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campioană absolută

minime

„campioana zig-zagului“. ® Danzer

Tragi-comedia descalificărilor la săniuțe

de hochei • Clasamentele la zi

Erhard Keller (R. F. a Germaniei), unul din marii 
probei de 500 m

favoriți ai

V

IN-Bild

Schwartz Pera, la diferențe

® Turneele

Inelul de

iși așteaptă
Politicoși și amabili, așa cum 

cuvine să fie orice spor
tiv, alergătorii pe gheață au 
lăsat întîietate pe inelul de 
viteză din parcul „Paul Mis
tral" colegelor lor de specia
litate, patinatoarele. Acum 
este rîndul lor să intre pe 
pista lucie, pentru a desemna 
pe campionii olimpici de pa
tinaj viteză.

Este una din competițiile 
cele mai interesante, mai e- 
chilibrate și mai deschise sur
prizelor, din cite au stat sub 
semnul celor 5 cercuri, la ac
tuala ediție.

în primul rînd, cu justificat 
interes este așteptată reintra
rea olandezilor — în frunte cu 
Cornelius „Kees" Verkerk, 
Ard Schenk și Peter Nottet —• 
marii învinși ai recentelor 
campionate europene de la 
Oslo. Cel puțin Verkerk este 
decis să-și ia revanșa, după 
cum a arătat ultimul test pre- 
olimpic de la Davos, unde ac
tualul campion mondial s-a 
clasat primul la multiatlon. 
Redutabili, ca totdeauna, se 
prezintă nordicii. Capul lor de 
coloană este norvegianul Fred 
Anton Maier, noul campion al 
Europei, secondat îndeaproape 
de compatriotul său Svein- 
Erik Stiansen, penultimul per
former mondial al multiatlonu- 
lui (acum în posesia vest-ger- 
manului G Traub). Dar nu 
este de neglijat suedezul 
Johny Nilsson, cel care îm
plinește la Grenoble 25 de 
ani și aniversează 5 ani de

campionii

a fondului feminin

gheafă

cind a cucerit primul său tit
lu mondial.

în fine, performantele pot 
veni și de la reprezentanții 
U.R.S.S., care au deplasat un 
lot impresionant de concurenti 
la toate cele patru probe din 
program (500 m, 1500 m, 5000 
m, 10 000 m). Cităm pe „ve
teranul" Evgheni Grișin — de 
patru ori campion olimpic — 
Ants Antson, fost și el cîști- 
găter la Innsbruck, Anatoli Le
peșkin, Valeri Muratov, 
ieri Kaplan, Boris Guliaev.

In așteptarea 
țiului neoficial de 
„Miss Olimpiada", 
excelenta fondistă 
suedeză Toini Gus- 
tafsson a mai cuce- 

un.ul. înscris însă 
foile de arbitraj, 
de campioană și 

cursa 
fost, 

privințe, 
victoriei 
10 km. Aci, deși ta
tonată destul de a- 
proape de sovietica 
Kulakova pe lista 
celor mai buni timpi, 
Gustafsson a 
net detașată 
și siguranță, 
nînd proba 
decontractată, 
pată. O 
minune a naturii...

Prin această a 
doua .victorie olimpi
că, Toini Gustafsson

de 5 km. 
în multe 

antiteza 
sale de la

părut 
ca slil 
termi- 
foarle 
proas-

adevărată
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CURSA DESCALIFICĂRILOR SI A TRIUMFULUI MARIELLEI
mai bun

Pasionantă, trepidantă, cu 
surprize pe parcurs, iată cî
teva din caracteristicile pro
bei feminine de slalom spe
cial, desfășurată, în prezența 
unui public cifrat la cîteva 
mii de persoane, în splendida 
stațiune Chamrousse.

După prima manșă tabela 
electronică ilustra o ierarhie 
cu totul neobișnuită în schiul 
alpin: în primele 6 locuri 
aflau 4 reprezentante 
S.U.A. și doar cîte una
Franței și Canadei, Austria 
fiind total absentă. De fapt 
însă doar una dintre ameri
cance conta în clasament 
(Judy Nagel, tînăra de 16 ani,

se 
ale 
ale

înregistrată 
timp),
Fortna, Cutter) fiind descali
ficate de arbitri pentru scă
parea unor porți.

în manșa a doua, Nagel a 
suportat și ea neșansa com
patrioatelor sale, astfel că în 
lupta pentru titlu au rămas 
doar Marielle Goitschel și 
Nancy Greene. într-un ritm de 
cursă masculină, Goitschel 
luptă cu disperare pentru fie
care sutime de secundă și 
obține 45,59. După ea, talen
tata Greene manifestă mai pu
țină forță, dar are mai multă 
cursivitate și realizează cel 
mai bun timp în manșă: 44,70, 
insuficient însă pentru cuce
rirea titlului olimpic care re
vine Mariellei Goitschel, evi
dent hotărîtă să se reabiliteze 
după eșecul suferit la cobo
rîre.

Marea surpriză a fost pro
dusă de austriece. Pentru pri
ma dată în istoria schiului al
pin, Austria nu are nici o re
prezentantă în primele șase 
locuri la slalom special. Azi, 
la Chamrousse. Gertrude Gabl

cu cel 
celelalte trei (Allen,

a abandonat în mașa I, iar Ol
ga Pall, Brigitte Șeywald și 
Bernadette Rauter. au ocupat 
locuri modeste față de pres
tigiul schiului austriac, a că
rui criză devine tot mai evi
dentă. Cu totul remarcabilă 
este performanța englezoaicei 
Gina Hathorn (locul IV) care 
cu cîțiva ani în urmă, la un 
concurs desfășurat la Poiana 
Brașovului, se lupta de la 
egal cu junioarele noastre. 
Comentariile sînt de prisos...

Cîteva date tehnice despre 
cursă: pista a măsurat 425 m, 
cu o diferență de nivel de 156 
m. Prima manșă (marcată de 
austriacul H. Gamon) a avut 
56 de porți, iar a doua (mar
cată de francezul C. Beran- 
ger) a avut 57 de porți. în 
ambele manșe au coborît ca 
deschizătoare Christine Goit- 
schel-Beranger (campioană o- 
limpică la slalom special în 
1964) și Christi Haas (cam
pioană olimpică la coborîre 
în 1964). Au luat startul 49 
de concurente, dintre care au 
încheiat cursa 31; 6 au aban
donat, 12 au fost descalificate.

Bărbați, 4x10 km

Bărbați, 500 m

Ora 23.iO

ora 13—15,30

Finlanda

România

Autrans 
ora 9

Stade de glace 
ora 8,30—16

Bărbați, 
figuri impuse

Inelul de gheață 
ora 11—12,30

Stade de gîace 
ora 17

Killy, Perillat (Franță), 
Huber (Austria)

Stade de glace
ora 21—24

Pati'i. Municipal 
ora 21.30

Gray (S.U.A.), Keller
(R.F.G.), Lepeșkin
(U.R.S.S.)

Danzer, Schwartz 
(Austria), Wood (S.U.A.)

Belousova — Protopopov 
(U.R.S.S.), Juk—Gorelik 
(U.R.S.S.), Kauffmann — 
Kauffmann (S.U.A.)

Bărbați, slalom special, chamrousse 
eliminatoriu

Grupa A
R.D.G. — Finlanda
Grupa B
România — Norvej

Suedia
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Norvegia, U.R.S.S.,

, Perechi, figuri 
libere

egalează performanța 
Klavdiei Boiarskih. 
care-și înscrisese și 
ea de două ori nume
le pe lista campioane
lor de la Innsbruck. 
Șchioapele sovietice 
au fost principalele 
adversare ale învin
gătoarei. Ele au ur
cat pe următoarele 
două trepte ale po
diumului de premie
re. Campioana mon
dială Alevtina Kolci- 
na trebuie să se 
mulțumească doar cu 
locul 
bine 
de 
rea
marcat 
două medaliate de 
la 10 km. norvegie- 
nele Berit Moerdre 
și înger Aufles, ter
mină acum pe 
locuri în pluton.

S-a mers tare, pe 
o pistă înghețată 
(—6 grade), uneori 
luminată de soarele 
ivit dintre nori, 
care n-a influențat, 
totuși, negativ coefi
cientul de alunecare 
al zăpezii 
Autrans.

trei, la mai 
de 3 secunde 
cîștigătoa- 
cursei. De r?- 

că celelalte
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Porțile slalomului uriaș au rămas în urmă. Cei mai rapizi, cei mai dibaci dintre 
adversarii lor își savurează succesul. Dublul medaliat cu aur, Jean-Claude 
(centru), împreună cu următorii clasați, Willy Favre și Heini Messner, salută publi

cul care îi aclamă

Killy
I
I

în clipa cînd aceste rîn
duri vor ajunge sub o- 
chii cititorilor, hocheiul 
va fi cunoscut ia Gre
noble una din primele 
sale zile de adevărată 
sărbătoare, pentru că, la 
acea oră, fără a sub

estima celelalt,? competiții din programul 
încă neepuizat al jocurilor, sportul cu 
crosă și puc va deține fără contracan
didat capul de afiș pînă la încheierea 
totală a marii reuniuni polisportive din 
Franța. Acest joc, de departe cel mai di
namic și spectaculos dintre toate spor
turile de echipă, presupune viteză de 
deplasare și acțiune, manevrarea cro- 
sei cu îndemînare, forță și subtilitate 
atît în patinaj cît și în conducerea și 
expedierea pucului spre poartă, fiecare 
acțiune trebuind să se încheie cu pase 
și șuturi în scopul marcării de goluri.

Această disciplină sportivă este prin
tre puținele care nu s-au născut în Eu
ropa, ci a fost importată, acordarea ei 
cu gustul și temperamentul continentu
lui nostru fâcîndu-se în ciuda insucce
selor catastrofale ale începutului (re
amintim că în urmă cu 40 de ani Ca
nada învingea Cehoslovacia cu 30—0, 
pe Suedia cu 22—-0 și pe Elveția cu 
33—0). Origina hocheiului este încă 
disputată și insuficient lămurită. Indi
enii din Ontario foloseau în jocul lor 
bastoane îndoite la capăt dar canadi
enii își revendică paternitatea întrucît 
în noaptea de Crăciun a anului 1855, 
ostași ai lui Royal Canadian Riffles, 
împărțiți în două grupe, și-ar fi dis
putat, se pare, primul meci de hochei, 
soldat cu multi răniți. Din 1875, de cînd 
au început să-l practice studenții de la 
Universitatea McGill, el a început să 
aibă reguli mai stricte.

Este însă cert că hocheiul aparține 
noului continent. Dar acest sport s-a 
adaptat condițiilor pe care i le-a oferit 
Europa, deși regulile sale sînt aceleași 
ca și în Canada, unde e! reprezintă 
sportul național al acestei țări, fapt care 
poate explica în mare măsură nu numai 
răspîndirea sa acolo, ci și profesionali
zarea lui. Dezvoltîndu-se pe alte baze, 
hocheiul practicat cu fervoare în Suedia, 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Polo
nia, Republica Democrată Germană, 
Finlanda, Elveția (și acum, în urmă, în 
Iugoslavia, Africa dc Sud, Australia si 
Japonia) a început să capete calitate de- 
pășindu-l pe cel canadian nu o singură 
dată. Acest fapt i-a determinat pe res
ponsabilii hocheiului de dincolo de O- 
cean să renunțe la ignorarea fraților 
mai tineri din Europa și, din 1964, să 
recurgă la echipe naționale care să re
prezinte la cea mai înaltă valoare spor
tul național al țării arțarilor.

în prezent, rivalitățile sînt deschise în
tre mai multe formații, printre care Uni
unea Sovietică, Suedia, Canada și Ce
hoslovacia. în ceea ce ne privește, ora 
hocheiului ne găsește în afara disputei 
pentru primul loc al grupei B, la care 
speram și la care aveam dreptul, 
ales în absența echipelor Poloniei, 
trasă din turneu chiar 
gurarea lui, și acelei 
derale a Germaniei, 
grupă superioară. Este 
tristă, fiindcă echipa 
cută în seră din cauza absenței unei 
baze materiale necesare obținerii cali
tății, îmbătrînită și obosită, a ajuns, 
după părerea noastră, încă de acum un 
an, de la Viena, să-și fi exprimat valoa
rea maximă pe care nu o mai poate 
repeta. Acesta este adevărul și el tre
buie consemnat ca atare. Peste numai 
doi ani, în 1970, vom găzdui, după cum 
ați aflat, desigur, din ziarul nostru, un 
dublu campionat mondial, al seriilor B 
și C, unul dintre ele, probabil, într-o sta
țiune de munte, poate Poiana Brașov. 
Doi ani pentru pregătirea unei echipe 
noi, de aceeași valoare, reprezintă un 
termen prea scurt. Dar același interval 
de timp este uriaș pentru a susține popu
larizarea mai largă, nu numai în Bucu
rești, a sportului cu crosa și pucul. Un 
campionat al lumii, fie chiar și al unor 
serii secundare, poate însemna un revi
riment fericit. Se pare că o demonstra
ție de acest gen ne-au făcut-o actualele 
Jocuri Olimpice de la Grenoble, care 
au răscolit ambiții nesfîrșite, dar și re
zerve materiale ale tării gazdă pentru 
discipline mai puțin populare ca bobul, 
hocheiul, săniuțele, probele nordice, să
riturile de la trambulină. Hocheiul tră
iește acum la Jocurile Olimpice ora de 
foc a unei meritate popularități mon
diale. Regretînd că nu participăm la 
ea, să nu lăsăm să treacă acea oră 
care ne-a fost destinată nouă peste doi 
ani. Să muncim pentru a o trăi intens, 
util și sărbătorește.

Emanuel VALERÎU

mai 
re- 

înainte de inau- 
a Republicii re
calificată înfr-o 

pentru noi o oră 
aflată aci, 

absenței unei
eres-

Telefoto — U.P.I. Agerpres

Grenoble, 13 februarie
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Derriere a fațade.»
Pasionantul duel din probele alpine de schi dintre concu- 

renții francezi și cei austrieci continuă și este urmărit, aci la 
Grenoble, cu mult interes. Zilnic, paginile marilor cotidiene 
franceze inserează interviuri și comentarii pe această temă, 
despre care se poate spune că este, într-adevăr, la ordinea 
zilei. Pînă în clipa în care așternem aceste rînduri pe hîrtie, 
adică în ziua în care se desfășoară proba de slalom special 
femei, scorul în disputa schiorilor francezi și austrieci este 
favorabil reprezentanților țării gazdă. Cele două victorii ale 
lui Jean-Claude Killy, omul cel mai căutat de gazetari și de 
amatorii de autografe, locurile, secunde ocupate de Guy Peril
lat și de Isabelle Mir (sau așa cum o alintă toți francezii „Mi- 
rabelle") au dat școlii franceze de schi un serios avans asupra 
celei austriece.

