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COMUNICAT 'CURAJULj

în ziua de 14 februarie a.c. a avut loc 
plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La plenară au parti
cipat ca invitați șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., primi secretari al comitetelor re
gionale de partid, președinți ai sfaturilor 
populare regionale, conducători de insti
tuții centrale de stat, redactori șefi ai 
ziarelor centrale.

1. Plenara a examinat șl a aprobat pro
punerile prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la organizarea jude
țelor și municipiilor, propuneri definiti
vate de Comisia centrală de partid și de 
stat pe baza principiilor adoptate de Con- 
ferința Națională a Partidului Comunist 
Român și a dezbaterilor publice care au 
avut loc în această perioadă. Plenara a 
hotărît ca aceste propuneri să fie supuse 
spre dezbatere și legiferare Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România.

2. Plenara a examinat informarea pre
zentată de tovarășul Virgil Trofin, cu pri
vire la structura noilor organizații locale 
de partid, în concordanță cu măsurile de 
îmbunătățire a organizării administrativ- 
teritoriale a țării.

Potrivit mandatului dat de Conferința 
Națională, de a aplica pe linie de partid 
măsurile ce decurg din desființarea re
giunilor și raioanelor ca unități adminis- 
trativ-teritoriale și din organizarea jude
țelor și municipiilor, plenara Comitetului 
Central a hotărit încetarea activității or
ganizațiilor regionale și raionale de 
partid, constituirea organizațiilor de partid 
județene și municipale (orășenești), a or
ganelor lor provizorii de conducere. Con
form prevederilor statutare, comitetele de 
conducere ale acestor organizații urmează 
să fie alese cu prilejul conferințelor de 
partid, ce vor avea Ioc la sfîrșitul aces
tui an.

3. Plenara a ascultat informarea pre- 
rentată de tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
în legătură cu activitatea Internațională 
a Partidului Comunist Român. Plenara a 
aprobat și a dat o înaltă apreciere activi, 
tății depuse de Comitetul Executiv al Co-

miletului Central pentru dezvoltarea rela
țiilor tovărășești, a contactelor și schim
burilor de păreri dintre partidul nostru și 
partidele frățești desfășurate corespun
zător cauzei întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești, a tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Plenara a reafirmat deplina solidaritate 
a partidului și poporului nostru cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, hotărîrea de 
a-î acorda și în viitor întregul lor sprijin, 
de a milita pentru încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamentelor ame
ricane împotriva Republicii Democrate 
Vietnam, pentru curmarea agresiunii im
perialiste din Vietnamul de sud și retra
gerea trupelor intervenționiste, pentru 
respectarea dreptului poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din

Plenara a 
de invitarea 
la întîlnirea 
tru 26 februarie a.c. la Budapesta, în ve
derea pregătirii unei conferințe interna
ționale a partidelor comuniste și mun
citorești.

Partidul Comunist Român concepe întîl
nirea consultativă de Ia Budapesta ca un 
prilej pentru un schimb de păreri între 
partide cu privire Ia oportunitatea orga
nizării unei consfătuiri internaționale, la 
caracterul și scopul ei, la acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru ca o asemenea 
consfătuire să reprezinte o contribuție 
reală Ia îmbunătățirea climatului din miș
carea comunistă, la cauza unității. Scopul 
schimbului de vederi din cadrul întâlnirii 
consultative trebuie să fie acela de a da 
posibilitate partidelor reprezentate să-și 
expună și să cunoască reciproc punctele 
de vedere cu privire la organizarea unei 
consfătuiri internaționale, încît ulterior, 
după întîlnirea consultativă, partidele 
respective, organele lor de conducere, să 
poată analiza diversele puncte de vedere 
exprimate șl hotărî asupra tuturor pro
blemelor pregătirii consfătuirii.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român este de părere că o consfă
tuire internațională, spre a servi cauzei

afară.
examinat problemele legate 
Partidului Comunist Român 
consultativă, anunțată pen

unității, apropierii și înțelegerii între par
tide, trebuie să aibă caracterul unei re
uniuni pentru un schimb larg și rodnic 
de vederi asupra problemelor comune ale 
luptei împotriva imperialismului, în ve
derea realizării unui consens general, fără 
a se adopta directive și documente pro
gramatice pentru activitatea 
comuniste, singurele 
sură să-și elaboreze 
internațională.

Partidul Comunist 
ar fi util ca la întîlnirea consultativă 
se facă un schimb de păreri în proble
ma ordinei de zi a consfătuirii și împăr
tășește opinia că aceasta ar trebui deli
mitată Ia problema sarcinilor concrete ale 
luptei actuale împotriva imperialismului. 
Ar fi, de asemenea, util ca în cadrul 
întâlnirii consultative să se analizeze ce 
trebuie întreprins pentru a se netezi ca
lea participării tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, fără nici o discri
minare, la viitoarea consfătuire interna
țională. și, totodată, spre a se găsi forme 
care să facă posibilă participarea și a 
altor forțe social-politice care duc o luptă 
activă, ascuțită, împotriva imperialismu
lui.

O cerință importantă este asigurarea 
condițiilor ca toate partidele comuniste 
și muncitorești, fără excepție, să aibă de
plina posibilitate de a participa la pregă
tirea, sub toate aspectele, a consfătuirii 
internaționale, aducindu-și astfel contri
buția la desfășurarea ei ca manifestare 
a unității. în legătură cu aceasta, plenara 
consideră ca un act discriminatoriu nein- 
vitarea U.C.I. și a altor partide comuniste 
și muncitorești Ia întîlnirea consultativă 
de Ia Budapesta.

Plenara consideră că întreaga activitate 
de pregătire a consfătuirii, și consfătuirea 
însăși, trebuie să se desfășoare pe bazele 
strictei respectări a normelor de relații 
dintre partidele comuniste, pornindu-se 
de la înțelegerea și recunoașterea faptului 
că unitatea și solidaritatea internaționa- 
listă — de care mișcarea comunistă are 
atâta nevoie — se pot clădi numai pe

partidelor 
în drept și în mă- 
politica internă Și

Român consideră că 
să

temelia independenței și egalității tuturor 
partidelor.

C.C. al P.C.R. este de părere că atât în
tîlnirea de la Budapesta, cit și o viitoare 
consfătuire internațională, nu trebuie să 
pună în discuție și să critice linia poli
tică, internă sau internațională, a vreu
nui partid frățesc, prezent ori nu Ia a- 
ceste întâlniri, nu trebuie să recurgă sub 
nici o formă Ia practica blamării sau 
condamnării altor partide — practică ce a 
produs daune profunde mișcării comu
niste. In nici un caz, participarea sau 
neparticiparea unui partid la o consfă
tuire internațională — problemă în care 
poate decide numai partidul respectiv — nu 
trebuie să constituie motiv pentru atri
buirea de calificative sau etichetări și nu 
trebuie să afecteze relațiile de colabo
rare tovărășească dintre partidele comu
niste și muncitorești.

După părerea C.C. al P.C.R., esențialul 
in organizarea unei consfătuiri interna
ționale a partidelor comuniste și munci
torești constă nu într-o programare cît 
mai grabnică, ci în pregătirea ei temei
nică și cu răbdare, în dezvoltarea de noi 
contacte și întâlniri, inclusiv noi întâl
niri consultative ale partidelor, pentru a 
se asigura astfel garanțiile desfășurării ei 
fructuoase.

în acest spirit, Plenara a hotărît ca 
Partidul Comunist Român să participe la 
întîlnirea consultativă de Ia Budapesta 
pentru a contribui activ la pregătirea unei 
consfătuiri internaționale care să consti
tuie un aport real la normalizarea rela
țiilor din mișcarea comunistă, să răspun
dă intereselor restabilirii unității.

Plenara a exprimat hotărîrea fermă a 
Partidului Comunist Român de a nu-și 
precupeți eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru o abor
dare constructivă a tuturor problemelor 
mișcării comuniste și muncitorești inter- 

, naționale, în vederea refacerii și consoli
dării unității acesteia, întăririi coeziunii 
forțelor care luptă împotriva imperialis
mului, pentru pace și progres social, pen
tru socialism.
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DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

Medalia de bronz

Așadar, ERHARD KELLER a 
Întrerupt supremația sovieti
cilor și apoi a americanilor 
în cea mai rapidă cursă de 
patinaj, aducînd țării sale 
pentru prima oară titlul olim
pic. Performanta este evident 
cu mult inferioară actualului 
record al lumii (39,2), deținut 
tot de Keller, dar specialiștii 
pun aceasta pe seama calității 
inferioare a gheții de pe 
tinoarul din Grenoble.

Desfășurarea probei a 
interesantă, obligîndu-ne
așteptăm ultimele perechi pen
tru a cunoaște clasamentul 
definitiv. Norvegianul Magne 
Thomassen, care a făcut pe
reche cu olandezul Schenk, 
s-a instalat Ia început în frun
tea clasamentului, fiind cro
nometrat în 40,5 s. In c,ea de 
a 7-a serie a luat startul Ine
puizabilul Evghenl Grișin. 
Cursa sa a fost excelentă, 
acele cronometrelor oprin- 
du-se la 40,6 sec. A urmat un 
cuplu redutabil alcătuit din

americanul Wurster și nor
vegianul Herjuaunet; o luptă 
pasionantă, sosire la fotogra
fie (40,7 pentru ambii), dar 
Thomassen rămîne neclintit in 
frunte.

Și iată-1 pe Erhard Keller 
alături de un adversar modest, 
canadianul Bousche. Se greșesc 
patru starturi și recordmanul 
mondial pare nervos. De alt
fel, el a pornit destul de slab 
în cursă și de-abia pe ulti
mele doaă sute de metri a 
sprintat formidabil, încheind 
distanța în 40,3 s. Acesta 
a fost, în cele din urmă, cel 
mai

Si 
tilor 
pe

bun timp al zilei.
cînd majoritatea ziariș- 

se pregăteau să comunice 
medaliații probei, cursa

ultimului reprezentant al 
5.U.A., Richard McDermott 
i-a obligat la o modificare . 
americanul a parcurs distanta 
în 40,5, în care a egalat per
formanța norvegianului Tho- 
massen.

15 concurenți au luat star
tul miercuri dimineață, la ora 
8,30, în proba de ștafetă 
4x10 km, așteptată — aici la 
Autrans — cu mare interes 
de un numeros public. Se 
sconta că lupta pentru meda
lii se va da între echipele 
Norvegiei, Suediei, Uniunii 
Sovietice și Finlandei, alcătui
te din schiori valoroși, dețină
tori de titluri mondiale și 
olimpice.

Și pronosticul s-a confirmat 
aproape total. Schiorii norve
gieni au condus de la început 
— uneori la distanțe ce ajun-

geau pînă la un minut — ne- 
lăsînd nici o speranță puter
nicilor lor adversari. Martin
sen luase un avans de 40 de 
secunde după primul schimb, 
menținut apoi de Tyldum și 
majorat la aproape 50 de se
cunde de GrCnningen, în 
schimbul trei. Ellefsaeter a 
schiat exceptional în schimbul 
patru, majorîud la circa două 
minute distanta de următoarea 
echipă.

Aproape jumătate din cursă, 
schiorii suedezi și sovietici 
fost aproape egali, pentru 
pe ultima parte sovieticii 
rămînă în urmă la circa

au 
ca 
să
21

Primele clasate in proba de slalom special (de la stingă spre 
dreapta) — Nancy Greene (Canada), Marielle Goitschel și Annie 
Famose (Franța) — se vor mai întîlni, miine, în „uriașul" olimpic, 

pe care-l așteaptă cu multă încredere și multe șanse

Medaliatele „specialului" 
așteaptă cu încredere „uriașul"

de secunde.
Cu 5 km înainte de sosire 

pentru toată lumea era clar că 
ordinea primilor sosit) nu va 
mai putea fi schimbată, date 
fiind distanțele care-i separau 
pe sportivi. Deci: Norvegia, 
Suedia, U.R.S.S., Finlanda. Se 
pare, însă, ca nu era de a- 
ceastă părere și fostul cani-

4 M/W

pion olimpic Măntyranta, 
care l-am văzut forțînd, redu- 
cînd mereu din distanta ce-i 
despărțea de concurentul so
vietic Vedenin. Pe ultimii 50 
de metri, am asistat la o dis
pută de un rar dramatism. Cînd 
mai erau vreo 3-4 metri pînă 
la sosire, Măntyranta l-a a- 
juns și l-a întrecut pe adver
sarul său, epuizat de efort.

Gion- 
Paal

Harald 
nlngen, 
Tyldum și Odd 
Martinsen îl în
curajează pe 
coechipierul lor 
Ole Ellefsaeter, 
care parcurge 
ultimii metri ai 
cursei ce avea 
să-i aducă Nor
vegiei încă o 
medalie de aur: 
ștafeta de 4x10 
km, disputată la 
Autrans.

I
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Mi-au căzut sub ochi, 
aici, la Grenoble, bio
grafiile neromanțate ale 
celor mai noi campioni 
olimpici : bogate, sobre, 
redate numai prin ci
fre. Marii campioni, ca 
și somitățile din alte do

menii, au un Eden, dar și un Infern al 
lor, în care calitățile, ca. și defectele, 
Ii se întâlnesc, astfel încît din ele s-ar pu
tea prelucra, ca după o rețetă culi
nară, un preparat care să se cheme 
„campion ori geniu." Dar nimeni nu s-a 
încumetat, încă, într-o asemenea tenta
tivă și astfel foarte mulji au înregis
trat, desigur, acele așa-numite trăsături 
comune.

