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LUCRĂRILE CELEI DE A IX-A
SESIUNI, EXTRAORDINARĂ,
A MARII AC NĂRI NAȚIONALE

IX-a se- 
a 
a

celei 
Marii

dez-

Joi dimineața s-au deschis 
lucrările celei de-a 
siuni, extraordinară, 
de a V-a legislaturi 
Adunări Naționale.

Supremul for al țării 
bate timp de două zile pro
punerile privind îmbunătățirea 
organizării administrativ-teri- 
toriale a României, în scopul 
sporirii eficienței întregii ac
tivități economicei, valorifi

cării la un nivel superior a 
resurselor 
muncă ale 
armonioase 
lor patriei.

Alături de deputați, la lu
crările sesiunii iau parte nu
meroși 
tară — 
de stat, 
tuțiilor

naturale și de 
tării și dezvoltării 
a tuturor așezări-

invitat! din 
activiști de 
conducători 

centrale și

întreaga 
partid și 
ai insti- 

organiza- 
tiilor obștești, personalități 
vieții economice, științifice 
culturale.

Asistă șefi ai misiunilor 
plomatice acreditați în 
noastră. Sînt prezenti, de ase
menea, ziariști români |și co
respondenți ai presei străine 
la București.

Ora 10. întreaga asistentă 
întimpină cu puternice și în
delungi aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

în loja din dreapta iau Ioc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Iile 
Berghianu, 
Constantin 
Rădulescu,

în loja 
membrii Consiliului de Stat. 
, Fundalul sălii Marii Adunări 
Naționale este dominat de 
harta Republicii Socialiste Ro
mânia, care, printr-un sistem 
electronic, marchează propune
rile privind organizarea ad- 
ministrativ-teritorială a Româ
niei, supuse dezbaterii depu- 
taților.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de președintele Ma-

ale 
Și

■ di- 
țara

Verdeț, Maxim 
Florian Dănălache, 
Drăgan, Gheorghe 
Vasile Vîlcu.

din stingă se află

rii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec.

Deputății au adoptat în una
nimitate următoarea ordine de 
zi:

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputatului declarat 
ales în circumscripția electo
rală nr. 7 din orașul Focșani, 
regiunea Galați;

2. — Proiectul de lege pen
tru modificarea unor articole 
din Constituția Republicii So
cialiste România ;

3. — Proiectul de lege pri
vind organizarea administra
tivă a teritoriului Republicii 
Socialiste România ;

4. — Proiectul de lege pri
vind asigurarea conducerii lo 
cale de stat în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale pînă Ia 
alegerea consiliilor populare ;

5. — Proiecte de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pute
re de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Demostene 
Botez, președintele Comisiei 
de validare, a prezentat ra
portul acestei comisii pentru 
validarea mandatului deputa
tului Mihai Marinescu, mini
strul industriei construcțiilor 
de mașini, ales în locul deve
nit vacant. Marea Adunare 
Națională a validat în unani
mitate mandatul noului 
putat.

Primit 
suflețite, 
varășul 
secretar 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, 
punerea cu privire la îmbu
nătățirea 
strative 
blicii Socialiste România.

Expunerea a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplau
zele deputaților și invitaților.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 

Voitec, a arătat că, tînînd 
Seama de ampla și cuprinză-

reluarea 
Traian

i
i

I
I
IViitorul atletismului i

în epoca în care via
ta se dinamizează per
manent și rapid, fieca
re element al ei este 
angrenat în caruselul 
trepidant al acomodă
rii la noul ritm necesi
tat de gustul public, dar 

reale ale societății. Doar 
de exemplu, dansul și-o 

cîteva ori „viteza", comu-

PATINAJULUI

de-

în- 
to- 

Ceaușescu, 
al C.C. al

cu aplauze vii și 
a luat cuvîntul 
Nicolae 

general

care a prezentat ex-

organizării admini- 
a teritoriului Repu-

toarea expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de strînsa legătură dintre 
proiectele de legi înscrise la 
punctele 2, 3 și 4 de pe or
dinea de zi, Biroul Marii 
Adunări Naționale propune ca 
în continuare să aibă loc o 
singură discuție generală, care 
să privească proiectele de legi 
menționate, după care vor 

urma discuții pe articole și 
votul asupra fiecărui proiect 
de lege în parte.

Marea Adunare Națională 
a aprobat propunerea făcută.

Ședința de dimineață a luat 
apoi sfîrșit.

După-amiază, la 
lucrărilor, deputatul
Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice, a prezentat raportul 
comun al acestei comisii și 
al celei administrative privind 
Proiectul de lege pentru mo
dificarea unor articole din 
Constituția Republicii Socia
liste România. Președintele Co
misiei administrative, deputa
tul Emil Bobu, a expus apoi 
raportul comun al comisiilor 
administrativă și juridică asu
pra Proiectului de lege privind 
organizarea administrativă a 
teritoriului Republicii Socialiste 
România și asupra Proiectu
lui de lege privind asigura
rea conducerii locale de stat 
în unitățile administrativ-te- 
ritoriale pînă la alegerea con
siliilor populare.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății: Constantin 
Sandu, Aurel Moga, Lina Cio- 
banu, Mihai Uborny, Gheor
ghe Paloș, Constantin Daico- 
viciu, Petre Nicolae, Nicolae 
Bădescu, Nicolae Tăbîrcă, Ko
vacs Gyor.gy, Gheorghe Tăta- 
ru, Filip Geltz, Victor Mesa- 
ros, Traian Gîrba, Avram Bu- 
naciu, Maria Zidaru, Tudor 
Drăganu.

Lucrările sesiunii continuă.
★

La amiază au avut loc ședin
țe de lucru ale unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

în școli și universități!
Atletismul nos

tru a înregistrat 
în ultimul timp u- 
nele progrese. Dar, 
față de nivelul 
performanțelor pe 
plan mondial, fată 
de ritmul lor de 
creștere, rezulta
tele realizate nu 
ne pot mulțumi. 
Faptul că sîntem 
în prezent rămași 
în urmă la multe 
probe, chiar și la 
unele în care al
tădată am obținut 
rezultate bune, 
este determinat de 
numeroase cauze, 
printre care : mo
dul greșit în care 
este concepută 
munca de instrui
re ; aplicarea in
suficientă a crite
riilor optime de 

. selecție ; lipsa 
continuității și per
severenței în mun
ca metodică, de 
perspectivă, pre
cum și insuficien-

. .. .>

ța condițiilor 
terîale.

Nu ne-am 
pus — și 
fi posibil 
bordăm 
rialul de

ma-

pro- 
n-ar 

să a- 
în mate- 
față toa-

nici

S.U.A.,
Franței, 
erau elevi și stu- 
denți șt cineva a 
supranumit plastic 
marea competiție 
olimpică drept

OPINII

te aspectele atle
tismului nostru, 
ci ne vom referi 
doar la modul cum 
este tratată aceas
tă disciplină în 
școli și universi
tăți. Experiența ță
rilor cu atletism 
dezvoltat ne de
monstrează că ma
joritatea performe
rilor se recrutează 
in special din me
diul școlar și uni
versitar. La J.O. 
de la Tokio, majo
ritatea componen- 
ților delegațiilor

U.R.S.S., 
Japoniei

jocuri ale adoles
cenței.

în momentul de 
față, principala ce
rință a atletismu 
lui nostru este dez
voltarea lui, pe 
bază de masă, în 
rîndurile tinere
tului studios. Pa
șii timizi, făcuți 
pe acest drum, tre
buie să capete 
amplitudini mai

mari. Fără îndoia
lă că în acest sens, 
aportul profesori
lor de educație fi
zică, al antrenori
lor, precum Și cel 
al organizațiilor 
U.T.C. din școli și 
facultăți este ho- 
tărîtor.

în metodica pre
gătirii atletice a 
elevilor și studen
ților, este necesar 
să se țină mai 
mult cont de ca
racterul plăcut a- 
tractiv - stimula
tiv pe care trebuie 
să-l aibă această 
activitate. Atle
tismul de masă 
va trebui să cuprin
dă o gamă cit mai 
variată de acțiuni, 
potrivit aptitudi
nilor și dorințelor 
fiecărei vîrste. Or-

pref. Septimiu TODEA
șeful comisiei sport-turism a 

C.C. al U.T.C.
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(Agerpres) (Continuare în pag. a 2-a)
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Biatloniștii români, la un pas
de un rezultat remarcabil

Canadiana Nancy Greene, In timpul excepționalei sale

curse de slalom uriaș.

Telefoto UPI—Agerpres

De la trimișii noștri speciali

Programată initial pentru 
ora 9, desfășurarea ștafetei de 
biatlon a fost amînată, din 
cauza cetii dense, pentru ora 
14.

In această cursă, reprezen-

încă o med die de aur va traversa Atlanticul!
« NANCY GREENE ÎNVINGĂTOARE CATEGORICA

Slalomul uriaș feminin a con
stituit un spectacol splendid, 
pe care doar ceața, și asta în- 
tr-o măsură destul de mică, l-a 
mai întunecat. Proba ca atare 
s-a dovedit un examen sever 
al tuturor calităților pe care 
trebuie să le aibă practicanții 
disciplinelor alpine, iar frunta
șele clasamentului l-au trecut 
cu brio. Notă maximă — ca- 
nadiencei Nancy Greene, cîști- 
gătoare a „Cupei Mondiale" în 
1967, victorioasă la o diferență 
rar întîlmtă în concursurile de 
anvergură. Am adăuga, poate 
dînd curs liber sentimentelor, 
că 
tei 
nu 
de
cu care s-ar mulțumi 
tea coborîtoarelor, ci și de o

CO- 
de

este și o victorie 
în mișcare. Pentru 
dispune numai de 
kinogramă, de o

a elegan- 
că Nancy 
o tehnică 
alunecare 
majorita-

pregătire fizică perfectă. Ea a 
mai încîntat ochii spectatorilor 
și prin grația ce rezultă din 
cursivitate, dind impresia că 
dansează pur și simplu. Răs
plată meritată — titlul de cea 
mai completă schioare a lumii, 
care, chiar dacă nu se decerne 
pe plan olimpic, rămîne un 
frumos blazon în palmares.

„Cînd doi se ceartă...". Da,

LA SLALOM URIAȘ
disputa franco-austriacă a 
borît sub nivelul medaliei
aur, pentru că doar Annie Fa- 
mose, pistruiatul ghem de fată 
din Pirinei,. a reușit să cuce
rească un „argint", iar elvețian- 
ca Fernande Bochatay s-a stre
curat și ea pe podium. Marielle 
Goitschel, prea contractată de 
răspundere și de ambiție, poate 
și sufocată înainte de start la 
auzul timpului Înregistrat de 
Greene, a trebuit să se mul
țumească cu un modest loc VII 
și cu satisfacția, totuși minoră, 
că austriecele n-au fost 
zentate în primele șase 
decit de Olga Pali.

Tranșarea rivalității
școala franceză și cea austria
că o vor face deci tot băieții, 
în proba de slalom special.

repre- 
locuri

Intre

tanții noștri au fost la un pas 
de a obține o performantă 
remarcabilă, mai exact, de a 
ocupa locul 4. Se știe că, pen
tru primele trei locuri concu
rau puternicele echipe ale 
U.R.S.S., Norvegiei și Suediei, 
în primele două schimburi, 
Cimpoia și Carabela au tras 
excelent spărgînd toate baloa
nele. Mai mult chiar, datorită 
cursei splendide făcută de Ca
rabela (care a obținut un timp 
mai bun decît suedezul Tore 
Erikson), al treilea schintb al 
nostru, Bărbășescu, a plecat 
cu un avans de un minut și 
20 de secunde față de princi
palii adversari. El a tras însă 
foarte imprecis și a lăsat ne
sparte cîte două baloane Ia 
fiecare poziție. Din această 
cauză el a trebuit să parcur
gă, în plus, patru ture a cîte 
200 de metri, ca penalizare. 
Timpul pierdut cu efectuarea 
acestor ture a aruncat ștafeta 
României pe locui 7. Plecat 
în ultimul schimb, Vilmoș a- 
vea de recuperat 5 minute (pe 
lingă minutul pe care il avu
sese avans, Bărbășescu a mai 
pierdut alte patru minute). 
Deși a spart toate baloanele, 
Vilmoș nu a putut aduce șta
feta noastră pe un loc mai

bun. Este foarte regretabil că 
efortul colectiv nu a fost în
tregit cu o mai mare atenție 
din partea lui Bărbășescu, din 
cauza căruia s-a ratat, indis
cutabil, un loc fruntaș.

în ceea ce privește situația 
din primele locuri, menționăm 
victoria destul de categorică a 
U.R.S.S., care a prezentat o 
ștafetă exceptional pregătită și 
la fond și la tragere. Singurul 
moment de emoție prin care 
au trecut biatloniștii sovietici 
a fost în ultima tragere (Ia 
schimbul patru), cînd în cazul 
că Gundartev ar fi ratat un 
balon, norvegienii puteau ocu
pa, prin fstad, primul Ioc.

Vladimir Gun. 
iarțev (U.R.S.S.) 
este purtat pe 
brațe de 
chipierii 
Victorie I

coe-
săi.

Telefoto :
Agerpres

Aseară, la Stade de Glace, am 
fost martorii celei de a doua 
gale din întrecerea celor 4 mari 
puteri ale hocheiului mondial, 
în prima partidă s-au întrecut 
Canada — în evidentă revenire 
de formă — și Suedia. Rezulta
tul final de 3—0 (2—0, 0—0, 
1—0) în favoarea jucătorilor do 
peste Ocean a surprins pe mulți 
dintre specialiști, dar el oglin
dește deplin adevăratul raport 
al forțelor care s-au confruntat.

în urma acestei victorii, repre
zentativa Canadei a reintrat în 
lupta pentru titlul de campioană 
olimpică. Un eventual succes 
în meciul de sîmbătă, pe care 
îl va susține în compania cam
pionilor lumii, i-ar putea aduce 
echipei lui McLeod (indiferent 
de celelalte rezultate) medaliile 
de aur.

