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încheierea lucrărilor 
sesiunii, extraordinare, 

a Marii Adunări Naționale

Turismul, un excelent mijloc recreativ
Pe marginea lucrărilor Consfătuirii pe țară a U.T.C

i
i

Vineri la amiază s-au încheiat 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni, 
extraordinare, a celei de-a V-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

La sosirea în sală, conducătorii 
partidului și statului au fost în- 
tîmpinați cu vii și îndelungi a- 
plauze.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși invitați, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

In prima parte a ședinței de 
dimineață, în continuarea discu
ției generale, au mai luat cuvîn- 
tul deputății Luiza Pop și Titus 
Popovici.

După încheierea dezbaterilor, 
s-a trecut la discuția pe articole 
a proiectului de lege pentru mo
dificarea unor articole din Con
stituția Republicii Socialiste Ro
mânia. Proiectul de lege a fost 
supus apoi în întregime votului 
deputaților.

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru modificarea unor 
articole din Constituția Republicii 
Socialiste România.

A început apoi discuția pe ar
ticole a proiectului de lege privind 
organizarea administrativă a te
ritoriului Republicii Socialiste 
România. La acest proiect de lege, 
deputatul Victor Mesaros a pro
pus ca orașul Alba Iulia să fie or
ganizat ca municipiu, iar deputata 
Luiza Pop a propus ca munici
piul Odorhei să fie denumit 
Odorheiul Secuiesc. De asemenea, 
deputatul Tudor Drăganu a pro
pus suprimarea din proiectul de 
lege a articolului prin care se pre
vedea intrarea sa în vigoare la 18 
februarie, pentru ca legea să fie 
aplicată potrivit regimului ge
neral.

Supusă în întregime votului de

putaților, Marea Adunare Națio
nală a aprobat prin vot secret, 
cu bile, Legea privind organizarea 
administrativă a teritoriului Re
publicii Socialiste România, cu 
amendamentele propuse de depu- 
tați.

în continuare, a fost luat în 
discuție pe articole, proiectul de 
lege privind asigurarea conducerii 
locale de stat în unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale, pînă la ale
gerea consiliilor populare. La 
acest proiect de lege, deputatul 
Tudor Drăganu a propus suprima
rea articolului prin care se pre
vedea intrarea sa în vigoare la 
18 februarie, pentru ca legea să 
fie aplicată potrivit regimului 
general.

Trecîndu-se> la votul secret, cu 
bile, Mareă: Tfdunare Națională a 
aprobat Legea privind asigurarea 
conducerii locale de stat în uni
tățile administrativ-teritoriale pînă 
la alegerea consiliilor populare, 
cu amendamentul propus.

La ultimul punct al ordinei de 
zi, deputatul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, a 
prezentat expunerea cu privire la 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege e- 
mise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale. Raportul Comisiei ju
ridice referitor la aceste proiecte 
de legi a fost expus de deputatul 
Mircea Rebreanu.

Trecîndu-se la votul secret, prin 
buletine, Marea Adunare Națio
nală a aprobat decretele cu pu
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune.

Cuvîntul de închidere al sesi
unii a fost rostit de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres)

Activitate mult îndrăgită de 
elevi și studenți, de tineretul 
din fabrici și uzine, de la 
sale, turismul cunoaște azi o 
deosebită popularitate în țara 
noastră. Excursiile dau posibi
litate tinerei generații să-și cu
noască mai bine patria, să-i 
admire frumusețile și bogăți- 
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Kees Verkerk 

in cursa-record 
care i-a adus 
medalia de aur 
în proba de 
1500 m.
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Revanșa ola ndezilor
în 

însă 
cla-

con-

doua pereche a în- 
adus la start doi 
patinajului viteză, 
european Eduard

medalie de argint), iar Bjorn 
Tveter a terminat proba 
2:05,2. Verkerk a rămas 
neclintit pe primul loc al 
samentului.

Ca o surpriză poate fi
semnată evoluția mai slabă ca 
de obicei (în această probă) a 
patinatorilor sovietici. Matuse- 
vici s-a clasat pe locul 8, Kir- 
cenko pe locul 10, iar Kaplan 
și Antson au împărțit locul 12.

Gheața patinoarului din Gre
noble s-a prezentat în condiții 
excelente și vineri dimineața,, 
c:nd cei 53 de concurenți s-au 
aliniat pe rînd la startul pro
bei de 1500 m. Vechiul record 
olimpic a fost întrecut de nu 
mai puțin de 18 sportivi, cel 
mai bun timp fiind realizat de 
olandezul CORNELIUS VER
KERK : 2:03,4.

Cea de a 
trecerilor a 
virtuozi ai 
campionul
Matuse viei, și Ard Schenk. Olan
dezul a cîștigat clar în final cu 
2:05,0 depășindu-1 pe reprezen
tantul Uniunii Sovietice cu 1,1 
sec. Cele două timpuri s-au a- 
flat în fruntea clasamentului 
pînă la cea de a 5-a pereche, 
cînd C. Verkerk a concurat 
alături de austriacul Strutz. 
După două ture, Verkerk avea 
două secunde avans față de 
timpul lui Schenk, și în cele 
din urmă a încheiat cursa în 
2:03,4, rezultat ce nu a mai pu
tut fi depășit.

In continuare, 
au asaltat viguros
landezilor : Magne
(„argint" la 500 m) a 
2:05,1, Ivar Erikssen — o mare
surpriză — a fost cronometrat
in 2:05,0 (care i-a adus doar o

norvegienii 
poziția o- 
Thomassen 

„mers"

Citiți în pag

a IV-a

ile, să 
rice.

A devenit o 
vedem la sfîrșit de săptămînă, 
in zilele de vacanță și con
cediu, mii de oameni — în
deosebi tineri — pornind 
spre însoritul litoral sau spre 
localitățile de la poalele mun
ților. Valea Prahovei, Valea 
Oltului sau Delta Dunării au 
devenit puncte terminus ale 
multor excursii. întîlnim, de 
asemenea, tineri ureînd prin 
pădurile de brad, luînd piep
tiș cărările de munte. Toți își 
tonifică astfel organismul, își 
reîmprospătează forțele pen
tru o nouă săptămînă de lu
cru sau pentru un trimestru 
de învățătură.