Din observările datelor biografice 
amintite am reținut, la rîndul 
menea identități.

Mă voi referi la .. ..........
Harald Gronningen, campionul olimpic 
al probei de 15 km. în 1956 a fost cla
sat la campionatele națiunii sale, pe 
distanța de 15 km, al nouălea ; a cîș- 
tigat aceeași probă în 1959, pentru ca 
în I960 să sosească al cincilea și acum 
trei ani al zecelea, iar în 1968 doar 
pe locul al cincilea, după ce în 196.7 
își repetase succesul obținut pentru pri
ma oară cu opt ani mai devreme. în 
fot acest timp el a mai participat la 
30 km, cîștigînd de patru ori titlul de 
campion al tării sale, si la 50 km, unde 
s-a încununat de trei ori ca învingător. 
La campionatele mondiale a oscilat în
tre locul II și locul VII, cîștigînd primul 
loc doar o singură dată cu echipa de 
ștafetă acum doi ani. La Jocurile Olim
pice, începînd cu participarea din I960, 
a urcat de la locul XI la locul II și 
acum pe primul Ioc în cursa de 15 km. 
El are 34 de ani.

Suedeza Toini Gustavsson a început 
schiul ca sportivă cu 11 ani în urmă, 
sosind adesea pe locuri mediocre : 7, 
11 și chiar 16, în probele de 5 și de 
10 km. La Innsbruck a fost a V-a și a 
Vlll-a la cele două probe de fond 
amintite. La „mondiale" s-a closot a 
Vll-a și a Vlll-a, acum șase ani a Vl-a, 
și anul acesta a lll-a. Are 30 de ani.

Italianul Monti primește cununa sa 
olimpică după numeroase tentative 
eșuate și după un palmares impresio
nant, cuprinzînd nu mai puțin de 9 tit
luri mondiale, la onorcbila vî . _ 
40 de ani. Exemplele ar putea continua. 
Nu ne-am propus, însă, să facem apo
logia longevității sportive, care une
ori ne confirmă alteori nu, capacita
tea de a cuceri succese de prestigiu, 
ci am vrut să reținem altceva și anume 
că marile confirmări se lasă așteptate 
și pentru a aștepta cu răbdare este 
necesar să ai curai. Acest curai nu a 
caracterizat, de pildă, chiar aici la Gre
noble, echipa de fond-schi a Italiei, care 
n-a așteptat sfîrșitul Jocurilor Olimpice 
spre a se bucura de medalia de aur 
a lui Nones, ratând un alt succes po
sibil în celelalte probe și detașîndu-l 
astfel de cel obținut de Franco Nones, 
ca pe o excepție de la regulă, — cu
raj care lipsește multor sportivi valo
roși din alte țări, și chiar de la noi, și 
care impune în primul rînd răbdare, 
curaj care nu-i caracterizează nici pe 
cei care se ocupă de pregătirea ori de 
selecționarea loturilor noastre reprezen
tative sau olimpice, curajul răbdării de 
a crește valori posibile pentru deplina 
lor împlinire, răbdarea de a vedea re- 
petîndu-se același fenomen, cu mereu 
alți si alți sportivi.

Acest, curaj al răbdării a lipsit nu o 
dată și specialiștilor noștri în proble
mele' complexe ale sportului, atunci 
cînd voleiul trebuia să facă schimb de 
generații sau cînd rugbyul pierduse con
tactul cu plutonul fruntaș mondial.

Curajul răbdării nu-l are adeseori 
nici publicul nostru, care doreșle în 
lanț, dacă se poate, satisfacțiile majore.

La toate acestea mă gîndeam din 
nou sîmbătă seara la „Stade de glace" 
din Grenoble, cînd mii de străini aflați 
în tribune fluierau ca vîntul peste Alpi 
zgîrcenia unui juriu față de evoluția 
Beatricei Huștiu în gea mai frumoasă zi 
a vieții sale sportive de pînă acum.

Vom avea oare curajul răbdării, mă
car pentru acest copil de 11 ani, sau 
îi vom cere, mai curînd decît se va 
putea, să ne aducă onorurile ?

meu, ase-

fondistul norvegian
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Emanuel VALERIU

Grenoble, 14 februarie

PROGRAMUL ZILEI
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■a â
H Bărbați, 5 000 m

„Inelul de gheață" 
ora 11—12,30

Maier (Norvegia), 
Verkerk (Olanda),
Thomassen (Norvegia),
Antson (U.R.S.S.)

Ora
9,15—12

Ștafeta, 4x7,5 km
Autrans 
ora 9,30—12

U.R.S.S., Norvegia,
Polonia

\\vuniw///Z

■ Femei, uriaș Chamrousse 
ora 13—14,30

Greene (Canada),
M. Goitschel (Franța), 
Bochatay (Elveția), Pali 
(Austria)

Ora
12,45—14,15

Grupa A Stade de glace,
S.U.A.R.D.G.—S.V.A. ora 14

Suedia—Canada Stade de glace, 
ora 17,30 Canada <8.30

U.R.S.S. —
Cehoslovacia

Stade de giace, 
ora 22 U.R.S.S. 22,00

Grupa B
Austria—Japonia

Patin. Municipal 
ora 21,30

Japonia
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DUPĂ CAMPIONATELE REPUBLICANE

Să încetăm cu

p
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A

Miercurea
Chintoan

(Avîntul
Valentina

Kedves 
și Stefan 
Mureș) au 

prezentă,

Pe platoul Bucegilor, amatorii de excursii pe schiuri 
au un vast teren de acțiune. Apropiata rezolvare a în
lesnirii accesului, cu mijloace mecanice, ne îndreptățește 
să credem că, in iarna viitoare, frumusețile Bucegilor vor 
avea mai multi admiratori.

păreri în 
organizate

Steaua 
a Româ- 
la KOln 
pentru a 
cu V.f.L.

Ladislau
Cluj) și 

(Agronomia 
în 

mai

1151
@ La sfîrșitul sâptâmî* 

nii: finalele „Cupei ziaru
lui „Soortul" ©Steaua sus
ține revanșa cu V.f.L. Gum
mersbach la Koln © Retu
rul meciului feminin Ro
mânia - Suedia (calificări 
C. M.)

ANCHETA
ZIARULUI NOSTRU

Anclieta inițiată de ziarul i: ; ___ __
Prahovei a avut un larg ecou printre iubitorii drumeției, 
răspunsuri nu numai de la cititori domiciliați în respectiva __

orașe situate în diferite părți ale țării : Iași, Cluj, Zalău, Hațeg ș.a.
In numărul de azi al ziarului nostru facem Ioc primelor răspunsuri primite, urmînd ca 

în viitoarele rubrici să prezentăm și opiniile celorlalți cititori care au avut amabilitatea să 
ne scrie în această problemă.

VERSANTUL NORDIC AL BUCEGILOR 
ARE NEVOIE DE ADĂPOSTURI TURISTICE

nostru în problema valorificării superioare a zonei turistice Valea 
Ca dovadă, ne-au parvenit 
zonă, ci și de Ia alții, din

i
i
!
!

Tov. inginer doctor docent AL. 
BELDIE, un asiduu cercetător al 
florei din masivul Bucegi, ne-a 
trimis o amplă și interesantă scri
soare din care vom reda cele mai 
importante pasaje :

înainte de a se trece la proiecte 
de măsuri pentru sporirea capaci
tății de găzduire în zonele turisti
ce și pentru valorificarea supe
rioară a acestora ar trebui sta
bilit în mod clar dacă o cabană 
.turistică poate fi asimilată întru- 
totul unui hotel cu restaurant ori 
cu bufet sau dacă ea este un loc 
de refacere și odihnă, cu o regle
mentare precisă a comportării vi
zitatorilor și cabanierilor. Dacă în 
materie de cabane ne vom bizui 
exclusiv pe principiul rentaoili- 
tății, cu greu se poate întrevedea 
posibilitatea construirii unor 
case de adăpost turistice în unele 
puncte man greu accesibile, _ la 
mari distanțe de localități, fără 
drumuri carosabile, dar unde e- 
xistența unui adăpost ar da, posi
bilitatea iubitorilor naturii să cu
noască ținuturi de o necuvîntată 
măreție și. cu un specific preg
nant.

Există cabane care nu pot fi 
rentabile, dar care au o funcțiune 
importantă turistică, umanitară. 
Așa, bunăoară, cabana de pe vir- 
ful Omul care este deficitară încă 
de pe vremea cînd aparținea Tu
ring Clubului României. Totuși, a- 
ceastă societate nu s-a gîndit ni
ciodată să închidă cabana pe 
timpul iernii (ca nerentabilă), cum 
procedează astăzi I.R.S.B.C. ~ Si
naia, lipsind de adăpost și între
ținere pe acei îndrăgostiți ai mun
telui, care nu pregetă să înfrunte 
înălțimile, nici iarna.

In ceea ce privește construirea 
de noi adăposturi turistice în Bu
cegi, ar trebui ca atenția să se 
îndrepte asupra versantului tran
silvănean al masivului, dinspre 
Bran, cu peisaje de o rară măre
ție, însă destul de puțin frecven
tat, din cauza distanțelor mari de 
străbătut (6—7 ore de mers de >a 
Poarta Bran la Vf. Omul sau la 
Padina) și a lipsei de cabane Pe 
acest versant. Consider, ~ așadar, 
necesar un hotel turistic în Bran- 
Poarta, ca bază de plecare la 
poalele masivului și a unor caba
ne intermediare între * Poarta- 
Bran și creastă, situate în etajul 

, subalpin, în apropiere de limita 
superioară a pădurii, ca bunăoară 
pe muntele Clincea, în poiana de 
sus a Ciubotei, în valea Gaura, 
sub cascada „Moara Dracului" și

in poiana Guțaru, lîngcl actuala 
casă de vînătoare. De asemenea, 
se resimte lipsa unor hoteluri tu
ristice în localitățile de pe Valea 
Prahovei (Sinaia, Poiana Țapului, 
Bușteni, Predeal) unde cazarea 
este o problemă pentru numeroșii 
turiști care vin aici pe cont pro
priii.

ELEMENTE SPECIFIC RO
MÂNEȘTI ÎN ARHITECTU
RĂ SI' TN DECORATIUNI 

INTERIOARE

La proiectarea construcției de 
noi adăposturi turistice și a mo
dernizării actualelor cabane sau 
hoteluri, este necesar să se țină 
seama ca arhitectonica exterioru
lui și decorația interiorului aces
tora să afișeze un stil adecvat 
funcțiunii și poziției construcției 
respective, urmărindu-se și folosi
rea elementelor specifice națio
nale. Să nu se mai repete pe vi
itor ceea ce se poate vedea astăzi, 
bunăoară, la cabana Piatra Arsă 
din Bucegi, „modernizată" acum 
cîțiva ani prin grija I.R.S.B.C. — 
Sinaia. Motivele ornamentale de 
pe pereții sufrageriei au culori 
stridente și un gust îndoielnic. 
Nu-și au locul acolo nici scaunele 
în stil „rococo", cu picioarele si
nuoase, vopsite în. alb, a căror ta
piserie copiază ororile de pe pe
reți ca și lămpile „aplice1* care se 
potrivesc mai curind unui interior 
de cabaret și nu unei cabane din 
Carpații României 1

Mi-a fost dat să aud destule co
mentarii ironice din partea unor 
turiști străini cu privire la acest 
interior de cabană turistică. Ar 
trebui luat exemplu de ia cabana 
Mălăești, renovată anul trecut, 
unde sobrietatea interiorului se 
armonizează perfect cu peisajul 
înconjurător și respectă o 
mită tradiție.

S-ar mai putea discuta și 
pre o serie de amenajări și 
strucții turistice, comerciale 
industriale, care prin poziția și ar
hitectura lor degradează peisajul 
specific montan. De aceea, consi
der că se impune ca plănuirea 
oricărei amenajări și construcții 
(drumuri, cabane, hoteluri, telefe
rice etc ) în zonele turistice să 
facă numai cu avizul unui consi
liu special, alcătuit din oameni 
pricepuți, cu experiență, $i din 
reprezentanți ai

anu-

des- 
con- 
sau

Comisiei Monu-

mentelor Naturii din Academia
R.S.R. specialiști în probleme de 
ocrotirea naturii.

ATENTIE LA DEGRADA
REA PEISAJULUI I

Impetuoasa circulație turistică 
din Bucegi aduce, an de an, pe 
culmile acestor munți, o mulțime 
de oameni (mai ales din rîndurile 
tineretului). Din păcate, unii do
vedesc prin atitudinea lor că nu 
înțeleg farmecul muntelui și că le 
lipsește o educație în spiritul 
respectului față de natură și față 
de oamenii care vin pe munte. 
Atrași de mirajul cabanei, unde 
țintesc să ajungă cit mai repede 
ca să petreacă .zgomotos, aleargă 
pe cărări, sfișiind liniștea munte
lui cu zbierete și accentele stri
dente ale tranzistoarelor deschise 
la maximum, taie potecile prin 
pajiștile bogat înflorite, distrugînd 
flora care cuprinde pe alocuri e- 
lemente specifice Carpațiior ro
mânești, unice în Europa, șl 
transformă locurile de popas în 
maidane de gunoaie. în special, 
obiceiul de a părăsi potecile mar
cate și a crea „scurtături" a avut 
ca urmare, în numeroase puncte, 
degradarea covorului vegetal, de
terminant major al peisajului, cît 
și crearea de raven,e și șanțuri 
adînci care au sluțit coaste întregi 
de munte, odinioară acoperite cu 
pajiști bogate, împodobite cu su
medenie de flori. Ar fi regretabil 
să ajungem în situația de a. con
sidera turismul un dușman al re
zervațiilor naturale, instituite în 
munții noștri cu scopul de a se 
asigura integritatea peisajului spe
cific și a valorilor științifice ce le 
cuprind.