Și în meciul de ieri, purtă
torii frunzelor de arțar s-au a- 
părat cu o mare atenție (zonă 
foarte strînsă în fața porții lui 
Broderick, un adevărat înger 
păzitor) și au contraatacat cu 
multă eficacitate. Din astfel de 
acțiuni ei au înscris de două ori 
in prima repriză prin Johnston 
și H. Pinder. în continuare însă 
ei au fost extrem
(lecția din primele 
reprizei a III-a a 
Cehoslovacia le-a

de prudenți 
minute ale 

meciului cu 
servit din

plin), nedînd prea multă posibi
litate nordicilor să se miște în 
voie. Canadienii și-au atacat a- 
desea adversarii — cînd aceștia 
porneau în ofensivă — de la zona 
neutră, incomodîndu-le vădit 
desfășurarea acțiunilor. Nu este 
mai puțin adevărat însă că sue
dezii nu au excelat. Liniile lor 
de atac ni s-au părut mai lente 
ca deobicei și lipsite de incisi
vitate. în plus, ei au greșit ade
sea pasele la zona neutră, per- 
mițînd canadienilor să contra
atace cu promptitudine. Cu 5 
minute înainte'de sfîrșit, porta
rul Holmquist — pină atunci își 
salvase echipa din mai multe si
tuații dificile - a comis o gre
șeală copilărească, respingînd 
pucul direct îr> crosa lui O’Shea, 
atacantului canadian revenin- 
du-i facila sarcină de a-1 îm
pinge ușor In plasă s 3—0.

Alte rezultate : S.U.A.—R.D. 
GERMANĂ 6—4 (3—1, 1—1, . 
2—2) în grupa A ; JAPONIA— 
AUSTRIA 11—1 (1—0. 6—0, 4—1) 
în grupa B.

Meciul Cehoslovacia—U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul de 5—4 
în favoarea primei echipe. .

CLASAMENTE 
GRUPA A

U.R.S.S.Canada 
Cehoslovacia 
SuediaS.U.A.
Finlanda
R F.G.
R.D.G,

Iugoslavia 
Japonia 
Norvegia 
România 
Austria
Franța

5 0
5 0
4 0
4 0
2 0
2 0
0 0
0 0

GRUPA B

I 
Iși de nevoile 

în 2—3 ani, 
schimbat de 
nicațiile au devenit quasi-instantanee, 
transporturile au trecut de limita pro
pagării sunetelor, oamenii își dăruiesc 
unul altuia, și nemetaforic, inimile...

Sportul n-a rămas în urmă și pulve
rizarea performanțelor, considerate 
cîndva drept limite maxime ale capaci
tății fizice omenești, este pe măsura 
epocii. Unele preocupări și îndeletniciri 
mai vechi s-au sufocat și au dispărut, 
altele noi le-au înlocuit. Dar, uneori, 
ele s-au combinat dînd naștere unor 
activități noi, cu totul originale, în 
ciuda simbiozei. în știință si economie, 
în tehnologie și artă și chiar în sport. 
Nu vreau să recurg la lista, de altfel 
destul de lungă a unor noi disciplina 
sportive care-si fac drum spre marele 
public, ci mă voi mărgini la un sin
gur caz : acela al patinajului artistic.

Acest sport, prezent pe agenda ma
rilor competiții, decretate campionate 
mondiale încă din 1896, de la St. Pe
tersburg, iar pe cea a Jocurilor olim
pice din 1924 de la St. Moritz, îmbină 
în mod fericit baleful și dansul ca arte, 
cu dinamica patinajului ca modalitate 
de deplasare în viteză, de alunecam 
pînă la senzația de plutire neomeneas
că. Patinajul artistic a ținu* în aceste 
zile orașul olimpic și pe cei peste 60A 
de milioane de telespectatori sub vra
ja sa, dovedindu-și contemporaneitatea, 
acordajul fin cu gustul epocii. Nu tre
buie confundată această stare de fapt, 
reală, cu o penetrare printre cei ce-i 
practică, pentru că, în ciuda marii popu
larități mondiale a patinajului ca sport 
și divertisment, putini sînt acei care au 
abordat latura sa artistică. Explicația 
ne apare elementară dacă luăm cu
noștință de marele efort pe care-l so
licită acest sport. Francezii au calculat, 
de exemplu, cit s-a pregătit Alain Cal
mat, medaliat la J.O. de la Innsbruck, 
pentru a parveni în concernul interna
tional al valorilor. Rezultatul în cifre ■ 
20 000 de ore de antrenament, de mun
că asiduă, comparabilă doar cu aceea 
a balerinilor, ccu'eia lrebuie să i se 
adauge surplusul hocheiști.lor. Iar toată 
această pină1 în'■-eele din '
urmă, sub judecata altora, nu numai 
a publicului spectator, ci a arbitrilor. 
Pe acest teren, luptele au fost și con
tinuă să fie dureros de grele, făcînd 
adeseori să curgă lacrimi din ochii ce
lor care au sacrificat mii de ore din 
viața lor, dedicîndu-le patinajului ar
tistic. Regulamentele au dat pipă acum 
cîștig de cauză adepților tehnicii pure, 
înfruntînd, cu vigoarea pe care nu
mai conservatorismul o poate conferi, 
pe cei care au subscris pentru frumu
sețe și artă. Cele două tendințe _ au 
prins acest sport ca într-un clește ine
gal, ale cărui maxilare abia se vor 
echivala în putere din luna septem
brie a acestui an, de cînd punctajul 
acordat exercițiilor libere il va egala 
pe cel al impuselor (la J.O. de la 
Grenoble 60 la sută din punctai sînt 
destinate figurilor obligatorii I).

Talentul concurenților, imaginația lor 
și, în ultimă analiză, frumusețea aces
tui sport, vor mai scăpa puțin de sub 
imperiul abuziv și îngust — prin înseși di
mensiunile lui — a! milimetrului, care pa
trona pînă acum atotputernic calitatea 
„artistică" a concurenților. Va cîștiga un 
quantum remarcabil de vigoare atle
tică, în sensul cel mai pur. al expre
siei, mergînd pînă la artă și — de ce 
nu ? — pînă la acrobație. Personali
tatea sportivului nu se va dezvolta de
cît în favoarea eleganței care asigură 
și popularitatea spectacolului.

Patinajul artistic a și parcurs un 
drum lung și ascendent, de la prima 
sq triplă campioană olimpică, Sonja 
Henie și pînă azi. Ce ne vor aduce 
următorii ani, dacă acum vorbim, ca 
în basmele bunicilor, despre nume de 
mari patinatori ai zilei de teri, cum 

Sonja Henie, Dick Button, 
Anne-B.arbara Scott, 
avîndu-i în față pe

I această pînă

I

I
. I

I
I
I

au fost : 
David Jenkins, 
Ron Robertson, 
vrăjitorii ghefii de la Grenoble : Peggv 
Fleming, Gabriele Seifert, Hanna Mas
kova, Wolfgang Schwartz, Thimoty 
Wood, Patrick Pera, Emmerich Dan- 
zer ?

Emanuel VALERIU

UPI Grenoble, 15 februarie

PROGRAMUL SILEI

Femei, 3x5 km Autrans ora 10—12

Finlanda

Iugoslavia

Chamrousse 
ora 13—15,40

Bărbați, special 
pentru clasificare

Suedia, U.R.S.S., 
Finlanda

Stade de glace 
ora 16,30

Patin. Municipal 
ora 21,30

Kllly, Pârlllat
(Franța), Kidd (S.U.A.)

Grupa A
Finlanda — R.F.G.
Grupa B

1 România — Iugoslavia

Schwartz (Austria), 
Wood (S.U.A.), Pâra 
(Franța)

Bărbați, 1 500 m Inelul de gheață 
ora 10—13

Bărbați, figuri 
libere

Stade de glace 
ora 20,30—24
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yir 3 s
Verkerk, Schenk, 
(Olanda), Matusevlci, 
(U.R.S.S.)
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întrebarea

Cinci mari maeștri

răspund la

VA AJUNGE FISCHER CAMPION MONDIAL?
i
i

Sportul Nr. 95 (5529)

în cadrul unui in- 
terviu-anchetă orga
nizat de către ziarul 
„Izvestia", la întreba
rea din titlu — alături 
de alte cîteva — au 
fost invitați să răs
pundă 5 mari maeș
tri, între care și cam
pionul nostru Florin 
Gheorghiu. Părerile 
exprimate oglindesc, 
la nivel înalt, discu
țiile care se poartă în 
ultimul timp în lu
mea șahului asupra 
ătit de controversatei 
probleme a campiona
tului mondial.

Astfel, Mihail Tal, 
Florin Gheorghiu și 
Miguel Najdorf s-au 
exprimat în favoarea 
revizuirii actualului 
sistem de disputare a 
campionatului lumii, 
Pachman a răspuns 
cu o glumă : „Pentru 
mine n-are importan
ță. Campion mondial 
tot nu mai pot ajun
ge !“ și numai Max 
Euwe consideră că 

• „sistemul în vigoare 
este optim pentru a- 
ceastă perioadă, dar 
nu exclud posibilita
tea revizuirii lui".

Invitați să numeas
că pe cei mai buni 5

lume, 
au răs-

denumi

jucători din 
marii maeștri 
puns :

Tal: I-aș
cu plăcere, dar mi-e 
teamă că alți 5 șa
hiști de aceeași clasă 
s-ar simți 
Pe unu] pot : 
desemnez — 
fiuj lumii.

Gheorghiu : 
Spasski, Tal, 
Botvinnik.

Euwe :
Botvinnik, 
Tal, Petrosian.

Pachman: Petro
sian, Spasski, Stein. 
Botvinnik, Tal.

Najdorf: Fischer,
Petrosian, Tai, Lar
sen, Spasski.

După cum vedeți, 
majoritatea este pen
tru Spasski și Tal, in 
timp ce Petrosian și 
Fischer au căpătat 
doar 3 „voturi", iar 
Larsen numai unul...

La întrebareâ-cheie 
a interviului : „Va fi 
Fischer campion monr 
dial cei cinci s-au 
simțit obligați să dea 
răspunsuri mai com
plete, cu explicații și 
condiționări, ceea ce 
arată că „problema 
Fischer" este grea,

ofensați, 
însă să-l
Câmpio-

Fischer. 
Stein.

Spasski, 
Fischer.

Revenirea României după mai 
bine de 30 de ani pe primul 
plan al activității internaționale 
în bob, a produs 
țle în rfndurile 
câstiii sport si 
in același timp, 
la mulți tineri
se afirma pe
gheață. Evident, intrarea aces
tora în arena de concurs presu
pune anumite cerințe legate de 
vîrstă. de nivelul calităților fi
zice și morale, de obișnuirea 
cu evoluția pe traseu, de tehnica 
pilotării unui bob etc. Toate 
acestea necesită, de bună sea
mă, o selecție viguroasă care 
să permită accesul spre bobul 
de performanță numai elemente
lor intr-adevăr dotate. Cum pu
tem efectua această selecție ?

La noi, bobul are vechi tra
diții. El se practică nu numai 
la Sinaia și Brașov (orașe speci
fic montane) sau la Roman și la 
București (in timpul sezonului) 
ci, în forme primare, și la Co
marnic, în unele comune din re
giunea Argeș sau in alte locuri 
mai puțin cunoscute. Pe de altă 
parte, a existat de demult pre
ocupare pentru construirea de 
boburi. Fostul campion mondial, 
Al. Frim, s-a prezentat la star
tul primului său campionat na
țional cu un bob de construcție 
proprie. Nu de mult, Beldica lă 
Brașov și Țoev la București ex
perimentau formule noi pentru 
a îmbunătăți profilul actualului 
bob. Spre surprinderea mea, în 
această vară, copiii de pe stră
zile Avram Iancu, Furnica și 
„6 Martie" din Sinaia își con
struiau boburi simple, pe rotile, 
cu care se Întreceau, Intuind —

o vie șatisfac- 
lubitorilor a- 

curajuluî și, 
a declanșat 

dorința de a 
piftiile de

genial — mijloacele modeme de 
pregătire. Din păcate, nimeni 
nu i-ă adus la startul: unor în
treceri pe măsura splendidei lor 
inițiative...

Evoluția bobului pe plan ftion- 
dial ă făcut improprie folosirea, 
pe actualele pîrtii, a boburilor 
de construcție mai veche, multe 
dintre acestea fiind readaptate 
sau, pur și simplu, abandonate.

gălniceanu din Sinaia sînt străzi 
care oferă condiții excelente 
pentru o asemenea manifestare, 
fără a perturba circulația și a 
expune la accidente. Acest cam
pionat ar reuni tineri de la 17-13 
ani în sus. în acest an se 
poate organiza, sub auspiciile 
clubului din Sinaia, un con
curs republican, cu o fază pre
liminară pe localități. El ăr pu-

DIN PROBLEMELE
ACTUALE
ALE BOBULUI
De ce ? Ele pot constitui doar 
un material didactic ! Pentru ca
tegoria „mare competiție" avem 
însă asigurate condiții bune. Cu 
alte cuvinte, pe plan uman și 
material avem largi posibilități. 
Problema care se pune este 
aceea de a da un cadru organi
zatoric bazei existente. în acest 
scop, organizarea unui „Campio
nat național de stradă", atît 
pentru bobul de 2 cit și pentru 
cel de 4 persoane, ar reprezenta 
un larg cimp de afirmare a ta
lentelor și un prim test al selec
ției. Acest campionat ar trebui 
să preceadă desfășurarea cam
pionatelor naționale pe pîrtia 
special amenajată.

„Poliștoaca" din Predeal, o 
parte a fostului drum spre Poia
na Brașov, Cumpătul sau Ko-

tea fi precedat și de un concurs 
pentru copii pe boburi de 
lemn de construcție proprie.