La recenta Consfătuire pe 
țară a Uniunii Tineretului Co
munist, în cadrul Comisiei de 
sport, pregătire turistică și 
apărare a patriei s-au discutat 
pe larg problemele legate de 
viitoarea organizare a activi
tății turistice și de odihnă pen
tru tineret, de care vor răs-

obișnuință să

punde' organele și organiza
țiile U.T.C.

Pe baza unei analize a si
tuației existente, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea acestei 
activități.

Din studiul efectuat, a reie
șit că numărul de tineri 
prinși în diferite forme 
turismului sau în taberele 
ganizate în perioadele de 
cântă este încă 
cerințele actuale, 
zele insuficientei 
această activitate 
mințile : inexistența unui or
ganism specializat pe proble
mele de turism și odihnă pen
tru tineret; slaba organizare 
a unor excursii pe categorii 
de vîrstă și preocupări, cu 
caracter atractiv, utilitar și, 
mai ales, de mișcare. în urma 
studiului făcut, se propune în
ființarea „Biroului de turism 
pentru tineret", ca organ spe
cializat al C.C. al U.T.C. Prin 
aceasta, se oferă Uniunii Ti
neretului Comunist posibilita
tea să organizeze direct și cit 
mai rațional activitatea turis
tică cu tineretul, să controleze 
și să îndrume, în această di
recție, activitatea organizați
ilor U.T.C. din întreprinderi și 
instituții, din școli și facultăți.

La comitetele județene, mu

CU- 
ale 
or- 
va- 
dedeparte

Printre cau- 
participări la 
au fost a-

nicipale și orășenești ale, 
U.T.C. vor funcționa „comisii 
de turism", iar Ia nivelul în
treprinderilor, al liceelor, șco
lilor tehnice și profesionale, al 
instituțiilor de învățămînt su
perior și al comunețpr se vor 
crea „cluburi de turism" pe 
lîngă organizațiile U.T.C.

Pentru angrenarea masei 
largi de tineri la acțiunile tu
ristice, la drumeții, se studia
ză posibilitatea asigurării unei 
baze materiale proprii a orga
nelor U.T.C., a transportului și 
cazării tinerilor în condiții a- 
vantaioase.

Participanții la discuțiile din 
cadrul 
gătire 
patriei 
toate
U.T.C.,

Comisiei de 
turistică și 
s-au referit 
propunerile 
au împărtășit din ex

periența dobîndită pe plan lo
cal în organizarea unor mari 
acțiuni turistice, au venit cu 
soluții și sugestii valoroase. 
Tov. I. Macovei, activist al 
Comitetului orășenesc U.T.C., 
Iași, sublinia rezultatele bune 
obținute în dezvoltarea turis
mului local. împrejurimile la
șului oferă condiții dintre cele 
mai 
mai

I
I

I 
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sport, pre- 
apărare a 
pe larq la

C.C. al

bune inițierii unor acțiuni, 
ales la Bîrnova — baza

Constantin ALEXE 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)
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Au început, în sala Floreasca, finalele „Cupei ziarului Sportul" la handbal. Tn fotogra
fie, un atac al brașovencelor ia poarta echipei Start Tg. Mureș.

Citiți în pag. a l!-n errnisde' mnriyrilor din prima zi.
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DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
La 3x5 km, ștafelaNorvegiei a învins detașat Cine va fi noua

Proba feminină de ștafetă 3x5 
km programată vineri la Au- 
trans nu s-a bucurat de condi
ții atmosferice favorabile. Ceața 
și vîntul au creat concurentelor 
multe dificultăți în parcurgerea 
celor 5 km. La start s-au ali
niat 8 echipe: Finlanda, Norve
gia, R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Bulgaria, Polonia, Sue
dia și U.R.S.S. — campioană 
olimpică la Innsbruck.

încă din primul schimb, șta
feta Norvegiei se distanțează 
prin Inge Aufless. La început, 
reprezentanta U.R.S.S., Kolci- 
na o urmărește îndeaproape, dar 
ea nu poate rezista ritmului 
impus de concurenta finlandeză,

cedîndu-i locul al doilea. Sur
prinzător de slab se prezintă 
reprezentanta Suediei, una dintre 
favoritele probei, . care după 
primul schimb se află la aproa
pe 40 de secunde de prima cla
sată ! Iată situația după 5 km : 
Norvegia 19:08,0; Finlanda 
19:32,4; U.R.S.S. 19:32,8; Polonia 
19:33,8; Suedia 19:47,7, R.D.G. 
20:01,6; R.F.G., Bulgaria.

Schimbul al doilea ne-a pro
dus adevărate emoții. Pentru 
Suedia aleargă campioana olim
pică Toini Gustafsson. Ea face 
o cursă extraordinară, reușind 
să reducă handicapul dintre e- 
chipa sa și cea a Norvegiei la 
15 secunde. Ștafeta Norvegiei, 
preluată de Enger, continuă să 
se afle și după 10 km pe pri
mul loc cu timpul de 38:27,5.

In
duce 
tea 
prin
ritar pe primul loc, Suedia pe 
locul secund, prin Martinsson, 
iar U.R.S.S., prin Kulakova, iși 
consolidează poziția. Urmează, 
in ordine : Finlanda, Polonia, 
R.D.G., R.F.G. și Bulgaria.

ultimul schimb nu se pro
niei o modificare în frun- 
clasamentului. Norvegia, 

Moerdre, se menține auto-

campioană olimpică ?
Iată marea între

bare care frămîntă în 
aceste ultime zile pe 
toți iubitorii hoche
iului prezenți la Gre
noble. Splendida vic
torie a Cehoslova
ciei asupra actualei 
campioane mondiale, 
echipa U.R.S.S., a 
adus în fruntea cla
samentului trei for
mații la egalitate de puncte (10), astfel că doar 
cuplajul de sîmbătă —■ în care vom urmări par
tidele Cehoslovacia — Suedia și Canada — 
U.R.S.S. — va decide repartizarea medaliilor de 
aur, argint și bronz.

l

Istoria nu și-a natat 
cu precizie data războ
iului troian, dar arta a 
fixat în memoria timpu
lui chipul învingătorului 
olimpic din anul 776 
dinaintea erei noastre, 
Korebos.

Ne face plăcere să reamintim aceste 
lucruri știute, din două motive : ele
mentul de pace, reprezentat de munca 
artistului, s-a dovedit mai peren decît 
cel al încrucișării arrrclor și pentru că 
sportul a inspirat arta trecînd prin ea 
în eternitate.