Acțiunile de educație și propa
gandă în spiritul respectului față 
de natură sînt minore și măsuri 
represive nu se iau. Aceste acțiuni 
ar trebui intensificate, cel puțin 
prin mijloace vizuale (pancarte, 
afișe) de-a lungul drumurilor de 
munte și în cabane. Recent, 
în Bucegi s-au montat de către 
I.R.S.B.C. — Sinaia numeroase 
pancarte conținînd exclusiv recla
me comerciale. Consider că se pu
teau da drumeților și alte sfaturi, 
mai utile. Pe de altă parte, Co
misia Monumentelor Naturii ar 
trebui sprijinită materialicește în- 
tr-o măsură rrtai largă pentru a 
realiza propaganda vizuală ?iece- 
sară.

I

Sfîrșitul acestei , săptămîni 
programează — pentru hand
balul românesc — un bogat 
„afiș" coinpetițional intern și 
internațional. Va fi o amplă 
confruntare la toate nivelele. 
Sînt angajate in întrecere e- 
chipe de juniori (fete și bă
ieți), campioana României la 
băieți și echipa reprezentativă 
de fete, care își dispută șan
sele de calificare în finalele 
campionatului mondial.

Primii intră în competiție ju
niorii. începînd de vineri după- 
amiază, sala Floreasca va găz
dui finala tradiționalei între
ceri dotate cu „Cupa ziarului 
„Sportul". In disputele care au 
cuprins un mare număr de 
echipe din diferite centre ale 
țării au ieșit învingătoare for
mațiile : Școala sportivă 1 
București, Școala sportivă Con
stanța, Start Tg. Mureș și Li
ceul nr. 2 Brașov (junioare) și 
Școala sportivă Timișoara, 
Școala sportivă Sibiu, Dinamo 
București și Școala sportivă 
Tg. Mureș (juniori). Aceste e- 
chipe vor da. timp de trei zile 
(vineri, sîmbătă și duminică), 
asaltul final pentru cucerirea 
trofeelor. Federația de specia
litate a convocat la București 
20 dintre cei mai buni ar-

bitri din tara noastră pentru 
a asigura conducerea jocuri
lor. Astăzi, arbitrii delegați voi 
face un schimb de 
cadrul consfătuirii < 
sub egida F.R.H.

Echipa masculină 
București, campioană 
niei, pleacă astăzi 
(R. F. a Germaniei) 
susține meciul retur 
Gummersbach, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni" 
(arbitrează: J. Rodii — Dane
marca). Partida se va desfășu
ra sîmbătă după-amiază. După 
cum se știe, ea contează în 
cadrul sferturilor de finală ale 
„C.C.E.". în primul meci, des
fășurat sîmbătă la Buourești, 
Steaua a învins cu 15—9. Va 
fi suficient acest avantaj de 6 
goluri pentru calificarea în 
semifinale ? Rămîne de văzut. 
Oricum, principalul cuvînt îl 
va avea de spus calmul cu 
care va aborda Steaua meciul 
revanșă.

Programul handbalistic al 
acestui sfîrșit de săptămînă se 
va încheia duminică seara cu 
un meci internațional: repre
zentativa României va susține 
meciul retur cu echipa Sue
diei, partidă contînd pentru ca
lificarea la finalele campiona
tului mondial ce se va des
fășura în toamnă în Uniunea 
Sovietică. Primul meci, desfă
șurat la 14 ianuarie la Upsala 
(Suedia), s-a încheiat cu vic
toria la limită (10—9) 
prezentantelor noastre, 
acordăm, deci, creditul 
și pentru partida retur.

Așadar, iubitorii handbalu
lui vor avea un sdîrșit de săp
tămînă bogat în întreceri. Am 
dori ca și calitatea disputelor 
să fie în directă concordantă 
cu volumul lor.

Specialiștii prezenți la ulti
mele întreceri ale campiona
telor republicane de patinaj 
viteză au fost de părere — în 
unanimitate — că recentele fi
nale au marcat un evident 
progres, îndeosebi la probele 
rezervate copiilor și juniorilor. 
Aceștia au polarizat în jurul 
lor întreaga atenție a nume
roșilor spectatori (oameni ai 
muncii aflați la odihnă și stu- 
denți în vacanță), aducînd cu 
ei acel suflu de pasiune care 
le este specific. Dîrzenia cu 
care și-au disputat întîietatea, 
ca și performanțele realizate 
într-o serie de probe impun 
comentarii mai substanțiale. 
Astfel, vom începe prin a con
semna numele talentaților Vi- 
teziști Adriana Pleșan (Mu
reșul Tg. Mureș), Roxana Sa- 
lade (C.S.M. Cluj), 
Sztankovitz (C.S.M. 
Gheorghe Varga
Cluj) care au corectat — 
sau în afară de concurs — 
multe recorduri naționale. Ul
timul se profilează ca un pa
tinator de mare clasă, fiind 
dotat din toate punctele de 
vedere. Autentice speranțe ale 
patinajului nostru de viteză se 
anunță și Rodica Nimereală 
(Dinamo Buc.), Ileana Antal, 
Eva Markosi (Avîntul Miercu
rea Ciuc), Mihai Bărbulescu 
(Dinamo Buc.), Gheorghe Pop 
(Agronomia Cluj), Alexandru 
Boer (C.S.M. Cluj) ș.a.

Bilanțul actualelor finale de 
la Tușnad ar fi fost rodnic 
„pentru toată lumea", dacă unii 
antrenori n-ar fi urmărit, cu 
orice preț, să obțină recorduri 
de... participare. Adică, dornici 
de a figura în concurs cu un 
număr cit mai mare de parti-

improvizațiile! 
cipanți, au înscris pe foile de 
arbitraj patinatori care au con
stituit doar „apariții noi" pe 
gheață. Ne mulțumim numai 
cu exemplele oferite de Attila 
Czejtey (Făclia Miercurea 
Ciuc), Alexandru Magyarossi 
(Mureșul Tg. Mureș), Eva Fe
renczy 
Ciuc),
(C.S.M. Cluj), Marius Avramo- 
vici (Agronomia Cluj) și loan 
Rusu (Agronomia Cluj) care, 
după părerea noastră, trebuiau 
prezentați în concurs după ce în 
prealabil atinseseră nivelul co
respunzător categoriei lor de 
participare. Așa cum au evo
luat, ne-au produs incertitudi
ne în privința talentului lor.

Situația a fost mult mai gra
vă Ia seniori, unde dintr-o a- 
cută lipsă de concurenți, an
trenorii au recurs pur și sim
plu la umpluturi. Să concreti
zăm : Eugenia Păun (Dinamo 
București), Elisabeta 
(Mureșul Tg. Mureș) 
Halasz (Mureșul Tg. 
făcut numai act de
lăsînd impresia că se... plimbă 
pe pistă. Cui folosesc aceste 
improvizații? Cine suportă chel
tuielile de transport și cazare 
ale acestor sportivi plafonați ? 
Iată întrebări la care așteptăm 
un răspuns, însoțit de măsurile 
cuvenite, de la antrenorii și 
conducerile cluburilor respec
tive.

In concluzie, actualele finale 
ale campionatelor republicane 
au anunțat nume noi de spor
tivi, care pornesc pe drumul 
consacrării. Să-i creștem cu 
grijă pe patinatorii talentați 
formîndu-i pentru probele de 
seniori, punîndu-se capăt im
provizațiilor.

I
I

I
I
I
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a re- 
Să le 
nostru

H. N. Tr. IOAN1ȚESCU

ORGANIZATORII AU CIȘTIGAT 
CUPA VOINȚA"

Sîmbătă și duminică la Reșifa

JJ

Sala de sport de Ia stadionul 
Republicii a găzduit simbătă 
și duminică o interesantă com
petiție de tenis de masă dotată 
cu „Cupa Voința". Iată rezul
tatele finalelor: simplu fete, 
categoria 14 ani : M. Lunțeanu
— E. Condicaru 2—1, categoria 
peste 14 ani: C. Alexandrescu
— S. Coman 2—1; simplu băieți, 
categoria 14 
Dicu 2—0 ; 
N. Danielis

Clasament pe echipe: 1. Vo
ința 42 p., 2. Spartac 24 p., 3. 
Șc. sp. nr. 2 5 p., 4. Progresul

ani: I. Buga — G. 
categoria 18 ani: 

— I. Panait 2—0.

CONCURSUL PRIMILOR ȘASE

N
Sîmbătă și duminică 

programată în piscina de 25 
m din Reșița întrecerea celor 
mai buni înotători din țară: 
concursul primilor șase, orga
nizat de federația de speciali
tate în colaborare cu comi
sia orășenească din localitate.

Competiția se anunță extrem 
de interesantă, și ea va oferi 
în premieră (în acest an) cî- 
teva dueluri mult așteptate: 
Slavic (57,2 în bazin de 50 m) 
— Schier (57,1 în bazin de 25 

la 100 m liber, Șopte-

reanu-Costa la 100 m bras, 
Cr. Balaban-A. Andrei la 100 
m spate (f), Covaci-Băin și 
Șterner-Cerbeanu la 100 m 
delfin, G. Manafu-Cr. Stănes- 
cu la 100 m bras (f).

® Iată cîteva rezultate su
plimentare ale primului con
curs din acest an desfășurat 
la Ploiești (bazin de 50 m):

Ad. “ ’ ‘
50 m 
(Buc.) 
Belea 
2:29,9 
raru 59,1 la 100 m liber; Car
men Cehanzuc 1:12,1 la 100 
liber; ~ 
Diaconescu 
bras; T. Nicolae

Popovici (PI.) 37,4 la 
liber; Eugenia Cristescu 
35,0 la 50 m liber; VI. 
2:24,6 și M. Movanu 

la 200 m spate; VI. Mo-

m 
R. 
m

Gh. Pop 2:56,0 și 
2:57,0 la 200

32,2 și L.
Șoptereanu 33,3 la 50 m liber; 
Anca Groza 32,4 la 50 m li
ber; Liliana Burlacu 1:27,3,

Adriana Lambadarie 1:28,9 și 
Anca Mihăescu 1:29,4 la 100, 
m bras; E. Buhoci 44,8 la 50“ 
m bras; G. Nițescu (PI.) 1:22 7, 
A. Tîmpu 1:23,1 și Al. Bogza 
1:24,5 la 100 m bras; Ruxan- 
dra Spandonide 1:21,0 la 100 
m spate; Mara Hahanu 1:23.8 
la 100 m delfin; M, Tomescu 
69,8 la 100 m delfin; G. Po
povici 39,9 la 50 m bras; In
grid Hesaun 41,8 la 50 na bras; 
M. Movanu 68.9 la 100 m 
spate.

• Prima întrecere interna
țională a anului, găzduită de 
piscina Floreasca, va avea 
Ioc săptămîna 
înotătorii 
susține o 
vii de la

Floreasca, va
viitoare, cînd 

clubului Steaua vor 
întâlnire cu spor-ti- 

Flota Gdynia.

UN MIC MUZEU AL BUCEGILOR
Tov. ing. B. BAGAMEKI din Cluj, condu

cătorul cercului de speoturiști din acest oraș, 
ne-a făcut următoarele propuneri in legătu
ră cu dezvoltarea activității turistice în zona 
Văii Prahovei :

— Intr-un hol al hotelului „Alpin" din Si
naia (N. R. noi am avea în vedere și ho
telul „Sport" din Poiana Brașov) să se în
ființeze un muzeu care să prezinte flora, 
fauna și peisaje caracteristice din masivul 
Bucegi ;

— să se realizeze machete în culori cu re
lieful zonei respective, cu obiectivele turis
tice, cu marcajele și amenajările existente. 
Aceste machete ar urma să fie expuse la 
sediile agențiilor și filialelor O.N.T. din 
Brașov, Predeal, Sinaia ;

— creșterea circulației turistice impune 
înființarea unui serviciu de salvare;

— toate cabanele să fie înzestrate cu te
lefoane pentru ca, mai ales iarna, cabanierii 
să fie (inuți la curent cu circulația turiști
lor. în acest fel, în cazul unor întîrzieri, se 
pot lua imediat măsurile de rigoare. Pentru 
aceasta este necesar ca toate cabanele să 
fie înzestrate totodată cu echipament și me
dicamente necesare primului ajutor.

Mai multe pîrtii pentru schiori
Ca ploieștean — ne scrie tov. dr. V. IO

NESCU — Valea Prahovei și cea a Timi
șului, cu masivii din jur, îmi sînt binecu
noscute și mi-au dat, regulat, clipe de in- 
cîntare și reconfortare la sfîrșit 
tămină.