Studiind sistemul competițio- 
nal italian, in afara „campiona
tului național de stradă", mai 
aflăm citeva trepte metodice. 
Astfel, categoria a IlI-a admite 
tineri de la 18 ani, care au acces 
pe pista specială, unde efec
tuează un stagiu de un an. Acti
vitatea se rezumă la lecții de 
tehnica pilotajului și a frinaru- 
lui pe porțiuni de pîrtie special 
amenajate (amplasarea de zăpa
dă pe porțiunile drepte, pentru 
a nu permite o viteză exage
rată). Profesorii ? Piloții, frinarii 
consacrați! în categoria a Il-a 
concurenții fac un stagiu de 2 
ani și participă la „Campionatul 
național" pentru categoria a

H-a. Numai elementele excep
ționale, afirmate cu ocazia aces
tui campionat — desemnate de o 
comisie specială — pot partici
pa, după un an, la categoria I, 
unde evoluează cei mai buni 
sportivi. Pregătirile și campio
natul pentru categoria a Il-a se 
desfășoară, de asemenea, în con
diții care să nu permită o vite
ză excesivă. Cu foarte mici 
modificări, sistemul competițio- 
nal elvețian are la bază aceleași 
principii metodice.

Toate aceste trepte asigură o 
triere severă a concurenților, șl, 
în același timp, oferă o activi
tate 
care 
sînt 
turii 
ele.

Adevărata selecție trebuie fă
cută — ca și în schi de altfel — 
în condițiile reale și concrete 
ale specificului sportului respec
tiv, în care stadiul calităților 
fizice constituie doar o compo
nentă și nicidecum o determi
nantă. Consider că putem folosi 
și noi experiența acestor țări, 
adaptînd-o la specificul nostru 
și, poate, aducînd îmbunătățiri 
sistemului. în condițiile existen
ței unui număr restrîns de com
petitori de prim rang, rezultatele 
obținute ne obligă să luăm, din 
timp, măsurile necesare, pentru 
cal firul abia reînnodat al marilor 
performanțe românești in arena 
bobului internațional să nu mai 
fie rupt. Ne obligă, de altfel, ti
neretul nostru entuziast, care 
așteaptă de la noi măsuri cars 
să-i creeze un larg cîmp de afir
mare.

metodică bine gindită, in 
omul, materialul și pista 
privite prin prisma legă- 
intime care există Intre

în 5 minute!

poziția aceasta a survenit intr-o 
partidă de" „șah-fulger" în cafe Capa
blanca conducea piesele albe contra 
lui Lasker, pe atunci (1914) campibn 
mondial. în cele numai 5 secunde 
căre se Acordau pentru -fiecare Mu
tare, Capablanca a găsit o frumoasă 
combinație de cîștig. Desigur, timpul 
„record" al lui Capablanca este greu 
de egalat, dar sîntem convinși că ma
joritatea cititorilor 
repede ingenioasa

noștri vor descoperi 
cale ,spre victorie.
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chiar la nivel înalt...
Tal : In orice caz 

are șanse la acest ti
tlu numai dacă va 
juca în campionatul 
mondial.

Gheorghiu : Dacă
va juca. Dar și în 
acest caz mai sînt în
doieli, deși este foarte 
probabil să cîștige.

Euwe : Pentru dez
voltarea șahului n-ar 
fi rău să se întîmple 
așa (aceasta ar deter
mina pe unii mari 
maeștri să muncească 
mai mult). Din păca
te, eu însă mă în 
doiesc de aceasta, deși 
s-ar putea ca peste 
6—9 ani Fischer 
cucerească titlul 
campion

Pachman: Nu.
scher nu este suficient 
de obiectiv în apre
cierea posibilităților 
sâls*

Najdorf: Va fi ! 
Altfel soarta se va a- 
râta nedreaptă !

O altă întrebare a 
interviului constituie 
de fapt completarea 
unui buletin „Prono- 
șah" : „Cine va fi ad
versarul Iui Petrosian 
în meciul pentru 
din 1969 ?" Iată 
punsurile :

Tal : E greu de 
puns...

Gheorghiu : Spas
ski, Lărsen, Tâl său 
Stein.

V
prof. Ion MATEI

I Astăzi încep în sala Floreasca:Euwe : Spasski sau 
Tal.

Pachman : învingă
torul turneului candi- 
daților din 1968 (!?).

Najdorf : Nu voi 
răspunde. Dar va fi 
cel mai amenințător 
și neplăcut adversar 
pentru Tigran Petro
sian.

Și, parcă pentru a-i 
pune în încurcătură 
pe marii maeștri, o 
altă întrebare a inter
viului le propune să 
desemneze, în absen
ța oricărei competiții 
pentru campionatul 
lumii, pe acela pe 
care-1 consideră că 
merită cel mai mult 
să poarte titlul su
prem. Tal s-a abținut 
din nou. 
orghiu a 
Spasski 
Euwe pe 
chman pe Keres, iar 
Najdorf oscila între 
Tal și Fischer, fără să 
se poată decide...

Curios, nimeni nu 
s-a pronunțat pentru 
Petrosian, ceea ce nu 
pare să fie de bun 
augur pentru dețină-' 
torul titlului. Vom ve
dea dacă pronosticu
rile și 
marilor 
fi confirmate de fap
te. Și, în ultimă in
stanță, mai are și Pe- 
trbsian ufl cuvifit de 
spus !

i
I

FINALELE „CUPEI ZIARULUI
ln£i

I
I
I

Unul dintre „capetele de afiș" 
ale acestei ierni handbalistice 
a fost, fără îndoială, trialul 
juniorilor și junioarelor, deve
nit tradițional și dotat cu „Cupa 
ziarului Sportul". De cîțiva ani, 
întrecerea oferă specialiștilor

parte la această dispută, încer- 
cind să urce treptele calificării 
pînă la finale. Succesul a fost 
de partea echipelor de fete ale 
Șcft’ii sportive nr. 1 București, 
Școlii sportive Constanța, Li
ceului nr. 2 Brașov și formației 
Start Tg. Mureș, precum și re
prezentativelor de băieți ale șco
lilor sportive din Timișoara, Si
biu și Tg. Mureș și echipei Di
namo București. Aceste forma
ții își vor disputa cupele oferite 
de ziarul nostru. Timp de 3 zile 
(astăzi, sîmbătă și duminică), in 
sala Floreasca — acolo unde au

SPORTUL"
mele celor ce vor dovedi un 
real talent. Așadar, sînt create 
toate premisele pentru ca me
ciurile din sala Floreasca să 
contribuie la realizarea unui 
atrăgător spectacol sportiv.

Programul celor trei zile de 
concurs este următorul:

Vineri : ora 16 — Șc. sp. 1 
București — Șc. sp. Constanța 
(f) ; ora 16.50 — Șc. sp. Timi
șoara.— Șc. sp. Sibiu (m) ; ora 
18 — Start Tg. Mureș — Liceul 
nr. 2 Brașov (f) ; ora 18.50 — 
Dinamo București Șc. sp. 
Tg. Mureș (m).

răs-

preferințele 
maeștri vor

titlu 
răs-

să 
de

Florin Ghe- 
indicat pe 
sau Fischer, 
Fischer, Pa-

Fi-

Rdbritâ de

Faza am meciul Universitatea Craiova — Știința PloieștiI
S. SAMARIAN

Idei strategice interesante
Aplicarea noului sistem de 

punctaj (3 pentru victorie, 1 
pentru remiză, 0 pentru pier
dere) nu pare să fi contribuit 
prea mult la scăderea numă
rului remizelor în turneul de 
antrenament al maeștrilor, care 
se desfășoară actualmente în 
Capitală. Ele continuă să fie 
destul de numeroase, dar re

zultă în urma unor partide 
de luptă, ceea ce vorbește în 
favoarea experimentului efec
tuat de federație. In concurs 
s-au jucat cîteva partide inte
resante, dintre care prezentăm 
cititorilor o bună realizare a 
liderului, maestrul internațio
nal dr. O. Troianescu.

MIC
LEXICON 
ȘAHIST

I
i
I

SISTEMUL BBNONÎ

Negru: Dr. O. TroianescuAlb i E. Ungureanu
l.d4 c5 2.d5 d6 3.c4 e5 4.e4 g6 5.Cc3 Nh6 (Prima mutare a 

unui sistem interesant, experimentat cu succes în partida 
Meeking-Basman, Hastings 1966—67) 6.N: h6 (Mecking a jucat 
6.Nd3 N:cl 7.D:cl a6 8.Cge2) 6...C:h6 7. Dd2 Cg8 8.g3 a6 9.Tbl 
(Ideea acțiunii pe flancul damei nu este cea mai bună. Albul 
ar fi trebuit să se preocupe de terminarea dezvoltării și să 
încerce un atac pe flancul regelui) 9...Cd7 10.a3 Cgf6 ll.Nd3 
0—0 12.b4 1 ? Rg7 13.hl l ? (Albul nu are un plan hotărît) 
13...c:b4 14.a:b4 a5 ! (Negrul începe lupta pentru importantul 
cîmp c5) 15.Tal a;b4 ! (Un foarte frumos și bine calculat sacri
ficiu de calitate prin care negrul ia conducerea partidei) 
16.T:a8 b:c3 17.D:c3 Cc5 18.13 Db6 19.NC2 Ca6 (Acum turnul 
alb este prizonier) 20.Ce2 116 (Pentru a putea răspunde la h4—h5 
cu g6—g5) 21.Rd2 Cd7 22.Na4 Cdc5 23,Nb5 Cc7 24.Ta3 C:b5 
25.c:b5 D:b5 (Prima concretizare a avantajului pozițional: ne
grul are acum un pion pentru calitate și continuă să domine 
jocul) 26.062 f5! 27.Tbî Oe8 ! 28.Tc3 Î:e4 29.f:e4 De7! (împie
dică pe alb să dea calitatea înapoi cu 3O.T:c5 d:c5 3i.D:C5) 
39.Tb5 (Cu aceeași intenție) 3O...Ng4 (Amenință Tf2) 31.Te3 Ti2 
32.Rel ! ? (Nici alte mutări nu sînt mai bune) 32...DÎ8 33.Rd2 
N:62 34.T:e2 Df3 35.T:f2 D:î24- și albul a cedat. La 36.Rc3 
urmează Dd4 mat, iar la 86.Rdl Dfl urmate de D:b5.

BACHMANN Liidwig (1856—1937). 
Renumit publicist și istoric al șa
hului. A scris o serie de mono
grafii remarcabile despre 
jucători ai secolului XIX 
derssen, Steinitz, Pillsbury, 
rousek), cuprinzind cele mai 
partide ale lor. Intre 1891 și 
a editat o serie de anuare șahiste 
(Bachmann’s Schachjahrbiiche) deo
sebit de interesante.

BILGUER Paul Rudolf (1815—1840). 
Jucător și teoretician german, au
tor al celebrului tratat de deschi
deri „Handbuch des Schachspiels". 
Bilguer a murit înainte de a-și 
termina lucrarea și aceasta a fost 
încheiată și editată în 1843 de 
către von der lașa, care a îngri
jit și următoarele patru ediții (1852, 
1858, 1864 și 1874). Ediția a 6-a 
a apărut în 1880 sub redacția lui 
Schwede, a 7-a în 1891 sub re
dacția lui Schallopp, iar ultima și 
cea mai remarcabilă, în 1916, com
plet refăcută de către Karl Schlech- 
ter. în 1929, H. Kmoch a publicat 
un adaos cuprinzînd noutățile 
teoretice ia zi.

BLACKBURNE J. H. (1841—1925). 
Unul dintre cei mai de seamă 
maeștri englezi din a doua jumă
tate a secolului ai XlX-lea. în lun
ga sa 
a luat 
turnee 
mereu 
jucător __ _______.... _____ ....
tre partidele lui fiind distinse cu 
premii de frumusețe (de exemplu, 
cu Lasker, la Londra, 1899).

i

posibilitatea de a depista ele
mente talentate, iar tinerilor 
handbaliști prilejul de a partici
pa la o competiție de regulari
tate cu influențe pozitive asupra 
pregătirii și evoluției lor ca 
sportivi.

în numeroase orașe ale țării, 
echipele școlărești și cele ale 
asociațiilor și cluburilor spor
tive, cuprinzind speranțele hand
balului din localitate, au luat

evoluat de nenumărate ori cam
pionii lumii, cîștigătârii cupei 
continentale și alți sportivi de 
renume internațional — tinerii 
handbaliști vor începe bătălia 
pentru afirmare. Se vor afla în 
sală membrii federației de spe
cialitate, antrenori și tehnicieni 
care vor urmări, cu interes deo
sebit, evoluția „schimbului de 
ștafetă" al handbalului româ
nesc, reținînd, pentru viitor, nu-

— Șc. sp. Ti-

15 — Start 
sp. Constanța 

Șc. sp. Tg. Mu-

BMBMM
în vederea returului 

diviziei A...

In cinstea zilei
Se împlinesc 35 de ani de Ia eroicele lupte ale muncitorilor 

Ceferiști și petroliști din ianuarie—februarie 1933 organizate și 
conduse de Partidul Comunist Român.

Prin amploarea și caracterul lor combativ; prin forța și ni
velul înalt de organizare,- prin învățămintele bogate și înrîurirea 
avută asupra vieții social-politice a țării; acțiunile muncitorești 
desfășurate între anii 1929—1933; care au culminat cu luptele cefe
riștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933; au ridicat pe 
o treaptă mai înaltă tradițiile revoluționare ale poporului nos
tru; au constituit una dintre cele mai importante bătălii de clasă 
purtate de proletariatul român, o pagină glorioasă din istoria cla
sei noastre muncitoare.

Sportivii sărbătoresc acest 
patriei prin însuflețite întreceri

moment remarcabil din istoria, 
desfășurate In aceste zile.

mării

TURNEUL MAEȘTRILOR

I
I

carieră șahistă, Blackburne 
parte la cele mai mari 
ale timpului, clasîndu-se 

între primii. Era un mare 
de combinație, multe din-

I
I
I

Miercuri, o veritabilă rundă 
a eficacității în turneul maeș
trilor. Cinci din cele șapte par
tide ale serii au fost decise. 
Și încă un amănunt interesant 
prin ineditul său : nu mai pu
țin de patru victorii cu negrele. 
O singură remiză și o partidă 
întreruptă, în care, însă, Tro
ianescu (cu negru) va încerca 
să-și valorifice micul avantaj 
pozițional in dauna lui Buză și 
să ridice la 85% procentul com
bativității.