Propunîndu-și să reînvie jocurile 
Olimpice, inițiatorul lor modern, Pierre 
de Coubertin, s-a gîndit nu numai le 
întrecerile disciplinelor fizice, ci la în
treaga ambianță olimpică generată de 
Jocuri.

Un asemenea prestigiu, unanim recu
noscut și respectat, nu putea lăsa indi
ferentă sensibila lume artistică a epo
cilor atît de fecundrs care au precedat-o 
pe cea a zilelor noastre. Dovezile cele 
mai convingătoare, mai ales sub rapor- ■ 
tul valorilor artistice, atestă starea de 
lucruri invocată. Discobolul lui Mîron, 
doritorul lui Policlet, statuile de atlefi 

, ale lui Lisip si Praxitele, poemele olim-
■ pice ale lui Pindar, odele triumfale ale 
' lui Simonide sau Euripide...

Reluînd tradiția sportivă a antichită
ții, lumea modernă s-a apropiat mai 
greu rin domeniul artelor, deși încer
cări, sau mai exact tatonări, s-au pro
dus nu o singură dată. Timpul, în loc 
să apropie sportul de arte, l-a izolat, 
rezervîndu-i celui dinții o îngustime de 
orizont pe care în ultima vreme el o 
refuză tot mai hotărît. Intelectualitatea 
cea mai sensibilă s-a interferat nu o 
singură dată cu fenomenul sportiv în 
ceea ce are el dramatic prin luptă, 
înălțător prin acurateța morală, pur 
prin mișcarea în plină natură, educativ 
prin disciplinarea voinței, universal prin 
umanismul său. Richard Strauss și Wer
ner Ecjk au compus muzică festiva 
olimpică, precum Arthur _ Honegger a 
dedicat un poem simfonic rugbyului ;I Montherlant și Camus au găsit resurse 
morale în fotbal, așa cum Jack London 
și Hemingway au glorificat boxul ; Că
rnii Petrescu a condus o revistă de fot
bal, iar Călinescu a rezervat boxului 
un capitol într-unul din romanele sale.

încercări deci s-au mai făcut cum 
spuneam, în mod repetat, dar concen
trarea tuturor intențiilor în cadrul unei 
mari comoetitii crtistice, după. modelul 
celor sportive, nu s-a rnusit încă.

Unde s-ar putea mai lesne realiza 
asa ceva decît într-o Olimpiadă ? In
tervalul de patru an! care le separă 
este tocmai potrivit pentru a putea răs
punde necesităților creației, organizării 
unor etape intermediare, punerii în cir
culație a unor idei, organizării intime 
a șantierelor creației.

Aci, la Grenoble, s-a îndrăznit mai 
mult decît pînă acum. Compozițiile lui 
R. Boutry au fost acceptate după ținerea 
unui concurs, lucrările de sculptură ale 
lui George Apostu au învins, întocmai 
unui sportiv, într-o confruntare interna
țională., cea de a doua săptămînă a 
filmului sportiv s-a încheiat cu un cla
sament și cu trofee dăruite de însuși 
președintele Republicii Franceze, expo
ziția de artă fotografică a conferit me
dalii, folclorul s-a prezentat la start 
prin intermediul unor echipe studențești. 
A lipsit de la această reuniune a arte
lor doar literatura, deși literatii au fost 
prezenți... și cei francezi, și sovieticii și 
ai noștri... Pe ei însă nu i-a polarizat 
încă căldura flăcării olimpice, deși fie
care dintre ei iubește sincer și chiar 
pasionat sportul.

Toate aceste fapte coroborate con
duc stăruitor spre aceeași idee a unei 
Olimpiade a artelor care să anime mai 
viu si mai divers întrecerea 
a întrngii lumi sportive.

Mexicul este poate prea aproape ca 
totul să se reușească pînă atunci, dar 
Munchenul și Sapporo sînt încă la ori
zontul următorilor 4 ani. Un orizont 
de numai patru ani, poate și el insu
ficient pentru edificarea unei Olimpiade 
poliartistice, dar îndeajuns de generos 
pentru a înregistra o ampla respirație 
înaintea cursei decisive la capătul că
reia laurii olimpici să-i aștepte nu nu
mai pe sportivi, ci și pe pictori și sculp
tori, pe muzicieni și poeți, pe arhitect! 
și prozatori.
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(Continuare în pag. a 4-a)

tradițională

Emanuel VĂLERIU

I Grenoble. 16 februarie
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ÎN LOC DE 4 DOAR
numeroase amînări 

silit juriul F.I.B.T. să 
numărul antrena-

După 
care au 
micșoreze 
mentelor la două (în loc de mi
nimum patru, cum prevede re
gulamentul), boberii partici
pant la proba de 4 persoane 
și-au disputat în sfîrșit prima 
manșă. Vineri dimineața, la ora 
5, cele 19 echipaje erau pre
zente pe pîrtia de la 
d’Huez în speranța că 
întrece în primele două 
Timpul nu a fost prea 
bil, ninsoarea aducînd
pe parcursul celor 1500 m ai 
pîrtiei și stinjenind evident cobo- 
rîrile. în plus, vîntul în ra
fale a creat și el neajunsuri

altfel, din 
atmosferice 

grele, juriul 
concursului 
urmînd ca
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Alpe 
se vor 
manșe, 
favora- 
zăpada

participanților. De 
cauza condițiilor 
din ce în ce mai 
a decis oprirea 
după prima manșă,
sîmbătă dimineața să aibă loc 
cea de a doua și ultima manșă 
din cadrul concursului olimpic, 
după care se vor decerna me
daliile.