Deoarece sîntem în sezon de 
vrea să fac o propunere utilă 
ce fac schi de plăcere și sportivilor. Pentru 
a evita aglomerația care se formează du
minica pe pîrtia de pe Clăbucet, care este 
cea mai accesibiiă de pe Valea Prahovei, 
cred că trebuie să se amenajeze mai multe 
pîrtii de schi. Vom scăpa și de aglomerație, 
vom reduce și riscul accidentelor ce pot 
decurge din prezența pe aceeași pirtie a 
diferitelor categorii de schiori, a copiilor cu 
săniuțe și chiar a unor boburi improvizate.

De asemenea, propun ca la cabanele sau 
hotelurile din preajma pîrtiilor să se organi
zeze garderobe pentru păstrarea în deplină 
siguranță a schiurilor. Am fi scutiți, în felul 
acesta, să le purtăm cu noi la fiecare sfir- 
șit de săptămînă, în diferitele mijloace de 
transport care sînt aglomerate in aceste 
zile.

de săp-

schi, aș 
și celor

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA ORIENTARE TURISTICĂ
în organizarea Consiliului

local București al U.G.S.R. s-a 
disputat, duminică, primul 
concurs de orientare turistică 
al sezonului, dotat cu „Cupa 
16 Februarie". întrecerea s-a 
desfășurat în pădurea Bănea- 
sa. pe un traseu de peste 13 
km, cu 14 posturi de control.

Dintre cele 20 de echipe 
participante, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de 
următoarele:

Proba feminină: 1. Olimpia 
Cîmpeanu și Silvia Samuel 
(Cons. Sind. Sănătatea), 2. 
Sofia îtu și Mariana Pasat

(Cons. Sind. raional 16 Fe
bruarie), 3. Mariana Mustață 
și Florica Ionescu (Cons. Sind. 
Comerțul Interior); proba 
masculină: 1. P. Marinescu 
și P. Herbeli (Cons. Sind. Co
merț. Interior), 2. I. Sima și 
N. Mardale (Cons. Sind. Con
strucția), 3. M, Albotă și I. 
Popescu (Cons. Sind, raional 
30 Decembrie); clasament ge
neral: 1. Cons. Sind. Comerț. 
Interior, 2. Cons. Sind. Să
nătatea, 3. Cons. Sind, raional 
V. I. Lenin.

Pepinierele schiului nostru 
— școlile sportive și centrele 
organizate de federația de spe
cialitate — susțin sîmbătă ma
rele examen anual, care va 
desemna cei mai buni „al
pini" și fondiști ai generației 
foarte tinere i 10—15 ani.

Este yorba despre coneurșui

xi

I Imagine dintr-o pasionantă dispută a celor mai buni brasiști din țară: Vasile Costa și Angel Șoptereanu,
Foto : A. NEAGU
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Pe marginea lucrărilor Consfătuirii pe țară a U.T.C.

deși nu este b problemă nouă) se im
pune ca elevilor să li se asigure acce
sul la bazele sportive, în mod gratuit 
și organizat, pentru desfășurarea acti
vității lor de educație fizică și spart, 

aceasta este necesară o mai 
colaborare între organele U.T.C., 
de învățămint, cluburile și aso- 
sportive. Același lucru va tre
se realizeze în centrele univer- 
mai ales în cele tinere, unde

Duminică 18 februarie, Clu
bul sportiv raional Grivița Ro
șie va organiza, la Predeal, 
un concurs de orientare tu
ristică pentru „Cupa 16 Fe
bruarie". Concursul 
tuturor sportivilor 
teni este de gradul II cu sta
ții intermediare și se desfă
șoară pe un traseu de cca. 10 
km. cu o diferență totală de 
nivel de aproximativ 500 m. 
Startul se va da de la cabana 
Cioplea-schiori începînd de 
la ora 7,30.

deschis 
bucureș-

I
I
I
I
I
I

A. ENGEL, coresp.

Concursul național de schi al copiilor
national al copiilor, care se 
va desfășura la Predeal (pro
be alpine) și Bușteni (fond). 
Competiția prevede probe de 
fete și de băieți, împărtiti în 
două categorii de vîrstă : 10— 
12 ani și 13—15 ani. întrece
rile vor reuni 16 echipe în 
probele alpine și 11 în cele 
de fond. Fiecare formație va 
fi alcătuită din cîte 6 schiori 
(cîte doi băieți și ® fată de 
probă).

Ailăm însă, cu surprindere 
și cu nemulțumire, că unor 
centre nu le-au parvenit pînă 
ieri regulamentul și instruc
țiunile de participare. N-am 
vrea să fim nevoiți să consem
năm în coloanele noastre ne- 
prezentări datorate birocratis
mului, mai exact uitării prin 
cine știe ce sertare a docu
mentelor sus-citate. Acestea 
trebuiau să sosească de mult 
la centrele și școlile direct in
teresate...

O problemă larg dezbătută cu prile
jul lucrărilor Comisiei de sport, pregă
tire turistică și apărare a patriei, din 
cadrul Consfătuirii pe țară a U.T.C. a 
fost cea privitoare la activitatea spor
tivă din școli și facultăți.

Este cunoscut faptul că activitatea 
de educație fizică și sport a făcut pași 
însemnați în rețeaua de învățămint din 
țara noastră. Rezultatele nu sînt însă, 
pe măsura 
reprezintă 
cuprindere 
practicarea 
generații sănătoase 
același timp, ea constituie și principa
lul izvor de cadre 
performantă.

Comitetul Central 
roiului Comunist a 
tere propunerile cu 
zarea viitoarei activități sportive în 
școli și facultăți. Parcurgînou-le, am pu
tut constata interesul care se acordă 
acestei probleme. De pildă, în liceele 
de cultură generală și de specialitate 
— inclusiv în liceele cu program de 
educație fizică —. în școlile profesio
nale și tehnice, activitatea sportivă de 
masă va fi organizată de comisia spor
tivă, cu sprijinul conducerii școlii și 
al cadrelor didactice de specialitate. în 
cadra] comisiei vor fi stabilite respon
sabilități precise. Activitatea comisiei 
sportive se va desfășura pe baza ca
lendarului și a programului trimestrial 
de activități sportive.

Se preconizează, de asemenea, obli
gativitatea ca profesorii de specialita
te să desfășoare 6 ore pe săpiămînă, 
o muncă metodică de formare și de 
pregătire a echipelor reprezentative, 
sarcină de care aceștia vor răspunde 
în fața conducerii școlii,

în institutele de învățămint superior, 
activitatea sportivă de masă va fi con
dusă de organizațiile U.T.C. prin comi
siile sportive alese Ia nivelul Institu-

Școala 
propice teren de 
largi de tineri în 
de formare a unei 
și viguroase. în

cerințelor actuale, 
cel mai 
a masei 
sportului,

pentru sportul de

al Uniunii Ti ne
supus spre dezba- 
privire la organi-

studiu, 
întreg 
activi- 
și stu-

tulul, facultăților și anului de
A fost stabilit în amănunțime 

cadrul organizatoric ai viitoarei 
tă|i sportive din rîndul elevilor 
denților.

Avînd în vedere toate aceste aspecte 
ale activității sportive a elevilor și 
studenților, participantii la lucrările 
Comisiei de sport, pregătire turistică și 
apărare a patriei din cadrul Consfă
tuirii pe tară a Uniunii Tineretului Co
munist, au tinut să releve neajunsurile 
care se mai manifestă în Spoitul nostru 
școlar și universitar, orientarea dese
ori greșită, depășită, a unor cadre di
dactice și conduceri de școli, care ig
noră încă această atît de necesară și 
utilă activitate pentru tineretul de toate 
vîrstele. în același timp, s-au făcut 
numeroase propuneri privind cadrul or
ganizatoric al viitoarei activități spor
tive in rîndurile elevilor și studenților.

în cuvîntul său, tov. Radu Bălan, 
prim secretar al Comitetului regional 
U.T.C. Banat, criticînd slabul nivel al 
competițiilor școlare, mai ales în faza 
de masă, făcea propunerea ca nici o 
comisie sportivă școlară să nu negli
jeze organizarea unor întreceri atle
tice, pe ' 
pionate 
atletism, 
sportive 
această luare de poziție, dat fiind fap
tul că, în Banat, atletismul, de pildă, 
sport cu tradiție, altădată fruntaș pe 
plan național, duce astăzi lipsă de spor
tivi capabili să ne reprezinte țara în 
marile competiții internaționale.

Necesitatea creării unei baze mate
riale în cadrul fiecărei școli (terenuri 
sportive simple, amenajări pentru atle
tism și gimnastică etc.) a format obiec
tul cuvîntului tov. Coriolan Duică, ac
tivist al Comitetului orășenesc Bucu
rești al U-T.C. în marile orașe (n.n.

clase și interclase, a unor cam- 
interșcoli sau orășenești la 
gimnastică, fotbal, la jocuri 
în general. Este de salutat

Pentru 
strînsă 
secțiile 
ciațiile 
bui să 
sitare, ____ ____ _
institutele și facultățile nu dispun încă 
de o bază materială proprie.

Maestra sportului Cristina Balabanîși 
exprima regretul că încă mai există în 
mentalitatea unor părinți și, ceea ce 
este mai grav, a unor profesori și di
rectori de școli, ideea că sportul nu 
se armonizează cu învățătura. Desigur, 
este un punct de vedere cu totul gre
șit. De aceea, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să-și intensifice activitatea pen
tru combaterea unor asemenea concep
ții învechite, retrograde. Cristina Ba- 
laban, ca și tov. Gh. Șandru, prim se
cretar al Comitetului regional Brașov 
al U.T.C., precum și alți vorbitori, au 
făcut propunerea să se studieze pe 
plan central posibilitatea introducerii 
obligatorii a educației fizice între obiec
tele examenului de bacalaureat.

Pe viitor va trebui însă să se pună 
un mai mare accent pe activitățile 
sportive organizate cu studenții din 
anul I, pentru a se asigura o continui
tate în activitatea sportivă a celor care 
fac trecerea de la învătămîntul de cul
tură generală la cel superior. Din rin
ei urile acestora pot fi selecționate — 
în principal — elementele de perspec
tivă care să reprezinte institutul sau 
facultatea în campionatele studențești 
și chiar în cele naționale. Există toate 
temeiurile să credem că în noua orga
nizare atletismul își va ocupa, în șfîr- 
șit, locul cuvenit.

Activitatea sportivă de masă cu ele
vii și studenții — baza de plecare spre 
sportul ele performanță — va cuprinde 
o gamă variată de acțiuni, urmărind 
atragerea masei de elevi și student! în 
practicarea exercitiilor fizice și spor
tului, potrivit vîrstei, aptitudinilor și 
dorințelor acestora. Numai în acest țel 
se va reuși aducerea sportului școlar 
și universitar mai aproape de actua
lele cerințe care stau în fața mișcării 
noastre sportive.

Constantin ALEXE 
Jiberiu STAMA
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Un antrenor către antrenori

boxeri lupta de aproape !

boxerilor 
lipsească 
distanță, 
—■ sînt 
pugilist

noștri conti- 
loviturile de 
care — știm 
indispensabile 
ce tinde să

lupta de aproape, dar nu știu 
să plaseze o lovitură directă. 
Sau invers, pugiliști mici de 
statură, care preferă directele 
în fața unor adversari înalți, în 
loc să se apropie de ei cu pași 
mărunți și să lovească hotă- 
riți la corp. Adevărat, aceasta 
este și o problemă de tactică, 
dar tactica nedublată de o 
pregătire tehnică corespunză
toare nu poate contribui la ob
ținerea unor succese de pres
tigiu.

Din materialele studiate, dar 
mai cu seamă din experiența 
proprie, îmi dau seama că în
sușirea luptei „corp la corp" 
este dificilă, deoarece distanța 
mică dintre adversari îngreu
iază calcularea acțiunilor. Că 
această formă de luptă este 
accesibilă, ne-au dovedit-o bo
xerii citați mai sus.

este accesibilă nu numai pugi- 
liștilor cu talia mică, ci și celor 
înalți. Îmi amintesc, de pildă, 
de excelenta demonstrație fă
cută la J.O. de la Roma de 
Cassius Clay (semigreu pe a- 
tunci) in compania sovieticului 
Șatkov, sau de seriile la corp 
plasate cu măiestrie de titula
rul categoriei mijlocie ușoară 

sovietică, 
scoțianului 
campionate

din reprezentativa 
Viktor Agheev, 
Imrie, la ultimele 
continentale.

★

★

de la semi- 
români se 

bine, în 
posibilitatea 
lupta de a-

pugiliștli
ceva mai
cînd au
angaja în 
ei manifestă serioase

Anul trecut am participat Ia 
o anchetă inițiată de ziar, în 
cadrul căreia și-au spus cuvîn- 
tui cițiva antrenori și, tehni
cieni ai boxului nostru. Tema 
dezbătută se referea la slabele 
cunoștințe demonstrate de bo
xerii noștri în lupta „corp la 
corp". De-atunci fruntașii spor
tului nostru cu mănuși au ob
ținut unele rezultate remarca
bile. Totuși, constat că din ar
senalul 
nuă să 
la mică 
cu toții 
oricărui
urce cele mai înalte trepte ale 
măiestriei. Aceasta m-a deter
minat să pun din nou în discu
ție problema luptei de aproape, 
deoarece la J.O. din Mexic și 
la viitoarele confruntări euro
pene arbitrii vor prefera (așa 
cum au făcut-o și la campiona
tele de la Roma) pe boxerii 
care o stăpînesc temeinic.