Iată rezultatele: Runda a 
VIII — Ungureanu — Voicules-

cu 0—1, Szabo — Mititelu 0—1, 
Radovici — Stanciu 1—0, Rei
cher — Drimer 0—1, Ghizdavu
— Vâisman 0-1; Întrerupte: 
Ghizdâvu — Neâffițu 1—0, Vais- 
măn — Reicher 0—1, Voiculescu
— Pavlov 1—0, Botez — Buză 
*/2—*4, Mititelu — Pavlov 
%-%.

Clasamentul după S runde: 
Troianescu 17 p (1), Radovici 
13 p (din 7 partide), Reicher și 
Drimer 12 p (din 7), Voiculescu 
și Mititelu 12 p, Vaisman 10 p 
(din 7), Ungureanu 10, Ghizda-

6
P 
P

Sîmbătă: ora 16 — Șc. sp. 
Constanța — Liceul nr. 2 Bra
șov (f) ; ora 16.50 — Dinamo 
București — Șc. sp. Sibiu (m); 
ora 18 — Șc. sp. 1 București — 
Start Tg. Mureș (f) ; ora 18.50 — 
Șc. sp. Tg. Mureș 
mișoara (m).

Duminică : ora 
Tg. Mureș — Șc. 
(f) ; ora 15.50
reș — Șc. sp. Sibiu (m); ora 17 
— Șc. sp. 1 București — Liceul 
nr. 2 Brașov (f) ; ora 17.50 — 
Dinamo București — Șc. sp. Ti
mișoara (m) ; ora 19 — Festivi
tatea de premiere a echipelor 
participante la turneul final; 
ora 19.10 — meciul feminin 
dintre România și Suedia (cali
ficare pentru C.M.).

UN MARE CONCURS
DE SCHI-EOND ORGANIZAT
DE CONSILIUL CENTRAL
AL U.G.S.R.

DE 16 FEBRUARIE
Lic. Industrial (Petroșeni), Mi
nerul (Vulcan) și Parîngul 
(Lonea). CLASAMENT INDIVI
DUAL; fete: 1. Ildico Gyon- 
gyosi, 2. Victoria Bojin, 3. Ele
na Trifoi (toate din Lupani) î 
băieți: 1. M. Sălăjean (Lie. 
Ind.), 2. T. Rahoveanu, 3. N. 
Bădău (ambii Viscoza); echipe : 
1. Viscoza, 2. Minerul, 3. în- 
vățămînt.

Șc. sp. 28—20. 
șahiști Și-au început 
etapei pe asociație 
13 februarie cele 24 
calificate pentru eta-

vu 8 p (din 7), Szabo 8, Buză 
p (1), Pavlov 6 p, Botez 5 
(din 7), Stanciu și Neamțu 4 
(din 7).

T. NICOARĂ-coresp.

Sîmbătă și duminică, Poiana 
Brașov va găzdui primul concurs 
interdepartamental la schi, orga
nizat de Consiliul Central al 
U.G.S.R. I,a întreceri vor parti
cipa sportivi de valoare de la 
cluburile A.S.A. șl Dinamo Bra
șov, I.C.F., Politehnica Brașov 
precum și două selecționate sin
dicale. Cîștigătoril probelor vor 
primi numeroase premii oferite 
de Consiliul Central al U.G.S.R.

0 CONSTANȚA. — Fostul 
antrenor al echipei divizionare 
feminine Farul, I. Takacs, fiind 
numit de conducerea clubului la 
cirma garniturii masculine, sar
cina de a pregăti formația vo
leibalistelor i-a fost încredințată 
lui H. Vichy.

• BAIA MARE. — Un nou 
antrenor și la Baia Mare, la 
echipa masculină de divizie A 
Minerul. Este vorba de Fii. ’ rjî, 
la care s-a apelat pentru a-- în
locui pe antrenorul Al. Pop 
(mutat la Cluj) și care efectuea
ză cu jucătorii săi 4 antrena
mente săptămînale.

® ORADEA. — In cadrul pre- 
gătirilor pentru retur ale echi
pei divizionare masculine locale 
Alumina, aceasta a susținut re
cent, la Oradea, doiță jocuri cu 
Minerit) Răia Mare. în prima 
partidă, oaspeții au cîștigat clar, 
cu 3—0 (8, 11, 11), iar în cea 
de-a doua — gazdele, cu contri
buția largă a. .. băimărenilor și 
a arbitrilor : 3—2 (—15, —10, 13, 
11, 4). Comportarea nesatisfă- 
toare a echipei Alumina își gă
sește explicația și in lipsa de 
disciplină și repetatele absenți? 
de la antrenamente ale unor 
jucători, ca de pildă Oros și 
Neuman care au plecat, acum 
cîtva timp, în Capitală, lipsind 
din Oradea 5—6 zile, fără să fi 
adus acest lucru la cunoștința 
părinților și a conducerii șct i. 
Exemple similare (de neprejBgL ' 
țări la antrenamente) constituie 
și jucătorii Rogozan, Kohn, Di- 
meni..., suficiente motive pen 
tru ca antrenorul D. Moruț să 
privească îngrijorat viitorul e- 
chipei sale, care în prima etapă 
a returului, duminică, va întîlni, 
la Oradea, formația campioană 
Steaua. Cu asemenea scăderi în 
pregătire, cum va face față Alu
mina sarcinilor grele din cam
pionat ? (I. Ghișa șl V. Sere — 
corespondenți).

Subscriem Ia întrebarea cu 
care-și încheie comunicarea co
respondenții noștri, exprimîn- 
du-ne — în altă ordine de idei 
— convingerea că federația nu 
va rămine indiferentă la abate
rile săvirșite de jucătorii oră- 
deni. Cu atit mai mult cu cit, 
în cazul voleibaliștilor Oros și 
Neumăn, este vorba de două 
elemente de perspectivă, compo
nent ai Iotului de tineret, de la 
care se așteaptă o comportare 
ireproșabilă sub toate aspectele, 
spre justificarea încrederii și 
condițiilor de pregătire acordate, 
în genere insă, credem că F.R. 
Volei ar fi bine să-și îndrepte 
cu un plus de stăruință atenția 
asupra celor ce se petrec ia 
Alumina Oradea, echipă in care 
s-au pus multe nădejdi, dar din 
sinul căreia, de la o vreme, ne 
parvin mereu vești privind pro
gresul, nu tehnic, ci al dezbi
nării !

VALEA JIULUI; Șah; cros 
și tenis de masă. Bala de șah 
a Casei, de cultură din Petro
șeni a găzduit un concurs in
dividual și pe echipe la cane 
au participat sportivi din 8 a- 
Eociații. Clasament, echipe: 
1. Utilajul (Petroșeni), 2. Con
structorul, 3. Minerul Vulcan. 
La individual a cîștigat t 
Schmida (Utilajul).

Atleții și-au disputat întîie- 
tatea în proba de cros pe sta
dionul Jiul. S-au remarcat: 
Dana Ian cu. Mariana Gheor-

ghiță; Monica lacob; Mariliea 
Andrei, loan Grito, Constantin 
Cătuț și Vasile Boroș. Echipele 
cîștigătoare: copii — Șc. gen. 
nr. 4, junioare II — Șc. gen. 
nr. 1, junioare I — Șc. gen. nr. 
6; juniori II — Șc. prof. Lu- 
peni; juniori I — Șc. prof. 
Lupeni.

La tenis 
cut 36 de 
țiile Jiul
rul, învățămînt, Viscoza și Mi
nerul (Lupeni); Energamontaj 
fi Energia (Pareseni), C.?.R. și

ȘT. BĂLOI șl
I. CIORTEA — ooresp.

19—12, Textila — AS.A. 30—24, 
Voință —

2 000 dă 
întrecerile 
iar de la 
de echipe
pa orășenească își dispută tro
feul pus în joc. Prima clasată 
va intră în posesia s,Cupei 16 
Februarie" iar următoarele; 
ptnă la locul 10,- vor fi pre
miate cu materiale sportive.'

de masă s-au între- 
sportivi din asocia- 
(Petri la), Preparato-

SIBIU. Handbal și șah. Co
misia locală de handbal a or
ganizat o competiție la care au 
participat echipele: Textila 
Cisnădie, Voința Sibiu, A.S.A. 
Sibiu și Șc. sp. Sibiu (clasate 
în această ordine). Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate : 
Voința — A.S.A. 23—18, Tex
tila — Șc. sp. 28—17, Textila — 
Voința 18-14, A.S.A. — Șc. sp.

I. IONESCU și
GH. TOPÎRCEANU — corftsD.

★
Astă-seară, de la ora 18,30 se 

va disputa la Casa de Cultură a 
tineretului din raionul Grlvița 
Roșie, finala „Cupei 16 Februa
rie- la box. Din programul galei 
desprindem meciurile : V. Tecu- 
ceanu (Rapid) — I. Olteanu (Di
namo), Gh. Gologan (Rapid) — 
Gh, Dumitru (Metalul), I. ștefan 
(CI. școlar) — C. Murea (Dinamo). 
FI, Cuculescu (Metalul) — N. Fi- 
«lcă (Semănătoarea).

Viitorul atletismului—în școli și universități!
gătire și perfecționare a cadre
lor din atletism (prin organiza
rea unor cursuri anuale pe pro
be), tipărirea a cit mai multe 
lucrări de atletism, fie adre
sate specialiștilor, fie cu un ca
racter de popularizare etc. In
tr-un mod CU totul inexiplica- 
bil, atletismul a fost, în gene
ral, neglijat sub aspect propa
gandistic. Se impune elabora
rea unor pliante, albume ilus
trate, broșuri pe probe, diafil- 
me și chiar filme, precum și 
reeditarea acelor atît de utile ' 
„Caiete de atletism*. Presa și) 
în special, ziarul „Sportul-, pot 
și trebuie să facă mai mult 
pentru popularizarea atletis
mului, rezervînd un spațiu mai 
amplu problematicii sale, pu- 
blicînd dezbateri, puncte de ve
dere, comentarii atractive, re
zultate. Un „Reflector" (sau 
mai multe) în razele căruia să 
intre atletismul Școlar și uni
versitar ar fi de mare utilitate.

Astăzi, performanța sportivă 
nu se poate concepe în afara a- 
cestor unități. Iar la atletism, 
ch precădere I

(Urmare din pag. I)

ganizarea unul mare număr de 
concursuri atletice la nivelul
școlii său institutului, inter-
șeoli sau inter-institute, pe ca
tegorii de probe și vîrstă, do
tate cu premii (diplome, cupe, 
medalii), concursuri ce pot de
veni cu timpul tradiționale 
(„Cupa alergătorului", „Cupa 
săritorului1’, „Cupa aruncătoru
lui" etc.), ar putea asigura par
ticiparea masei largi de elevi 
și studenți la activitatea atleti
că. De asemenea, credem că 
s-ar bucura de aprecierea ele
vilor șl studenților organizarea 
unor concursuri pentru stabili
rea șir apoi pentru corectarea 
recordurilor școlii sau ale in
stitutului. Pentru atingerea a- 
cestui scop, realizatorii recor
durilor trebuie popularizați tn 
presă sau afișîndu-li-se numele, 
performanțele și fotografiile 
panouri (așezate în 
zibile, lingă poarta 
intrarea în sala de

întrucît 
greșit pe 
socotim că 
acuitate o

locuri 
școlii, 
sport).

în

pe
Vi
la

modS-a mers 
dispersarea forțelor, 
se impune acum cu 
concentrare a valo-

rilor atletice. Rezolvarea con
venabilă a problemei ar con- 
stitui-o înființarea, în localită
țile mari; a unor centre de an
trenament sau chiar a unor 
cluburi atletice în incinta ma
rilor stadioane, unde să fie 
grupați cei mai valoroși atleți 
din rîndul elevilor și studenți
lor, și în care să existe posibi
lități (antrenori, terenuri; ma
teriale) pentru lucrul pe probe 
sau măcar pe grupe de probe 
înrudite.

Dezvoltarea școlilor sportive, 
cuprinderea în aceste unități 
specializate șî a elevilor din 
școlile profesionale Bl tehnice, 
creșterea calității muncii în 
secțiile de atletism precum și 
stabilirea unor măsuri stimula
torii pentru cadrele didactice 
și antrenorii ai căror elevi ob
țin rezultate superioare, sînt și 
ele cîteva dintre cerințele reale . 
ale acestui moment.

Totodată, trebuie reexamina
te problemele legate de perio
dizarea antrenamentului spor
tiv în funcție de anul școlar 
și universitar, calendarul spor
tiv intern și extern al elevilor 
și studenților, sistemul de pre
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Programul
returului

campionatului
diviziei C,

seria Nord,
1967 1968

ETAPA I, 10 MARTIE 1968
Unirea Derj—Minerul Bala Sprie 
Metalul Alud—Faianța Sighișoara 
Metalul Copșa M.—Unio Satu M. 
Medicina Cluj—Medicina Tg. M. 
Metalul Satu M.—Steaua r. Salonta 
Minerul 
Chimica

Bihor—Recolta Cărei 
Tîrnăveni—Soda O. M.

ETAPA A II-A, 17 MARTIE 1968

LEI
FOTBAL PE GLOB

2în

Miinchen.