Să revenim însă la întrece
rea de vineri dimineața, amina- 
tă și ea de la ora 5 pentru ora 
8,54. Extrem de echilibrată, ea 
a anunțat o dispută pasionantă 
pentru locurile fruntașe. Singur 
Monti, dintre favoriți, a reușit 
să se detașeze, dar nu cu prea 
mult, ceilalți pretendenți inși-

Reportaje, cronici și comentarii 
de la Grenoble

rîndu-se între locurile 2 și 9 
pe distanța a 82 de sutimi de 
secundă. Monti a luat un a- 
vans substanțial chiar din start 
(4,28 s pe primii 30 de metri) 
pe care l-a mărit treptat da
torită virtuozității sale în ata
carea virajelor și în menține
rea bobului pe firul liniei drep
te. Ion Panțuru și coechipierii 
săi Petre Hristovici, Gheorgh» 
Mafiei și Nicolae Neagoe au luat 
un start slab (au obținut pe 30 
de metri cel mai slab timp din
tre primele 10 echipaje), dar pe 
parcurs s-au menținut printre 
fruntași. în final ei au ocupat 
locul 6. dar diferențele mici 
care-i despart, atit de cei dina
intea lor cit și de învingători 
lasă lupta deschisă oricărui re
zultat.
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Ultimele minute ale
vie in fața porții lor pențru a opri atacul

$

dramaticului meci Cehoslovacia — U.R.S.S. 
dezlănțuit al
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Hocheiștii cehoslovaci fac o barieră 
adversarilor. Scorul rămine 5-=-f...
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Turismul, un excelent mijloc recreativ
campioni universitari(Timișoara) sînt noii

Cabana Diham O. CAHANE
(Urmare din pag. 1) un accent deo-

se
D.

necesitatea amenajării u- 
tabere în Delta Dunării, 
puțin vizitată și cunos- 

de tineret, iar tov. I. Puș- 
activist al Comitetului o-

turistică ce va trebui să 
dezvolte și mai mult. Tov. 
Mazaru, activist al Comitetu
lui regional Crișana al U.T.C., 
a susținut ideea construirii u- 
nor cabane proprii ale U.T.C., 
în fiecare regiune existînd 
condiții pentru aceasta, unde 
tinerii să organizeze excursii 
și să participe la concursuri de 
orientare turistică. Elena Nea- 
goe, activistă a Comitetului 
orășenesc U.T.C. Tulcea, sub- 
liiiiâ 
nor 
prea 
cută 
caș, 
rășenesc U.T.C. Ploiești, amin
tea grija pe care trebuie s-o 
rhanifeste viitoarele comisii ju
dețene de turism în pregăti
rea,. prin cursuri de speciali
tate, a unor ghizi competenți, 
entuziaști, al căror rol în dez
voltarea turismului este deo
sebit de important. Foarte 
multi vorbitori au propus in
stituirea pentru turiști a unei 
insigne, cu trei clase.

E necesar ca organizațiile

CAMPIONATUL Of JUNIORI ETAPA OBASENtÂSCA

b
Deoarece la Buzău nu sînt 

condiții de organizare a reu
niunilor pugilistice în sală, în
trecerile au avut loc la Rm. 
Sărat. Titlurile de campioni ai 
orașului Buzău au revenit bo
xerilor Constantin Mobrag, 
Bogdan Stoicescu, Cornel Du
mitrescu (juniori mici), Marian 
Bărzoi, Alexandru Dumitrescu, 
Ion Tudor, Emil Babadie, Va
lentin Turcu, Ștefan lancu, 
Ștafan Aldea, Constantin Ma
cin.

Marin Dumitru-coresp.

Rezultatele finalei 
„Cupei 16 februarie ii

Ieri seara, la 
a Tineretului a

Casa de Cultură
________ _ raionului Gri vița 

Roșie a avut loc finala „Cupei 
16 Februarie" la box. Rezultate 
tehnică In ordinea categoriilor : 
D. Giugea (Din.) b.p. N. Petres
cu (Rapid), M. Crăciun (Din.) b.p. 
D. Stănescu (Gr. Roșie), N. Chi- 
riță (Semănătoarea) b.p. Gh. An
drei (Din.), C. Murea (Din.) b.p. 
I. Ștefan (Centr. sp. șc.), F. 
Cuculescu (Met.) b.p. N. Pisică 
(Semănătoarea), M. Dumitrescu 
(Rapid) b.p. I. Streche (Rapid), 
A. Bădică (Rapid) b.p. C. Ghl- 
nescu (Semănătoarea), Gh. Golo
gan (Rapid) b.p. D. Gheorghe 
(Met.), I. Balint (Rapid) b.ab.ni 
V. Gheorghe (Semănătoarea), I. 
O|teanu (Din.) b.p. V. Tecuceanu 
(Rapid).

C. PUFU — coresp.

Următoarele jocuri in C.C.E.

ale echipelor Dinamo și Steaua

Așa cum se știe, toate trei 
echipele noastre participante 
la ediția 1968 a C.C.E., Dinamo 
(feminin și masculin) și Steaua 
(masculin), s-au calificat pen
tru sferturile de finală. Acum, 
adversarele lor din acest tur, 
desemnate, prin rezultatele re
turului optimilor de finală des
fășurate între timp, sînt cunos
cute. Iată-le : campioana femi
nină a Poloniei, Wisla Cracovia, 
care a eliminat-o pe V.O.G. 
Anvers (Belgia) și pe care o va 
întîlni Dinamo; campioana mas
culină a Olandei, Blokkeer 
Baga, care a trecut de aceea a 
Belgiei, Brabo Anvers, și. care-i 
va da replica deținătoarei tro
feului, Dinamo ; și, în fine, 
campioana masculină a Italiei, 
Virtus Bologna, învingătoarea 
din optimi a primei echipe 
spaniole, Hispano Frances Bar
celona, și care o va înfrunta pe 
lidera întrecerii noastre repu
blicane, Steaua.

In ceea ce privește ordinea 
și locurile de disputare a me-

rea- 
deo-

bună

U.T.C. să pună 
sebit pe excursiile locale, în 
împrejurimile orașelor, la
marginea comunelor, în
parcuri, pe malurile rîurilor, 
unde să se amenajeze și
locuri de odihnă, așa cum se 
preconizează pe plan central. 
Turismul, excelent mijloc re
creativ, trebuie să devină un 
bun al întregului nostru tine
ret. Condițiile naturale, relie
ful variat al patriei oferă cele 
mai bune posibilități de 
lizare a acestui obiectiv 
sebit de important.

Folosind experiența ____
dobîndită pînă acum în orga
nizarea unor acțiuni turistice 
de amploare, cu sprijinul ca
drelor de specialitate și al Fe
derației române de turism-al- 
pinism, colaborînd în mod per
manent cu comisiile de spe
cialitate ale organelor sporti
ve județene, municipale și o- 
rășenești ale U.T.C., organiza
țiile de bază vor avea posibi
litatea organizării turismului la 
nivelul cerințelor actuale.