Am fost printre cei cîțiva 
gazetari care au avut prile
jul să poarte o discuție cu 
principalii realizatori ai aces
tor succese. Și cînd vorbim 
de succese, considerăm ne
cesar să amintim cititorilor 
noștri că sc iorii francezi nu 
sini o surpriză la aceste Jocuri 
Olimpice și că victoriile lor 
de Ja Innsbruck și, mai ales, 
de la campionatele mondiale 
de la Portillo au situat Fran-

ța pe locul întîi în ierarhia 
schiului alpin mondial. I.a 
Grenoble este vorba doar de 
o confirmare, cu atît mai to
nică pentru înfocații iubitori 
ai acestui sport din Franța, cu 
cît reprezentanții lor nu au 
strălucit de 
premergător 
pice

Acesta este 
tru care, în 
cutam cu

loc în sezonul 
Jocurilor Olim-

si motivul pan
sea ra cînd dis- 

1IONORE BON-

NET, directorul tehnic al e- 
chipei Franței, și cu RENE 
SULPICE, antrenorul lotului 
masculin, cîteva clipe după 
fastuoasa și entuziasta pre
miere a lui Jean-Claude Killy, 
ei erau foarte fericiți.

— In sfîrșit, Jocurile au 
început și au început bine, a 
exclamat Rene Sulpice luîn- 
du-1 afectuos de braț pe bă- 
trînul Honcre Bonnet. Aces
ta din urmă este socotit drept 
principalul realizator al sui
tei de victorii înscrise în car
tea de aur a schiului francez 
în ultimii ani. Un om mă
runt, care a avut un infarct 
cardiac, cu o față brăzdată 
de cute, un om sever, adept 
al unei discipline de fier. El 
l-a descoperit pe Killy cînd 
acesta avea doar 14 ani, in
tuind marile lui calități.

— Jean-Claude — ne măr
turisește Bonnet — e dove
dit de la prima cursă că 
este un schior de geniu...

— Scuzați, întrerupe un ga
zetar francez, ce înseamnă 
geniu la schi ?

— Cum să vă 
greu de explicat 
vinte experiența 
viață întreagă în prospecta
rea și șlefuirea geniilor în 
schi. Totuși, să încerc. Ima- 
ginați-vă că într-o școală e- 
xistă zeci de elevi care își 
fac temele cu conștiinciozita
te, care dau răspunsuri co
recte ca în carte. Și sînt cîți
va, foarte puțini, care fac 
greșeli de ortografie, socotesc 
mai greu, dar uneori răspund 
seînteietor. Este seînteia de 
geniu. La fel și în schi. La 
primul concurs, cînd l-am vă
zut pe Killy, acesta a făcut 
zeci de greșeli. Ceilalți an
trenori au rîs. Și eu am ?im- 
bit la început. Dar apoi a

spun... Este 
în cîteva cu- 
mea de o

(Continuale în pag. a 4 a)
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Activitate șahistă intensăOPTICA
MUNCII

ECHIPE

SUZANA MÂKAI
CONDUC IN FINALELE (INIVEILSITARE

(Centro-
Murafa

(din 6), Miti-
8 p, Vaisman 
Voiculescu (1)

TURNEUL MAEȘTRILOR 
SUB SEMNUL 

COMBATIVITĂȚII

O. Troianescu, care 
a doua tinerețe șa- 

runda a 6-a, liderul 
încă o partidă derbi,

Performanțele sportive au în
cetat să mai fie astăzi o exclusi
vitate a talentului și a calităților 
fiziee. A trecut perioada lui 
Owens, care mărturisea : „M-am 
antrenat în fiecare zi, dar foarte 
ușor". în prezent, marile perfor
manțe stat de neconeeput fără o 
muncă intensă <Je pregătire, fără 
un antrenament „tare“, în care nu 
mai poate fi vorba de menaja
mente. Nimeni n-ar afirma, totuși, 
că mărirea volumului și a inten
sității antrenamentului determină 
automat îmbunătățirea rezultate
lor. Chestiunea este altminteri foar
te delicată, cea mal mică greșeală 
de alternanță sau de dozare du 
cînd la stagnarea rezultatelor 
unui sportiv, dacă nu chiar la re
gresul lor. Gradarea este, deci, e- 
sențială șl priceperea antrenoru
lui devine hotărîtoare în acest 
sens.

Gabriel Korobkov, antrenorul 
principal al echipei de atletism a 
U.R.S.S., povestea că a văzut în 
cursul unei vizite în Noua Zeelan- 
dă, copii de 11—12 ani atît de bine 
pregătiți, îneît puteau acoperi 
proba de 800 m în timpuri ex
celente ; sau că juniorii de 15 ani 
foloseau un volum de lucru care 
însuma IjOO—120 kilometri pe săp
tămînă. Probabil că nu toți vor 
ajunge mari campioni. Unii vor 
rămîne la nivelul valorilor medii, 
dacă nu se vor pierde chiar, dar 
dlnțr-o asemenea masă este exclus 
să nu se cristalizeze excepțiile I 
Fiindcă marii campioni sînt — la 
urma urmei — niște cazuri de ex
cepție, mai ales acum, cînd dru
mul către marile performanțe se 
îngustează din ce în ce mai mult.

La noi, unii se entuziasmează în 
fata unor rezultate care de mai 
multe decenii nu mai reprezintă 
ceva deosebit în atletism. Astfel, 
l-am auzit pe un cunoscut an
trenor apreciind ca bun rezultatul 
de 3:50,0 (!) pe 1 500 m obținut de 
un alergător român. Unul dintre 
specialiștii noștri de frunte a ro
șit pur și simplu cînd un confrate 
din R.D.G. i-a spus cu oarecare 
jenă că elevul său, alergător ju
nior pe 800 m, îi declarase, după 
un antrenament efectuat cot la 
cot cu recordmanul nostru la 
10 000 m : „Lucrează prea ușor a- 
lergătorul român!“. Sprinterii 
noștri se feresc să abordeze dis
tanțe mai lungi decît proba lor 
de bază, deși celebrul antrenor al 
aceluiași Owens, Larry Snyder, 
nota cu ani in urmă : „Pentru a 
realiza timpi buni la W m tre
buie să alergi bine la 400 Mai 
amintim și faptul că, deși metoda 
de a se lucra mult în afara sta
dionul ui este folosită astăzi de a- 
lergătorii de fond din toate țările, 
doar foarte puțini dintre atleții 
noștri utilizează această „nouta
te", verificată practic în mod stră
lucit de Clarite, Jazy, Kejno etc. 
Astfel. întâlnim maratoniști care 
efectuează cîte 40 de tururi de 
pistă, în loc să ia drumul șose
lelor. dealurilor sau pădurilor. 
De ce să ne mirăm de rezultatele 
foarte slabe ale sprinterilor șl a- 
runcătorilor noștri, clnd aceștia 
n-au forță, nu pun niciodată mina 
pe haltere ! Și lista exemplelor ar 
putea continua...

Să vedem ce lac alții ? Tommy 
smith, de pildă, parcurge zilnic 
15 km în tempo ușor, în afara 
antrenamentului specific — deși 
este alergător pe... 200 m ; semi- 
fondistul Jim Ryun totalizează 
săptămmal peste 160 km (fondiștii 
noștri ge declară mai mult decît 
satisfăcuți cînd ating aceste cifre); 
Ron Clarke nu renunță la aler
garea de după concurs și, oricît 
de grea ar fi fost cursa, mai face 
jncă 8—15 km în ritm lent ; 
Randy Mattson, recordman mon
dial la greutate, se prezintă la 
startul unor întreceri de 100 m 
(10,9 sec) și înălțime (1,85 m) ; 
campioana europeană la 800 m, 
junioara iugoslavă Vera Nikoliyi, 
aleargă cotidian circa 15 km, iar 
compatrioata sa, sprintera Petjija- 
rici, utilizează des crosuri de 10— 
12 km.

Nimeni nu contestă calitățile 
deosebite ale acestor atleți. Dar 
ele singure, fără o muncă titanică, 
nu i-ar fi purtat spre victorii, 
spre performanțe. Oare un talent 
extraordinar de talia lui Herb 
Elliot ar 11 ajuns la fantasticele 
sale cifre, dacă nu ar fi avut un 
antrenor aljț de drastic ca Percy 
cerrutty, al cărui celebru deal 
oe nisip, înalt de 27 m șl cu o 
înclinație de 50 de grade era ur
cat de Elliot de 42 de ori (I), cu 
scurte pauze, în timp ce alți aler
gători de frunte cădeau sfîrșlți 
după ce-1 escaladau o dată !

Dar nu trebuie să căutăm prea 
departe exemple despre munca 
imensă care se depune pentru ob
ținerea rezultatelor cje valoare, a- 
devărate jertfe aduse pe altarul 
performanței. Viorica Viscopolea- 
nu, Șerbar, Ciochină, Virginia 
Bonei, iolgnda Balaș efectuează 
la antrenamente adevărate prototi
puri de cantitate și calitate.

înainte, un atlet lucra mai rar 
și fără prea mari eforturi. In 
dreptul multor zjle ale săptămînii 
era trecut : ODIHNĂ, Acum ea a 
rămas pe planul doi. l-a luat lo
cul MUNCA. Pin păcate, încă nu 
la toți atleții noștri t

Nicolae MARAȘESCU

Ajuns la jumătate, turneul 
maeștrilor furnizează o luptă 
foarte interesantă, fiind domi
nat net d-e maestrul interna
țional dr- 
trăiește o 
histă. în 
a cîșitgat 
cu Ungureanu, iar luni a remi
zat cu Szabo, având acum un 
avans de 7 puncte față de ur
mătorii clasați.

Iată clasamentul : Troianeseu 
17 p, Radovici 10 p (din 6 par
tide), Ungureanu 10 p, Reicher 
(1), Drimer 9 p 
telu £1), Szabo 
(1) 7 p (din 6), 
6 p »tc.

5. P.R.B.) și Vera Zsigmond 
(Filmul) G’/j p, 5. Ana Aposto- 
leseu (Constructorul) 6 D,
6. Virginia Steroiu (Unirea 
S.P.R.B.) 5'/2 p, 7—8. Doina Ne- 
groiu (Banca de Investiții) și 
Constanța Radu (Filmul) 4 p, 
9. Fanny Sapira (Vulcan) 3'/î p. 
10—11. Stana Nicolici 
coop) și Ana-Maria 
(Vulcan) 3 n.
CAMPIONATUL PE
în campionatul republican pe 

echipe, faza orășenească Bucu-

rești (asimilată sferturile
de finală) conduce detașat Con
structorul cu lî'/î p, secundat 
de Spartac (12 p) și Banca de 
Investiții (9'73 p).

T. NICOARĂ-coresp.

Anul trecut, Cornelia Popescu sărise 
lui. Sîmbăta trecută a sărit 5,SI m la

1,66 m la înălțime, îndeplinind, norma de maestru al sportu- 
lungime — nou record republican de junioare 
_________ _ Foto: N. AUREL

PRIMUL LOCegalitate pe
In campionatul feminin

AL CAPITALEI

ora- 
de 
se 

facă 
de

Comisia de atletism a 
șului București încearcă 
cîteva săpțămîni — și 
pare că reușește ■— să 
dovada capacității sale
bun organizator. La concursu
rile inițiate de acest for, se 
înregistrează săptămînal parti
cipări masive : cîte 5—600 de 
atleți. Făcînd abstracție de va
loarea rezultatelor (cei mai 
mulți concurenți sînt la ca
tegoriile copii și juniori mici, 
deci nu putem șă le pretin
dem performanțe... mari), este 
foarte îmbucurător că pe pis
tele de atletism sînt reuniți 
atît de mulți tineri.

@ Duminică dimineața, 150 
de concurenți s-au întrecut în 
cadrul crosului desfășurat în 
parcul „23 August". Primii trei 
clasați: 600 m junioare II: 
A. Iozu (Constr.), Cr. Gheor- 
ghe (Met.), A. Beșliu (Met.); 
1500 m juniori II: I. Boboc 
(Met.), V. Vlad (Constr.), T. 

, Mihalache (Șc. sp. 2); 800 m 
junioare I: M. Lirică (Met..), 
A. Pavel și O. Ionită (ambele 
de la Petrolul Ploiești); 3000 
m juniori I : P, Lupan (Met,), 
1. Orășteanu (Met.), FI. Vasile 
(Șc. sp. 1); 1500 m senioare:

N. Onică (Constr.), C. 
teasa (Rapid), V. 
(Constr.); 8000 m seniori : 
Tănase 
(Progr.),

O în
200 de 
luat în 
cu- participare deschisă. Cîteva 
rezultate : SENIORI — triplu: 
V. Radetchi (Politehnica) 
13,83,- JUNIORI II — 50 m: 
FI. Dumitru (Șc. sp. 2) 6,2, 
FI. Stoian (Viit.) 6,3 lungime : 
R. Fătu (Șc. sp. 2) 6,00; CO
PII — 50 m: M. Caricataș 
(Constr.) 6,6, L. Eftimie 
sp. 2) 6,8lungime j M. 
rjeataș 5,92 ; JUNIOARE 
50 m: Cl.
M. Andrei 
OARE II — 
(Șc. sp. 2) 
Munteanu (Șc. sp. 3) 5,07, M.

Preo-
Ioniță T

(Progr.), Gh. Sima 
Șt. Boia (Rapid).
sala Viitorul, peste 

tineri atleți au evo- 
cadrul unui concurs

(Șc.
Ca-

i —
7,0,Duda (Viit.) 

(Met.) 7,0, JUNI- 
50 m: D. Schlund t 
7,2 ; lungime : Ad.

Coconu (Șc. sp. 3) 4,90; FE
TIȚE - 50 m: C. Dumitres
cu (Constr.) 7,3 ; lungime : H. 
Țintea (Șc. sp. 3) 4,46.