BALCANICA"

7
7
7
7
7
7
7

12
10
10
8
7
4
3
2

2
1
2
1
2

1
2
2
3
4
5
5

VALENCIA — BAYERN 
MUNCHEN 1—1

ÎN „CUPA

în ultimele 
ale turneului 
Santiago de 
Budapesta a
de Universidad 
Universidad Catolica a 
cut pe Colo-Colo cu

Iată clasamentul final :

jyinternaționa

două meciuri 
octogonal de la 

Chile, Vasas 
dispus cu 2—1 

Chile, iar

1. Santos
2. R.D.G.

Univ. Cat.
Vasas 
Cehoslovacia 
Univ. Chile 
Colo-Colo 
Racing

PUNCT FINAL ÎN TURNEUL 
OCTOGONAL

6 — 1
4
5 -
3
3
1
1

7 —

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peste 60 000 de spectatori 
au urmărit la Valencia primul 
meci dintre echipele Valencia 
iși Bayern Miinchen, disputat 
în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei cupelor". Cele două 
echipe au terminat la egali
tate : 1—1 (1—0). Gazdele au 
deschis scorul în minutul 4 
prin Vilar.. Egalarea s-a pro
dus în minutul 74, cînd spa
niolul Mestre a înscris 
propria poartă. Returul, la 

13 martie, la

între 18 și 25 februarie vot 
avea loc la Moscova campio
natele Internationale de tenis 
în sală ale U.R.S.S. La acea
stă competiție importantă vor 
lua parte și jucătorii TOmânl 
Petre Mărmureanu șl îen 
Santeiu. Sportivii noștri vor 
părăsi astăzi Capitala.

V. BUFANU, Ș. CIOCHINĂ’
Șl V. DUMITRESCU

LA MOSCOVA

Medicina Tg. M.—Metalul Satu M. 
Minerul B. S.—-Chimica Tîrnăveni 
Recolta Cărei—Metalul Alud 
Soda Ocna Mureș—Unirea Dej 
Faianța Sighișoara—Min. Bihor 
Steaua r. Salonta—Metalul C. M. 
Unio Satu Mare—Medicina Cluj

ETAPA A III-A, 24 MARTIE 1968

Alud—Medicina Cluj 
Satu M.—Soda Ocna M,

Metalul
Metalul____ __ -
Steaua r. Salonta—Chim. Tîrnăv. 
Metalul Copșa M.—Minerul Bihor 
Unirea De1—Recolta Cărei
Minerul Baia S—Unio Satu Mare 
Medicina Tg. M.—Faianța Sighiș.

ETAPA A TV-A, SI MARTIE 1968

Bihor—Steaua r. Salonta 
Sighiș.—Metalul C. Mică 
Satu M.—Unio Satu M. 
Tîrnăveni—Med. Tg. M. 
Mureș—Metalul Aiud

. c:_; - j
Cărei—Minerul B. Sprie

Minerul 
Faianța 
Metalul 
Chimica 
Soda O. 
Medicina Cluj—Unirea Dej 
Recolta ”

ETAPA A V-A, 7 APRILIE 1988
C. M.—Chimica TîrnăveniMetalul .

Unio Satu Mare—Metalul Alud
Med. Tg. M.—Steaua r. Salonta 
Recolta Cărei—Metalul Satu Mare 
Unirea Dej—Minerul Bihor
Min. Bala S.—Faianța Sighișoara 
Medicina Cluj—Soda Ocna Mure?

ETAPA A VI-A, 14 APRILIE 1968

Soda Ocnă M.—Faianța Sighișoara 
Metalul Copșa M.—Recolta Cărei 
Metalul Alud—Unirea Dej
Steaua r. Salonta—Medicina Cluj 
Chimica Tîrnăveni—Unio S. Mare 
Minerul Bihor—Medicina Tg. M. 
Metalul Satu M.—Minerul Bala S.

ETAPA A VII-A, ti APRILIE 1868

Unio Satu Mare—Recolta Cărei 
Medicina Tg. M.—Soda Ocna M. 
Faianța Sighiș.—Chim. Tîrnăveni 
Metalul Alud—Metalul Copșa M. 
Minerul Bihor—Minerul B. Sprie 
Medicina Cluj—Metalul S. Mare 
Unirea Dej—Steaua roșie Salonta

ETAPA A VIII-A, 28 APRILIE
1968

Sprie—Medicina Tg. M. 
Mare—Minerul Bihor 
Mică—Medicina Cluj

Minerul B.
Metalul S.
Metalul C.
Steaua r. Salonta—Unio S. Mare 
Unirea Dej—Faianța Sighișoara 
Recolta Cărei—Soda Ocna Mureș 
Chimica Tîrnăveni—Metalul Aiud

ETAPA A IX-A, B MAI 1968
Faianta Sighiș.—Metalul S. Mare 
Medicina Tg. M.—Recolta Cărei 
Metalul Aiud—Steaua r. Salonta 
Medicina Cluj—Chimica Tîrnăveni 
Soda O. Mureș—Minerul Bihor 
Mineral B. Sprie—Metalul C. M. 
Unio Satu Mare—Unirea Dej

ETAPA A X-A, 12 MAI 1968

Medicina Cluj—Minerul Baia . S. 
Steaua r. Salonta—Soda O. Mureș 
Metalul ------ — -
Recolta 
Metalul 
Minerul 
Metalul

S. M.—Chimica Tîrnăveni 
Caret—Faianța Sighișoara 
Copșa Mică—Unirea Dej 
Bihor—Unio Satu Mare 
Alud—Medicina Tg. M.

ETAPA A XI-A, 19 MAI 1968
Chimica Tîrnăveni—Min. Bihor 
Minerul B. Sprie—Metalul Aiud 
Faianța Sighiș.—Steaua r. Salonta 
Unirea Dej—Metalul Satu Mare 
Unio S. Mare—Medicina Tg. M. 
Recolta Cărei—Medicina Cluj 
Soda O. Mureș—Metalul C. Mică

ETAPA a XII-A, 26 MAI 1968
Steaua r. Salonta—Minerul B. S.
Metalul S. Mare—Metalul C. Mică 
ClȚmiea Tîrnăveni—Recolta Cărei 
Soda O. Mureș—Unio Satu Mare 
Minerul Bihor—Metalul Aiud 
Medicina Tg. Mureș—Unirea Dej 
Faianța Sighișoara—Medicina Cluj

ETAPA A XIII-A, 2 IUNIE 1968
Unio S. Mare—Faianța Sighișoara 
Unirea Dej—Chimica Tîrnăveni 
Metalul C. Mică—Medicina Tg. M. 
Medicina Cluj—Minerul Bihor 
Minerul B. Sprie—Soda O. M. 
Metalul Alud—Metalul S. Mare 
Recolta Cărei—Steaua r. Salonta

RAPID—DINAMO BACĂU 0—1 (0—0)
Prima victorie (deocamdată nepunctată) a dinamoviștilor băcăuani în deplasare. Oaspeții s-au 

apărat calm și au contraatacat derutant, pe un front larg. De partea cealaltă, Rapidul a avut inițiativa o 
mai mare parte din timp, dar în situațiile de atac echipa a acționat confuz șl precipitat. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de David în min. 77.

în foto : Jamaischi (Rapid), printr-o „foarfecă" spectaculoasă, trimite balonul spre poarta dinamo
viștilor. Foto . T RO’BU

„Cazul fundașului

Discuție cu maestrul 
emerit al sportului 

VALERIU CĂLINOIU

Rîndurile de față au, mărtu
risesc, o „temă neplăcută". Din 
păcate, perfect autentică. Aceea 
a tinerelor talente aflate la un 
pas de realizare, un ultim și 
singur pas pe care, din diverse 
motive, nu mai ajung să-l facă.

O recentă discuție cu fostul 
internațional Valetiu Călinoiu 
s-a oprit la 
motiv din 
Ineditul și 
de vedere 
nostru ni s-au părut demne de 
lumina tiparului. (Am pornit de 
Ia ideea că aceste motive ale 
NONREALIZAR.il - spre a pu
tea fi puse în evidență și apoi 
neutralizate — trebuie prinse 
într-o „lumină de reflector" care 
să scoată în relief detalii ce 
scapă ochiului și observațiilor 
obișnuite).

Primul aspect surprins de Va- 
leriu Călinoiu a fost legat de 
delicata problemă a promovări
lor jucătorilor de la echipe de

această temă ieit- 
fotbalul nostru, 

curajul unghiului 
al interlocutorului

divizii inferioare la divizia A.
— Ați observat, probabil, fap

tul că peste 50 la sută din jucă
torii promovați, cărora li se pre
vede o carieră strălucită, cu 
timpul intră în anonimat, mulți 
dintre el fiind, după un stagiu 
mai scurt sau mai lung, „de
barcați".

— Desigur. Este domeniu] 
In care exemplele se pot da, 
pe loc, cu ușurință.

— Eu v-aș propune 
rea unui caz tipic pe 
consider simptomatic în 
nostru. L-aș numi 
dașului stingă". Mi se pare un 
caz de o tipologie foarte intere
santă la noi. Am să dau, pentru 
început, un șir de nume : PA- 
NAIT (Dinamo 
STAICU, IVANESCU, 
IVAN (F.C. Argeș), 
(Dinamo București), 
STOENESCU etc... 
fundași stingă. ..

— Adică ,tnâturălizați“ 
fundași stingă...

— Exact. Asta este nuanța. 
NUMIȚI pe post de fundaș stin
gă, „înșurubați" pe acest post, 
dar niciodată adaptați. Toți — 
experiențe mai mult sau mai 
puțin ratate.

— Ratate de antrenori, 
pierderea resimțind-o echipa 
și acești jucători.

— Mai ales jucătorii. Pentru 
că, dacă echipele au pierdut 
cîteva puncte „pe partea stingă", 
fotbaliștii au pierdut luni, ani, 
unii și-au distrus sau își dis
trug cariera. Mi se pare aproape 
o naivitate repetarea adevărului 
că, promovați în echipe supe
rioare pe postul lor, -sau pe un 
post adiacent, jucătorii tineri 
cîștigă în valoare, își potențea
ză trăsături remarcate chiar de 
la aducerea lor la clubul supe
rior, în ultimă instanță trăsă
turi în virtutea cărora au fost 
promovați.

— Știți, desigur, că UNI
VERSALIZAREA fotbalistu
lui este astăzi curentul „en 
vogue" în fotbalul mondial, 
în ultima vreme pedalîndu-se 
mult pe ideea jucătorului 
bun LA TOATE.

Știri, știri
U.T.A. ÎN

IUGOSLAVIA

O altă echipă va 
participa la un tur
neu de fotbal in 
Iugoslavia. Este 
vorba de formația 
U.T.A., care va lua 
parte Ia un turneu 
in zilele de 17 șl 18 
februarie, în orașul 
Zrerijanin. La a- 
ceastă competiție 
iau parte echipa 
iugoslavă Proletar, 
precum și o forma
ție ungară și una 
cehoslovacă.

U.T.A. va depla
sa un lot de 18 ju
cători, printre care 
Gornea, Birău, Ba-

coș, Lereter, Pe- 
tescu, Axente, Țîr- 
lea. Echipa va fi 
însoțită de antre
norii Dumitrescu și 
Reinhard.
STEAUA BUCU
REȘTI — POBEDA 
PRILEP 1-0 (0-0)

In continuarea 
turneului pe car? 
îl întreprinde in 
Iugoslavia, echipa 
Steaua a evoluat 
miercuri la Prilep 
în compania for
mației Pobeda. Jo
cul a fost frumos, 
cu multe acțiuni 
ofensive la ambele 
porți. Bucureștenii 
au acționat mai

I s-a disputat pri-

discuta- 
care P 
fotbalul 

„cazul fun

București), 
CHIRU, 

ȘTEFAN 
VIGU, 

Deci, toți

ciar în atac și au 
reușit, după pauză, 
să înscrie unicul 
gol al partidei prin 
Voinea, în min. 50.
Duminică, Steaua 

va juca cu forma
ția Vardar Skoplje. 
PROGRESUL — 

ELECTRONICA 
OBOR 4-0 (1-0) 

Ieri, pe terenul 
Vulcan, Progresul 
București a efec
tuat ultima verifi
care publică înain
tea plecării în tur
neul din Ungaria 
și Iugoslavia. „Alb- 
albaștrli“ au primit 
replica divizionarei 
B, Electronica Obor, 
pe care au învins-o 
cu 4—0 (1—0). Au 
marcat: F 1 o r e a,
Aleeu (2) și Matei.

stingă
— Teorie frumoasă... Va fi 

de actualitate și la noi, 
viitor. Și eu sînt pentru ea. Am 
aplicat-o chiar: am jucat mijlo
caș și stoper, și fundaș stingă 
(da, și eu), și inter, ba, pentru 
meciul de la Turku (de la Olim
piada din 1952) cu echipa R.P. 
Ungare, am fost pregătit și pen
tru postul de portar (în caz că 
se accidenta Voinescu, eu îi 
luam locul). Deocamdată, însă, 
noi avem nevoie — după păre
rea mea — de titulari VALA
BILI pe postul pe care joacă. 
Spuneți-mi, dacă puteți, ce echi
pă de la noi are, la ora asta, 11 
titulari autentici, de valoare, pe 
postul lor ?

— Am extins ,,cazul funda
șului stingă"...

— Care este, de fapt, „cazul" 
multora dintre antrenorii 
mâni. Nu știu ce ecou vor 
vorbele mele la antrenorii 
tri, rămîn însă la părerea 
mă că sîntem în prezența 
greșeli calificate...

— Nu credeți că ultimele 
măsuri ale federației noastre 
— barajul pentru ocupantele 
locurilor 13 și 14 și înființa- 
țarea campionatului de rezer
ve și tineret — vor avea o 
incidență fericită în politica 
de cadre pe care o duc 
norii ?

— Sper. Aceste măsuri 
mai mare posibilitate de 
vrare antrenorilor noștri, tăin- 
du-le refrenul cu „punctele obli
gatorii". Fotbaliștii tineri ar tre
bui, in noile condiții, să scape 
de surghiunul postului liber, 
pentru care n-au nici un fel de 
aplicație. De fapt, măsurile 
amintite Vor ridica, printre al
tele, și ștacheta calității jocu
rilor -noastre, 
irul iminent 
echipele vor 
la primăvară, 
Este un rezultat pozitiv al unei 
măsuri bune, personal aș fi chiar 
pentru eliminarea totală a im
portanței rezultatelor pe timp de 
un an, campionatul avînd, în 
acest timp, doar un caracter 
EXPERIMENTAL, aș zice de 
edificare și fortificare. Goana 
după rezultate ne-a făcut să 
pierdem destui ani... Aceasta 
este, însă, o divagație, altă temă 
cu atîtea probleme...