La Petrila s-au evidențiat 
pugiliștii asociațiilor Jiul Pe
trila și Minerul Lupeni. Iată 
campionii: juniori mari : Gri- 
gore Crainic, Vasile Gridan, 
Petru Onisie, Vasile Șanta, Ion 
Cercel, Gligor Cretu, Gavrilă 
Rovay. Juniori mici : Mihai 
Fogoroș, Liviu Curca, Ion Cio- 
banu, Alexandru Moldovan, 
Mihai Negri, Victor Mitrofan, 
Valentin Marian.

I. Ciortea-coresp.

de festivități a Rafi- 
Mai"-Ploiești au fost

în sala 
năriei „1 
desemnați campionii de juniori 
ai orașului. Iată ciștigătorii : 
juniori mari: Ion Vuia, Stelian 
Puiu, Nieolae Deac, Ion Mar- 
cu, Gheorghe Iordache, Nieolae 
Panait, Petre Nastasiu, Gheor
ghe Dinu, Marin Manolache, 
Constantin Măscăunoiu. Juniori 
mici: Vasile Nicorescu, Mircea 
Ilie, Paul Irlmia, llie Ion.

Gh. Apostolescu-coresp.

SELECȚIONATA DE BOX 

(tineret) A FRANȚEI
S-A RETRAS DIN „CUPA

EUROPEI"
Printr-o scrispâre adresată fe

derației noastre de box, Biroul 
Comitetului director al federației 
franceze de specialitate a anun
țat că selecționata de tineret a 
Franței nu va mai participa la 
întrecerile din cadrul „Cupei Eu
ropei". Hotărîrea a fost confir
mată și de A.I.B.A. Federația 
franceză propune, în schimb, o 
întîlnlre între reprezentativele 
de seniori ale României și Fran
ței, care ar urma să aibă loc fie 
la începutul lunii mai, fie în 
noiembrie 1968. Forul de specia
litate din țara noastră este de 
acord cu acest meci, prop unind, 
ca dată de desfășurare, perioada 
5—25 aprilie, sau 8—18 mai.

(m), 
la

de

ciurilor, acestea sînt, următoa
rele : Dinamo — Wisla (f), tu
rul la Cracovia, returul la 
București; Dinamo — Blokkeer 
(m), turul Ia București, returul 
la Ilaga; Steaua — Virtus 
turul la Bologna, returul 
București.

Pentru stabilirea zilelor 
desfășurare a celor șase partide, 
între cluburile sportive respec
tive au început tratativele, pro
punerile privind datele la care 
s-au fixat deocamdată echipele 
noastre fiind: 10 și 20 martie 
pentru meciurile dinamoviste- 
lor, 16 martie pentru jocul re
tur al dinamoviștilor, 9 sau 10 
și 16 sau 17 martie pentru ace
lea ale steliștilor.

Echipa feminină a Japoniei 
a sosit la București

Ieri seara, venind pe calea ae- 
rului de la Fraga, echipa na
țională feminină a Japoniei (țară 
deținătoare a titlurilor mondiale 
și olimpice, neînvinsă din 1960) 
a sosit la București. Voleibalis
tele japoneze efectuează în țara 
noastră un turneu de 5—6 jocuri. 
Primele meciuri, la Constanța, în 
zilele de luni 19 șl marți 20 fe
bruarie, cu Penicilina Iași Și 
Farul Constanța. Apoi, la Bucu
rești, cu echipele Rapid și Di
namo, în zilele de 22—24 februa
rie. Vom reveni cu amănunte.

Traian IOANIȚESCU

TIPUL JUCĂTOBULUI IDEAL
DISCUȚIE CU JOHNNY LEACH

Campion de tenis de masă 
al lumii — în 1949 și 1951 — 
Johnny Leach este considerat 
astăzi ca un valoros tehnician 
în materie. De altfel, în calitate 
de antrenor al reprezentativelor 
Angliei, Johnny Leach a fost 
de curînd la București, cu oca
zia campionatelor internaționa
le ale României. Desigur, nu 
am scăpat prilejul de a discu
ta cu el despre unele proble
me din actualitatea sportului 
cu mingea de celuloid.

— Care ar fi, după părerea 
dv., tipul jucătorului ideal ?

— Actuala perioadă a tenisu
lui de masă poartă amprenta 

noilor materiale folosite. Există, o 
mare diferență între tenisul de 
masă de acum și cel practicat 
in 1951, de exemplu. Din a- 
ceastă cauză, un jucător com
plet ca Sido, extrem de redu
tabil atunci, nu ar mai putea 
face față in prezent, 
atacurile se efectuează 
viteză mult sporită, iar 
rile cu efect au un rol 
tor. Totuși, eu cred că

Astăzi, 
cu o 
lovitu- 
hotărî- 
jucăto-'

LÂ 100 m LIBER
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Constantin COMARNISCHI
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Două vechi cunoștințe s-au retntîlnit : Johnny Leach (dreapta) și Matei Gantner (stingă). 
Foto: T. ROIBU

ItEH
• ÎNTRECERILE CONTINUA AZI SI MTINE ÎN 

SALA FLOREASCA
Generația nouă de handba- 

liști — prezentă în sala Flo- 
reasca în echipele de juniori 
și junioare — s-a comportat la 
înălțime în prima zi a finale- - 
lor „Cupei ziarului Sportul". 
Ieri după-amiază ăm asistat la 
partide dinamice, presărate cu 
multe faze spectaculoase, la 
jocuri în forță, în viteză, dar 
și cu combinații tactice care 
vădesc subtilitate. încercind să 
caracterizeze echipele de fete, 
antrenorul reprezentativei noas
tre naționale feminine — Pic 
Popescu Colîbași — spunea că . 
„Formația Școlii sportive 1 
București este bine pusă la 
punct in toate compartimente
le, reprezentativa Școlii sporti
ve din Constanța joacă cu mult 
entuziasm, Start Tg. Mureș are 
o viteză debordantă, iar echipa 
Liceului nr. 2 Brașov dovedeș
te o bună pregătire tactică. în 
comparație cu anul trecut, creș
terea valorică a echipelor este 
evidentă".

Și acum, scurte cronici ale 
partidelor de ieri după-amiază.