9 Și la Floreasca II au fost 
prezenți în întreceri aproape 
100 de atleți. Rezultate : 50 
mg juniori I: Vi. Toma 
(C.S.Ș.) 7,0, N. Marinescu (Șc. 
sp. 1) 7,0; înălțime juniori I: 
C. Horvat (Șc. sp. 1) 1,83; 
prăjină juniori I: C. Brotea 
(Șc. sp. 1) 3,40, T. Mitran (Șc. 
sp. 1) 3,40, Gh. Trandafir (Șc. 
sp. 1) 3,40 ; greutate juniori I 
(6 kg) : Șt. Sabău (Met.) 13,86, 
A. Hofman (Rapid) 13,56,- 50 
mg juniori II: N. lopală 
(C.S.Ș.) 8,0; greutate juniori 
II (5 kg) : P. Glăveanu (Șc. 
sp. 2) 12,86; prăjină juniori 
II: St. Zahariciuc (Șc. sp. 3) 
3,00, V. Constantin (Șc. sp. 1) 
3,00, M. Stroe (Șc. sp. 3) 
3,00 ,- greutate copii (4 kg) : C. 
Nedelcea (Viit.) 11,36; 50 mg 
junioare I : Ec. Mazilu (C.S.Ș.) 
8,1; greutate junioare I: V. 
Brad (Progr.) 12,34, M. Micu 
(Constr.) 12,28; greutate juni
oare II (3 kg) : M. Vasile (Șc. 
sp. 2)
(3 kg) : M. Constantin (Șc. sp. 
2) 12,14.

Finala campionatului feminin 
al Capitalei a dat, la actuala 
ediție, două învingătoare. VE- 
TURIA SIMU (Banca de Inves
tiții) și ELINA RĂDĂCINA 
(Constructorul) au acumulat 
cite 7 puncte din 10 posibile, 
urmând să susțină un meci su
plimentar de baraj pentru de
semnarea campioanei. Remar
cabilă comportarea junioarei 
FLORICA NICULESCU care a 
îndeplinit o notă de candidat 
maestru- Clasamentul se pre
zintă, în continuare, astfel : 
3—4. Florica Niculesou (Unirea

SINAIA 13 (prin telefon). 
— Finalele campionatelor u- 
nîversitare de șah au intrat 
în a doua jumătate a desfășu
rării lor. După o luptă deo
sebit de strânsă, în special în 
turneul rezervat băieților, cei 
doi lideri au cîte o jumătate 
de punct avans față de urmă
torii clasați, ceea ce nu-i scu
tește, desigur, de emoții pe 
parcursul următoarelor patru 
runde.

Lg băieți, după consumarea 
a 6 runde, în frunte se află 
Sorin Segal (A.S.E. București) 
cu 5!/3 puncte, urmat de S. 
Grunberg (Inst. Politehnic 
Buc.) și Ș. Teodorescu (IATC 
Buc.) fiecare cu 5 puncte. 
Cîte 4>/a puncte au A. Cheșcă

Construcții Buc.), Dan 
(Inst. Politehnic Buc.) 
Covaci (Conservatorul 

cu cîte 4>/3 puncte. Ul- 
a reușit să învingă pe

(Inst. 
Wolff 
și A. 
Cluj) 
timul 
campionul de anul trecut V. 
Adam, care are acum 4 p, ca 
și Dan Zara, alt concurent 
considerat printre favoriți.

Mai puțin echilibrată este 
lupta în grupa feminină. Aci, 
în urma timișorencelor Suza- 
na Makai cu 5‘/2 p și Gertru
de Baunastarck cu 5 puncte, 
plutonul se află distanțat la 
nivelul 4 puncte și cuprinde 
pe Ilona Szekely (Univ. Oui), 
Cornelia Gumă (I.C.F, Buc.) 
și Pia Brînzeu ~ 
șoara).

întrecerile 
cursul zilei de

(Filologie Timi-

iau șfîrșit în 
vineri.

INTERVIUL NOSTRU

„MONDIALELE" DE LA LINZ (AUSTRIA)
RIDICA PROBLEME DIFICILE

10,46; greutate copii

La sfîrșitui anului trecut s-a 
încheiat prima etapă a pregăti
rii sportivilor noștri în vederea 
Campionatelor mondiale de po
pice, programate în luna iunie, 
pe arena din orașul austriac 
Linz. în urma întilnirilor inter
naționale și a concursurilor de 
verificare, care au figurat în 
prima parte a programului de 
antrenament, specialiștii federa-

țlei s-au oprit asupra unui lot 
de 24 de sportivi, care au efec
tuat, timp de 18 zile, pregătiri 
comune. Referitor la aceste an
trenamente, precum și ia cele 
care vor urma, am avut o dis
cuție cu selecționerii E. Popescu 
(la băieți), Aiex. Andrei (la fete) 
și profesorul Mihai Coteanu, 
care se ocupă de pregătirea fi
zică a membrilor lotului.

O®sfi

DUMINICĂ, BEtNCEPE HIPTA ÎN DIVIZIA A
La finele săptămînii, echipele 

de divizie A reiau întrecerea 
din ediția 1967/1968 a campiona
telor republicane. Cele feminine 
continuă competiția cu etapa a 
VII-a a turului, iar cele mascu
line cu jocurile etapei a Vl-a, 
prima a returului. Iată progra
mul complet al meciurilor divi
zionare de duminică 18 februa
rie :

FEMININ — Medicina Bucu
rești — Drapelul roșu Sibiu, 
C.P. București — Universitatea 
Cluj, Universitatea Craiova — 
Rapid București, Farul Constan
ța — Penicilina Iași; meciul 
C.S.M. Sibiu — Dinamo Bucu
rești a fost programat pentru 
miercuri 21 februarie, o zi după

CAMPIONATELE ȘCOLARE
Duminică s-ău desfășurat în 

Capitală etapa a V-a a pani" 
pionatelpr școlare de baschet 
și etapa a IV-a a celor de vo
lei. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate.

BASCHET. Licee-fete: Lie. 
39 — Lie. Al. Sahia 30—27, 
Lie. 36 — Lie. 35 44—36, I.ic. 
N. Bălcescu — Lie. 6 43—96; 
Băieți: Lie, I. L. Caragiale — 
Lie, D, Cantemir 79—53, Lie 
36 — Lie. Gh. Șincai 54—1Q, 
Lie. N. Bălcescu — Lie, 35 
58—54, Lie, M. Viteazul — Lip, 

' M. Basarab 43—40. Școli ge- 
nerale-fete: Lie. 10 — Șc. g- 
rală 173 24—22. Lie. M. Sado- 
veanu — Șc. g-rală 151 14—10, 
Șc. g-rală 199 — Lie. 39 22-t- 
21; Băieți: Lie. I. L. Caragia
le — Șc. g-rală 118 51—50, Lio. 
36 — Lie. Gh. Șincai 30—23,

ANCA ANDREI, LA NUMAI 4 ZECIMI

Reșițepii au fost săptămînă 
trecută martorii primei perfor
manțe de valoare realizată în 
acest an de înotătorii npșțri. 
Luind, startul în clasica cursă 
de 100 m spate, tînăra Anca 
Andrei a realizat timpul de 
1:09,6. Rezultatul ei este supe
rior cu două secunde celui în
registrat în aceeași perioadă a 
anului trecut, și cu 1,5 sec. mai 
bun decît recordul personal din 
bazin de 50 m. Paradoxul nu 
trebuie să surprindă, deoarece 
eleva prof. I. Schuster nu stă- 
pînește încă la perfecție teh
nica întoarcerilor, și adesea 
realizează cifre mai bune in
tr-un bazin de 50 m, decît în- 
tr-o piscină de 25 m !

Oricum. eleva din Reșița 
este a doua sportivă româncă 
ce coboară în această probă 
șub limita celor 70 de secun
de. care marchează consacrarea

pe plan internațițmal. Ea se 
află acum la numai 4 zecimi 
de secundă de recordul (in ba
zin acoperit) al Cristinej Baiți- 
ban. Iată de ce toți iubitorii 
natației din Reșița așteaptă cu 
mare nerăbdare prima confrun
tare directă, din aceșț an, a 
celor două specialiste, care va 
avea loc la sfîrșitui acestei săp
tămâni.

Anca Și-a îmbunătățit simți
tor viteza în ultimele luni, unul 
din cronometrorii 
concurs reșițean 
timpul de 1:09,4. Cit privește 
pe campioana și 
tării noastre, în aceste luni, ea 
a urmat un program de pre
gătire extrem de sever, antre
norul ei, prof. R. 
întrezărindu-i chiar 
tea de a coborî sub 
tunde.

Așadar, recordul
100 m spate va fi serios peri
clitat in întrecerile de la Re
șița, care — în plus •— vor 
oferi celor doua sportive frun
tașe o foarte bună posibilitate 
de verificare a forțelor înain
tea marelui concurs internațio
nal de la Bremen.

ultimului 
marcîndu-i

recordmana

Drăgușanu, 
posibilita- 
69 de se-

probei de

poate chiar în această săptămînă
Foto : A. NEAGU

DE BASCHET ȘI VOLEI
Lie. Sp. 
tehnice

Arhitec- 
- I. Rau-

ce, tot la Sibiu, marți 20 februa
rie, clinamovistele vor susține 
întâlnirea restanță cu cealaltă 
formație divizionară locală Dra
pelul roșu.

MASCULIN - SERIA I — 
Dinamo București — Viitorul 
Bacău, Petrolul Ploiești — I.C.F. 
București, Alumina Oradea — 
Steaua București ; SERIA a II-a 
— Rapid București — Minerul 
Baia Hare, Farul Constanța — 
Tractorul Brașov ; meciul Celu
loza Brăila — Politehnica Ga
lați a fost reprogramat, întrucît 
studenții gălățeni pleacă în tur
neu în Franța, și se va juca în 
ziua de joi 7 martie.

Campionatele școlare de vo
lei — faza pe oraș — au re
unit, duminică, peste 50 de e- 
chipe reprezentînd licee, școli 
generale și școli tehnice, în 
ambianța entuziastă care ca
racterizează aceste întreceri.

Școlile generale au ajuns la 
capătul competiției lor și își 
cunosc acum campionii: Școa
la generală 26 la jete și Liceul 
32 la băieți, (In fotografia de 
mai jos: aspect din finala în 
care Liceul 32 a întrecut Șc. 
g-rală 73, campionii fiind 
atac.)

Foto : M. RĂDULESCU

in

3-

Corespondenții ne transmit

DE PE PIPTIIEE DE SCHI

Lie. I. Neculce — 
Haret 48—21. Școli 
băieți: Construcții — 
tură 76—25, Unirea - 
gheț 47—38, Financiară —
Kretzulpscu 53—30, Chimie — 
Vulcan 69—25, Geologie — 
Stenografie 47—41.

VOLEI. Licee-fete: Lie. dr. 
P. Groza — Lie. Gh, Lazăr 
i—1, Lie. M. Basarab — Lie. 
A. Vlaicu 3—0, Lie. M. Emi- 
nescu — Lie. l(j 3—1, Lie. M. 
Viteazul—Lie. 25 3—0. Băieți: 
l.ic.Gh. l.azăr—Lie. dr. P. Gi'o- 
za 3—0, Lie. M. Basarab 
Lie. 6 3—0, Lie. M. Viieazul

Sineai 
’ li—2- 
(yiasa- 
2, Se, 
51;’4. 
g-rală

3—ț), Lie. Gh,
D. Cantemir 

generale-fete
Șe, g-rală 26; 

;9; 3. Șc. g-lillă
a. Șe,

24. Băieți (cla- 
. nr, 32; 2. Șc. 
. g-rală 142; 4, 

g-rală 26;
Școli tehnice-

Lie. 25
- Lie. 

Șegli 
iiient):l. 
g-rală
șe. g-rală 117; 
150; 6. Lie. nr. 
Sțiment); 1. I.ic. 
g-rală 73; 3. Șc 
Șc. g-rală IU; 5. Și 
6. Lie, nr. 42. 
fete: Geologie — Unirea 3 
23 August — Financiară 3 
Sanitară — Stenografie 3- 
Băieți: C.F R. — Muntenia
3—1, Kretzulescu — Construc
ții 3—2, Unirea — 1. Rangheț 
3—0, Geologie — 23 August 
3—0. UCECOM — Vulcan 
3—0, Sanitară — Telecomuni
cații 3-

PIATRA NEAMȚ. Secția 
de schi a Școlii sportive din 
orașul nostru desfășoară o 
frumosă activitate. Cei 40 de 
schiori, pregătiți, de profesorul 
de educație fizică D. Terbes- 
cu, au participat în acest se
zon la trei concursuri. La ul
tima întrecere, desfășurată pe 
pîrtia de pe Cemegura, au 
participat 34 de juniori, pro
bele fiind dominate de elevii 
de la Școala sportivă. Slalom: 
1. D. Nacu, 2. P. Chiribuță, 3. 
D. Dascălu; coborîre: 1. C. 
Olteanu, 2. M; Feldi, 3. T. Ra
du. La fete, atît la coborîre 
cit și la slalom, s-a impus ele
va Doina Lașcu.

Trebuie să spunem că, dacă 
la Liceul Petru Rareș, pe lin
gă care funcționează Școala 
sportivă, există o preocupare 
pentru schi, sport cu tradiții 
în orașul Piatra Neamț, în 
alte școli și asociații sportive 
de pe lîngă întreprinderi 
schiul este neglijat. La Liceul 
nr. 2, de exemplu, unde ac
tivează o profesoară de edu
cație fizică cu specializarea 
schi (Viorica Vlasa), acest 
sport esle aproape inexistent, 
în etapa pe oraș a campiona
tului școlar de schi. Liceul nr. 
2 nu a fost reprezentat de 
nici un sportiv!

Este intolerabil, pe de altă 
parte, faptul că la magazinul 
O.C.L.-Sport din Piatra Neamț 
nu se găsesc decît schiuri

fără legături, bocancii precum 
și alte materiale necesare a- 
oestei ramuri sportive lipsind 
cu desăvîrșire

C. NEMȚEANU, coresp.

PETROȘENI. Peste 60 de 
elevi din școlile generale nr. 
1, 2, 4, 5 și 6 din localitate au 
participat la un reușit concurs 
organizat de conducerea Școlii 
sportive cu scopul de a de
pista elemente talentate. După 
disputarea celor două man
șe, la slalom uriaș lista cîș- 
tigătorilor — pe clase — arăta 
astfel: clasele a II-a și a III-a 
fete: Karine Dengel; băieți: 
A. Sîlaghi; cl. a IV-a și a 
V-a fete: Dagmar Milller, bă
ieți: I. Bodor. Avansați 
a IV-a fete: Gabriela 
băieți: M. Mircea; cl. a 
a VI-a: N. Cristea. în 
mentul general, primul 
fost ocupat de elevii 
generale nr. 
dine școlile 
si 2.