— Intr-adevăr. Să nu di- 
vagăm — din fugă — pe o 
temă, pe cit de delicată, pe 
atît de importantă, pe care 
ne-am putea-o rezerva pentru 
o discuție viitoare „de fond". 
De acord ?

— Cu multă plăcere !
Marius POPESCU

în

I
I
I
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La Istanbul
mul meci dintre echipa Fener
bahce Istanbul și formația iu
goslavă Olimpia, contînd pen
tru „Cupa balcanică", 
nîrea s-a încheiat
1-1 (0-1).

întîl-
la egalitate :

• într-un meci amical dis
putat la Novisad, formația lo
cală Vojvodina a terminat la 
egalitate 1—1 (0—0) cu echi
pa cehoslovacă Union Tepli- 
ce. Partida a fost urmărită de 
1 000 de spectatori.

Simbătă și duminică se va des
fășura la Moscova un mare con
curs internațional de atletism pe 
teren acoperit. Printre cei Invi
tați să participe se numără și 
atleții români Valeria Bufanu 
(50 m garduri), Șerban Ciochină 
și Vasile Dumitrescu (triplusalt). 
Ei au plecat ieri la Moscova.

Telex - radio - telefon
FEDERAȚIA DE 
ciei a anunțat că 
principiu propunerea A.I.B.A. 
de a organiza anul viitor cam
pionatele europene de box a- 
mator. O hotărîre definitivă va 
fi luată în cadrul viitoarei șe
dințe a A.I.B.A.

BOX a Tur- 
a acceptat în

LA RIGA A ÎNCEPUT un con
curs internațional 
pe teren acoperit

de atletism 
la care par-

ticipă sportive și. sportivi din 
cinci țări : Canada, Finlanda, 
Norvegia, Ungaria și U.R.S.S.

în prima zi de întreceri, ma
ghiarul Vilmoș Varju a reali
zat 18,85 m în proba de arun
carea greutății. Pe locul doi s-a 
clasat norvegianul Harald Lo
rensen cu 17,10 m. Cursa de 
1500 m s-a încheiat cu victoria 
atletului canadian David Belly, 
cronometrat cu timpul de 3:59,8.

Alte rezultate : masculin : 50 
m : Pankratov (U.R.S.S.) — 5,7 ; 
săritura cu prăjina: Pehkoran- 
ta (Finlanda) 4,80 m; 
nin : 50 m: Galina Morosanova 
(U.R.S.S.) — 6,4; 
lungime : Elena Ringa (U.R.S.S.) 
— 6,27 m.

femi-

săritura în

LA PRAGA S-A DISPUTAT 
primul meci din cadrul grupei 
sferturilor de finală ale ,.Cupei 
campionilor europeni11 la bas
chet, dintre echipele Spartak 
Brno șl Racing Malines. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 
76—67 (41—31). In cadrul ace
leiași competiții, Ia Milano, e- 
chipa Siemmenthal Milano a 
întrecut cu scorul de 90—59 
(41—28) formația spaniolă Ju- 
ventud-Badalon.

ro-
avea

antre-

dau o
mane-

Scăpate de spec- 
al , retrogradării, 
face, veți vedea 
mai mult fotbal. DE LA 18 FEBRUARIE

I
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Meciul-turneu
pentru calificarea
campionatul mondial

Relatam zilele trecute des
pre intensele pregătiri pe care 
le face boxerul american 
Emile Griffith în vederea me
ciului pe care îl va susține la 
4 martie, în noua sală de 
sport new-yorkeză Madison 
Square Garden. Iată-1 și pe 
adversarul său, italianul Nino 
Benvenuti, Ia statul său ma
jor de pregătire, antrenîn- 
du-se intens. Nino a declarat 
că își va lua revanșa...
TELEFOTO U.P.I.-ĂGERPKES

de sah
(Agerpres). — 

(pentru călifica-

EXCURSIE LA TIRGOVIȘTE
Clubul Progresul organizează o 

excursie la Tîrgoviște, în ziua 
de 3 martie, cu prilejul meciului 
Progresul — Metalul, din cadrul 
„Cupei României". Costul unui 
bilet este de 30 de lei de per
soană (pentru membrii susțină- 
tori)ș înscrierile se primesc la 
sediul cercului susținătorilor 
(Clubul Finanțe-Bănci, str. 
Doamnei nr. 2) în zilele de luni, 
miercuri și vineri (orele 17—20).

înscrierile se pot face pînă în 
ziua de 23 februarie.

I
I
I
I
I

MOSCOVA. 
Meciul-turneu 
rea în campionatul mondial da 
șah) între Leonid Stein (U.R.S.S.), 
Vlastimil Hort (Cehoslovacia), 
Samuel Reshevski (S.U.A.) va în
cepe la 18 februarie în orașul 
Los Angeles. După cum se știe, 
acești trei mari maeștri s-au 
clasat la egalitate, pe locurile 
6—8, în turneul interzonal din 
Tunisia. Cîștigătorul meciului 
de la Los Angeles va fi al 8- 
lea participant la turneul can- 
didaților, alături de Tal, Spas
ski, Korcinoi, Gheller (toți din 
U.R.S.S.), Larsen (Danemarca), 
Gligorici (Iugoslavia) și Por- 
tisch (Ungaria).

IN PREZENȚA a peste 2000 de 
spectatori, la Paris s-a desfă
șurat intîlnirea internațională 
de baschet dintre selecționatele 
masculine ale Franței și Unga
riei. La capătul unui joc în 
care au fost superiori, bâschet- 
baliștii francezi au obținut vic
toria cu scorul de 77—48 (24—16). 
Cei mai buni jucători ai în
vingătorilor au fost Staelens 
Durand, care au marcat 14 
respectiv, 12 puncte.

$1 
și,

deIN SEMIFINALA PROBEI 
dublu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale 
tenis pe teren acoperit 
Franței, cuplul francez Bueust
— Contet a învins cu 6—3, 6—3, 
12—10 perechea cehoslovacă 
Hoiecek — Pala. In finală ju
cătorii francezi vor întîlni cu
plul Ismail el Shafei (Republi
ca Arabă Unită) — Bob Cara- 
michael (Australia).

în optimile de finală ale 
probei de dublu mixt, F. Moore 
(Australia), P. Hutchins (Anglia)
— M. Rouchon (Franța), P. 
Hombergen (Belgia) 6—2, 6—2.

de 
ale

Prof. Sorin Poenaru:

PENTRU C.M. DE TINEREI DE EA LONDRA"

La cinematograful „CENTRAL 
din Capitală

Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport
Centrul de cercetări științifice

Scoate la concurs următoarele posturi :
ȘEF SECȚIE «— Secția de educație fizică și activitate 
recreativă a maselor.

ȘEF SECTOR — Sectorul de studii și orientare metodică 
a pregătirii sportivilor de performantă.

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL — Sectorul de recreare 
a oamenilor muncii de la orașe și sate.

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC — Sectorul de educație fizică 
și activități recreative ale elevilor și studenților, 
înscrierea la concurs se face pînă la data de 10. III.

Sectorul de recreare

La începutul săptămînii viitoa
re, lotui național de scrirnă (ti
neret), se vâ declasa în Cuba. 
Acolo, speranțele scrimei româ
nești vor părtidipa la două im
portante turnee internaționale, 
ultimele repetiții în ’ - -
C.M. de tindret de la 
In legătură cu aceste 
unul dintre antrenorii 
prof. Sorin Poenaru, iie-â 
rit o serie de amănunte pe care 
ne grăbim să Ie consemnăm.

— Cele două concursuri-turneu 
ce vor avea Ioc în Cuba, ne-a 
spus prof. Poenaru. sînt progra
mate în același oraș — Havana. 
Este vorba în primul rînd de 
„Turneul speranțelor olimpice" 
și, în continuare, de „Cupa Ra
mon Fon st" Ia care, anul trecut, 
au mai fost prezenți scrimeri 
români.

— Dacă îmi amintesc bine, la 
Havana reprezentanții țării noas
tre au înregistrat frumoase suc
cese, îndeosebi prin Marina Stan
ca. și îdsif Sdpeșiu, care au cu
cerit loCUri îhtîi. Ce antici
pați acum ?

—Ambele concursuri din Cuba 
sînt dificile* deoarece se contea
ză pe o participare redutabilă. 
Nu vor lipsi, după cum ne-au 
asigurat organizatorii, trăgători 
de frunte din Uniunea Sovieti
că, R. D. Germană și, probabil, 
din Suedia. Vor mai lua parte 
scrimeri din Cehoslovacia, Mexic 
și Bulgaria. In ceea ce ne pri
vește* noi nu vom ținti cu tot 
dinadinsul primele locuri. Acest 
lucru nu este obligatoriu pentru 
actualul stadiu de pregătire a 
sportivilor noștri. Important va

vederea 
Londra, 
turnee, 
lotului,' 

ofe-

fi doar ca tinerii scrimeri români 
să arate că posedă un bogat re
pertoriu de procedee tehnice și 
tadfice, Ia înălțimea și pe mă
sura prestigiului de care se bu
cură școala românească de scri
mă. Sub raportul pregătirii fizi
ce, sportivii noștri ar puteâ să 
manifeste unele scăderi. N-ar 
trebui să surprindă, deoarece vîr- 
ful lor de formă a fost fixat 
pentru prima decadă a lunii a- 
prilie, adică în jurul datei cînd 
au Ioc întrecerile din cadrul 
C.M. de tineret de Ia Londra. A- 
colo vor trebui ei să arate tot 
ce știu, și tot ce pot.

— Totuși, nu există nici un fel 
de indicii asupra modului în care 
vor termina competițiile sporti
vii noștri ?

— Ba da. Părerea mea este, 
de pildă, că concurențiî de la 
spadă și sabie vor reuși să se 
claseze mai bine decît cei de la 
floretă. Pongraț, care a și cîștigat 
ediția de anul trecut a C.M. de 
Hneret, posedă multă experien
ță. Șî aproape la fel — Duțu și 
Al. Istrate. La sabie, de ase. 
menea. I. Budahaziu. Irimiciuc 
și D. Popescu alcătuiesc un trio 
de o remarcabilă valoare la ni
velul tineretului, 
că 
în 
tă 
pe 
în

Cred de aceea 
spadasinii și sahrerii pot sosi 
primele trei locuri. La flore- 
fete, ne bizuim in special 
Moroșan, iar la floretă băieți, 
lipsa lui Burlea, pe Ursovlei, 

caro, la fel, ar putea termina 
turneele în plutonul fruntaș. A- 
cestea sînt, in linii mari, prono
sticurile mele...

(t. st.)

fi

de 10. III. 
1968, la secretariatul Centrului de cercetări științifice a! 
C.N.E.F.S., cu sediul în bd. Muncii nr. 37—39, raion 23 August, 
telefon 21,55.13. Cererea de înscriere la concurs se depune 
cu următoarele acte :
— Copie legalizată după diploma de examen de stat sau 

după diplomă echivalentă :
— Copie legalizată după diploma de doctor, dacă este 

cazul;
— Memoriul de activitate didactico-stiințifică împreună cu 

lista de lucrări;
— Cîte un exemplar din cele mai importante lucrări;
— Autobiografia.

Totodată, Centrul de eercetări științifice caută specialiști 
tehnicieni cu următoarele profiluri de specialitate : 
Inginer principal electronist ; 
Inginer principal tehnolog ; 
Desenator tehnic proiectant;
Tehnician categ. I — mecanică fină (aparate de măsură) ; 
Strungar categ. a 8-a.

Excursie cu prilejul C.M. de popice
Federația româna de popice, împreună cu O.N.T. orga

nizează o excursie în AUSTRIA peniru vizionarea campio
natelor mondiale de popice.

Plecarea la 8 iunie, cu vizitarea orașelor Viena, Linz, 
Sâlzburg. înapoierea pe data de 17 iunie.

înscrieri și informații suplimentare la F. R. Popice, pînă 
la data de 15 martie a.c.
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Giurgiucă înregistrează
uh reviriment,

După 
ționalp 
României, a avut loc un tur
neu si la Praga. Acolo, au luat 
parte și sportivii noștri Dorin 
Giurgiucă, Radu Negulescu, E- 
leonora Mihalca și Carmen Cri- 
șan. Se știe, Dorin Giurgiucă 
a cîștigat proba de simplu băr
bați și s-a calificat în finalele 
de dublu masculin (împreună 
cu Radu Negulescu) și dublu 
mixt (alături de Eleonora Mi
halca). Deci, față de București, 
reprezentanții noștri au reușit 
unele rezultate mai bune în 
Cehoslovacia. La întoarcere, an
trenorul care a însoțit lotul 
român, prof. N. Angelescu, ne-a 
declarat următoarele :

„Cu un joc combinativ, Giur
giucă a putut obține calificati
ve satisfăcătoare. El a elimi
nat la rină pe Borzei (optimi), 
Neale (sferturi), Gomoskov (se
mifinale) și Jonyer (finală). îm
potriva lui Neale, Giurgiucă a 
făcut cel mai valoros joc, iar

campionatele interna- 
de tenis de masă ale

dar ceilalți?
Gomoskov a fost 

cele mai frumoase 
După

partida cu 
una dintre 
ale întregului concurs, 
victoria de la simplu însă, in 
celelalte finale, randamentul 
lui Giurgiucă a scăzut. Evoluția 
lui Carmen Crișan nu a mul
țumit, ea pierzînd clar la Ho- 
vestadt. In schimb, consider ca 
încurajatoare comportarea. pe
rechii Mihalca — Crișan, cele 
două sportive jucînd pentru 
prima oară împreună. Ele au 
fost învinse la mare luptă (3-2) 
— în semifinale — de cuplul 
Luzova — Karlikova".