ȘCOALA SPORTIVA 1 BUCU
REȘTI—ȘCOALA SPORTIVA 
CONSTANȚĂ (f) 13—9 (11—4)

în prima repriză, bucureșten- 
cele au jucat „ca la carte". Au 
putut să-și desfășoare în voie 
șarjele și pentru faptul că con- 
stănțencele au abordat timo
rate partida. Abia în partea a 
doua a mediului lupta a deve
nit egală. Conduse de Nadire 
Tair — o adevărată sfîrlează 
— jucătoarele din Constanța 
au tras cu mai mult curaj la 
poartă și... au marcat. Așa se 
face că după ce în prima re
priză primiseră 11 goluri și mar- 
caseră 4, în cea de a doua au 
înscris 5 și au primit doar 2. 
Ne-a plăcut mult jocul învinse-

SINAIA, 16 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Au luat 
sfîrșit întrecerile finale ale cam
pionatelor universitare de șah, 
ajunse la cea de a Xl-a ediție.

La șefia clasamentului în tur
neul masculin au concurat, fiind 
de forțe sensibil egale, mai 
mulți participanți, ultimele run
de aducindu-i pe aceștia față în 
față. Astfel, în runda a 8-a, Se
gal, neînvins pînă atunci, pierde 
la Teodorescu, intr-un final în 
care acesta din urmă forțează 
schimbul pieselor grele rămi- 
nînd cu un pion în plus, sufi
cient pentru victorie.

In runda a 9-a, penultima, 
surprizele continuă. Teodorescu 
este învins de Wolf intr-o parti
dă cu mari complicații. în acest 
timp, Segal tranșează cu ușu
rință rivalitatea cu Kovacs, ega- 
lîndu-1 la puncte pe Wolf. Prin 
aceasta, ultima rundă devenea 
decisivă pentru stabilirea pri
melor trei locuri ale clasamen
tului. Segal învinge pe Wolf, 
intr-o partidă pozițională, iar
Teodorescu întrece pe Grun-

rul modern trebuie să știe să 
și apere și să treacă apoi ful
gerător in ofensivă. Gomoskov 
acționează bine contra adversa
rilor dinamici, ofensivi. 'Fiind 
tînăr, el va avea timp să înve
țe și loviturile defensive, să 
joace combinativ. Abia atunci 
Gomoskov va deveni cu adevă
rat redutabil. Dar pentru a- 
ceasta, este foarte important ca 
un sportiv de nivelul lui Go
moskov să se antreneze săptă- 
mînal și cu apărători.

— Cum vedeți pregătirea la 
tenis de masă ? f

— Antrenamentele pe care 
le facem noi cuprind, 
foarte multe 
mare variație, 
ții numeroase
diferiți. O astfel de 
depășește însă 15 minute. Cu 
ajutorul acestei metode, un ju
cător este supus unei game 
largi de solicitări tehnice și 
tactice, ca intr-o competiție. In 
plus, antrenamentele devin în 
acest fel mai atractive, ceea ce 
fără îndoială, au darul Să țină 
treaz mereu interesul sportivi
lor în timpul pregătirilor. De 
asemenea, la antrenamente este 
inclus și jocul pe puncte-seturi 

teme, 
cu o 

combina- 
parteneri 
temă nu

teme, 
cu 
Și

SPORTIVI ROMÂNI

A „CUPEI ZIARULUI SPORTUL
LA CAMPIONATELE EUROPENE
DE TINERET DIN ITALIA

acestea 
șansele, 

i bine

lor, ardoarea cu care 
și-au apărat în final i 
în fața unui mecanism 
pus la punct din toate punctele 
de vedere — cum a fost echi
pa bucureșteană — era însă 
greu să izbutească o victorie. 
Poate în viitor...

Au marcat : Aurelia Constan- 
dache (7), Maria Serecjiuc (2), 
Natalia Matache (2), Paula An- 
ghel și Cristina Constantinescu 
(pentru Șc. sp. 1 București — 
antrenor V. Gogîltan) și Nadire 
Tair (4), Mariana Ciurea (3), 
Elena Frîncu și Vasilica Tala- 
pan (pentru Șc. sp. Constanța— 
antrenor Tr. Bucovală). A ar
bitrat satisfăcător A. Albu (Bra
șov).

ȘCOALA SPORTIVA TIMIȘOA
RA — ȘCOALA SPORTIVA 

SIBIU (m) 20—16 (10—6)
Un meci dinamic, atrăgător. 

Echipele au' fost de valori sen
sibil egale. Timișorenii au be
neficiat de un atu în plus : ex
celenta formă a portarului Li- 
viu Toma. Sibienii au avut 
unele momente de cădere care 
le-au fost fatale. Au înscris : 
I. Schmadl (5), R. Lassel (3), 
I. Thoresz (3), M. Bodin (3), 
D. Dubina (2), M. Sziller, M. 
Popa, S. Teacoiu, L. Buzzi 
(pentru Șc. sp. Timișoara — 
antrenor W. Klein) și P. Her
bert (7), P. Gerger (3), I. Cio- 
cea (2), R. Medrea, V. David, 
H. Nenning și Gh. Croitoru 
(pentru Șc. sp. Sibiu — antre
nor C. ’’lartini). A arbitrat sa
tisfăcător Vi. Cojocarii (Cra
iova).
START TG. MUREȘ — LICEUL 
NR. 2 BRAȘOV (f) 7—12 (5—9)

Meciul a avut echilibru de 
forțe doar în prima parte. Sco
rul a fost deschis de mureșence,

berg, folosind greșelile aces
tuia.

Clasamentul final are în frun
te pe următorii : 1. S. Segal 
(A.S.E. București) 8l/j puncte — 
campion universitar ; 2. Teo
dorescu (I.A.T.C. București) 8 p ; 
3. D. Wolf (Inst. Politehnic 
București) 71/, p; 4—6. V. Adam 
(Medicina Timișoara), S. Grun- 
berg (Inst. Politehnic București) 
și D. Zara (A.S.E. București) 
etc.