S. BĂLOI,

lea Strîmbă) 180,7 p; juniori 
categ. I: 1. N. Fodor (Odor
hei) 202 p (30,50+26 m), 2.
Cs. Benedek (Valea Strîmbă) 
194,3 p, 3, M, Molnar (Valea 
Strîmbă) 185,3 p; , juniori ca
teg, a II-a: 1. St. Peter (Vaiea 
Strîmbă) 206.5 p (25—26 m), 
2. G. Both (Odorhei) 195 p, 3. 
C. Nagy (Valea Strîmbă) 
183 p.

A. PIALOGA, coresp.

1, urmînd 
generale nr.

— cl. 
Leib, 

V-a și 
clasa- 
lac a 
Școlii 
în or-

4

coieșp. principal

Săritorii din ra-ODORHEI.
ioanele Gheorghieni și Odor
hei s-au întrecut recent pe 
trambulina din localitate pen
tru a-și desemna campionii 
regionali pe 1968. Iată primii 
trei clasați: seniori: 1. /. Ko
vacs (Odorhei) 218,5 p (38+38 
m), 2. I. Horvath (Valea Strim
tă) 189,6 p, 3. A. Pinter (Va-

FUNDATA. Asociația spor
tivă Bucegi a organizat, zilele 
trecute, un concurs de fond 
pentru elevii centrului de schi 
din comună. Iată ordinea pri
milor clasați pe categorii de 
vîrstă: Fete — 8—10 ani (1
km): 1. Vasilica Olteanu, 2. 
Mimi Gîrbacea, 3. Georgeta 
Pitea; 11—13 ani: 
Bîșa, 2. Ana Bădescu, 
cela Peliu; 14—16 ani
1. Maria Gîrbacea, 2. 
la Bădescu, 3. Maria 
Băieți — 8—10 ani: 1. 
bacea, 2. Gh.Bădescu, 3. M. Er- 
cuș; 11—13 ani: 1. Gh. Oltea
nu, 2. Gh. Dudu, 3. V. Olteanu; 
14—16 ani (2 km): 1. St. Urs,
2. V. Rucăreanu, 3. I. Mus- 
coîu. Asociația organizatoare 
a oferit frumoase premii 
.schiorilor clasați pe locurile 
1—5.

1. Elena
3. Mar- 
fS km):
Marce- 
Cocan.

M. Gîr-

E. CIUREA, coresp.

— Ce obiective au avut 
dințele de pregătire fizică 1

șe-

M. C. — Jucătorii de popice 
au o mișcare stereotipă. In 
consecință, am căutat, prin 
exerciții multilaterale, execu
tate în aer liber și in sală, să 
le dezvolt rezistența, forța și 
mobilitatea. S-a lucrat intens, 
cîte 6—7 ore pe zi, asigurin- 
du-Li-se, astfel, șelecționabililor, 
o bază a pregătirii fizice, pe care 
să șe poată axa viitoarele antre
namente cu temă tehnică.

— In ce au constat exercițiile 
tehnice din cadrul pregătirii co
mune î

A. A. S-a lucrat cu o intensi
tate medie : la sportivii experi
mentați am urmărit perfecțio
narea jocului la „canalele" mari 
și mici, iar pe tineri am căutat 
să-i obișnuim să tragă din mij
locul scîndurii de lansare, în 
toate direcțiile.

— Deținem informații că are
na de la Linz, pe care se vor 
desfășura, între 9 și 16 iunie, 
campionatele mondiale, prezintă 
particularități inedite, cum ar 
fi : fotoeelula electrică de la 
scîndura de lansare, popice din 
matețial plastic, ridicarea auto
mată etc., pe care, desigur, le 
cunoașteți și dv. Ce noutăți pre
vede pianul de pregătire pentru 
acomodarea sportivilor noștri cu 
condițiile de joc din Austria ?

E. P. Intr-adevăr, actualele 
campionate monAhte ne pun în 
față unele probleme deosebit de 
dificile. lafă-le ; 1. Avem, în 
cele două loturi, câțiva sportivi 
care s-au specializat în așa fel, 
îneît joacă perfect la „canaăe". 
Majoritatea, însă, trag „la cen
tru față", astfel că în condițiile 
ridicării automate a popicelor, 
randamentul loviturilor lor este 
muft mai redus. Se cere o pre
cizie. ,, matematică Ia „cana
lele" mici și mari, pentru a se 
obține rezultate de valoare; 
8. La noi, în țară, nu s-a jucat 
încă cu popice din material 
plastic. Studiind comportarea 
juniorilor noștri in turneul în-

treprins în R.F. a Germaniei; 
unde au evoluat pe arene ase
mănătoare celei din Linz, am 
constatat că fetele au înregistrat 
rezultate mai bune. înseamnă, 
deci, că popicele din material 
plastic sini mai elastice și șînt 
doborîte eu mai multă ușurință 
prin lansări moderate. Va trebui 
(mai a£es că pistele austriece 
sînt foarte lustruite) să tempe
răm lovitura unor jueătf'ri ; 
3. In sfîrșit, fotoeelula electr,va. 
care va semnaliza fiecare depă
șire, ne obligă să modificăm 
poziția de pornire a următorilor 
sportivi : Margareta Szemany, 
Ținea Balaban, Elena Ornat, 
Voiehița Babuțiu, Ion Micoroiu 
și Gh. Silvestru.

Pe scurt, acestea sînt proble
mele deosebite pe care trebuie 
să ie rezolvăm piuă Ia „mon
diale". E o treabă destul de 
dificKă, dar pe care sperăm 
s-o ducem la capăt.

— O ultimă întrebare : lotu
rile, cu care lucrați acum, sînt 
definitive ?

A. A. Nu. Porțile loturilor re
publicane răniin deschise tutu
ror eeior care se vor remarca 
în campionatul pe echipe, aflat 
în plină desfășurare. De altfel, 
am recomandat unor sportivi, 
vizați pentru „mondialele" din 
Austria, un program ind' -’dual 
de pregătire, și ei vor fi ,vi- 
tați la următoara'e concursuri 
de verificare,

E. P. Și încă ceva : intențio
năm, dacă Biroul federal va 
aproba propunerea noastră, să 
introducem, cit mai urgent, nor
me de control (tehnice și fizice), 
pentru membrii loturilor. Așa 
că nu ne vom mai mulțumi doar 
cu rezultatele de 6a concursurile 
de verificare.

După terminarea convorbirii 
cu cei trei specialiști ai fede
rației, am asistat la un antre
nament de pregătire fizică. Gim
nastică la sol, lucru la exten- 
soare în diferite poziții, treceri 
peste obstacole, alergări în rit
muri variate — iată numai câte
va exerciții făcute într-un cli
mat plăcut de muncă, în care 
veteranul Ion Micoroiu dădea 
tonul bunei dispoziții.

Convorbire realizată de
Tr. IOANIȚESCU

TINERII VITEZIȘTI CONFIRMA

La recentele finale 
pionatelor republicane ele pati
naj viteză au fost stabilite — 
in concurs sau în cadrul unor 
tentative — 7 noi recorduri re
publicane. Iată autorii acestor 
performanțe: categoria 11—12
ani : fete — ADRIANA PLEȘAN

(Mureșul Tg. Mureș) sec pe
100 m (v,r. 15,0), 37,3 pe 300 iu 
(v.r. 39,1), 63.3 pe 500 m (y.r.
64,4) ; băieți - LADISLAU 
SZTANKOVITS (C.S.M. Cluj) 
36,6 pe 300 m (V.r. 37,1), 60,7 pe 
500 m (v.r. 63,5) ; categoria 13—14 
ani — ROXANA SALADE (C.S.M. 
Cluj) 60,9 pe 500 m (v.r. 62.2) ; 
juniori cat. 15—16 ani — GH. 
VARGA (Agronomia Cluj) 5:34,2 
pe 3 000 m (v.r. 5:34,5).

Menționăm că tinerii viteziști 
au avut o comportare remarca
bilă de-a lungul actualului se
zon, doborînd de la un concurs 
la altul o serie de recorduri. 
Așadar, speranțele patinajului 
viteza confirmă.

REZULTATELE „CUPEI DINAMO
competiție dotată

"a re- 
j uni ori și se-

Tradiționala 
cu trofeul „Cupa Dinamo1 
unit anul acesta f ‘ l . 
mori din Cluj, M. Clue, Tg. Mu
reș și București. întrecerile au 
avut loc pe pista ' - ■
din Tușnad și s-au încheiat cu 
următoarele clasamente genera
le : senioare : 1. Maria Tașnadi
(Dinamo Buc.) 117,133 (două pro
be), 2. Virginia Păun (Dlnamo 
Buc.) 143,800, 3. Elisabeta Kedveș 
(Mureșul Tg. Mureș) 146,033 ; 
seniori : 1. D. Lăzăre'scu (Dina
mo Buc.) 106,800, 2. I. Roșea (Di
namo Buc.) 107,683, 3. H. Timiș 
(Dinamo Buc.) 108,100 ; juniori 
17—18 ani : 1. M. Bărbulescu
(Dinamo Buc.) 112,667 2. Gh. Pop 
(Agronomia Cluj) 113,333, 3. V. lo- 
nescu (Dinamo Buc.) 
junioare 17—18 ani : 1.
Antal (Av. M. Ciuc) 130,450, 2. Ro- 
dlca Nimereală (Dinamo Buc.) 
132,000, 3. Eva Ferencz (Mureșul 
Tg. Mureș) 157,600 ; juniori 15— 
16 ani : 1. Gh. Varga (Agronomia 

(Mure- 
3. E.

119,350 ;
Sanda

134,450,

lacului Ciucaș

1. M.

113.633 ;
Ileana

Cluj) 110,050, 2. L. Coros 
șui Tg, Mureș) 118,050, 
Imecs (Agronomia Cluj) 
junioare 15—16 ani: 1,
Bărbulescu (Dlnamo Buc.),

2. Elisabeta Sacaci (Mureșul Tg.
Mureș) 135,450, 3. Roxana Salade 
(C.S.M. Cluj) 137,450.

CLASAMENTUL PE
1. Dinamo Buc. 93 p, 2. 
șui 
mia

SE

ECHIPE :
Mure-

Tg. Mureș 39 p, 3. Agropo- 
ClUj 33 p.

REIAU CONCURSURILE
INTERNATIONALE

După o întrerupere de 17 ani 
(Jocurile mondiale universitare 
de la Poiana Bi’așov), se reiau in 
țară concursurile internaționale 
prin competiția inițiată de clu
bul sportiv Dinamo Brașov, in
tre 20—22 februarie, la Tușnad 
sau Miercurea Ciuc.

Alături de cei mai buni pati
natori români vor concura spor
tivi din Ungaria, Polonia și R.D. 
Germană. La 23 februarie vor 
începe, de data aceasta în orga
nizarea federației de specialitate, 
întrecerile „Cupei - 
(pentru juniori mari și 
la care vor fi invitați șl 
din țările menționate.

României" 
seniori), 
viteziști 

.ee
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STELE CARE SE STING
risipit, în locul lor apărînd

să devină 
cărora să 
număr de 
fie recru-

diferite cartiere ale 
locul de întîlnîre, 

al copiilor în orele 
mentalitatea greșită 
dintre părinți asupra

dirijarea copiilor 
activități. Numărul 

liind din ce în ce 
— a apărut, firesc, 
medaliei: din pu
se aleg I
de juniori sau de

Faptul că „viata fotbalistică" 
a unora din juniorii noștri 
are o durată meteorică impu
ne o analiză mai amplă, cau
zele fiind multiple. Să încer
căm să le depistăm și să ve
dem apoi ce avem de făcut.

în prjinul rînd, baza he ma
să, numărul celor care î.și în
dreaptă pașii spre fotbal este 
încă destul de mic, (De altfel, 
investigațiile întreprinse de 
ziarul nostru prin diferite școli 
au reliefat acest lucru). S-ar 
putea vorbi chiar de o anumită 
scădere de la an la an a nu
mărului copiilor care practică 
organizat sau nu fotbalul. 
Cauzele au mai fost analizate 
în articole speciale, eu rezu- 
mîndu-mă doar a enumera 
cîțeva din ele; concepția gre
șită asupra jocului de fotbal 
la un anumit nivel, ceea ce 
a făcut să șe ajungă, pînă la 
interzicerea lui în școli ( dis
pariția unor terenuri de fot
bal în 
orașelor, 
altădată, 
libere ;

a unora 
jocului de fotbal, care a de
terminat 
spre alte 
juniorilor 
mai redus 
și reverstil 
tini, puțini

Echipele 
pitici, nefiind încadrate cu an
trenori compețenți, procesul 
de antrenament —- specific și 
foarte sensibil la organismele 
încă în formare — ș-a făcut 
empiric, neținîndu-se cont de 
norme elementare ale medici
nii sportive. De aici pînă la 
„forțarea" unor juniori mai 
mult decîț le permiteau posi
bilitățile nu a fost decît un 
pas, ceea ce a dus la plafo
narea lor timpurie. Voi lua 
cîteva exemple din activitatea 
mea fotbalistică; între anii 
1953—1956 am făcut parte din 
lotul national de juniori, co
leg fiind cu unii dintre cei mai 
talentați juniori ai noștri : 
Boian, Copil III, Bodo, Maior, 
Boceanu, Ene II, BiikOssy. 
Afirmîndti-se repede ca ju
niori, cea mai mare parte 
dintre ei au început a fi fo
losiți, după necesități, fie la 
naționala A, fie la B, apoi iar 
la juniori, din nou la A etc, 
ajungînd a se pretinde unui 
organism încă în formare să 
răspundă la solicitări mari în 
intervale ele timD foarte scurte. 
Cu generațiile care au urmat 
s-a petrecut același fenomen. 
Si astfel, la vîrste cînd tre
buiau în mod firesc să dea 
cel mai bun randament, foștii 
juniori au început să dispară 
pe rînd.