★
Nu spun deci o noutate, a- 

rătind că în ultimii ani boxe
rii noștri evită sistematic lup
ta de aproape. Dacă în lupta 
de la distanță sau 
distanță 
descurcă 
schimb, 
de a se 
proape,
lacune. Or. un boxer complet, 
care aspiră la performanțe înalte, 
trebuie să stăpînească temeinic 
toate formele dc luptă.

La noi 
pugiliști, 
îndeosebi 
corp" au 
Unul dintre cele 
exemple 
Dobrescu 
tiți 2 — 
victorii, 
luptei de aproape, 
fost arma de bază 
brescu, Secoșan, Puiu și a al
tor boxeri români.

Căutînd să suplinească defi
ciențele tehnice, o bună parte 
dintre boxerii de azi se ba
zează însă numai pe calitățile 
native și de aceea nu știu 
să lupte cu succes în fața unor 
adversari diferiți ca stil. Nv 
rareori am văzut boxeri cu a- 
lonjă, care se angajează în

au existat 
in arsenalul 
schimburile 
stat la

asemenea 
cărora, 

„corp la 
loc de cinste,
mai elocvente 
oferit Mircea 
vă

ni l-a 
care — 
a obținut 
datorită

mai amin- 
strălucite 

cunoașterii 
Aceasta a 
a lui Do-

Cînd trebuie începută lupta 
de la mică distanță 2 Alegerea 
momentului — iată o problemă 
mult discutată in rindurile spe
cialiștilor. Ca tehnician, sînt 
de părere că schimburile „corp 
la corp" trebuie începute chiar 
în primele momente ale meciu
lui. Bineînțeles, dacă boxerul 
respectiv cunoaște temeinic 
punctele forte și cele slabe ale 
adversarului, dacă stăpinește 
tehnica acestei lupte. Dacă n-o 
cunoaște suficient, este mai 
nimerit ca el să-și studieze 
adversarul prin acțiuni pregă
titoare, să sesizeze slăbiciunile 
acestuia și abia după aceea să 
pornească decis la atac.

Angajarea boxerului în lupta 
de aproape în primele secunde 
ale reprizei intri și executarea 
unor lovituri la corp au o 
mare importanță. Adversarul 
obosește repede, se moleșește, 
reacționează mai greu, ripostele 
sale încep să devină impreci
se, pierd din viteză. Țin să 
precizez că lupta de aproape

De ce la noi este neglijată 
lupta de aproape 2 Antrenorii 
îi fac răspunzători, în această 
privință, pe arbitri. Nu vreau 
să fiu înțeles greșit, dar și eu 
susțin că din cauza arbitrilor, 
boxerii noștri evită de mulți 
ani să se angajeze în schimburi 
de aproape. Chiar și atunci cînd 
unii dintre ei încearcă să lupte 
„corp la corp", sint opriți și fă- 
cuți atenți de directorii noștri 
de luptă, care, necunoscind teh
nica schimburilor la corp, con
fundă unele acțiuni ale acestei 
lupte cu atacul periculos cu 
capul înainte. In această situa
ție, firește că antrenorii au re
nunțat să-i învețe pe boxeri 
cum să lupte de aproape.

Cu toate aceste îngrădiri, este 
de datoria tuturor antrenorilor, 
în special a celor care pregă
tesc loturile reprezentative, să 
acorde o mai mare atenție lup
tei de aproape, executării co
recte a tuturor procedeelor teh
nice, pentru că numai astfel 
vom asigura boxerilor noștri o 
pregătire complexă. Progresul 
pe care îl așteptăm, bazat pe 
creșterea nivelului cunoștințelor 
tehnice, își va spune fără în
doială cuvintul în viitoarele 
confruntări internaționale.

Gheorghe FIAT 
secretarul Colegiului central 

de antrenori

Intensă activitate pugilistică
Duminică dimineață, la Ca

sa de Cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie s-a dis
putat prima reuniune pugilis- 
tică din cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie". Totodată au avut loc 
și cîteva meciuri de juniori, 
prilejuite de etapa orășenească 
a campionatelor republicane.

în „Cupa 16 Februarie" s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate: N. Pisică (Semănătoarea) 
b. p. Gh, Boț (Viitorul); M.

Budu (Dinamo) b.p. N. Paras- 
chiv (Rapid); I. Gyorfi (I.T.B.) 
b. ab. 2 D. Precup (Dinamo); 
C. Ghinescu (Semănătoarea) b. 
ab. 1. O. Gavrilă (Voința) ; N. 
Stancu (Grivița Roșie) b.p. I.

‘". Ultima re- 
„Cupa 16 
avea

POllIfHNICA GAÎAU PLEACĂ AZI ÎN FRANIA

Echipa studenților gălățeni 
pleacă astăzi în Franța, în 
vederea unui turneu de cîte
va jocuri. Ea va întîlni re
prezentativa țării gazdă la 16 
februarie, în sala Pierre de 
Coubertin din capitala Franței 
și, la 17 februarie, într-o sub
urbie a Parisului. în ziua de 
20 februarie, Politehnica va 
juca la Marsilia cu o selec
ționată locală și, probabil, la 
22 sau 23 -ale lunii, din nou 
la Paris, cu P.U.C.

SESIUNE DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE PE TEME 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Recent, Universitatea din 
București a organizat o sesiu
ne de cercetări științifice pe 
teme de educație fizică. In ca
drul sesiunii au fost prezentate 
o serie de lucrări deosebit de 
interesante cum ar fi „Unele 
cercetări cu privire la pregăti
rea fizică a studenților din anul 
I de la Academia de Științe E- 
conomice", „Constatări cu pri
vire la alergarea de viteză la 
studentele din anul I al insti
tutelor de învățămint superior", 
„Constatări cu privire la forța 
in brațe la studenții și 
tele din anul I",

Sesiunea s-a bucurat 
ticiparea a numeroase
didactice de specialitate 
toate centrele universitare ale 
țării.

înaintea plecării, gălățenii 
au făcut o ultimă partidă de 
verificare în sala din șos. 
Ștefan cel Mare, în compania 
dinamoviștilor bucureșteni. 
Jocul s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, la scorul de 3—2 
(14, 14, —12, —11, 11). Dina
mo a folosit formația: Schrei
ber, Derzei, Stoian (Papugiu), 
Tîrlici (Smerecinschi), Cor- 
beanu, Papugiu (Ganciu). Po
litehnica Galați, în alcătuirea 
Udișteanu, Păcuraru, Kramer, 
Stănescu, Dobre, Ozun (au 
mai fost folosiți Eibensehutz, 
Ivanov și Vasile), a manifes
tat o bună dispoziție de joc, 
luptînd de la egal la egal cu 
Dinamo.

Antrenorul studenților, FI. 
Balaiș, s-a declarat mulțumit 
de comportarea elevilor ' săi, 
de felul cum au aplicat indi
cațiile primite și, în general, 

pre- 
Ală- 
face 
este

Grosu (Rapid), 
uniune dotată cu 
Februarie" 
miercuri, iar 
mîine la ora 18,30 
va disputa lâ 
tură a tineretului din raionul 
Grivița Roșie

Disputele din etapa orășe
nească a campionatelor de ju
niori au fost dominate de pu
giliștii de la Steaua. Toți cei 
patru elevi (C. Iancu, P. Ma- 
tache, D. Costache. C. Ange- 
lescu) ai antrenorului Fiat au 
coborît scările ringului în
vingători. REZULTATE TEH
NICE: C. Iancu b.p. I. Marin; 
T. Chirilă b.p. G. Stanca: P. 
Matache b. ab. 2 Gh. Blică; 
D. Costache b.p. I. Mocanu; 
C. Angelescu b.p. C. Coman; 
C. Popazu 
stan tin.

locva
ultima, vineri 

Gala se 
Casa de Cul-

b. ab. 1 Șt. Con-

★
Mare s-au disputat,

studen-

de par- 
cadre 

din

de atenția cu care s-au 
gătit pentru acest turneu, 
turi de cei de mai sus va 
deplasarea și Szocs, care 
acum complet restabilit.

La Satu
recent, finalele etapei orășe
nești a campionatului republi
can de juniori. Majoritatea ti
tlurilor au fost cîștigate de 
pugiliștii asociației Voința. 
Iată campionii: Juniori mici: 
T. Șandra, V. Fonta, F. Ba
logh, T. Bertici, I. Bențan, L. 
Moldovan, I. Mihoc, A. Coro- 
ianu. Juniori mari: I. Gojda, 
A. Czompa, V Illei, Șt. Crișan, 
Gh. Totorean, N. Filip, D. 
Contra. D. Ismail, V. Frînc. 
I. Siliște.

Popescu, Martinovici, Sfîrlo- 
gea, Strîmbeanu și Cîrciumă- 
rescu.

. : : :

.... Ț :.>A.
* ț ..... • I Ori 

ri'Si
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— Cu ce sentimente te 
gîndești la retur ?

— Cam contradictorii. 
Bucurie și teamă, nădejde 
șl nesiguranță. Vom avea o 
linie de atac foarte puter
nică : Niță, Martinovici,
Oblemenco, Sfirlogea (deci 
viteză, fantezie, forță de 
șut). Tactica noastră va fi 
alta decit în toamnă. Bitlan 
— „libero", extremele obli
gate să joace pe zone mult 
mai mari, contraatac. Ma
niera aceasta 
muncă enormă, 
mila bine pină 
campionatului 2

si Universitatea Craiova
au plecat ieri în U.R.S.S.

Ieri după-amiază au părăsit 
Capitala —- pe calea aerului — 
cu destinația Moscova echi
pele Petrolul Ploiești și Uni
versitatea Craiova, care vor 
participa la două turnee. Pe
troliștii vor evolua 
bad (în Turcmenia) 
susține trei jocuri : 
tel Așhabad (18.11), 
Polonia (23.11) și 
Frunze (27.11). Universitatea

la Asha- 
unde vor 
cu Stroi- 
cu L.K.S. 
cu Alka

Craiova participă la turneul 
de la Dușanbe (în Pamir), 
unde va avea ca adversare 
pe Energetik Dușanbe (17.11), 
Polonia F.C. (23.11) și Pamir 
Leninabad (28.11).

Iată loturile 
chipe care au 
deplasarea :

PETROLUL :
Pal, Ionescu II, Pahonțu, Drag- 
nea, Dragomir, Iuhas, Chitu, 
Stroe, Oprișan, Florea II, Drl- 
dea, Badea, Moldoveanu, Borta.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Pilcă, Vasilescu, Oprea, 
Mihăilescu, A. Popescu, Bîtlan, 
Mincă, M. Marcel, Ștefan, De
liu, Deselnicu, Ivan, Niță, M.

celor două e- 
făcut împreună

Ionescu, Sfetcu,

ASTĂZI, IN CIULEȘTI: 
RAPID - DINAMO BACĂU

pretinde o 
O vom asl- 
la începerea 
Vom avea 

resurse fizice pînă la sfir- 
șitul lui ? Ocaziile de gol vor 
fi, acum, mai puține, jucind 
în față cu o singură lance ? 
Ce procentaj vom finaliza, 
știut fiind că echipele româ
nești ratează, 
80—90 la sută 
favorabile 2

— Cele

de regulă, 
din situațiile

rtri la prînz atmosferă 
sărbătorească în potcoa
va de la Ciulești: flori, 

îmbrățișări, strîngeri de mină. 
Felicitările rapidiștilor se în
dreptau spre simpaticul fun
daș central Motroc. Motivul: 
Ion Motroc împlinea 31 de ani. 
Unei seriozități deosebite și 
unui atașament remarcabil 
față de culorile clubului, re 
cunoscute de întreaga masă de 
iubitori ai fotbalului îi adău
găm elocventa „fișă personală" 
a sărbătoritului: de 8 ani la 
Rapid. Nici o suspendare! Nici, 
o eliminare ! Din toate jocurile 
oficiale ale echipei a lipsit nu
mai la 4 din motive fortuite.

Strîngerile de mină ale lui 
Greavu, Lupescu și compania 
le înmulțim cu ale noastre, 
urîndu-i apărătorului rapidist 
„La mulți ani" șt numai... a- 
tacuri respinse!

Iubitorii fotbalului din 
Capitală vor putea urinări 
astăzi, în Ciulești, de Ia 
ora 15,30, o interesantă 
partidă de fotbal: Rapid 
București — Dinamo Ba
cău. Cele două echipe, 
care își verifică in conti
nuare forțele în vederea re
turului, vor începe jocul 
aliniind cele mai bune gar
nituri. Astfel, nu vor lipsi 
din formații Dumitriu, Mo
troc, Greavu, Răducanu, 
Pop, Neagu (Rapid), Ghiță, 
Kis, Ene II, Ene Daniel. 
Panait (Dinamo Bacău).

„Cavalerii fluierului" 
in apropierea 

startului

I M TIM IS
• După Politehnica 

București, Politehni
ca lași (fost C.S.M.S.) 
încă o Politehnică în 
divizia B, seria 1 ! De 
astă dată este vorba 
de Siderurgistul Ga
lați, care și-a schim
bat denumirea, 
dar, trei echipe 

celași... 
fantezie !