Deși într-o companie mai 
puțin valoroasă decît cea de 
la București, succesul lui Giur
giucă la Praga merită a fi sub
liniat și el poate aduce un re
viriment în viitoarea activitate 
competițională a acestui jucător. 
Cit privește pe Eleonora Mi
halca și Radu Negulescu, for
ma lor continuă să producă în
grijorare. Pînă la Lyon mal 
sînt doar două lunii

NONREALIZAR.il


RECORDURI ÎN MASA

PE „INELUL DE GHEAȚA"

,, Inelul de gheață-* din Gre
noble a oferit patinatorilor fon- 
diști două piste în excelentă 
stare, favorizînd obținerea unor 
rezultate cu totul excepționale: 
trei participant au depășit re
cordul mondial al probei de 
5 000 m, iar nu mai puțin de

zece conourenți au întrecut re
cordul olimpic!

Victoria medaliatului cu 
bronz de la Innsbruck, narve* 
gianul Fred Anton Maier, a fost 
netă. Surplusul său de gabarit 
și greutate, ca și rezistența sa 
ieșită din comun l-au dus, cu 
siguranță dar nu fără efort, 
spre laurii olimpici. Și aceasta 
în seria a cincea, cu un parte
ner slab (italianul de Riva), 
după ce în seria a treia olan
dezul Cornelius Verkerk îl de
posedase (temporar) de recordul 
mondial. După numai un sfert 
de oră, revanșa era luată : Ma
ier redevenise recordman al 
lumii.

Din cei 39 candidați, s-au 
distins cu deosebire norvegie
nii, olandezii și suedezii.

Killy vrea să-l urmeze pe Sailer... pînă la porțile studioului

DIN NOU MATINAL,

BOBUL-SÎMBĂIĂ W ORA 5!
în sfîrșit, comisia tehnică a 

probei de bob patru persoane a 
decis să programeze primele man
șe pentru dimineața zilei de sîm- 
bătă 15 februarie. Ca și la bobul 
de 2 persoane, concurenții vor 
fi nevoiți să fie prezenți pe pîr- 
tie încă din timpul nopții, pen
tru că primul start se va efectua 
la orele 5 dimineața, în funcție 
de previziunile meteorologice 
care anunță timp rece.

De data aceasta sorții au fa
vorizat mai mult echipajul con
dus de Panțuru. Numărul de 
start al compatrioților noștri este 
5 și ei vor urma primei formații 
elvețiene, condusă de Jean Wicki, 
reprezentativei secunde a Angliei, 
primului echipaj american și, în 
fine, lui Eugenio Monti. Un nu
măr de start și mai bun are en
glezul Nash care succede lui 
Panțuru. Mai puțin norocoși, de 
data aceasta, boberii din R.F.G., 
care vor porni din start de-abia 
pe poziția 14.

Ion Panțuru, care nu prea este 
vorbăreț, în general, și cu atît 
mai puțin înainte de cursă (cei 
care-1 cunosc de acasă pot să 
confirme acest lucru), ne-a spus

doar atît : „De data aceastas
Monti va fugi cu mine în spate, 
așa cum am fugit eu cu el de 
atîtea ori. Să vedem cum se va 
simți**.

...Nici nu se putea altfel. Și 
noi, ca și alți gazetari și fotore
porteri, ne-am adresat, înainte 
de a-1 găsi pe Killy, altor tineri 
de o izbitoare asemănare cu 
marele campion francez. Se 
poate să fie o modă de a te piep
tăna „gen Killy“, de a te îmbră
ca „gen Killy“ etc. Dar va deveni 
mai greu de... purtat o modă de 
a schia întocmai ca Jean-Claude 
Killy. De aceea am profitat de 
bunăvoința organizatorilor și de 
legitimațiile noastre de ziariști 
pentru a-1 aborda imediat după 
sosirea la slalom uriaș. Iată in
terviul pe scurt (fiindcă și cam
pionul a fost... scurt).

— Ați declarat, înainte de 
cursă, că-1 vedeți pe Perillat 
cîștigînd, deși ați mai decla
rat și altceva, și anume că 
veți ataca toate titlurile de la 
alpine puse în joc.

— La coborîre am crezut sincer 
în mine — dacă n-o să-mi luați 
asta drept îngîmfare — mai ales 
cînd am văzut timpul lui Guy, 
sub care știam că pot coborî. 
Dar la slalom uriaș, Perillat era 
mai bine cotat decît mine. în 
declarațiile pe care le-am dat, 
într-adevăr, nu văd nici o con
tradicție ; chiar dacă știu că

cineva îmi este superior, ca spor
tiv tot trebuie să încerc să în
ving. Așa fac și alții cu mine, 
așa voi face și eu cu ceilalți.

— Veți continua colecția de 
victorii și după J.O., sau vă 
veți acorda o odihnă ?

— Voi continua să schiez, iar 
dacă schiez voi continua să și 
concurez. Știu că pot să progre
sez, că mai am încă pînă la per
fecțiune, fiindcă în schi oricînd 
se poate .mai mult.

— Sperați să egalați recor
dul lui Sailer cîștigînd toate 
cele trei medalii la alpine ?

— Da, însă vă rog să aveți în 
vedere că mie îmi va fi mai greu 
decît lui Toni, deoarece între 
timp regulamentele curselor s-au 
schimbat și eu concurez în con
diții mai dificile. Pot să vă spun 
că sînt mulțumit de aceste pri
me două medalii. Dacă va veni 
și a treia, voi fi pe deplin feri
cit.

— Pentru că tot discutăm 
de Toni Sailer, vă veți dedica 
cinematografului, așa cum se 
zvonește ?

— Aa, nu ! Nici vorbă ! Eu 
sînt un sportiv liniștit și prefer 
să rămîn eu însumi pînă la ca
păt.

— Atunci pentru ce veți 
pleca în California ? Asta 
sper că nu mai este un 
zvon...

— Este o realitate. Dar merg 
în California pentru a continua 
să concurez, dînd astfel curs 
unei amabile invitații ce mi-a 
fost făcută. în California mai 
există și altceva în afara pla- 
tourilor de filmare...

— Aveți vreo preferință în 
ceea ce privește schiul alpin?

— Absolut nici una. îmi plac la 
fel de mult și coborîrea și slalo

mul, atît cel special cît și uria
șul. Așa încît, cei care cred că 
sînt dezavantajat la special pen
tru că nu mi-ar place, se în
șeală.

— Se spune că artistul care 
a gravat medaliile olimpice 
s-a inspirat după o fotogra
fie care vă reprezintă. Asta 
înseamnă că aveți două me
dalii care vă sînt foarte fa
miliare...

— Am auzit și eu același lu
cru, dar, sincer să fiu, nu mi-am 
dat seama de vreo asemănare. 
Dar, dacă ea există, adversarii 
mei vor trebui să fie nemulțu
miți că mă au mereu printre 
trofeele lor, așa încît voi încerca

să-i scutesc de această neplă
cere, cîștigînd și ultima meda
lie...

special se desfășoară după o for
mulă nouă : o cursă de elimina
re, cea care a avut loc miercuri 
la Chamrousse, o a doua de clasi
ficare (plecările vor fi date în 
funcție de punctajul F.I.S.) șl 
finala (grupele vor fi stabilite 
pe baza rezultatelor celei de a 
doua curse).

întrecerile de miercuri s-au dis
putat concomitent pe două pîrtii, 
în două manșe, Jean Claude Killy 
a obținut un timp remarcabil (sin
gurul sub 50,0 s) iar compatrio
tul său Guy Perillat a fost la 
un pas de necalificare. în prima 
manșă el a ieșit din traseu, dar 
în manșa următoare s-a reabili
tat.

Reprezentantul nostru Dan Cris- 
tea a avut o comportare fru
moasă. El a făcut parte din seria 
M. împreună cu Kidd — S.U.A., 
Cviklo — Polonia, Olssen — Is
landa, Uoe — Coreea de Sud și 
Duncan — Canada. Cristea a în
registrat al doilea timp din seria 
sa, după învingătorul Kidd (53,75 
s față de cele 53,37 s ale schio
rului american) calificîndu-se 
pentru cursa următoare, de ca
lificare. Dorin Munteanu a mers 
mulțumitor pe prima parte a 
traseului, dar mai apoi a derapat 
prea mult și n-a putut încheia în
trecerea decît pe locul 5 în se
rie.

Din juriul probei de slalom face 
parte, pentru prima oară, și un 
reprezentant al țării noastre, prof. 
Petre Focșeneanu.

CLASAMENTUL 
COMBINATEI 
ALPINE — 
FEMEI

întrucît C.I.O. nu recunoaște 
(încă) proba de combinată al
pină la schi, Federația interna
țională de specialitate alcătu
iește ea un clasament pe punc
te înglobînd rezultatele celor 
trei curse (coborîre, slalom spe
cial, slalom uriaș), decretând 
drept campion mondial pe pri
mul clasat.

La fete (care și-au încheiat 
întrecerile), clasamentul cam
pionatului mondial la combina
ta alpină arată astfel: 1. Nan
cy Greene (Canada) 16,31 punc
te ; 2. Marielle Goitschel
(Franța) 36,00 p; 3. Annie Fa- 
mose (Franța) 36,19 p; 4. Isa
belle Mir (Franța) 40,78 p; 5. 
Olga Pali (Austria) 52,50 p; 6. 
Burgl Farbinger (R.F.G.) 69,16 p.

LUDMILA BELOUSOVA
SUVERANI NECONTESTAT!

ȘI OLEG PROTOPOPOV,
AI ALUNECĂRII IN CUPLU

★
Cei 102 concurenți înscriși în 

proba de slalom special au fost 
împărțiți în 17 serii, primii 3 
clasați din fiecare serie avînd 
dreptul, în continuare, să evolue
ze în proba oficială. Anul aces
ta, pentru prima oară, slalomul

aiiiniiiiiinniiiiiini!iiiiii!iiiiiiiiiiiiHiiîiiiiiiniiiniiiniiinii!iiii!iiinniiiiHiiifiiiiiiiiiniiii!i

| Cronici și comentarii I 
I de la trimișii noștri speciali I 
I Emanuel VALERIU, Călin ANTONESCU I
| șl Dumitru STĂNCULESCU j
^iiiiniiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniii'iî.

Săriturile decide victoria in proba masculină
lor Protopopovi. Dacă zvonul 
retragerii lor la sfîrșitul actua
lului sezon nu va fi încă o dată 
infirmat.

★

ClND GiFlI PE BANCA DE SCHIMB

Perfectă stăpinire a mijloa
celor tehnice, supremă ele
ganță in mișcări, iată atu- 
urile dintotdeauna ale pe
rechii Ludmila Belousova— 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.), 
de două ori campioni olim

pici
Foto: TASS

REZULTATE TEHNICE
0 PATINAJ ARTISTIC]

Surprizele, nota de senzațio
nal, elementele care să justifi
ce semnele de exclamare in 
titlurile de cronici — toate a- 
cestea au lipsit din spectacolul 
pe care ni l-au prezentat 
miercuri seara perechile de pa
tinatori, in luptă pentru meda- 
liiie-gemene. Ceea ce știa toată 
lumea dinainte, s-a produs. 
Ludmila Belousova și Oleg Pro- 
topopov, suverani necontestați

dublilor 
pare de

PERECHI (14. II)
BELOUSOVA — PPOTO- 

POPOV (U.R.S.S.) 315,2 uncte
— campioni olimpici; 2. Juk — 
Gorelik (U.R.S.S.) 312,3 p; 3. 
Glockshuber — Danne (R.F.G.) 
304,4 p; 4. Steiner — Walter 
(R.D.G.) 303,1 p; 5. Moskvina
— Miscin (U.R.S.S.) 300,3 p ; 6. 
Kauffman — Kauffman (S.U.A.) 
297,0 p; 7. Sweitzer - Wagelen 
(S.U.A.) 294,5 p; 8. Hauss - 
Hâfner (R.F.G.) 293,6 p; 9. Mul
ler Dallmer (R.D.G.) 289,4 p; 
10. Schramkova — SchrameK 
(Cehoslovacia) 285,8 p.

1.

A descrie evoluția 
campioni olimpici ni se 
prisos. Ea a delectat, cu sigu
ranță, pe micile ecrane, pe cei 
mai mulți dintre cititorii noș
tri. Vom adăuga, doar, ca un 
ecou al performanței lor, că 
Belousova și Protopopov au 
impresionat pe toți specialiștii 
prin pregnanța programului lor 
de figuri libere, fără modificări 
esențiale față de cele prezentate 
în precedentele lor apariții în 
marile competiții, dar purtând 
amprenta unei elaborări migă
loase, 
care 
cu o 
tele 
dorit
tru a acorda supremul 6 ?

In comparație cu învingătorii, 
cei clasați pe locurile următoa
re au pălit vizibil. Nici Juk și 
Gorelik, lucrînd de altfel cu 
multă acurateța, nici Glockshu- 
ber și Danne, singurii care au 
folosit mai des elementele de 
acrobație, nici proaspeții Stei
ner — Walter — ca să nu mai 
vorbim de perechea americani
lor Kauffman, cu două căzături 
la activ — nu ni s-au părut 
succesori demni ai inegalabili

Dacă la perechi n-a fost vor
ba decît de spectacol, pentru 
ultima „gală" a patinatorilor 
(individual — masculin) se a- 
nunță și atracții de ordin pur 
sportiv. Titlul de campion olim
pic va fi cucerit prin luptă a- 
cerbă cu punctele, o adevărată 
„corrida" se va da pe gheață 
și pe foile de arbitraj, în proba 
de, figuri libere, de vineri.

Schwartz — „eternul secund", 
promovat pe primul loc după 
coșmarul figurilor impuse —, a- 
mericanul Wood, reprezentan
tul gazdelor, simpaticul Pera, 
ca și marele învins de pînă 
acum, Emo Danzer, toți au șan
se să urce pe prima treaptă a 
podiumului, 
prem pentru 
rilor se pare
pidele sărituri cu triplă rotație, 
pe care toți aceștia le stăpinesc 
cu un coeficient mai mic sau 
mai mare de siguranță.