Altă cauză — poate cea 
mai importantă — este modul 
în care se face trecerea ju
niorilor la echipele de seniori, 
în această etapă din activi
tatea unui fothaljs!, rolul cel 
W|i important în dirijarea co
rectă a fotbalistului respectiv 
revine specialiștilor (atițre- 
nori, 
Este 
poate greși cel mai 
gîndu-se, nefericit, 
următoarele două 
fie o promovare prea timpurie, 
forlală, irațională, fie — diin- 
poțrivă ținerea jucătorului 
prea mult timp pe tușă, pe
ricol egal cu primul. în prima 
alternativă, jucătorul încă ne* 
deplin adaptat la condițiile 
specifice, — mai grele — ale 
urnii campionat de seniori, 
nu poate răspunde solicitări
lor jocului (efort mai intens 
și mai de durată, contacte

specialiștilor
medici, conducători), 

momentul în care se 
ușor, ale- 
una din 

variante :

AȘA A VROI

își stabilise pen- 
zile sediul pre-

că luni dimlnea-

Duminică, la meciul Ra
pid — Universitatea Cluj, 
de pe bgnea oaspeților a 
‘ipsiț antrenorul principal 
Constantin Teașcă. Ațît noi, 
cit și confrații, aflați la joc, 
am dat crezare unor afir
mații, venite dțn tabăra 
clujeană, potrivit cărora 
antrșnorțil C, Teașcă este 
bolnav, o fi contractat — 
ne-am spus — vreo gripă 
la Predeal, unde Universi
tatea Cluj 
tru cîțeva 
gătirilor.

Dar iată
ță ne-am trezit la redacție 
cu antrenorul Constantin 
Teașcă. Sănătos tun, dar 
arborînd o mină de om ne
căjit.

— De sîmbătă — ne-a 
spus el — nu mai sînt an
trenor Ia Universitatea Cluj.

___ 910

— Mi-am dat, pur și sim
plu. demisia-

— Pentru care motiv ?
— Pentru că, în tipip pe 

eu mă aflam la Predeal. îm
preună cu echipa, secția de 
fotbal a Universității Cluj 
a. hotărit să acorde transfe
rul pentru Industria sîrmei 
Cimpia Turzii jucătorilor 
Solomon și Ivansuc, Aceeași 
secție care îl suspendase pe 
Solomon pe o perioadă de 
un an, pedeapsă ratificată 
si de F.R. Fotbal, și care 
Piopusese pentru Ivansuc 
doi ani suspendare !

— De necrezut...
— .„dar, adevărat — a 

replicat Teașcă — iar 
pentru deplină edificare, 
ne-a inm'mat o hîrtie avînd 
ca antet numele clubului.

Iată conținutul scrisorii 
(pe care o avem tn origi
nal la redacție) : „Dragă 
Ovidiu (n.n. prenumele tov. 
Sup.uran. salariat al clubu
lui, oare a însoțit echipa la 
Predeal). Cii nr. 182/1968 s-a 
acordat dezlegarea pentru 
ivansuc și Solomon-

în consecință, te rog să

De cite ori a apărut la noi o generație de juniori 
talentați — superiori de multe ori fotbaliștilor de aceeași 
virstă din alte țări — iubitorii fotbalului le-au acordat 
credit, au sperat că ei vor deveni virtuoșii acestui sport, 
vedetele de inîine. De la an la an însă, speranțele s-au 

' “ l neîncrederea.

mai în forță cu adversarul 
etc.),, ceea ce îl duce fie la 
accidentări, fie la un randa
ment scăzut, Ia o Inconstanță 
care ÎI demoralizează și, în 
același timp, îi creează o at
mosferă de neîncredere în 
rîndurile spectatorilor. Distan
ța pînă la ratare nu este prea 
mare în cele mai multe ca
zuri. în cea de-a doua alter
nativă, juniorul ținut prea 
mult timp pe tușă pierde con
tactul cu jocul, cu competi
ția, se plafonează tactic, se 
depersonalizează, nu mai are 
inițiativă atunci cînd, sporadic, 
este folosit.

De „dispariția* multora din
tre juniorii noștri talentati se 
fac vinovați și unii conducă
tori de colective sportive. Ade- 
menindu-i cu unele avantaje 
de moment, i-au determinat să 
abandoneze perspectiva și să 
vină să joace la echipe infe
rioare. Și conducătorii unor 
echipe de divizie A au folo
sit asemenea procedee, încu
rajând dorința unor tineri ,de 
a obține profituri nejustificate 
și deschizîndu-le ușile restau
rantelor, purțîndu-i pe drumul 
nopților albe etc. La acest 
climat nesănătos au contribuit 
și anturajele, acei spectatori 
care, văzînd în respectivul 
junior un „mare talent* se 
simțeau datori în a-1 încuraja, 
preaslăvindu-i șutul ori dri
blingul în clinchet de pahar.

N-a existat o preocupare de 
a insui'la acestor tineri dorin
ța de-a fi utili societății din 
toate punctele da vedere. Ei 
se vedeau (și se credeau) 
utili doar prin pasul bun dat 
unui coechipier în cursul 
unui joc. Mai este cazul să 
amintim și de înfumurarea 
unora dintre juniori în urma 
primelor succese, care-i făcea 
să renunțe la munca asiduă, 
mai necesară în perioada de 
formare ca oricînd ?

Mai înlii să pornim de la 
măsurile organizatorice nece
sare pentru crearea unei baze 
mai largi de selecție a copii
lor și ținerilor care vor prac
tica fotbalul. Necesitatea mai 
multor terenuri de antrena
ment în cartierele populate 
(dimensiunile pot fi și mai 
reduse), cu acces pentru toți 
copiii care vin în orele libere, 
de după programul școlar, să 
se recreeze. Maidanele de 
odinioară erau locurile de 
unde au pornit mulți fotbaliști 
cu renume. Astăzi, cînd exis
tă o preocupare deosebită 
pentru educarea și creșterea 
tineretului nostru, ar trebui 
depuse eforturi să apară din 
nou terenurile de cartier, pe
piniere de țineri fntb§|jșți,

Pprți largi ar trebui să se 
deschidă pentru fotbal si în 
orele de educație fizică din 
școli. Paradoxal, dar situația 
se prezintă astăzi cam 
Iul acesta: oamenii 
își îndreaptă pașii spre 
rile de fotbal, în timp 
piilor lor le este interzis să 
practice acest sport în ora de 
educație fizică sau în recrea
ție. Prin mijloace adecvate 
de atragere (campionate inter- 

interșcoli 
și încu- 
conjugat

în fe- 
„mari" 
nieciu- 
ce co-

clase, campionate 
ș.a.m.d., popularizate 
rajate prin efortul 
al organizațiilor de copii și 
tineret cu organizațiile spor
tive), fotbalul ar renaște în 
școli, acolo de unde, de îapt,

99
eliberezi carnetele de jucă
tori delegatului de la Indus
tria sîrmei.

Nu-i cum vrea omul, el 
cum vrea Domnul'1.

Cu bine.
T. Lueaei (n.n. numele se
cretarului clubului Univer

sitatea Cluj) ■

echipei 
pe an-

și el

In fața acestei încer
cări de știrbire a autorității 
antrenorilor — notați bine, 
în linsa noastră — am bo- 
tărit să demisionez, ne-a 
spus în continuare, C. 
Teașcă. Este pentru a doua 
oară cînd se procedează cu 
mine în felul acesta intr-un 
moment în care jucătorii, 
împreună cu noi. antrenorii, 
pregăteam returul cu pasiu
ne. dornici să ne comportăm 
la înălțimea inimoșilor noș
tri suporteri.

Așadar, lucrurile se pre
zintă cîț se poate de limpe
de : fără să consulte con
ducerea tehnică a 
de fotbal, respectiv 
trenorii Constantin Teașcă 
si Nicolae Săbăslău. 
membri ai secției, ba, mai 
mult, profilând de absența 
acestora din localitate, tov. 
Titus Lueaei, secretarul clu
bului Universitatea Cluj, a 
reușit să... obțină transferul 
celor doi jucători suspen
dați. In ce manieră ? Anu- 
lînd propriile hotărîri ale 
secției și servind în felul 
acesta un prost exemplu 
(nu se face astfel educația 
sportivilor, tovarășe Lueaei!) 
jucătorilor tentați să apuce 
și ei pe drumul celor doi 
fotbaliști suspendați.

Cum spuneam, totul se 
prezintă cit se poate de lim
pede. Un singur lucru pare 
neclar : ce-o fi vrut să spu
nă tov. Titus Lueaei în ce
lebru-! final de scrisoare: 
„Nu-i cum vrea omul, ci 
cum vrea Domnul" ?

REP.

timp, este normal ca 
centre — astăzi încă 
Ia număr ,— să fie în- 
cu antrenori dintre cei

cei mai 
deprinse în 

perioadă, și devenite 
acte reflexe, vor în- 
fotballst de-a lungul 
șale activități. Modi- 
îmbunătățirile ulte-

a fost îndepărtat. Centrele de 
copii —- baza activității orga
nizate — trebuie - - - -
nucleele în jurul 
pivoteze un anumit 
școli, de unde să 
tați cei mai talentați copii. în 
același 
aceste 
puține 
cadrate 
mai buni, cu deosebită repu
tație, care chiar prin „numele" 
lor să constituie un punct de 
atracție pentru copiii dornici 
să practice fotbalul și, în ace
lași timp, de Ia care să aibă 
a învăța tainele meșteșugului.

In faza imediat superioară, 
a junioratului, cînd pregătirea 
devine mai complexă, antre
namentele trebuie să fie con
duse de antrenorii 
buni. însușirile 
această 
aproape 
soți pe 
întregii 
ficările, 
rioare nu pot fi de substanță 
oricît de intense ar fi și de 
științific s-ar desfășura antre
namentele. Sînt multiple cazu
rile în fotbalul nostru cînd ju
cători ajunși în divizia A cu 
un bagaj tehnic insuficient nu 
au mai putut depăși un anumit 
plafon, nu și-au mai putut co
recta decît foarte puțin de
prinderile prost însușite, deși 
au făcut eforturi deosebite.

Antrenamentele în această 
fază importantă din activitatea 
fotbalistului trebuie să fie di
ferențiate, individualizate pe 
giupe, pe indivizi cu anumite 
deficiențe. Fiind o muncă deo
sebit de migăloasă și de pre-

în primul meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde 
în Iugoslavia, echipa STEAUA 
BUCUREȘTI a evoluat duminică 
la Novisad, unde a întîlnit cu
noscuta formație VOJVODINA. 
Meciul a trezit un viu interes, 
fiind transmis în întregime de 
televiziunea iugoslavă. A fost 
un joc de bună factură tehnică, 
încheiat cu victoria formației 
ga?dă la scorul de 3 — 2.

ȘTIRI, ȘTIRI • «f

VEȘTI DE LA DINAMO
BUCUREȘTI

cum se știe, echipa 
București urma să 

duminică un joc la

După
Dinamo 
susțină
Istanbul, cu formația Fener
bahce.. Din cauza timpului ne
favorabil întâlnirea n-a mai 
avut loc, fotbaliștii dinamo- 
viști efectuînd doar un antre
nament în comun eu cei de la 
Fenerbahce pe un teren de 
zgură.

Astăzi, Dinamo pleacă la 
Teheran, iar vineri va susține 
în această localitate primul 
său joc din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Iran.

PROGRESUL — ÎN UNGARIA 
ȘI IUGOSLAVIA

Echipa bucureșteană Pro
gresul va evolua în Ungaria 
și în Iugoslavia. în Ungaria, 
fotbaliștii de la Progresul 
vor participa sîmbătă și du
minică la un turneu în loca
litatea Szeged Apoi echipa 
Progresul va pleca în Iugo
slavia unde va susține două 
partide în localitățile Subotica 
și Novisad. Primul meci va 
avea loc în ziua de 25 fe
bruarie.

•2, 3—1, 1—0)

învins cu 8—6 (1—2,

ÎN CADRUL TURNEULUI 
pe care îl întreprinde în Ita
lia, formația cehoslovacă de 
hpehei pe gheață H, Z. Litvi
nov a susținut pînă în prezent 
două meciuri. Hocheiștii ce
hoslovaci au cîștigat cu sco
rul de 7—3 (3- ~ '
în fața echipei H. C. Bolzano 
și au ’ ' /
5—2, 2—2) formația Hex Cor
tina.

Ut
LA TALLIN A ÎNCEPUT un 
concurs internațional de atle
tism pe teren acoperit la care 
participă sportive și sportivi 
din cinci țări: Canada, R.D. 
Germană, Finlanda, Norvegia 
și U.R.S.S, Confirrnînd forma 
excelență în care se află în a- 
cest sezon, Rita Schmidt (R.D. 
Germană) a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu per
formanța de 1,78 m. Cu două 
zile înainte, în cadrul con
cursului de la Leningrad, Rita 
Schmidt realizase 1,82 m, cea 

ra 
iii

New-yorkezii se distrează... Un foarte original meci de box 
față în față pe actorul de cinema Bob Hope (stingă) și fostul 
pion mondial la categoria grea, Rocky Marciano (dreapta). Arbi
trează cîntărețul Bing Crosby. Pentru orice eventualitate, este pre

zentă și o asistentă medicală — actrița Barbara Eden

pune 
cărn

tențioasă — muncă prin care 
se dă formă unui material brut 
— nu mai este necesar a sub
linia importanța antrenorilor 
și medicilor cei mai compe
tent!.

Luată cronologic, ai urma 
fpza de care aminteam ca fiind 
cea mai critică atunci cînd, 
mai sus, făceam o succintă 
analiză a cauzelor care fac 
ca mulți dintre juniorii noștri 
să nu confirme așteptările. 
Este vorba de trecerea de la 
juniorat la seniorat. De la bun 
început mă declar partizanul 
unor echipe de tineret care 
ar trebui să constituie cadrul 
care să asigure o continui
tate în pregătirea tinerilor 
care au depășit vîrsta junio
ratului și care ng pot încă 
să îmbrace tricoul echipei do 
seniori.