• Ați 
Gheorghe
Găești ? Nu? Să 
prezentăm : este 
ședințele 
sportive „Autobuzul",
este -financiarul con
siliului. este magazi-

naș.

Așa- 
cu a-
Cîtă

auzit 
Oprea

de 
din 
vi-l 

pre-
asociației

de toate și de nici 
una, treburile merg 
din ce în ce mai prost 
la echipa noastră 2“ 
— ne scriu cițiva ini
moși suporteri din 
Găești.

• Clubul Progresul 
din București a orga
nizat pentru jucătorii 
echipei de fotbal un 
curs special de învă
țarea limbii franceze.

E o inițiativă.
® Am fost întrebați 

la telefon dacă rezul
tatul meciului Steagul 
roșu (divizia A) — 
Rapid Plopeni (divizia 
C) care a apărut în

au 
de

este o greșeală de ti
par 2

Nu, nu este vorba 
de o greșeală de tipar.

nerul asociației, este ziarul nostru de
antrenorul și selecțio- marți, terminat cu
nerul echipei de fot- 2—0 în favoarea oas-
bal și în același timp peților, este real sau
căpitanul formației 
și... jucătorul ei de 
bază. „...Să ne mire 
faptul că, ocupîndu-se

ci de o. . . greșeală a 
brașovenilor.

® Și arbitrii bucu
reșteni se antrenează. 
La prima lor întilnire, 
în sala de sport a clu
bului Progresul, 
fost prezenți 84
cavaleri ai fluierului 
din 96. Am notat î.n 
fugă cîteva nume cu
noscute : Andrei Ra
dulescu, C. Petrea, A. 
Bentu, V. Pădureanu, 
R. Buzdun, M. Sado- 
veanu, Lulu Mihăiles
cu, Gh. Hanganu, Fr. 
Coloși, M. Chițu... 
Prezența masivă și 
pofta de lucru dove
dea ambiția în pre
gătiri a fiecăruia în 
vederea returului. 
Foarte bine. Noi am 
„achiziționat" de pe 
acum un sac cu stele. 
Cine va primi cele 
mai multe 2

Înaintea marii bătălii a . _ 
turului, „cavalerii fluierului" 
fac și ei pregătiri. Iată o 
scurtă trecere in revistă a 
antrenamentelor arbitrilor, 
transmisă de corespondenții 
noștri;

PLOIEȘTI. Sub conducerea 
lui N. Cursaru, V. Grigorescu 
și. S. Mihai, arbitrii ploieșteni 
efectuează cite două antrena
mente săptămânal, în sală, 
care vizează dezvoltarea fizi
că generală. In vederea pre
gătirii tehnice, cei 89 de ar
bitri ploieșteni, de toate ca
tegoriile, vor participa la un 
curs de 15 lecții avînd ca te
matică modificările regula
mentului I.B și F.I.F.A., pre
cum și noile dispoziții ale 
F.R.F. (M Sima).

BIRLAD. Pregătirea teore
tică a celor 29 de „cavaleri ai 
fluierului" din Birlad se efec
tuează sub conducerea iui Ni- 
colae Rainea, iar pregătirea 
fizică este asigurată de prof. 
Vasile Popa. Recent, s-a dez
bătut referatul „Colaborarea 
intre cei 3 arbitri ai jocului" 
(E. Solomon).

TG. MUREȘ. Și pe malurile 
Mureșului arbitrii se... agită. 
Prima ședință de pregătire fi
zică a fost condusă de antre
norul Domokos Vakarci iar 
cea teoretică, ținută pe mar
ginea articolelor 
regulamentul de 
tru dr. Zoltan 
Albu).

Din relatările 
se poate constata că arbitrii 
se pregătesc de zor. E și fi
resc. Pînă la start mai sînt 
doar 3 săptămîni...

re-

5 și 6 din 
joc, de arbi- 
Szecselu (C.

de mai sus

6 Jocuri de 
pregătire susținute pînă 
acum ți-au răspuns mă
car în parte la întrebă
rile de mai sus ?

—. Cu mențiunea că doar 
Petrolul a fost un adversar 
edificator, am observat, to
tuși, o viteză de joc supe
rioară, rezistență echivalen
tă noilor sarcini, dar capa
citate de finalizare redusă 
(dăm goluri anevoie). Ca
rența poate fi parțial rapor
tată și la starea terenului 
pe care ne-am pregătit (no
roi pină la glezne), impro
priu execuțiilor sau combi
națiilor eficace.

— Am auzit că joia 
trecută echipa de tineret 
a învins echipa similară 
a Petrolului. Cum ți se 
pare eșalonul vostru de 
rezerve “>
- O formație improviza

tă, alcătuită în pripă. Se 
vede că n-a crescut dintr-un 
eșalon anume. S-a adunat 
ce s-a găsit prin campiona
tul regional. Măcar, dacă 
s-a anunțat atit de tirziu 
înființarea campionatului de 
tineret, să nu se fi introdus 
clauza dezlegării, tn aceste 
condiții, nici din echipele 
regionale sau raionale nu 
pot fi promovate talentele 
autentice, neprimind dezle
gare. Pornim deci cu o 
chipă de tineret, fără cali
tate și fără perspectivă

— Prevezi un camnio- 
nat echilibrat ?

— Greu de spus. Cred că 
echipele care au avut jucă
tori in turneul din Africa 
și America, de Sud vor avea 
de suferit, proporțional cu 
numărul, 
cestora. 
mea, de 
cat pină 
jucător 
zut), 
echipei 
un atu.

Dar acum hai să inversăm 
rolurile, vreau să întreb șl 
eu ceva. Eram propuși să 
jucăm în Cupa balcanică. 
Noi și Farul. Trebuind să 
rămină o singură echipă, 
federația a retras Universi
tatea Craiova, preferind pe 
Farul, care în ediția trecuta 
a introdus intr-un meci ofi
cial pe un oarecare... Pavet, 
ți-amintești ? Va să zică, 
federația a sancționat-o re- 
compensînd-o. De ce această 
pedagogie ?

— Nu e primul exem
plu de acest fel din fot
balul nostru. Sper insă 
să fie ultimul...

Romulus 8ALA8AN

postul și rolul a- 
Spre surprinderea 
la Steaua n-a pie- 
la urmă nici un 

(deși era prevă- 
faptul conferindu-i 

bucureștene încă

Grecia, fixată inițial, și Suedia 
care s-a oferit ulterior să găz
duiască competiția, au renun-

A. VERBA, coresp.

Patinatori români
invitați la BudapestaI

I
I
I
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miciliu asupra datei cînd vor 
avea loc excursiile.

mod definitiv 
campio- 

lupte

de lupte libere nu se 
încă țara care va or- 
întrecerea, întrucif

S-a stabilit în 
locul de disputare a 
natelor europene de 
greco-romane pe 1968: Vaste
ras (Suedia), 14—16 iunie. în 
ceea ce privește campionatul 
european 
cunoaște 
ganiza

în cel de-al doilea meci sus
ținut în Capitală, în vederea 
reînceperii campionatului, e- 
chipa masculină de divizie A 
Farul Constanta a întîlnit, în 
sala Giulești, formația Rapid. 
Jocul a fost Ia discreția fero
viarilor, care au învins cu 
4—0 (8, 10, 5, 9). S-au remar
cat: Drăgan, Ardelea și Cos- 
tinescu (Rapid), respectiv Gor- 
noviceanu, Vasiliu și, parțial, 
Biji.

VENERU SĂNDULESCU, 
coresp.

AUTOTURISME
PRIMEȘTE In Consignație și VINDE

unitatea din București, calea Rahovei nr. 224

ÎN ATENTIA CÎSTIGATO- 
R1LOR DE LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 7 FEBRUARIE. 9. Excursiile sînt transmisi

bile.
Plata premiilor în bani de 

la acest concurs special se va 
face astfel:

— ÎN CAPITALA, începînd 
de fhierouri 21 februarie 1968, 
prin casieriile proprii;

— ÎN ȚARĂ, începînd 
proximativ de vineri 23
bruarie 1968, prin casieriile 
proprii și prin mandate poș
tale.

PRONOEXPRES NR. 7
DIN 14 FEBRUARIE

EXTRAGEREA I
a- 

fe- 22

I
I

42 80 21 37 16 9 — 13
Fond de premii : 557.317 lei.

EXTRAGEREA a II-a

I
I

9 Premiile în bani de la 
acest concurs se pot ridica de 
la casieriile proprii LOTO- 
PRONOSPORT, pînă la data 
de sîmbătă 23 martie 1968. in
clusiv.

49 34 23 21 36 41 — 28 15 
Fond de premii: 405.025 lei. I
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA

LOTO DIN 9 FEBRUARIE
I

9 Cîștigătorii autoturisme
lor vor fi înștiințați de for
malitățile necesare ridicării 
lor de la Centrala LOTO- 
PRONOSPORT.

9 Cîștigătorii premiilor în 
excursii voii fi anunțați la do-

Categoria 1: 3 variante sfert 
a 33.701 lei; a II-a : 7 a 15.963 
lei și 10 a 3.990 lei; a IlI-a : 
79 a 1.366 lei și 276 a 341 
lei; a IV-a: 292 a 584 lei și 
563 a 146 lei; a V-a: 759 a 
275 lei și 1.368 a 68 lei.

I
1

La 17—18 februarie are loc 
la Budapesta un concurs inter
național de patinaj artistic juni
ori, rezervat patinatorilor sub 16 
ani. Țara noastră va fi reprezen
tată de următorul lot de spor
tivi: Doina Ghișerel (Școala 
sportivă nr.2), Adina Caimacan 
(ICF), Sandu Dragoș (Construc
torul) și Dan Săveanu (Dinamo). 
Conducătorul tehnic al delegați
ei române este prof. N. Gliga.

Campionatele europene
pe 1968 -

de lupte greco-romane 
la Vasteras

® Echipa Elveției a susți
nut ieri un meci amical Ia Tel 
Aviv cu reprezentativa Izrae- 
lului. Surprinzător, gazdele 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—0). La 17 februarie, la Ni
cosia. Elveția va întîlni selec
ționata Ciprului, într-un meci 
contînd în preliminariile cam
pionatului european,

9 în cadrul turneului he
xagonal de la Ciudad de Me
xico, selecționata districtului 
Mexico a întrecut cu scorul 
de 5—1 (4—0) formația iugo
slavă Steaua roșie Belgrad.

® Turneul internațional de 
la Mar del Plata a fost cîști
gat de Vasas Budapesta. în 
ultimul joc, fotbaliștii ma
ghiari au învins cu scorul de 
3—0 (0—0) echipa River Plata 
din Buenos Aires. Golurile în-

vingătorilor au fost marcate 
de Menczel, Farkaș și Vidasz.

© La Montevideo, în cadrul 
„Cupei campionilor Americii 
de Sud", echipa Penarol (Uru
guay) a întrecut cu scorul de 
2—0 (1—0) formația Guarani 
(Paraguay).

• Intr-un meci amical dis
putat la Magdeburg, echipa 
F. C. Magdeburg a învins cu 
scorul de 5—1 (3—1) echipa 
maghiară Kohasz Dunaujvaros, 
care întreprinde un turneu în 
R. D. Germană.

• în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Olanda, 
echipa Wiener Sport Klub a 
jucat la Groningen cu forma
ția VAV Groningen. Au cîști- 
gat oaspeții, cu scorul de 2—0 
(0—0), prin golurile marcata 
de Buzek și Cahlk.

Intermezzo extra-olimpic 
pentru suedezii care nu
mără cu înfrigurare meda
liile pe care emisarii lor la 
Grenoble le obțin în luptă 
grea cu pîrtiile înghețate 
și adversarii din elita spor
turilor de iarnă. Aci vedem 
o exhibiție pe un eșichier 
uriaș susținută de campioa
na mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) într-un 
club de șah din Stockholm.

CONTINUINDU-ȘI TURNEUL în 
Cehoslovacia, echipa feminină de 
volei a Japoniei a jucat la Hra- 
dec Kralove cu selecționata ora
șului Fraga. Voleibalistele japo
neze au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—1 (—11, 10, 7, 5).

contînd pentru sferturile de 
nală ale „Cupei campionilor 
ropeni” la handbal masculin, 
cîștigat gazdele cu scorul 
29—17 (15—6).

fi- 
eu- 
Au
de

telBxradiotBlefon

CONCURSUL DE ATLETISM 
DE LA

PE TEREN ACOPERIT
TALLIN

In ziua a doua a. _ ____ concursu
lui internațional de atletism pe 
teren acoperit de la Tallin, cursa 
de 800 m a fost cîștigată de cana
dianul Bill Crothers în 1:57.6. La 
triplusalt victoria a revenit lui 
Alexandr Zolotarev (U.R.S.S.) cu 
15.78 m, iar la 60 m pe primul 
loc s-a clasat compatriotul său 
Fedor Pankratov — 6,8. Cana-

dianca Ebby Hoffman a ocupat 
primul loc la 800 m femei cu 
timpul de 2:13,8, iar sportiva so
vietică Galina Morsanova a cîs- 
tigat săritura în lungime cu 
5.98 m Alte rezultate ; 3 000 m 
Tarve (U.R.S.S.) 8:42,6; prăjină — 
pehkoranta (Finlanda) 4,60 m; 
60 m femei — Helga Miagi 
(U.R.S.S.) 7.6.

