1 — 1 1 — 14

ELVEȚIA - 2 1 - - - 14

R.D.G. - 1 1 - - — «
ROMANIA - - 1 - - 4

POLONIA - — - 1 - 1 4

ANGLIA - i ”■ - 1 — 1 1 3

1 UNGARIA — 1 - — i — i - 1 1

s-a

în
de

S In acest clasament neoficial am atribuit pentru 
puncte, locul II — 5 puncte, locul III — 4 puncte ș.a.m.d.

KILLY LA A DOUA VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

start. Valorile s-au stratificat 
însă în orice caz. Despre Killy 
— nici n-avem ce mai spune : 
el a fost... Killy. Elvețianul Fa
vre, secund ieri, a rămas se
cund în final. Austriacul Mes
sner a cucerit însă medalia de 
bronz în dauna simpaticului Guy 
Periilat. Americanul Kidd vă
dește o putere de refacere ex
traordinară, iar cea de a treia 
probă alpină, slalomul special, 
pare a fi numai bună pentru 
a-i pune în valoare calitățile.

Decepții... confirmate : Nen
ning, Schranz, Giovanoli, Brug
gmann. Francezii Mauduit și Or- 
cel n-au mal avut resurse pen
tru menținerea în plutonul „ste
lelor". în schimb, italianul

iuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiimiiînniiii,

Cronici și comentarii
de Ia trimișii noștri speciali 

Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

Piazzalunga s-a „stabilit" și pro
mite să-și valorifice la „special" 
tehnica, reamintindu-le comen
tatorilor prezenți că la Portillo 
un compatriot de-al său, Seno- 
ner, a făcut furori.

Pînă una alta, marea bătălie 
franco-austriacă pare a-și încli
na balanța victoriei spre gazde. 
Dar mai avem de așteptat și de 
urmărit două probe feminine și 
una masculină, așa că scorul 
e departe de a fi definitivat.

Tinerii noștri reprezentanți, 
Dan Cristea (locul 49 cu timpul 
de 3:51,64) și Dorin Munteanu 
(locul 55 — 3:54,96) s-au stră
duit să facă față. Deocamdată, 
însă, 
(chiar 
etern 
start 
F.I.S.) 
mentul marilor competiții inter
naționale.

valoarea lor absolută 
scăzind procentul cuvenit 
incriminatului număr de 
determinat de punctajul 
e cea de mijloc în clasa-

INDIVIDUAL — 20

au ocupat urmă-

V BIATLON

[ O SLALOM
BĂRBAȚI,
MANȘA A

URIAȘ,
II-A (12 II)

Kidd (S.U.A.)

(R.D.G.) 1 h 21:37,7 (3), 11. 
(Norvegia) 1 h 
12. Teo Merkel

După cum s-a mai relatat, Olimpiada atrage ca un magnet marile ve
dete ale ecianului. lat-o pe aclrila italiană Virna Lisi pozlnd fotoreporte
rilor alături de schiorul austriac Heini Messner.

Tiparul: l, P. .Informația’ str. Brezolanu 23—25,

Canadianca
Greene, 
„Cupei 
startul
în proba de slalom spe
cial.

Nancy 
câștigătoarea 

mondiale “ ia 
la Chamrousse

învingătorii de acum...
17 veacuri

In timp ce ecranele televizoare
lor și fotografiile ziarelor prezintă, 
în flecare zi, noii campioni olim
pici, în Sala de expoziții de la 
gara din Grenoble pot fi văzuți 
s,Atleții învingători88 — un mozaic 
datînd din secolul ni e n. si 
descoperit acum doi ani iîngă 
localitatea Vienne.