Promovarea în echipele de 
seniori să se facă cu mult 
curaj, dar și cu discernămînt. 
O dată promovat, 
trebuie 
permanență de 
coechipieri mai în virstă și de 
spectatori, pînă la deplina lui 
consacrate. Eșecurile de mo
ment ale echipei nu trebuie 
trecute neapărat în contul 
tinerilor din echipă, care să 
ducă la înlocuirea lor. Preten
țiile categoriei superioare în 
care a promovat fiind altele 
decît ale aceleia de unde 
provine (juniori s-cu tineret), 
evoluția jucătorului respectiv 
trebuie să fie urmărită atent 
spre a nu se suprasolicita or
ganismul jucătorului.

Aceste cîteva jaloane se 
înscriu pe linia unui sistem. 
complex de măsuri care ar 
putea contribui la asigurarea 
unei bune activități fotbalis
tice în rîndurile tineretului 
nostru, dotat pentru acest 
sport.

un tinăr 
încuiajat, ajutat în 

antrenori,

Dragoș COJOCARII

început 
avut în

Echipa Steaua a 
foarte bine jocul, a 
permanență inițiativa în prima 
repriză, cînd, de altfel, a și 
reușit să concretizeze de două 
ori prin PANTEA (min. 32), și 
SOO (min. 33). în partea a 
doua însă, fotbaliștii bucureș- 
teni au slăbit ritmul și n-au 
putut împiedica adversarul 
să-și apropie victoria.

Astăzi echipa Steaua joacă 
la Prilep cu formația locală 
Pobeda.

CE PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ AR Fl !

— credem noi — de 
de loc înfloritoare din 

ramură
inimă de 
nu pîlpîie

sportivă, nu 
suporter in 

o cit de pa- 
o dată și o

Fie că este vorba de înce
putul campionatului sau de 
returul lui, cum este cazul în 
momentul de față, cronicaru
lui îi revine în minte mereu 
aceeași frază:

Un nou sezon fotbalistic 
începe eurijțd- Echipele și> 
desigur, spectatorii așteaptă 
șă se revadă ps stadioane cu 
ocazia primelor meciuri ofi
ciale ș.a.md.

De ee oare ? Pentru că, in
diferent 
situația 
această 
există 
care să 
lidă speranță că, 
dată, echipele noastre vor prac
tica intr-adevăr FOTBAL ! Și> 
dp bună seamă, această spe
ranță reînvie la începutul fie
cărei primăveri. Așa și acum, 
în pragul mărțișorului, în pra
gul „Clipei României" (3 mar
tie) șj al returului (10 martie). 
Să fi fost iarna aceasta (mai 
mult ca celelalte) un sfetnic 
bun pentru antrenori, jucători 
și federație ? S-a găsit, cumva. 
cheia problemelor ? Iti orice 

telexradiotelefon

sărițură 
fost do- 

sovie- 
primele

mai bună performanță mon
dială de sală a sezonului. 
Cursa de o milă s-a încheiat 
cu victoria canadianului Da
vid Belly, cronometrat cu 
timpul de 4:14,6. Norvegianul 
Fred Veum s-a clasat pe pri
mul loc în proba de 55 m gar
duri cu 7,4. Proba de 
în înălțime bărbați a 
minată de sportivii 
tied, care au ocupat 
două locuri. A cîștigat Valeri 
Skvorțov, cu performanța de 
2,10 m, urmat de Iuri Tarmak 
cu 2,03 m. Alte rezultate în
registrate în concursul mascu
lin: săritura în lungime: E- 
duard Brosman (U.R.S.S.) 7,32

Foto : V. BAGEACTRIBUNA CITITORILOR
„Nu știu care au fost consi

derentele desemnării echipei 
de juniori Steaua pentru par
ticiparea la apropiatul turneu 
de la Viareggto, dar cred că 
cel puțin la fel de îndreptă
țiți să evolueze în Italia erau 
și juniorii Universității Cluj. 
S-a uitat, oare, faptul că el 
sînt 
Rus,

camplonii țării ?“ (loan 
student din Cluj).

★
timp ce reprezentativele„In

R. D. Germane și Cehoslova
ciei au luat parte la un turneu 
serios, alături de unele dintre 
cele mal puternice echipe de 
club șud-americane, selecțio
nata noastră a întreprins un 
voiaj fără semnificație în A- 
frica și Brazilia, unde a întîl
nit adversari de valoare me
diocră. Ar fi bine ca tovarășii 
din conducerea federației 
noastre de fotbal să tragă din 
aceste fapte concluziile care 
se impun". (Mihail Brăileanu- 
Sueeava).

★
ca fotbalul gâlățean 
perspectivă mal lu-

„Pentru 
să aibă o . 
minoasă este cazul ca în șco
lile din acest oraș (lipsite în 
prezent și de terenurile ne
cesare) să se acorde o mai 
mare atenție sportului cu ba
lonul rotund". (Anton Dumi
tru, str. Partizan 27. Bl. E 7. 
ap. 43 — Galați).

★
de antrenament 

l să nu fie li mi
la orașele mari, 
ființă și în loca

lnici, unde există

,,Centrele 
pentru copil 
tate numai 
ci ele să ia 
litfitile mai i 
aceeași pasiune pentru fotbal". 
(Prof. Florinei chebac, liceul 
din Peehea, raionul Gealați).

este nedrept ca 
categorie interi-

că 
de 
crească mereu jucâ-

„Cred 
echipele 
oară să ...
tori care apoi să fie racolați 
(fără nici o recompensă) de că
tre cluburile mai puternice'4. 
(Cezar Birth, comuna Drăgu- 
seni. raionul Bujor, reg. Ga
lați).

vor rezista decît 
caractere.
in complexele pro- 
prooesului de in-

caz — din discuțiile purtgțe in 
ședința Comitetului F.R. Fot
bal din 12 februarie ■— se știe 
cu mai multă orecizie ce are 
de făcut fiecare. Antrenorii 
(i’ără instrucțiuni STAS) vor 
trebui să-și găsească singuri 
cele mai bune mijlpaee de a- 
plicgre a unui sistem modern 
de joc. Federația șl-a îndreptat 
priyirile (in sfîrșii) spre tinerii 
fotbaliști, spre juniori și copii, 
mult mai concret. Iar munca 
de educație in rîndurile fotba
liștilor (ni se promite) va fi ri
dicată la nivelul unor exigențe 
cărora nu-i 
adevăratele

Neintrînd 
bleme ale 
strulre. prin care se ajunge la 
însumarea calităților necesare 
prestării jocurilor valoroase 
(după oare jinduim), nu vom 
face in rîndurile de față anti
cipări cu privire la evoluțiile 
vreunei echipe in noul sezon. 
Trebuie spus. însă, că fotbal 
de calitate vom avea doar în 
măsura m care pregătirea teh
nică va fi dublată de o înaltă 
ținută morală a jucătorilor.

(U.R.S.S.)

ii campio- 
de fotbal, 

F C.

m; aruncarea greutății: ’Ri
mantas Plunge
17,60 m.

ÎN ETAPA A 22-A 
natului vestgerman 
liderul clasamentului,
Niirnberg, a termina'* la ega
litate (1—1) cu echipa Bo
russia Monchengladbach. Alte 
rezultate: Werder Bremen — 
Miinchen 1860 3—1; Bayern 
Miinchen — S. C. Karlsruhe 
2—0; Schalke 04—V. F. B. 
Stuttgart 2—1; F. C. KSln — 
Borussia Dortmund 3—0; Bo
russia Neunkirchen — Hano- 
vra 96 3—1. în clasament con
duce F. C. Niirnberg eu 31 de 
puncte, urmată de Borussia 
Monchengladbach 27 puncte, 
F. C. Koln 26 puncte, Bayern 
Miinchen 26 puncte.

o;
asculin.

□asneți
9 
îgători și în primul

LA BARCELONA s-a desfă
șurat returul întâlnirii dintre 
echipa italiană Virtus Bologna 

iormația spaniolă Hispano- 
nces, contînd pentru opti- 
e de finală ale „Cupei cani
nilor europeni" la volei 

Victoria a revenit 
lor cu scorul de 3—1 

8—15, 15—4, 15—11).
joc 

: 3—0), voleibaliștii ita- 
s-au calificat pentru tu- 

îrmător al competiției,

CAMPIONATUL DE CICI.O- 
CROS AL SPANIEI, desfășu
rat la Zumaragua, a fost cîș
tigat în acest an de sportivul 
Jose Maria Gonzales. învin
gătorul a fost cronometrat pe 
distanța de 31 km cu timpul 
de 1 h 03:58,0 Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Jose Mar
tinez — 1 h 04:11,0 și Alfredo

„Ar fl bine ca echipa noas
tră națională să susțină me
ciurile din preliminariile cam
pionatului mondial în anul vi
itor, pregătindu-se temeinlo 
pînă atunci". (Ducian Dava, 
satul Rusca nr. 250, comuna 
Teregova, raionul Caransebeș).

★
„Mă alătur propunerilor fă

cute de alți cititori ca, în loc 
să-și formeze loturi de tineret, 
a căror pregătire și evoluție 
în competiții necesită mari 
cheltuieli, echipele din divizia 
A să poată patrona două-trei 
formații din categoriile infe
rioare. de la care să aibă 
dreptul a lua oricînd jucători44. 
(Tudor Boniu, str. Mihai Vi- 
teazu 77 — Constanța ; ace
eași opinie o împărtășește și 
V. Vasiliu, funcționar din De- 
leni. raionul Vaslui).

☆
„Golurile realizate 

șuturi din afara careului de 
16 m sînt cele mai spectacu
loase. Din păcate, la antrena
mentele echipelor noastre se 
pune un prea mic accent pe 
acest gen de execuții44. (Aurel 
Puica, Bd. Victoriei 27 — Ti
misoara).

prin

•Ă-
nu numai la fot- 
celelalte ramuri

ca 
la

anului". 
Zăvalu.

„Propun 
bal, ci și 
sportive (handbal, volei, rugby 
etc.) să se acorde titlul de cel 
mai bun jucător al 
(Dumitru TGană. satul 
reg. Oltenia).

★
„Denuțnirile unor 

sînt necorespunzatoare și ele 
ar trgbui revizuite. De ce, de 
pildă, echipa craioveană să 
împrumut® numețe de 
care prin tradiție aparține for
mației clujene (Tiberiu Ta- 
ropa, str. Hajdeu 23 — Cluj).

★
„Pentru fapte asemănătoare, 

Comisia de disciplină a F.R.F. 
sancționează sever pe jucăto
rii din diviziile B și C și mult 
prea blind pe cei din A. De 
ce această diferență de trata
ment ?“ (Dan GqvțîI — Baia 
Mare).

cluburi

Dună amărăciunile sezonului 
trecut, antrenorii trebuie să fie 
eonștienți eâ nu mai au drep
tul să înșele dragostea și buna 
credință a zecilor de mii de 
iubitori ai fotbalului, cu sub
mediocrele și uneori penibilele 
evoluții ale jucătorilor lor prost 
pregătiți. Și, mai mult Ca ort- 
cînd (să le-o spunem Și lor), 
în fața jucătorilor de fotbal se 
pune o problemă de conștiință, 
acel factor determinant care 
stă Ia baza acțiunilor încunu
nate de succes în orice dome
niu de activitate. Dar, să ne 
facem și mai bine înțeleși. în 
munca de pregătire a fotbalis
tului CONȘTIINȚA trebuia să 
Se confunde cu PERSEVEREN
ȚA, cu acea METICULOZITATE 
și ASIDUITATE in MUNCA 
fără de care fotbalul valoros 
nu poate fi abordat. în aceeași 
ordine de idei, se știe că in 
evoluțiile ei. echipa exprimă, 
prin întregul potențial, valoa
rea jucătorilor și nivelul pro
cesului instriwtiv-eduoativ. Com
portarea componenților unei 
formații aliniate in teren redă 
în mare măsură forța educa-

De remar- 
Gonzales, 

sa

(rusia — 1 h 04:18,0. 
cat că Jose Maria 
care este clasificat în țara 
ca amator, a obținut victoria 
în dauna unor cicliști profe
sioniști reputați. în urma a- 
eestor campionate, federația de 
specialitate a definitivat lotul 
de sportivi care vor repre
zenta Spania la campionatele 
mondiale de ciclocros progra
mate la Luxemburg. La între
cerile amatorilor vor lua 
Startul: Jose Maria Gonzales, 
Gonzalo Zabalta, Nicolas Men- 
dijur și Jose Maria Basualdu, 
iar la cele rezervate profesio
niștilor vor concura Jose Mar
tinez, Manuel Nava, Alfredo 
Irusta și Felix Iturriaga.

S!
ETAPA A 13-A A CAM
PIONATULUI masculin ita
lian de baschet a programat 
la Neapole meciul dintre for
mația locală Ignis și echipa 
Ignis Varese. La capătul u- 
nui joc echilibrat, gazdele au 
obținut victoria la limită 
71—70. Deși a jucat pe teren 
propriu, liderul clasamentului, 
Cantu, a obținut o victorie di
ficilă în fața echipei Forli 
(clasată pe locul 11) cu 68—63. 
Alte rezultate: Candy Bologna 
— Pesaro 70—68; Veneția — 
Livorno 57—50; Simmenthal 
Milano — All’Onesta Milano 
100—54; Padova — Eldorado 
Bologna 78—69, în clasament 
conduc formațiile Cantu și 
Candy Bologna cu cite 24 
de puncte fiecare, urmate de 
Ignis Neapole, Simmenthal 
Milano 22 puncte, Ignis Vare
se, Veneția 14 puncte etc

ÎN FINALA PROBEI de sim
plu bărbați din cadrul turneu- 

in cursul zilei de 
astăzi urmează să ple
ce la Moscova, echi
pele Petrolul Ploiești 
și Universitatea Cra
iova, care vor susține 
un turneu in U.R.S.S.

Cele două echipe 
s-au întîlnit ieri, in
tr-un ultim joc de ve
rificare. Meciul a luat 
sfîrșiț cu scorul de 
1—1 (0—1) prin punc
tele înscrise de Niță 
(min. 14), respectiv 
Dridea I (mln. 80),

In fotografie, Plică 
portarul craiovenilor, 
boxează balonul, sub 
privirile lui Minei și 
Dridea I.

„Să se dea dovadă de mal 
multă fermitate față de jucă
torii nedisciplinați. Acela dintre 
ei care în decursul aceluiași 
an au fost sancționați de că
tre club sau federație să nu 
mai fie luați în discuție pen
tru selecționarea în loturile 
reprezentative". (Alexandru 
Kokossy, str. Traian 20. ap. 1 
Deva).

banea rezervelor.