LA SALISBURY au început cam
pionatele de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A. In primul 
iugoslavul Bora lovanovlci 
învins cu 3—6, 
merieanul Dick Dell, iar 
Edelfsen (S.U.A.) 
3—6, 6—2, 6—2 de 
hoslovacia).

LA BERLIN s-a 
mul meci dintre 
mo Berlin și

tur, 
l-a 

6—2, 6—3 pe a- 
Tom 

cu 
(Ce-

a dispus 
Jan Kodes

pri-desfășurat 
echipele Dyna- 

,U.K. 51 Helsinki1’,

TURNEUL internațional de șah 
de la Malaga s-a încheiat cu vic
toria iugoslavilor Marovlci și 
Ivkov, care au totalizat 7'/» 
puncte din 11 posibile. Urmează: 
Pomar, Visler (Spania) și Zu
ckerman (S.U.A.) 6 p, Rossolimo 
(S.U.A.), Kaplan (Porto Rico), 
O’Kelly (Belgia) și Damianovtci 
(Iugoslavia) 5'/, p, TOran 
dina (Spania) 4‘/2 p, Tatai 
2 p.

TÎNARUL atlet Jorg 
(R.d.g.) a realizat în proba

săritură cu prăjina performanța 
de 5,00 m, rezultat inferior 
numai 2 cm recordului de 
al țării, care aparține
Nordwig. Cursa de 55 m 
fost cîștlgată de Ingrid 
în 6,8, iar săritura în 
bărbați de Klaus Beer cu 7,55 m.

cu 
sală 

Iul W. 
femei a 
Tiedtke 
lungime

și Me- 
(Italia)

Milack
de

IN CAMPIONATELE internațio
nale de tenis pe teren acoperit 
ale Franței, El Shafei (R.A.U.) 
l-a învins cu 10—8, 6—2, 9—11,
6—3 pe cehoslovacul Pala. Bat- 
trick (Anglia) l-a întrecut cu 
6—0, 5—7, 6—3, 6—2 pe Homlier- 
gen (Belgia), iar Holecek (Ceho
slovacia) a dispus cu 7—9, 6—3,
6—1, 6—2 de Duxin (Franța).



După primul șocînainte
revărsatul

a!pretendentelor la titluzorilor

Coborîrile de antrenament ale 
echipajelor de bob 4 persoane 
se desfășoară de două zile la 
ore foarte matinale, cu mult 
înainte de cîntatul cocoșilor I 
Pînă acum se constată că cei 
mai valoroși dintre concuren'.i 
tatonează pista, că merg cu 
frînă pentru a se familiariza cu 
ea. Totuși în cursa de antrena
ment de miercuri echipajul 
italian condus de Eugenio 
Monti a realizat un nou record 
al pîrtiei cu 1 :08,59. Cei pa
tru români (Panțuru, Hristovici, 
Neagoe, Mafiei) se arată foarte 
prudenți, timpurile lor 
destul de modeste, dar 
liștii de la Alpe d'Huez 
foarte bine valoarea 
echipaj și-l consideră 
favoriți.

Alte cîteva rezultate de la 
antrenamente: Anglia I 1:09,04, 
Elveția 
1:09,23, 
R.F.G.

Coborîrile oficiale au 
stabilite pentru sîmbătă 
duminică.

Nu încape îndoială că nici 
la București și cu atît mai pu
țin aci la Grenoble, nu s-au 
încheiat încă comentariile pe 
marginea primelor jocuri deci
sive din turneul olimpic de ho
chei. Victoriile la limită ale se
lecționatelor U.R.S.S. și Cana
dei, ambele obținute cu multe 
emoții, obligîndu-i pe specta
tori să numere pur și simplu 
secundele, au dat — cum era 
lesne de 
serios de 
cialiștilpr 
Olimpice.

Dintre aceste două rezultate, 
cel mai prețios ni se pare cel 
realizat de hocheiștii sovietici, 
deoarece, învingînd echipa ce
lor „Trei coroane", ei au trecut 
poate cel mai greu hop al dis
putei.
Uniunii I 
șah de 
această 
singura 
bare în 
sovietici,

bănuit — un subiect 
discuție tuturor spe- 
prezenți la Jocurile

nu a fost atît de evident ca 
acum la Grenoble. Pentru că 
înaintea acestui meci selecțio
nata sovietică obținuse rezul
tate concludente, funcționînd 
ca o mașină excelent pusă la 
punct, în timp ce hocheiștii 
suedezi, majoritatea dintre ei 

promovați cu acest prl- 
antrenorul Pelle Beng- 

au trecut prin emoții la 
jocuri. Deci sovieticii 

favoriți. Și

văzut aceiași jucători 
alte partide acționează 
comițmd acum greșeli 

greșeli. De pildă, chiar 
echipei sovietice, 

a ezitat să degajeze

pei cehoslovace a fost tocmai 
apărarea.

Aseară s-a desfășurat In gru
pa B meciul NORVEGIA — 
ROMANIA, încheiat cu scorul 
de 4—3 (2—2, 1—1, 1—0). Au 
marcat : Făgăraș (min. 10), 
Laagnesen (min. 11), Olsen (min. 
16), Pană 
(min. 21), 
Dahls oren

(min. 17), I. Szabo 
Sydersen (min. 39) și 
(min. 60).

A IX-a Olimpiadă i-a consacrat, cea de-a 
X-a anunță poate finalul glorioasei lor ca
riere. Patinatorii sovietici Ludmila Belousova 
și Oleg Protopopov, soții Protopopov în viața 
civilă, voiau să egaleze un record olimpic ce 
dăinuia de aproape patru decenii. Intr-adevăr, 
in edițiile 1928 ?i 1932, soții Andrie și Pierre 
Brunet aduceau consecutiv Franței două me
dalii de aur in proba de dublu. De-atunci, ni
meni nu mai repetase performanța. Pînă IA 
Grenoble.

Cind, la începutul sezonului, Protopopovii 
anunțau ci nu abandonează activitatea, orice 
îndoială era risipită. Lor urma să le revină 
meritul celui de-al doilea ,,event" olimpic în- 
tr-o disciplină care cere ani lungi de muncă 
asiduă, de renunțări și eforturi, numai la in- 
demina caracterelor tari.

Poate tocmai de aceea, marea consacrare 
n-a precedat pragul celor 36 de ani, ciți are 
Oleg și, respectiv, 33, cit numără acum Lud
mila. Este momentul cind virtuozitatea lor 
atinge apogeul, dincolo de care nu știm încă 
ce s-ar mai putea adăuga.

ACORD FINAL

Rezultatul in cifre al acestei ideale sim
bioze : 2 titluri olimpice, 3 titluri mondiale (și 
unul in perspectivă), 4 titluri europene.

Recordmanul
mondial
confirmă

UN CAREU DE AȘI
Cînd ai în echipă un 

desigur că te gîndeștl 
de aur și in proba de ștafetă. Aceasta 
a fost socoteala norvegienilor și ea s-a 
dovedit cu totul realistă. Firește că pe 
Lingă aportul lui Harald Grormingen, 
sportivul în virstă de 34 de ani, des
pre care se spune că e pescar, polițist 
și ghid, la succesul de miercuri al șta
fetei Norvegiei o contribuție substan
țială au avut și ceilalți componenți ai 
formației : Odd Martinsen, pădurar în 
virstă de 25 de ani, recent câștigător 
al medaliei de argint în proba de 30 km 
fond, Păi Tyidum (26 ani, campion al 
Norvegiei în 1968 la 50 km, participant 
pentru prima oară la un concurs de 
mare anvergură), Ole Ellefsaeter (29
ani, cîștigătorul medaliei de argint în 
proba de 15 km și a locului IV 
pionatele mondiale din 1966).

Toți schiorii norvegieni au 
timpi excelenți, cei mai buni
care schimb. Avansul luat de Martinsen 
in primul schimb a fost sporit în per
manență. în ciuda faptului că pirtia 
nu se mai prezenta la fel de bine 
la începutul probei, Ellefsaeter 
„mers" excelent in ultimul schimb, 
cindu-și un frumos cadou pentru 15 
bruarie, cînd împlinește 29 de ani.

Succesul norvegienilor reabilitează 
pe nordici in disputa cu meridionalii, 
declanșată de Nones la începutul Olim
piadei.

campion olimpic, 
să obții medalia

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
Finlanda 5 2 0 3 12—21 4
S.U.A. 5 1 0 4 16—23 2
R.F.G. 5 0 0 5 8—33 0
R.D.G. 5 0 0 5 7—38 0

Aseară, FINLANDA a întrecut

tineri, 
lej de 
strom, 
multe
porneau ca mari 
totuși...

Am 
care în 
perfect, 
după
căpitanul 
Maiorov, 
din- propria treime în ultima 
repriză, a încercat să dribleze 
și Svedberg a cîștigat pucul și 
a înscris. Am spus aceste lu
cruri tocmai pentru a sublinia 
faptul că asemenea greșeli, 
care puteau fi plătite foarte 
scump, .nu intră în comportarea 
generală a echipei sovietice și 
că ele iși au cauza numai și 
numai în nervozitatea care a

la cam-

unul
favo- 

500 m

obținut 
pe fie-

Austria
1:09,40,

ca
a 

fă- 
fe-

fiind 
specia- 
cunosc 
acestui 
printre

1 : 09,11, 
Anglia II 

1:09,69.

GRUPA B

BEATRICE..

concretă de

BELOUSOVA-PROTOPOPOV
IMBATABILI

SI LA GRENOBLE

volueze mult sub valoarea lor. 
Și poate niciodată acest lucru

participantă 
sub semnul

Total 
puncte

răsur.at 
de 

dansul 
Bea- 
stins

prima linie de atac 
(fără Alexandrov) a 

cele mai multe ori pe 
bună formulă de atac

Cei trei reprezentanți ai Austriei m întrecerile de la 
Villard de Lans (de la stingă la dreapta): Helmuth Thaler, 

Manfred Schmidt, Josef Fiestmantl

„Dezastrul Danzer" la impuse

Aplauzele care au 
sub cupola stadionului 
gheață, răsplătind 
sprințar al micuței 
trice Huștiu, s-au
de mult. Și totuși, atenția tu
turor continuă să fie atrasă de 
cea mai tînără 
la întrecerile puse 
celor 5 cercuri.

Acum, o probă
apreciere pentru micuța noas
tră patinatoare. Ea figurea
ză printre invitatele la de
monstrația de închidere a com
petiției de patinaj artistic, pro
gramată pentru sîmbătă.

Se pare că arbitrii întrece
rilor de la Stade de Glace vor 
să rupă cu inerția locurilor de 
„senatori de drept", tradiționale 
în marile competiții de patinaj 
artistic. Favoriților nu li se a- 
cordă credit necondiționat, do
vadă că după încheierea figu
rilor impuse la bărbați sîntem 
în fața unei surprize de pro
porții

Dublul campion mondial Em
merich Danzer este distanțat la 
peste 30 de puncte de eternul 
său învins, Wolfgang Schwartz, 
fiind abia pe locul 4 în clasa
ment. „Dezastrul Danzer" a în
ceput de la a 3-a figură — pa. 
ragraful dublutrei înainte — în 
care el a pierdut 8.5 puncte față 
de Schwartz și Pera, ca apoi 

, declinul său să se accentueze 
la figurile cu coeficient 6, bu
clă înapoi și paragraful contra- 
trei, unde a retrogradat defi
nitiv în fața celor doi, cărora li 
s-a adăugat și americanul Tim 
Wood, excelent la penultimul 
exercițiu. De notat evoluția re
marcabilă a lui Patrick Pera,

De ani de zile echipa 
Sovietice este ținută in 

selecționata suedeză, 
partidă fiind, credem, 
care creează o inhi- 
rîndurile hocheiștilor 

, determinîndu-i să

R. D .GERMANA cu 
1—0, 0—1).

Iugoslavia 3 3 0 0 21— 2 6
Norvegia 4 3 0 1 13—12 6
România 4 2 0 2 16—13 4
Japonia 3 2 0 1 19— 9 4
Austria 4 10 3 11—16 2
Franța 4 0 0 4 7—26 0

Victoria repur
tată de Erhard 
Keller (R.F. a 
Germaniei) în pro
ba de sprint (500 
m) nu constituie 
o surpriză. In ac
tualul sezon, Kel
ler a cîștigat toa
te marile între
ceri internaționa
le, cu excepția 
campionatelor eu
ropene de la Oslo, 
la care, probabil 
din motive tactice,
a luat startul. In plus, 
și-a corectat neîncetat 
performanțele coborînd 
recent recordul lumii 
la 39,2 s.

Nu este lipsit de sem
nificație faptul că Er
hard Keller s-a antre
nat pînă acum cîteva 
zile pe patinoarul de
altitudine de la Davos 
(Elveția), unde, de a-
semenea, rezultatele sale 
îl indicau drept 
dintre principalii 
riți ai probei de 
de la Grenoble.

Erhard Keller

originar din stațiunea 
climaterică Inzell, si
tuată in sudul Bavariei. 
Aici se află un patinoar 
și o pistă artificială de 
patinaj viteză, unde se 
poate antrena în cele 
mai bune condiții, 
mai mult de 6 luni pe 
an.