întrecerea feminină a fost do
minată de studentele din Timi
șoara, in frunte cu maestrele 
Gertrude Baumstark și Suzana 
Makai. A învins Suzana Makai, 
datorită faptului că Baumstark 
a făcut o remiză în plus (cu Pia 
Brinzeu). Partida directă dintre 
cele două protagoniste s-a în
cheiat la egalitate. Iată primele 
clasate : 1. Suzana Makai
(Filologie Timișoara) 91/, puncte 
— campioană universitară; 2. 
Gertrude Baumstark (Inst. Poli
tehnic Timișoara) 9 p ; 3. Pia 
Brinzeu (Filologie Timișoara) 6T'j 
p ; 4—7. Mariana Achim (Bucu
rești), Rodica Crăciun (Brașov), 
Doina Pascu (București) șî Ilona 
Szekely (Cluj) 6 p etc.

sau meciuri. Cînd există vreo 
posibilitate, organizăm și cite 
un cantonament, dar numai de 
4—5 zile. In aceste ocazii afec
tăm și 30 de minute pentru 
pregătirea fizică. In rest, se 
joacă patru ore pe zi în con
dițiile arătate. Socot că și numă
rul mare de concursuri contri
buie la ridicarea valorii spor
tivilor.

— In ce constă rolul sfătui
torului ?

— Sînt împotriva acelor sfă
tuitori pisălogi. Nu este indicat 
ca un jucător să fie prea mult 
bătut la cap. înseamnă și o 
desconsiderare de către antre
nor a personalității elevului 
său. Eu obișnuiesc să discut cu 
jucătorul, bineînțeles înainte 
de meci — tactica pe care o 
va utiliza. Ea poate fi însă 
rectificată de jucător, dacă ce
rințele din timpul unui set sau 
a unei partide o impun. Lu
crul cel mai important este, 
după mine, analiza care trebuie 
făcută la terminarea meciului. 
Și aceasta, atit pentru avansați 
cit și pentru începători.

u

dar riposta a venit prompt : bra- 
șovencele au marcat 3 goluri 
consecutive. Apoi, survine ega- 
larea și, din nou, conducerea a- 
parține echipei Start : 4—3. De 
aici încolo, jocul va fi însă la 
discreția echipei din Brașov 
care preia conducerea punctînd 
cu regularitate de metronom : 
5—4, 8—4, 9—5, 11—6, 12—7.

Au mârcat: Rodi ca Cordoș (3), 
Magda Mathe (2), Elena Ungur, 
Ete] Vekony (pentru Start Tg. 
Mureș — antrenor W. Helvik) și 
Florica Agapescu (7), Elisabeta 
Aftenie (2), Valentina Ionescu 
(2), Angela Girbacea (pentru Li
ceul nr. 2 Brașov — antrenor 
Popescu Colîbași).

A arbitrat bine M. Tellman 
(Bistrița).

DINAMO — ȘCOALA SPOR
TIVA TG. MUREȘ (m) 27-17 

(17-4)

Un meci în care o repriză — 
prima — a jucat, de fapt, o sin
gură echipă : Dinamo. Bine do
tați fizic (deși neșlefuiți tehnic), 
dinamoviștii au supus unui tir 
necruțător poarta adversă. în 
partea a doua a meciului (cînd 
excelentul lor portar Em. Se
verin a fost schimbat cu rezerva 
Dan Ionescu), ei au primit în 12 
minute 9 goluri. Situația s-a e- 
chilibrat oarecum (19—13), dar 
mureșenii au căzut fizic. Finalul 
le-a aparținut dinamoviștilor. 
Au marcat : I. Milovan (9), P. 
Bulibașa (6), C. Gunescu (5), 
I. Buruc (2), A. Cosma (2), Em. 
Severin, M. Cioară, C. Patrau- 
lea (pentru Dinamo — antrenor 
Alex. Kie) și B. Fulop (7), M. 
Stef (4), K. Nagy (2), N. Mașca 
(2), S. Nagy și I. Reman (pentru 
Șc.
L.
V.

sp. Tg. Mureș — antrenor 
Berekmery). A arbitrat bine 
Erhan (Ploiești).

Hristache NAUM

HELLO, NANCY!
Dintre nenumăratele profiluri de ași ai zăpezii și ai 

gheții, prezente in aceste zile pe micul ecran, citeva s-au 
impus cu precădere atenției spectatorului, fie prin gaba
ritul performanțelor, fie prin atribute de alt ordin — intre 
care, desigur, cel estetic nu reprezintă o cantitate negli
jabilă...

Dubleul de aur al fermecătoarei Toinl Gustafsson ne-ar 
ii impresionat Ia fel de puternic în absența imaginii sale, 
realcătuită din linii și puncte cinetice ? Faptul că Hana 
Maskova a ocupat abia a treia treaptă a podiumului de 
premiere ne-a făcut mai puțini receptivi la splendoarea ei 
statuară ? Ce-i drept, unii optează pentru Peggy Fleming, 
această întruchipare a Scarlettei O’Hara, eroina din ,Pe 
aripile vîntului", alții afirmă că Olga Pali este o veritabilă 
zînă a munților etc, etc... Suporterii autentici, insensibili 
Ia argumente extra-sportive, și-au rezervat dreptul de a-1 
proclama pe Jean Claude Killy suveran absolut al Olimpi
celor de iarnă, ediția 1968, în eventualitatea, celui de al 
treilea titlu, pe care formidabilul campion și-l poate ad
judeca astăzi.

In ce mă privește — votez pentru Nancy Green I Deși 
gusturile (și culorile, coniorm maximei latine) nu se dis
cută, voi încerca sd argumentez, în cîteva cuvinte, această 
preferință. Spre deosebire de toți — dar absolut toți cei
lalți laureați de la Grenoble — tînăra schioară canadiană 
a luptat singură împotriva unor cvartete prestigioase, 
Franța, Austria, Statele Unite... Cu un curaj dezinvolt, 
pe care numai munca aspră îl cultivă și-l fundamentează, 
Nancy și-a sufocat emoțiile și •— ulterior —- adversarele, a 
„mers” onorabil la coborîre, excelent la slalomul special 
și uluitor Ia cel uriaș, întrecînd în stil de mare maestru 
întreaga elită a schiului feminin. In ultima probă, care 
avea să-i aducă triumful binemeritat, ea s-a jucat pur și 
simplu cu dificultățile traseului i trei secunde (fără citeva 
sutimi) față de următoarea clasată, Annie Famose, repre
zintă pentru cei familiarizați cu schiul alpin un decalaj 
zdrobitor. Nici Toni Sailer, Ia Cortina d’Ampezzo, n-a rea 
li7at — dacă memoria nu mă trădează — o diferență mat 
importantă.