★ o
„In legătură cu noul mod de 

desfășurare a campionatului 
se prevede ca echipele din di
viziile B șl O să înscrie pe 
foile <Je arbitraj, la meciurile 
oficiale, cîte doi juniori. In- 
trucît, în majoritatea cazuri
lor. acești juniori vor fi men
ținuți pe ‘ '
propun să se includă obligati
vitatea folosirii efective în joc 
a cel puțin unuia dintre el“. 
(Ion Crăciun, instructor spor
tiv la „Arieșul" Turda).

★
„Consider ca propunerea fă

cută de antrenorul Cernălanu 
de a se trece la desfășurarea 
campionatului după sistemul 
turul — primăvara și returul— 
toamna nu este potrivită. Nu 
din această cauză șchioapătă 
fotbalul nostru." (petre Grt- 
năreanu, comuna Dopca, raio
nul Rupea).

★
promoveze juniori 
pepinieră (de pil- 
Netta și Leonard 

două veritabile spe- 
conducerea, asociației

brăllean". 
str. Liliacu-

„In loc să 
din propria 
dă Marian 
Stroe. 
ranțe) 
Progresul Brăila aleargă după 
diferite „păsări călătoare". A- 
ceastă practică nu este în fo
losul fotbalului .................
(Gheorgke Pavel, 
lui 241 — Brăila).

★
„Nu s-ar putea 

fotbaliști să asiste la 
antrenamente 
noștri ? Ar putea și ei astfel 
să vadă cîtă sudoare curge 
de pe frunțile lui Vernescu și 
ale colegilor săi". (George CW- 
țu, str. Horia, Cloșca și Crl- 
șan nr. 14 — Pitești).

ca „domnii" 
cîteva 

ale canotorilor

tivă a întregului colectiv ; con
ducerile secțiilor, antrenori și 
jucători. Daeă ar trebui să a* 
legem exemple pozitive din ron
durile cluburilor și asociațiilor 
noastre, cărora să le corespun
dă cerințele mai înainte enu
merate, ne-ar fi suficiente de
getele unei mîini.

Iată de ee. în pragul retu
rului ne este greu să satisfa
cem cerințele unui mare nu
măr de cititori, gntieipind evo
luția vreunei echipe. Am i’ă- 
eut-o in alti ani și ne-am în
șelat.

Dar, așa cum am mai sî>us< 
nu există inimă de suporter 
care să nu spere intr-un fot
bal de calitate ! Și, poate, chiar 
de la 10 martie.

Ce primăvară frumoasă ar fi !

Cristian MANTU

P.S.
F.R.F. 
vîntul 
din divizia A, Restul s-au ară
tat credincioși dictonului „Qui 
tacent, clamant!“

La ședința Comitetului 
de luni seara a luat eu- 
UN SINGUR antrenor

Ini internațional de tenis (re
zervat jucătorilor profesioniști) 
de la Shreverport (S.U.Ă.), 
americanul Denis Ralston l-a 
întrecut cu 31—23, 31—25 pe 
compatriotul său Earl Bueholz. 
în semifinale, Ralston cîșțiga- 
se cu 31—25 la Roche (Austra
lia), iar Bueholz învinsese cu 
31—29 pe Newcombe (Austra
lia). La dublu bărbați victo
ria a revenit cuplului Taylor 
(Anglia) — Barthes (Franța), 
care în finală a dispus cu 
31—22 de perechea Drysdale 
(Republica Sud-Africană) — 
Pilici (Iugoslavia).

ea-
A- 

for-

LA MONTEVIDEO, în 
drul „Cupei campionilor 
mericii de Sud“ la fotbal, 
mația „National“ (Uruguay) a 
învins cu scorul de 4—0 (1—0) 
echipa „Libertad" (Paraguay).

ÎN „16-IM1LE" de finală ale 
„Cupei Franței" la fotbal s-a 
înregistrat o surpriză: echipa 
Ajaccio, care activează în pri
ma divizie, nu a putut învinge 
formația de categorie inferioa
ră Gazelec Ajaccio cu care a 
terminat la egalitate (după 
prelungiri) 2—2. Alte rezulta
te: Angers — Valenciennes 
1—0; Lyon — Toulon 1—0; 
Bordeaux — Lens 1—0; St. 
Etienne — Malakoff 4—0; Nisa 
— Aulnoy 2—1; Sochaux — 
Montelimar 1—0 (după prelun
giri); Red Star — U. C, Can
nes 3—0; Nantes — Annecy 
1—0 (după prelungiri).

LA MELBOURNE a avut loc 
tragerea la sorți pentru Stabi
lirea întîlnirilor competiției 
de tenis „Cupa Davis" (zona 
americană). Iată ordinea jocu
rilor : grupa nord: Mexic — 
Canada; S.U A. — Antilele 
Britanice; grupa sud: Vene
zuela — Argentina și Chile 
— Peru, în turul doi echipa 
învingătoare din meciul Ar
gentina — Venezuela va în
tâlni echipa Ecuadorului.



AU ÎNCEPUT MECIURILE DECISIVE
O degajare neinspirată a lui 
Davidov l-a pus în poziție 
hună pe fundașul Svedberg 
și acesta — cu largul concurs 
al lui Konovalenko — a re
dus din handicap (2—3). Mai 
erau 2,49 min. de joc și pu
blicul spera intr-o lovitură de 
teatru. Dar aceasta nu s-a 

ai produs.
Kubinek (Canada) și Kori- 

ek (Cehoslovacia) au con
dus formațiile :

U.R.S.S : Konovalenko • -
Ragulin. Blinov, Davidov, Kuz- 
kin, Zaițev, Romișevski — Ma
iorov, Starșinov, Aleksandrov 

Vikulov, Polupanov, 
Firsov — Moiseev, 
Miș-ukov; SUEDIA: 
qvist — N. 
Nordlander, Svedberg, 
son — Nilsson, Lundstrom, 
Wickberg — Palmqvist, Beng
tsson, Oberg — I-Ienrikson, 
Hedlund, Olsson.

Alte rezultate : 
CEHOSLOVACIA 

0—2) in
IUGOSLAVIA—FRANȚA 
(6—0, 1—0, 3—1) în
B.

Ionov,
Holm- 

Johansson,
Carls-

Portarul suedez Holmuvist încearcă zadarnic si retină 
celor 3 goluri ale echipei sovietice in derbiul hoc heistic

deschide
3—2

Campioana zig-zagului
Marielle Goitschel, fata de cabanier din Val d'Isăre, 

a venit la Chamrousse, însoțită de speranțele tuturor 
pasionalilor 
că Marielle 
picioare de 
fi justificat 
are la activ 
olimpic la slalom uriaș, în 1964, an în care ea a venit 
— curînd după Innsbruck — și pe pîrtia de la Poiana 
Brașov.

După Innsbruck au urmat succesele de la Portillo, 
în cadrul campionatelor mondiale. Acolo, Marielle a 

la slalom uriaș și la combinată, 
știut că ia slalom special, proba 
medalia olimpică de aur, sportiva 

locuț secund atît la Innsbruck cit

sportirilor de iarnă din Franța. Nu pentru 
care are 22 de ani și-a pus schiurile în 
la vîrsta de 5 ani. 17 ani de schi nu ar 
speranțele compatrioților ei. Dar Mariella 
un lung șir de succese, printre care titlul

3—0, 
Și 
10—1 
grupa

CANADA —
3—2 (0—0, 
grupa A

devenit campioană 
Este interesant de 
care i-a adus, ieri, 
franceză a ocupat 
și la Portillo. Era firesc, așadar, ca unui dintre comenta
torii sportivi din Franța să scrie, în ajunul începerii 
actualei Olimpiade albe, în legătură cu această probă : 
„Este de presupus că Mariellei, care simte pericolul 
noului val, i-ar conveni să schimbe obișnuita ei me
dalie de argint pentru cea de aur". Dar tot el încheia, 
avertizîiid: „Nu va fi ușor, căci concurența este, in
discutabil, mult mai mare decît în ultimii ani".

Nu a fost ușor, intr-adevăr. Dar, după cele două 
manșe, Marielle Goitschel s-a situat în fruntea clasa
mentului, confirmînd spre satisfacția compatrioților ei, 
supranumele de „La meilleure" („Cea mai bună"). MARIELLE GOITSCHEL

ÎNAINTEA ULTIMEI MANȘE

Seria meciurilor tari din 
grupa A a întrecerilor de ho
chei a început. Mii de greno- 
blezi și de turiști prezenți la 
J.O. au luat cu asalt tribu
nele de la Stade de Glace 
pentru a asista la pasionan‘a 
dispută (palmaresul meciuri- 
lo: directe o atestă deplin) 
dintre selecționata Uniunii 
Sovietice, marea favorită, și 
cea a Suediei.

Partida de aseară a con
firmat tradiția, hocheiștii so
vietici trecînd prin multe e- 
molii pînă în momentul cînd 
sirena patinoarului 
încheierea întrecerii, 
țind o 
scorul 
2—1) a

Prima 
de marcaj a fost opera lui 
Anatoli Firsov, cel mai bun 
jucător al sovieticilor in 
ceasta partidă, care conduce 
actualmente și în clasamen
tul golgeterllor. El a șutat 
precis în min. 8 făcînd inu
tilă intervenția lui Holmqvist. 
Șase minute mai tîrziu, Oberg 
a reluat o pasă excelentă a 
colegului său de linie Palm
qvist, restabilind egalitatea.

șutttl lui Firsov (stingă) care 
de aseară : U.R.S.S.—Suedia 

Telefoto : U.P.I.—Agerpres
.’ ,-F

■timp suficient ca echipa 
U.R.S.S, să-și mărească avan
tajul (3—1) prtnlr-un șut de 
la treime al Iui Blinov. Vic
toria nu mai putea scăpa 
hocheiștilor sovietici, mai 
ales că liniile lor de atac — 
revenite la formulele inițiale 
— străpung tot mai des apă
rarea adversă (Maiorov a ra
tat, singur cu portarul). Dat...care

<or- 
dese 
lini-

seria
CLASAMENTE 

GRUPA A
U.R.S.S. 5 5 0 0 39— 5 10
Canada 5 4 0 1 25—10 8
Cehoslovacia 5 4 0 1 26—11 8
Suedia 5 4 0 1 21—13 8
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 8—33 0
R.D.G. 4 0 0 4 5—35 0

GRUPA B
Iugoslavia 3 3 0 0 21— 2 6
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 4 0 0 4 7—26 0

Cunoscuta odisee a amînărilor 
de la bobul de 2 persoane (care 
totuși a cunoscut pînă la urmă 
un epilog regulamentar, în sen
sul disputării tuturor celor 4 
manșe) este reeditată acum de 
o altă probă — soră mai mică a 
bobului — cea de săniuțe. După 
două fortuite nerespectări de 
program — din cauza timpului 
nefavorabil și, în consecință, a 
p î r t i e i necorespunzătoare — 
marți s-a putut desfășura doar 
manșa a treia. La bărbați, nimic 
important de semnalat, austria
cul Manfred Schmid contlnuînd 
să-l domine pe eopretendenții la 
titlu, printre care mai mulțl con-

F.
In

curențl din R. D. Germană, R. 
a Germaniei și Austria.

a vestit 
consfin- 

victorie la limită cu 
de 3—2 (1—1, 0—0. 
campionilor lumii, 
modificare pe tabela

a-

Șansa a surîs apoi nordicilor, 
aflați pe rînd cu un om șl 
chiar doi in plus (au fost 
eliminați Romișevski și Bli
nov), dar scorul a rămas ne
schimbat.

Din aceste momente jocul 
începe să devină mal nervos. 
Suedezii joacă foarte calm la 
mijlocul terenului, intercep
tează adesea pucul, fapl 
determină pe antrenorul 
mației sovietice să facă 
schimbări în alcătuirea
ilor de atac. Pe rînd Palmqvist 
și Starșinov pierd ocazii 
bune de a marca. Apoi, cele 
două echipe au avut din nou 
situații de superioritate 
merică (eliminările 
kov și Johansson), 
rul a rămas intact.

A urmat repriza 
cu atacuri rapide ale suede
zilor și contraatacuri fulgeră
toare ale sovieticilor. Golul 
plutea în aer și acesta a ve
nit în poarta lui Holmqvist: 
Romișevski a șutat de la dis
tanță și același Firsov a de
viat pucul în poartă : 2—1.
Suedezii au intrat în derută și 
Lundstrom a fost eliminat de 
pe teren pentru două minute,

țiu
lui Mișa- 
dar sco-

decisivă,

Vor avea loc sau nu coboririle de astăzi?
Hotărît lucru, organizatorii în

trecerilor olimpice de bob de la 
Alpe d’Huez, ca și membrii bi
roului Federației internaționale 
de bob și tobogan, au început să 
aibă coșmaruri... Din cauza ză
pezii căzute în ultimele zile, cît 
și a faptului că temperatura se 
menține cu încăpățînare în jurul 
a zero grade, pista nu este în 
totul corespunzătoare pentru des
fășurarea coborîrilor de antrena
ment ale boburilor de patru per
soane. Regulamentul competi
țiilor internaționale stipulează ca 
înaintea întrecerilor oficiale bo- 
berii să execute în mod 
toriu cîte patru coborîri 
trenament cronometrate.

Starea pistei (gheața ei
să fie dură, omogenă, dat fiind 
faptul că un bob cîntărește peste 
600 kg) nu a îngăduit antrena
mentele. Ieri, însă, un prim grup 
dintre echipaje a putut face pri
mele coborîri. Cele mai bune re
zultate le-au înregistrat Elveția 
1:09,51, Austria X 1:09,60 și Aus
tria II 1:10,07. S-a stabilit ca 
echipajul României (campion

obliga
ție an- european în 1967) șl cel al Italiei, 

conform tragerii la sorți, să facă 
parte din grupa a doua pentru 
antrenamente.

Pînă la ora aceasta nu se știe 
încă dacă coboririle oficiale (pri
mele două manșe) vor putea 
avea loc miercuri seară, conform 
programului inițial stabilit. Con
dițiile atmosferice vor avea ul
timul cuvînt !...

trebuie

Cronici și comentarii 
de la trimișii noștri speciali 

Emanuel VALERIU. Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

ar-

Telefoto :
U.P.I.—Agerpres

pir- 
tir,

Au-

Acești doi sportivi au 
dat luptă strinsă cu 

și cu țintele de 
biatlonul de la

de
olimpic 

(Nor- 
buni

Ti-

(Urinare din pag. 1)
&

tia 
in 
trans. Iată-i felicitindu-se 
reciproc, după încheierea 
întrecerii: la stingă —
sovieticul Alexandr 
honov, medaliat cu 
gint, iar la dreapta 
ciștigătorul medaliei 
aur, campionul 
Magnar Solberg 
vegia). Cei mai 
dintre cei buni...