Erhard Keller, student 
al Facultății de stomato
logie din Milnchen, este 
în virstă de 21 de ani. 
Noul campion olimpic 
este un bun polisportiv, 
practicînd — în afară 
de patinaj — atletismul 
și înotul.

<
Victorie pentru Canada! 

Cadieux (centru), care a 
marcat golul decisiv în 
poarta Cehoslovaciei 
(3—2), jubilează...

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

clasat primul de către arbitri la 
ultima figură.

Pentru întîia oară în ultimii 
doi ani, istoria întrecerilor eli
tei patinajului consemnează un 
asemenea eșec al excelentului 
stilist vienez. Anul trecut, la 
campionatele mondiale, Danzer 
era în urma lui Schwartz la 15.8 
puncte. Va putea el să refacă 
și. de data aceasta handicapul?

Răspunsul la întrebare îl vom 
primi vineri seara, în evoluțiile 
libere ale artiștilor gheții.

★
Seara, la Stade de glace, 

fost decernat titlul olimpic 
perechi. El rămîne pentru

Clasamentul (neoficial) 
pe medalii și puncte

a 
la 
a 

doua oară, în posesia patinato
rilor sovietici Ludmila Belouso
va și Oleg Protopopov, meda- 
liați cu aur. Medaliile de argint 
au revenit, de asemenea, unui 
cuplu sovietic, Tatiana Juk — 
Alexandr Gorelik. Cele de 
bronz, vest-germanilor Margot 
Glockshuber — Wolfgang Danne.

stapmit aceasta formație m tot 
timpul jocului.

Știind acest lucru, antreno
rul Bengstrom a dus și un, ca 
să zicem așa, război al liniilor. 
El și-a surprins adversarii prin 
aritmicitatea schimbării liniilor, 
trimițînd pe gheață alți jucă
tori decît cei la care se așteptau 
antrenorii sovietici. De pildă, 
repriza secundă echipa suede
ză a început-o cu linia a doua 
de atac, ceea ce l-a determi
nat pe antrenorul Tarasov să 
procedeze la fel la începutul 
reprizei următoare. Și aceasta 
a fost, credem, o mare eroare, 
deoarece 
sovietică 
căzut de 
cea mai
suedez, fiind astfel depășită și 
primind cele două goluri.

Mai puțin cursiv și mai să
rac în faze minuțios combina
te — meciul dintre Canada și 
Cehoslovacia a plăcut, totuși, 
mai mult. De ce ? Pentru că, 
spre deosebire de prima întîl- 
nire. a avut ritm și s-a dispu
tat în forță. Cehoslovacii au 
dezamăgit in primele două re
prize. Nu exagerăm dacă spu
nem că în aceste perioade ale 
jocului echipa cehoslovacă a 
fost o umbră, o palidă umbră 
a celei pe care am văzut-o în 
alți ani, cu linii de atac nesu
date, cu fundași greoi, lipsiți 
de orientare ofensivă. De alt
fel, punctul nevralgic al echi-

(după 19 probe)

ȚARA AUR ARGINT BRONZ IV V VI

NORVEGIA 3 3 1 2 1 2
FRANȚA 3 2 1 1 2

| OLANDA 2 1 2 - 2
1 SUEDIA 2 1 1 2 1 1

R.F.G. 2 1 — — 1 Ț
ITALIA 2 - - 2 2
S.U.A. 1 4 1 1 3 l
U.R.S.S. 1 3 2 3 2 5
FINLANDA 1 2 2 3 4 3
AUSTRIA 1 1 3 3 2 1
CEHO

SLOVACIA 1 1 1 — —

ELVEȚIA 2 1 1 -
R.D.G. — 1 1 — — —

CANADA — 1 - — -
ROMANIA - 1 - —
ANGLIA - - - 1 1 1
POLONIA — - - 1 - 1
UNGARIA — — - 1

• Marți seară a 
avut loc in cadrul 
galei filmelor inedi 
te prezentarea filmu
lui românesc „Dumi
nică la ora 6“ reali
zat de Lucian Pin- 
tilie. Realizatorul fil
mului a fost prezent 
în sală și s-a putut 
bucura, vorba aceea, 
la fața, locului de 
succesul peliculei 
sale. La sfîrșitul fil
mului el a fost căl
duros aplaudat.

® Echipa suedeză 
de hochei pe gheață 
se antrenează zilnic 
cite o oră și jumăta
te, 
are 
nu 
ziua 
tru a putea răspunde 
acestei cereri organi
zatorii au stabilit ca 
antrenamentele sue
dezilor să se desfă
șoare în localitatea 
V illard-de-Lans.

• După victoria 
din proba de slalom 
special Marielle Goit- 
schel împarte primul 
loc în „Cupa mon

indiferent dacă 
de susținut sau 

vreo partidă în 
respectivă. Pen-

dială" de schi alpin, 
cu compatrioata sa 
Isabelle Mir. cu 
cite 87 p. Ele sînt ur 
mate ele Florance 
Steurer, cu 69 p.

® In cadrul unei 
sărituri de antrena
ment la trambulina 
de 90 m de la Saint 
Nizier, americanul 
George Krogh a avut 
o „aterizare" puțin o- 
bișnuită. căzind pur 
și simplu în cap! El 
a fost transportat de 
urgență cu elicopte
rul la spitalul din 
Grenoble unde s-a 
constatat că acciden
tul era, de fapt, lip
sit de gravitate. Ci- 
teva ore mai 
Krogh a revenit 
Saint Nizier 
rînd o mină 
surizătoare.

• Ziarul 
Iddrotsbladet 
nizat un mare refe
rendum printre citi
torii său dorind să 
le afle părerea in pri
vința celui mai popu 
Iar dintre sportivii 
prezenți la Grenoble.

punem îndoială exigența arbitri
lor de patinaj artistic ? Această fotografie 
de la Grenoble, în care vedem pe unul 
din arbitrii aproape culcîndu-se pe gheață 
pentru a aprecia urma lăsată de patina 
unui concurent, este absolut convingătoare. 
Exigență care se pare că-l va priva pe 
marele favorit Emmerich Danzer de o vic
torie ce părea ca și asigurată...

tîrziu 
la 

arbo- 
foarte

suedez 
a orga-

Cîștigătorul acestui 
referendum va fi in
vitat să-și petreacă 
o vacanță de opt zile 
in Suedia. După pri
mele sondaje s* 
pare că Jean Claude 
Killy va fi oaspete
le sportivilor nordici.

® Bucătarii și bu- 
cătăresele de la Ba 
chat-Baloud de la 
Autrans s-au spe
riat pur și simplu de

pofta de mincare a 
sportivilor. Multi 
dintre fondiști soli
cită cite o friptură 
la micul dejun și mai 
multe sandvișuri la 
fiecare oră. indlfe ■ 
rent dacă este noap
te sau zi. Singurul 
moment în care maeș
trii artei culinare 
sînt liniștiți și focu
rile de la bucătării 
se sting este între.
5 și 6 dimineața!

® In clasamentul de mai sus punctele au fost atribuite după cum 
urmează : locul 1 — 7 puncte, locul II — 5 puncte, locul III — 4 puncte, 
locul IV — 3 puncte, locul V — 2 puncte și locul VI — 1 punct.

® In situațiile cînd doi sau mal mulți concurenți au fost clasați pe 
același loc acestora li s-a împărțit și punctajul respectiv al locurilor 
următoare (ex. : în cursa de patinaj 500 m femei, reprezentantele 
S.U.A. au primit trei medalii de argint și doar 12 puncte, echivalentul 
locurilor doi, trei și, respectiv, patru).

* Clasamentul de față a fost alcătuit fără proba de patinaj-pe- 
rechi.
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Cronici și comentarii 
de la trimișii noștri speciali 

Emanuel VALER1U, Călin ANTONESCU 
și Dumitru STĂNCULESCU

O HOTĂRÎRE

CONTESTATĂ
După cum s-a anunțat, ju

riul concursului de săniuțe de 
la Villard de Lans a hotărît 
descaiiîicarea a trei dintre con
curentele din R.D.G. motivind 
că acestea ar fi încălcat pre
vederile punctului al 18-lea din 
regulamentul internațional. în 
legătură cu această situație 
conducătorii delegației olim
pice a R. D. Germane au înain
tat o contestație prin care res
ping acuzațiile juriului ca ne- 
iiind întemeiate și au cerut ca 
ea să fie adusă în fața Comi
tetului Internațional Olimpic.

• REZULTATE TEHNICE • REZULTATE TEHNICE •
• SLALOM

SLALOM SPECIAL, BĂRBAȚI — 
CALIFICĂRI (1441) '

FRANȚA : Jean-Claude Kil
ly, Allain Penz, Guy Perillat, 
Jean-Pierre Augert; AUS
TRIA : Alfred Matt, Heinrich 
Messner, Herbert Huber, Karl 
Schranz ; ELVEȚIA: Dumeng 
Giovanoli, Willy Favre, Peter 
Frei, Andreas Spreicher; 
R. F. a GERMANIEI : Willy 
Lesch, Max Rieger, 
Leitner, Alfred Hagn ; 
DA: Robert Swann, 
bron ; S.U.A. : James 
Wladimir Sabich,
Kidd, Frederich Chaffee; ITA
LIA: Ivo Mahlknecht, Carlo 
Senoner; NORVEGIA: Lasse 
Hamre, Haakon Mjoen, Jon 
Terje Overland, Bjarne 
Strand ; _F1NLANDA : Ulf Ek- 
stam ;
roslav Janda, 
zout;

Ludwig 
CANĂ- 
Rod He-
Heuga, 

William

CEHOSLOVACIA : Ja- 
Miroslav Pa- 

U.R.S.S. : Andrei Belo-

krînikin, Vasili Malnikov; 
SPANIA : Aurelio Garcia Oli
vier, Carlos Adsera Puig, 
Francisco Ochoa; SUEDIA : 
Rune Lindstroem, Olle Rollen, 
Bengkt Erik Grahn, Per Olov 
Richardson ; ROMÂNIA : Dan 
Cristea ; POLONIA: Andrzei 
Baclileda-Curus, Riszard Cwil- 
ko; R. D. GERMANĂ : Eber
hard Riedel ■, GRECIA : Atha- 
nas Tsimikalis ; IUGOSLAVIA: 
Blaz Jakopic ; MAREA BRITA
NIC : Joremv Palmer Tomkin- 
son • LICHTENSTEIN; Wolf
gang Ender ; BULGARIA : Pe- 
făr Anghelov ; CHILI : Richard 
Leatherbee ; AUSTRALIA : 
Malcolm Milne.

2h 08:33,5 — campioană olim
pică ; 2. SUEDIA (Jan Hal- 
varsson 32:37 ; Bjanie Anders
son 32:26 ; Gunnar Larsson 
32:24 ; Assar Rdnlund 32:45) 
2h 10:13,2 ; 3. FINLANDA (Ka- 
levi Oikarainen 33:00 ; Hannu 
Taipaie 33:16; Kalevi Laurila 
32:16 ; Eero 
32:23) 2h 10:56,7 ;
(Vladimir 
Akentiev, 
Viaceslav 
5. Elveția 
2h 16:32,2.

juaunet (Norvegia) 40,7; 8.
Keike Suzuki (Japonia), Toivo 
Haininen (Finlanda) și Bengt 
Holmgren (Suedia) 40,8; 
Herbert HofI (R.F.G.) și . 
toii Lepeșkin (U.R.S.S.) 
Au luat startul 48 de 
curenți.

; H. 
Ana-
41.0.
con-

(• SCHI FOND
ȘTAFETA 4x10 KM (14.11)

1. NORVEGIA (Odd 
tinssen 31:57 ; 
32:13 ; Harald 
32:-5 ; Ole Elleîsaeler

Mar-
Păi Tyidum 

Groningen 
32:17)

Măntyranta
4. U.R.S.S. 

Tarakanov, Anatoli 
Valeri Tarakanov, 

Vedenin) 2h 10:57,2 ,- 
2h 15:32,4; 6. Italia

• PATINAJ VITEZĂ,
BĂRBAȚI, 500 m (14.11)

F.1. ERHARD KELLER (R. 
a GERMANIEI) 40,3 — cam
pion olimpic ; 2. Magne Tho- 
massen (Norvegia) și Richard 
McDermott (S.U.A.) 40,5 ; 4.
Evgheni Grișin (U.R.S.S.) 40,6; 
5. John Wurster (S.U.A.), Neal 
Blatchford (S.U.A.) și P. Her-

O PATINAJ ARTISTIC
INDIVIDUAL MASCULIN

Figuri impuse (14.11)

1. Wolfgang Schwartz (Aus
tria) 1006,6 p; 2. Timothy
Wood (S.U.A.) 999,4 p.- Pa
trick Pera (Franța) 990.5 p; 
4. Emmerich Danzer (Aus
tria) 974,6 p; 5. Ondrej Nepela 
(Cehoslovacia) 924,4 p: 6. Gary 
Visconti (S.U.A.) 922,1 p: 7. 
Peter Krick (R.F.G ) 920.3 p:
8. Mischa Petkewicz (S.U A.) 
911,2 p; 9. Jay Humphrey (Ca
nada) 914,8 p; 10. Gunther 
Zoller (R.D.G.) 906,1 p.