Deci, atenție la săriturile 
„triple" 1 La aterizări mai ales...

că acest 
egalitate 
oarecum 
noastră.

intre în poartă, cu 40 
de secunde înainte ca 
să se consume și mi
nutul 60. tot la o în
vălmășeală, Dahlso- 
ren a reușit să-l stre
coare în plasă.

așa 
în 

De- 
par- 
fază

> SLALOM
URIAȘ, FEMEI (15. II)

I. NANCY GREENE (CANA
DA) 1:51,97 — campioană olim
pică; 2. Annie Famose (Franța) 
1:54,61; 3. Fernande Bochatay 
(Elveția) 1:54,74; 4. Florence 
Steurer (Franța) 1:54,75; 5. Olga 
Pali (Austria) 1:55,61; 6. Isabelle 
Mir (Franța) 1:56,07; 7. Marielle 
Goitschel (Franța) 1:56,09; 8.
Divina Galica (Marea Britanie) 
1-56,58; 9. Gertrud Gab, (Aus
tria) 1 : 56,85; 10. Burgl Farbin
ger (R.F.G.) 1:57,20; 11. Judith 
Nagel (S.U.A.) 1:57,39; 12. Anne- 
marie Zryd (Elveția) 1:57,60.

ai alunecării în cuplu, s-au 
tașat net de restul, partlcipanți- 
lor. Mai net — după părerea 
noastră — decît o arată zeci
mile de puncte prin care arbi
trii i-au separat de medaliații 
cu argint Tatiana Juk — Ale
ksandr Gorelik.

Clasamentul

pe medalii

BĂRBAȚI, 5000 M (15.11)
1. FRED ANTON MAIER (Nor

vegia) 7:22,4 (record mondial și 
olimpic) — campion olimpic ; 2.
Cornelius Verkerk (Olanda) 7:23,2;
3. Petrus Nottet (Olanda) 7:25,5 ;
4. Willy Guttormsen
7:27,8 ' " ‘
7:32,7 
7:32,8 
7:32,9 
9. ___
7:35.9 , 10. Valeri
(U.R.S.S.) 7:37,9 ; 11.

— i (Norvegia)
‘5. Johnny Hoglin (Suedia)
6. Orjaii Sandler (Suedia)
7. Jonny Nilsson (Suedia) 

,. . 8. Jan Bols (Olanda) 7:33,1; 
Kimmo Koskinen (Finlanda)

........... Lavrușkin 
Stanislav 

Sellanin' (U.R.S.S.)....7:38,5 ; 12.
Erik Stiansen (Norvegia) 7:39,6.

O BIATLON
ȘTAFETA 4x7,5 KM (15.11)
1. U.R.S.S. (Aleksandr Tihonov, 

Nikolai Puzanov, Viktor Mama- 
tov, Vladimir Gundarțev) — cam
pioni olimpici — 2h 13:02,4 ; 2.
Norvegia (Olav Werhaug, Olav 
Jordet, Jon Istad, Magnar Sol- 
bert) 2h 14:51,2 ; 3._Suedia (Goran 
Arwidson, 
Petrusson, 
2h 17:26,3 ;
Finlanda 
2h 21:54,5 ; 
posu, Constantin Carabela, Nico- 
lae Bărbășescu, Gheorghe Vilmoș) 
211 25.39,8 ; 8. S.U.A. 2h 28:35,0 ; 
9. R.F.G. 2h 29:56,6 ; 10. Franța

2h 31:12,4.

Tore Eriksson, Olle 
Holmfrid Olssen) 

4. Polonia 2h 20:19,6; 5. 
2h 20:41,8 ; 6. R.D.G.

7. România (Ion Țe-

Argumentul șu- 
certificarea valo- 

că-1 vor da intre-

Cind mai rămăsese
ră cîteva zeci de se
cunde din jocul Ro
mânia — Norvegia și 
cînd scorul era de 3-3, 
ne spuneam 
rezultat de 
avantajează 
selecționata
Pentru că, după ce au 
avut un ușor avan
taj teritorial în prima 
parte a întîlnirii, re
prezentanții Româ
niei au fost egalați în 
repriza secundă și
apoi dominați serios 
în ultima parte. In
această perioadă a 
partidei, cind s-a și 
hotârît soarta rezulta
tului. norvegienii, cu 
forțe mai proaspete, 
au patinat mai mult 
și mai repede, au fost 
mai tari in duelurile 
de pe lingă mantinele 
și au cîștigat majori
tatea disputelor pen
tru puc. După ce de 
cîteva ori pucul a tre
cut razant cu barele 
porții lui Dumitra? 
(foarte bun în această 
întîlnire), după ce o 
suită de grămezi des
chise, ca la rugby, au 
împiedicat pucul să

Sub raport tehnic 
și tactic echipele au 
fost egale. Decisive 
au fost însă rezerva 
de calm și de lucidi
tate, rezerva de ener
gie. Oboseala fizică și 
nervoasă a jucătorilor 
noștri am mai sub
liniat-o și cu alte o- 
cazii. Facem același 
lucru acum, clin nou, 
pentru a scoate mai 
bine în evidență fap
tul că în partida cu 
Norvegia, de altfel ca 
și in întâlnirea cu Ja
ponia, rezultatul pu
tea fi altul dacă echi
pa noastră reprezen-

in care fiecare gest, fie- 
alunecare, par calculate 
migală dusă pînă la limi- 
imposibilului. Ce-au mai 
oare cerberii notelor pen-

25 probe)(după

ȚARA AUR ARGINT BRONZ IV V VI

NORVEGIA 4 4 1 3 1 2
U.R.S.S. 3 4 2 3 4 5
FRANȚA 3 3 1 2 2 1
ITALIA 3 - - — 2 2
OLANDA 2 2 3 - 2 -
R.F.G. 2 2 2 - — 2
AUSTRIA 2 1 3 3 3 1
SUEDIA 2 1 2 2 2 2
S.U.A. 1 4 1 1 3 2
FINLANDA 1 2 2 3 5 3
CANADA 1 1 — — — —
CEHOSLOVACIA 1 — 1 1 — 1
R.D.G. — 2 2 1 — 1
elveția — 2 2 - 1 -
ROMANIA — - 1 - — -
ANGLIA - - - 1 1 1
POLONIA - — - 2 1 1
UNGARIA — — — — 1

Total 
puncte

S 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. Țările 
sînt departajate în primul rînd de numărul medaliilor ciștigate (aur, 
argint, bronz).

® In situațiile cînd doi sau mai 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).

FINAL PRECIPITAT LA
Squadra azzurra și-a mai îmbogățit te

zaurul sportiv cu o medalie olimpică de 
aur. In urma hotărîrij organizatorilor (din 
lipsa unor condiții propice) ca a 4-a 
manșă să nu se mai dispute, mult amînata 
probă individuală de săniuțe s-a încheiat 
joi, definitivîndu-se clasamentele după trei 
„runde". Astfel, dubla campioană a Italiei, 
Erica Lechner, a cucerit pentru țara sa me
dalia de aur. De remarcat că misiunea ei 
a fost mult facilitată prin eliminarea din 
concurs a reprezentantelor R. D. Germane, 
printre care și campioana olimpică (1964 — 
Innsbruck) și mondială (1967), Enderlein. 
Iată, de altfel, ierarhia primelor șase spe
cialiste : 1. ERICA LECHNER (ITALIA) 
2:28.66 — campioană olimpică ; 2. Christa

SĂNIUȚE
2:29,37 ; 3. Angelika Diin-Schmuck (R.F.G.) _____ . ..__ „____ _____

haupt (R.F.G.) 2:29,56 ; 4. Macher (Polonia) 
2:30,os ; 5. Damse (Polonia) 2:30,15 ; 6. Bel- 
dova (R.S.C.) 2:30,35.

Proba individuală masculină a dat cîștig 
de cauză austriacului Manfred Schmid, care 

la 
cu 

1.

— deși și-a învins adversarul principal 
o diferență foarte mică — și-a apărat 
fermitate poziția fruntașă. Clasament : 
MANFRED SCHMID (AUSTRIA) 2:52,48 
campion olimpic ; 2. Thomas Kohler (R.D.G.) 
2:52,66 ; 3. Klaus Michael Bonsack (R.D.G.) 
2:53,33 ; 4. Gawior (Polonia) 2:53,51 ; 5.
Josef Feistmanti (Austria) 2:53,57 ; 6. Hans 
Plenk (R.F.G.) 2:53,67. Se observă lupta 
extrem de strînsă care s-a dat pentru me
dalia de bronz.

și 31 la slalom 
in clasamentele

și puncte

(neoficial)

ca 
pre- 
Dar 
just.

tativă ar fi jucat 
cum am văzut-o 
luna decembrie, 
sigur că analizînd 
tida fază cu
poate am putea spune 
că jucătorii români au 
avut ghinion sau că 
au fost învinși din 
cauza unor greșeli de 
apărare. Firește 
lucrurile pot fi 
zentate și așa. 
nu ar fi de loc
Greșeli dacă s-au fă
cut, ele nu s-au co
mis aci la Grenoble, 
ci mult mai devreme, 
atunci cind s-ă alcă
tuit programul echi
pei naționale. Turnee 
peste hotare, jocuri 
internaționale, cam
pionatul republican — 
toate însumînd zeci 
și zeci de ore de joc, 
în care au fost folo-

siți, de fapt, aceiași 
sportivi. I-am văzut 
marți seara părăsind 
vestiarele și am în
țeles mai bine ceea 
ce intuisem chiar în 
primele minute alt 
meciului, cind hoche
iștii noștri veneau gl- 
fîind la banca 
schimb și cînd 
șezau de parcă 
dorit să nu se 
scoale pentru a 
miși pe teren.

Acum, în fața jucă
torilor noștri mai este 
doar meciul cu Iugo
slavia, echipa cea 
mai in formă a seriei 
B. Chiar dacă ei rea
lizează o victorie (iar 
optimismul !). lucru
rile nu se vor schim
ba prea mult. Cit pri
vește concluziile, ele 
rămin in mod cert 
valabile.

de
a-
fi

se
ar

mai 
fi tri-

★ ★
Printre spectatorii 

care au asistat la 
meciul dintre Româ
nia și Norvegia s-a 
aflat și dl. Jf. Ahear
ne, președintele 
L.I.H.G. Am profitat 
de prezența acestuia 
și i-am 
scurtă
legătură cu desfășu
rarea jocului, cu evo
luția sportivilor ro
mâni,
spus dl.

„în general, 
plăcut cum au jucat 
ambele echipe. In 
ceea ce privește re
zultatul final (4-3 pen
tru Norvegia) cred că 
hocheiștii români

solicitat o 
declarație în

lată ce ne-a
Ahearne:

mi-a

★
avut puțină neșansă. 
In același timp, tre
buie să remarc că et 
au fost mult prea ner
voși, fapt care a ge
nerat cîteva greșeli 
grave ale apărării șt 
a dus la ratarea unor 
situații clare de gol. 
Turneele olimpice de 
hochei pe gheață, ca 
și campionatele mon
diale, cer un mare 
consum de energie fi
zică și nervoasă.
care nu pot face 
unor asemenea 
citări intense 
consecințe puțin 
cute, de 
pe care 
astă-seară

genul
le-au

hocheiștii

TIGRUL" PÎRTIILOR ALBE
Oricît ar părea de ciudat, 

cu o figură atît de calină (ați 
Aceasta pentru că, pe pirtia de 
felinei.

Născută la Ottawa în 1944, Nancy
junioare.
Valley, ea a ocupat locuri modeste (22 la coborîre, 26 
special). La următoarea Olimpiadă 
probelor alpine (locul 7 la coborîre

micuței studente canadiene Nancy Greene (are 1,62 m) 
văzut-o, 
schi, ea

poate, 
îmbină,

la televizor!) i se spune 
intr-un mod fericit, forța

Cei 
față 
soli- 
trag 
pli

celor 
trăit

devenit campioană națională la 
ticipantă la J.O. de la Squaw 
la slalom uriaș 
urcă noi trepte 
special).

Cucerind

Greene
In 1960

albă (Innsbruck, 1964) 
și locul 15 la slalom

figură 
săi cu

de prim plan 
titlul de cea

și „tigrul", 
cu suplețea

1958 cind as-a impus specialiștilor în
a intrat în arena internațională. Par-

„Cupa Mondială" în 1967, Nancy Greene devine o 
a schiului feminin. Acest succes îi este răsplătit de compatrioții 
mai bună sportivă a Canadei pe anul respectiv.

Ieri pe pirtia de la Chamrousse, studenta canadiană a repurtat o victorie cate
gorică la slalom uriaș și, o dată cu aceasta, ea ocupă primul loc în campionatul mon
dial la combinata alpină.

GIGANTUL DIN TONSBEDG
Patinatorul nor

vegian. Fred An
ton Maier, gigan
tul din Tonsberg, 
cum este supra
numit, cîștigăto- 
rul medaliei olim
pice de aur și au
torul unui excep
țional record mon
dial și olimpic la 
5000 m, a început 
bătălia cu minute
le și secundele cu 
șapte ani in urmă. 
In scurt timp, nu-

unor 
re- 

1965 
de

mele său este tre
cut în dreptul 
performanțe 
marcabile. In 
obține titlul
campion absolut 
al Norvegiei, sta
bilind și primul re
cord mondial în 
proba de 5000 m
— 7:28,1, pe care 
apoi îl îmbunătă
țește cu 2 secunde
— 7:26,2. Un an 
mai tîrziu, Fred 
Anton Maier rea
lizează un nou re

cord mondial și in 
proba de 10 000 m 
— 15:31,8, rezultat 
pe care îl întrece, 
cu peste 10 s, la 
finele lunii ianua
rie 1968, 
penele 
fixînd 
15:20,3. 
prilej,
norvegian și-a în
scris in palmares 
și titlul de cam
pion al Europei la 
multiatlon.

la euro- 
de la Oslo, 
recordul la 
Cu același 
patinatorul

După un 
nament la 
de gheață, 
(29 de ani, 
înălțime) 
zilele 
„Mă voi strădui 
cîștig medaliile 
aur la 5 000 
10 000 m". Pe 
mătate, Maier 
ținut de cuvînt. 
vedem și deznodă
mântul cursei de 
10 000 m...

antre- 
Inelul 
Maier 

1,90 m 
declara

trecute : 
. să 
de
Și 

ju- 
s-a 
Să