> REZULTATE TEHNICE • REZULTATE TEHNICE ©

1. MAGNAR 
(NORVEGIA) 1 h 
penalizări) — campion 
pic ; 2. Alexandr
(U.R.S.S.) 1 h
3. Vladimir
(U.R.S.S.) 1 h
4. Stanislaw Szczepaniak (Po
lonia) 1 h 18:56,8 (1), 5. Arve 
Kinnari (Finlanda) 1 h 19:47,9
(2) ; 6. Nikolai Puzanov
(U.R.S.S.) 1 h 20:14,5 (3); 7. 
Viktor Mamatov (U.R.S.S.) 
1 h 20:20,8 (1); 8. Stanislaw 
Lukasz.czyk (Polonia) 1 h 
20:28,1 (4); 9. Kalevi Văhă- 
kyla (Finlanda) 1 h 20:56,5
(3) ,- 10. Horst Koschka

SOLBERG 
13:45,9 (0 

olim- 
Tihonov 

14:40,4 (2) ; 
Gundorțev 

14:40,4 (2) ;

Jon lstad
21:43,1 (2);
(R.F.G.) 1 h 22:10,5 (4). Spor
tivii români
toarele locuri: 14. C. Cara
bela 1 h 22:52,2 (0) ; 22. Gh. 
Vilmoș 1 h 26:07,3 (6) ; 23. Gh. 
Cimpoia 1 h 26:36,5 (1) ; 29. N. 
Bărbășescu 1 h 28:05,3 (4). Au 
participat 60 de concurcnti.

I.
1:46,46 ;
(Franța)
Messner
Gerhard
1:47,1/ : 5. Guy Periilat (Franța)

William
2. Jean-Claude Killy 

1:46,54 ;
(Austria) 1:46,67 ;

Nenning

3. Heinrich
4.

(Austria)

1:47,28 ; 6. Dumeng Giovanoli 
(Elveția) 1:47,42; 7. Bernard Or- 
cel (Franța) 1:47,49; 8. Willy 
Favre (Elveția) 1:47,56; 9. Karl 
Schranz (Austria) 1:47,80 ; 10. Ja
mes Heuga (S.U.A.) 1:48,43 ; 11. 
Bruno Piazzalunga (Italia) 
1:48,57 ; 12. Edmund Bruggmann 
(Elveția) 1:48,91.

CLASAMENT FINAL : 1.
JEAN-CLAUDE KILLY (Franța) 
3:29,28 — campion olimpic; 2. 
Willy Favre (Elveția) 3:31,50; 3. 
Heinrich Messner (Austria) 
3:31,83; 4. Guy Periilat (Franța) 
3:32,06 ; 5. William Kidd (S.U.A.) 
3:32,37 ; 6. Karl Schranz (Aus
tria) 3:33,08 ; 7. Dumeng Gio
vanoli (Elveția) 3:33,55 ; 8. Ger
hard Nenning (Austria) 3:33,61 ; 
9. Georges Mauduit (Franța) 
3:33,78; 10. James Heuga (S.U.A.)

3:33.89 ; 11. Bruno Piazzalunga 
(Italia) 3:34,52 ; 12. Edmund
Bruggmann (Elveția) 3:3!,91.

O PATINAJ VITEZA
FEMEI, 3 000 M (12 II)

1. JOHANNA SCHUT (Olan
da) 4:56,2 — record mondial și 
olimpic; 2. Kaija Mustărie,n
(Finlanda) 5:01,0 ; 3. Christina
Kaiser (Olanda) 5:01,3 ; 4. Kaija 
L. Keskivitikka (Finlanda) 
5:03,9 ; 5. Wilhelmina Burgm< i- 
jer (Olanda) 5:05,1 ; 6. Lidia Sko
blikova 
Christina 
5:09,8 ;

(U.R.S.S.) 5:08.0 ; 7.
Lindblom (Suedia)

8. Anna Sablina 
(U.R.S.S.) 5:12,5 ; 9. Sigrid Sund- 
by (Norvegia) 5:1.3,3 : 10. Jeanne 
Ashworth (S.U.A.) 5:14.0: 11.
Jeanne Omelenciuk (S.U.A.) 
5:15,0 ; 12. Lasma Katmi •■'te’
(U.R.S.S.) 5:16,0.
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