I ni m a nevăzută, dar 
atît de caldă și mereu 
tînără a Jocurilor Olim
pice, bate de o săptă- 
mînă. După fastul, după 
uimitoarea mișcare a 
culori de la festivitateamozaicului de 

de deschidere, aupă ce Aiain Calmat a 
aprins flacăra eternă a tinereții și 
sportului, am ' ' 
clipă, senzația unui gol. Unde era de 
fapt Olimpiada ? Unde-s tinerețea și 
sportul ?

Răspunsul a venit mai repede decît 
ne așteptam, fulgerînd întreaga d,Ne
gație italiană și proiectînd în actuali
tate un nume necunoscut, un nume cu 
rezonanțe latine, care a făcut să pă
lească aureola schiului nordic, un nume 
care a bulversat, aci la Grenoble, to
tul. Un vameș italian i-a învins de o 
manieră categorică pe nordici, chiar 
într-o probă specifică sportului lor. lată 
cutezanța, iată frumusețea 
a energiilor descătușate, 
braț, tine»?țea și sportul 
fel ca cele cinci cercuri 
semnul cărora își dispută

Victoria lui Franco Nones ne-a cap
tat și pe noi, ca și pe toți ceilalți. Me
dalia lui de aur are valoare de sim
bol. A fost prima a acestei ediții și 
s-a aninat la pieptul unui învingător 
în care aproape nimeni nu credea. De 
aceea strălucește parcă mai frumos, 
seu, în orice caz, într-un fel aparte.

Olimpiadele au însă și alți învingă-

a
trăit totuși, pentru o

de neegalat 
iată, braț la 
înlănțuite la 
olimpice sub 
întîietatea.

tori, pe care nimani nu-i fotografiază 
și pe care îi uităm în graba noastră de 
a aplauda pe eroi, de a onora per
formanța. Și acești învingători anonimi 
sînt multi. Mai numeroși decît ceilalți. 
Ei formează armata de lucrători neo
bosiți, amabili, trudind din zori și pînă 
noaptea tîrziu, în locuri cheie ale 
acestei uriașe mașini organizatorice sau

EROII
NECUNOSCUTI

undeva modest la periferia întregului 
sistem pus în mișcare de desfășurarea 
unei olimpiade modern»?. Trăiesc lîngă 
noi, le simțim prezența în fiecare gest, 
în fiecare pas pe care îl facem și nici 
nu-i aplaudăm măcar. Uneori, cind nu 
uităm sau cînd nu sîntem prea grăbiți, 
le mulțumim I

Este oare acest gest de politeță su

ficient? Categoric, nu! lată ceea ce ne-a 
îndemnat ca azi să așternem pe hîrtie 
cîteva cuvinte ft? care le adresăm lor, 
cu 
din 
ai
tineri. Nu le cunoaștem numele, dar de 
fapt acest lucru nici nu este poate prea 
important. Le cunoaștem însă și le pre
țuim fapta. Un ofițer al armatei fran
cezi?, specialist în transmisiuni, împreu
nă cu doi tineri ostași au fost para
șutați pe o cr.eastă de munte, avînd 
cu ei echipamentul unui post de radio 
releu. Ei trăiesc acolo izolați de lume, 
alimentele fiindu-le, de asemenea, 
aduse cu un elicopter și parașutate, ci 
sînt cei ce. asigură functionarea acestui 
post releu, necesar comunicațiilor olim
pice, transmisiilor''de radio și televiziu
ne. Timp de trei săptămîni, acești trpi 
oameni vor munci în condifiuni extrem 
de grele, vor auzi vorbindu-se de dis
pute înverșunate, de victorii senzațio
nale, de campioni olimpici sau de alți 
mari sportivi pe care întreaga lume 
— și poate că și ei — îi adulează, dar 
nu vor vedea nimic. Absolut nimic...

Este un gest care ne-a cucerit Să 
fii la cîțiva kilometri de un oraș olim
pic, să simți prin eter toată această fră- 
mîntare, să-ți parvină prin undele reci, 
impersonale, ecourile clocotului olimpic 
și să asimilezi totul doar , cu imagina
ția, este o faptă d.? eroism I

O faptă care merită și ea o medalie 
de aur I

tpată dragostea, 
miile de

Olimpiadei

Și 
anonimi 
un grup

am ales 
învingători 

de trei

schimb, la lemel s-a produs o 
spectaculoasă răsturnare în cla
sament, în urma descalificării a 
trei sportive din R. D. Germană, 
dintre care campioana olimpică 
și mondială (1967) Ortrun Ender- 
lein și Anna Maria Miiller erau 
deținătoarele pozițiilor 1 și 2. Ele 
au fost eliminate din competiție 
deoarece, după afirmațiile unor o- 
ficiali, nu ar fi respectat punctul 
18 al regulamentului probei, care 
interzice încălzirea, prin orice 
mijloace termice, a tălpicilor să
niuțelor, în scopul unei mal 
bune alunecări. Astfel, italianca 
Erika Lechner, pînă acum pe 
locul trei, s-a plasat în frunte, 
avînd mari șanse să cucerească 
medalia de aur.

Cea de-a 4-a și ultimă manșă a 
probei individuale urmează să 
aibă loc în funcție de îmbună
tățirea pîrtlel.

REZULTATE TEHNICE
® SLALOM

SPECIAL, FEMEI (13.11)
1. MARIELLE GOITSCHEL 

(FRANȚA) 85,86 (40,27 și
45.59) — campioană olimpică; 
2. Nancy Greene (Canada) 
86,15 (41,45 și 44,70); 3. An
nie Famose (Franța) 87,89 
(42,21 și 45,68) ; 4. Gina Hat- 
hoin (Anglia) 87,92 (41,84 și 
46,08); 5. Isabelle Mir (Fran
ța) 88,22 (42,14 și 46,08): 6. 
Burgl Fărbinger (R.F.G.) 88,90 
(42,70 și 46,20); 7. Glorianaa 
Cipola (Italia) 89,74 (43,15 și
46.59) ; 8. Bernadette Rauter 
(Austria) 90,44 (43,34 și 47,10); 
9. Olga Pali (Austria) 91,11 
(43,59 si 47,52); 10. Cristine 
Laprell (R.F.G.) 91,25 (42,94 și 
48,31); 11. Anette Zryd (Elve
ția) 91,41 (42,97 și 48,44j ; 12. 
Madeleine Wuilloud (Elveția) 
93,27 (44,86 și 48,41) Au luat 
startul 49 concurente.

A ÎNCEPUT DUELUL DANZER

Clasamentulcam-

luptă 
figuri 

lui

pe medalii

SCHWARTZ

Duelul Danzer—Schwartz,
care tinde să devină o tra
diție în marile întreceri ale 
gheții, nu lipsește nici de pe 
afișul grenoblez. Cei doi mari 
patinatori vienezi, care de 
trei ani își dispută cu ardoa
re rivalitatea, de fiecare dată 
tranșată însă în favoarea u- 
nuia singur dintre ei, dublul 
campion mondial Emmerich 
Danzer, dau acum o 
acerbă cu migăloasele 
obligatorii, sub cupola 
„Stade de Glace“.

Ca și anul trecut, la 
pionatele mondiale de la Vie- 
na, Wolfgang Schwartz a luat 
un, start furtunos. El l-a între
cut pe Danzer la prima figură 
— paragraful-trei înapoi — 
dar următorul obstacol, „ro- 
ckerul“, a readus pe principa
lul favorit pe locul prim. Dis
tanța de puncte este însă mică, 
pînă acum. Următoarele trei 
figuri trebuie să ne dea indi
cații mai precise asupra cifre
lor de handicap cu care can
didați! Ia titlu vor aborda 
proba de figuri libere, progra
mată vineri.

De notat performanța foai-

te bună a francezului Patrick 
Pera, în prima zi a impuselor. 
El este în imediata apropiere 
a celor doi „mari", în urmă 
doar la zecimi de puncte. Dacă 
provizia sa de puncte va crește 
mîine (n.r. azi) atunci simpa
ticul june-prim din Lyon are 
mari șanse să reziste asaltului 
celor doi adversari redutabili 
Ia libere, americanul Tirri 
Wood și cehoslovacul Ondrej 
Nepela, aducînd astfel Fran
ței o medalie și în pretențioa
sa disciplină a patinajului ar
tistic.

A doua serie de medalii o- 
limpice la patinaj urmează 
să fie decernată mîine seară 
(n.r. astă-seară). Se dispută fi
gurile libere la perechi, între
cere în care delegația spor
tivilor din U.R.S.S. emite jus
tificate pretenții la primele 
două locuri aîe podiumului.

5 KM, FEMEI (13.11)
1. TOINI GUSTAFSSON (SU- ’

EDIA) 16:45,2 — campioană o- 
iitupică : 2. Galina Kulakova 
(U.R.S.S.) 16:48,4; 3. Alevtina 
Kolcina (U.R.S.S.) 16:51,1 ; 4. 
Baibro Martinsson (Suedia) 
16:52,9; 5. Marjalta Kajosmaa 
(Finlanda) 16:54,6; 6. Rita A- 
kina (U.R.S.S.) 16:55,1 , 7. în
ger Aufles (Norvegia) 16:58,1; 8. 
Senja Pusula (Finlanda) 17:00,3; 
9. Stefania Bjegun (Polonia) 
17:03,4; 10. Berit Moerdre
(Norvegia) 17:11,9.

> PATINAJ ARTISTIC
INDIVIDUAL MASCULIN 

(2 figuri impuse, 13.11)
1. Emmerich Danzer (Aus

tria) 352,5 p; 2. Wolfgang 
Schwartz (Austria) 352,3 p ; 
3. Patrick Pera (Franța) 352,2 
p ; 4. Timothy Wood (S.U A.)
334.5 p ; 5. Ondrej Nepela
(Cehoslovacia) 331,i p; 6.
Gary Visconti (S.U.A.) 324,7 
p ; 7. Peter Krick (R.F G.)
319.5 p ; 8. Giinter “
(R.D.G.) 313,4 p ;
Humphrey (Canada) 311,3 p ; 
10. G. Abondatti (Italia) 
311,2 p.

(neoficial)

și puncte

Zoi 1 er
9. A.

Ondrej Repeta (Cehoslovacia) va avea mult de furcă și în a doua 
zi a figurilor impuse pentru a se putea apropia de învinsul său 

de la recentele campionate europene, francezul Patrick Pera 
Telefoto — U.P.I. Agerpres

Derriere la facade...
realizat o trecere, o rezol
vare uimitoare Și am intuit, 
atunci, extraordinarul său ta
lent.

— E adevărat că sînteți un 
om extrem de sever? — în
trebăm.

— In schi, de altfel ca și 
în alte sporturi, disciplina, 
alături de problemele de or
din tehnic sau tactic, este 
la fel de importantă. Un mare 
schior trebuie să aibă nervii 
acordați ca și corzile viorii

artist. Pentru asta 
să ducă o viață

Tiparul; I. P. „Informația*, str. Brezoianu 23—25.

unui mare 
el trebuie 
foarte regulată, cu un regim 
alimentar și un program ri
gid. Da, sînt sever! Recu
nosc. Dar fără această seve
ritate nu aș fi fost astăzi a- 
saltat de dv, ci aș fi stat la 
ușă...

— Cum s-a pregătit echipa 
Franței pentru acest sezon ?

— N-am făcut minuni —■ 
ne răspunde de această dată 
Renă Sulpice. Sportivii selec
ționați în lot au început pre
gătirea cu trei luni înainte de

Olimpice. In octom- 
făcut pregătire fizi- 
folosit, în special, 
cit mai apropiate

.locurile 1 
brie am 
că. Am 
mijloace 
schiului...

— De pildă ?
— Alergări de cros în cobo- 

rîre. Apoi, schiorii noștri au 
făcut zilnic curse pe bicicletă. 
Schiul propriu-zis l-am în
ceput în noiembrie. In fie
care zi, 35 de minute. In pri
mele zile, curse de acomoda
re, apoi adaptări la diferite 
pante și viteze. La sfîrșitul lu
nii am intrat în perioada de

muncă cea mai grea.
— Care ?
— Perioada schiului 

flex și precizie. Aci 
arta. Schiorii de mare 
manță, schiorii vitezelor de 
peste 100 de km la oră tre
buie să reacționeze automat. 
Ei n-au timp să aleagă solu
ții pe parcurs. In decembrie 
și ianuarie concursurile au 
ușurat concluziile și munca 
de corectare a defectelor. 
Simplu. Aceste lucruri le-am 
spus de fapt și atunci cind --- r—. r,--- la

de re
începe 

perfor-

am fost in România, 
cursul de antrenori.

într-adevăr, prezentate așa, 
lucrurile par foarte simple. 
Și, totuși, cîtă muncă, cîte 
frămîntări, cîte eforturi. Dar 
medaliile de aur nu se cîș- 
tigă ușor...

probe)(după 17

ȚARA AUR ARGINT BRONZ IV v Vl Total 
pun«'f'

FRANȚA 3 2 1 1 2 - 42
NORVEGIA 2 2 1 2 - 2 35,5
OLANDA 2 1 2 - 2 «■B 31
SUEDIA 2 - 1 2 1 1 27
ITALIA 2 - — - 2 1 19
U.R.S.S. 1 3 2 1 2 5 42
S.U.A. 1 3 1 1 1 1 29
FINLANDA 1 2 1 3 4 3 40,5
AUSTRIA 1 1 3 3 2 1 38
R.F.G. 1 1 — - - 1 13
CEHO

SLOVACIA 1 w • 1 1 — 14
ELVEȚIA 2 1 w - 14
R.D.G. 1 1 - - 9
CANADA 1 t““i 5
ROMANIA •w - 1 - 4

ANGLIA 1 1 1 6
POLONIA — - — 1 1 4
UNGARIA — - eaa — 1 1

e In acest clasament ne. ficial am atribuit locului 1 — 7 puncte, 
locului II — 5 puncte, locului III — 4 puncte ș a.m.d.
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