Mi-a plăcut Nancy (pot s-o spun în liniște — nu-f e 
zînă, deși schiază dumnezeiește), pentru naturaleța ei, 
pentru totala lipsă de poză, de convenție care o deta
șează net de celelalte vedete olimpice. Mi-a plăcut toc
mai pentru că n-are nimic de „star", de „glory", de „the 
best", pentru că e o fată simplă șt Ia locul ei, pentru că 
nu s-a dat tumba și nici n-a lăcrimat de emoție la aflarea 
rezultatului, pentru felul stîngaci și grozav de omenesc 
în care a răspuns Ia întrebările tele-reporterilor, în fine, 
pentru că, pe culmile succesului, inerent amețitoare, a 
rămas ea însăși — adică fata cu schiuri — și atît.

Unde mai pui că, pentru toate astea, nici nu poți s-o 
feliciți: ar ii deplasat...

Hello, Nancy 1

N
în acest an, „Marele festival 

nautic de la Bremen" (aflat Ia 
cea de a Xl-a ediție) stîmește 
un interes deosebit, la startul 
său fiind anunțată prezența a 
numeroși recordmani ai lumii 
și ai continentului.

Printre cele 19 țări înscrise la 
această mică olimpiadă a înotă
torilor în bazin acoperit se afiă 
și România, care va prezenta 
in concurs pe Anca Andrei, 

. Cristina Balaban, Angel Șopte- 
reanu și Vasile Costa.

ZENO OPRIȚESCU (13 ani)

La Cluj s-au desfășurat (în ba
zinul de 50 m) întrecerile dotate 
cu „Cupa 16 Februarie44, la care 
au participat peste 70 de înotă
tori din localitate și din Turda. 
Trofeul a revenit tînărului Eme- 
ric Hegeduș, care a obținut cel 
mai mare punctaj în două probe: 
1 355 puncte (60,3 la 100 m liber 
și 70,5 la 100 m delfin).

Cea mai bună performanță a 
competiției a fost realizată însă 
de tînărul și talentatul elev clu
jean Zeno Oprițescu (13 ani), care 
a parcurs distanța de 100 m liber 
în 60,6 — nou record republican 
de copii.

Alte rezultate : Zita Szilagy 
41,9 la 50 m bras ; Mihaela Dobo- 
can 1:27,0 la 100 m. delfin (per
formanța este foarte slabă în com
parație cu posibilitățile sportivei 
din Turda); Arina Boroș 68,9 la 
100 m liber; Ioan Vlad 1:19,9 la 
100 m bras; Gyongy Sovago 
1:13,8 la 100 m liber.

F. RADVANI — coresp.

CONCURSURI ORGANIZATE
DE CLUBUL RAPID
In București au loc, la sfîr- 

șitul acestei săptămîni, alte două 
competiții atletice. în sala Flo- 
reasca II se va disputa con
cursul dotat cu „Cupa Rapid", 
rezervat copiilor și juniorilor. 

Primele starturi se vor da sîm- 
bătă, la ora 16,30, și duminică, 
la ora 9. Tot în organizarea 
clubului feroviar se va desfă
șura și „Crosul Rapid", cuprin- 
zind probe pentru toate cate
goriile de virstă. Crosiștii se 
vor întrece pe trasee stabilite 
în incinta stadionului Tineretu
lui, duminică dimineața, cu în
cepere de la ora 9.

Săptămîna viitoare la cinematograLul „Patria" din Capitală

O PRODUCȚIE ÎN CULOPl PE ECPAN (.AT

STANLEY KRAMER
| FILM DISTINS CU PREMIUL OSCA» tC6«>

DLUME
NEBUNA. 
nebuna

Dan DEȘLIU

DE LÂ BREMEN
Cel mai valoros lot va. fi fără 

îndoială cel al S.U.A. care cu
prinde pe Deborah Meyer, Mare 
Spitz, Cathie Ball, Jane Bark
man, Claudia Kolb, Greg Bu
ckingham, Doug Russel, Mike 
Burton și Greg Charlton.

Uniunea Sovietică va fi re
prezentată de 25 de sportivi, 
printre care se află Leonid Ki- 
cev, Semen Beliz Gojman, Igor 
Morciukov, Galina Frozumen- 
scikova, Tatiana Savelieva ș.a.

RECORDURILE ȚĂRII VOR Fi
PERICLITATE LA REȘIȚA
întrecerile primului concurs 

de amploare al anului, organizat 
astăzi și mîine în piscina de 
25 m de la Reșița, sînt așteptate 
cu un justificât-> interes. Mai 
mulți dintre înotătorii noștri 
fruntași au marcat o formă as
cendentă în ultima vreme, care 
le va da posibilitatea să atace 
cu succes actualele recorduri ale 
țării în bazin acoperit.

SCRIMERII ROMAN.
INVITAȚI LÂ NEW YORK

scrimerilor amatori din 
Unite ale Americii a 
o invitație federației 
de specialitate pentru

Liga 
Statele 
trimis 
noastre
a participa la New York cu o 
delegație de trăgători la între
cerile din cadrul „Cupei Marti
ni", ediția a Vll-a. Competiția 
va avea loc în zilele de 19, 20 
și 21 aprilie.

Astăzi, au părăsit Capitala, 
plecînd în Itaeia, sportivii care 
ne vor reprezenta la Campiona-

tele europene de tineret, ce se 
vor desfășura în renumita sta
țiune montană italiană Cervinia, 
in zilele de 24 și 25 februarie. 
Au făcut deplasarea Ion Puș
caș, Ion Nieulescu, Nieolae 
Stavarache, Virgil Stoian și 
Gheorghe Stanciu, însoțiți de 
antrenorul Tita Rădulescu.
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UNDE MERGEM?
ATLETISM — Scsfcj Fio- 

reasca II, de la ora 16,30 : 
„Cupa Rapid".

HANDBAL — Sala Flo- 
reasca, ora 16 : Sc. sp. 
Constanța — Liceul' 2 Bra
șov (f) ; ora 16,50 : Dinamo 
București — Sc. sp. Sibiu 
(m) ; ora 18 : Șc. sp. 1 
Buc. — Start Tg. Mureș (f), 
ora 18,50 : Șc. sp. Tg. Mu
reș — Șc. sp. Timișoara 
(m) — meciuri în cadrul fi
nalelor „Cupei ziarului 
Sportul".

FOTBAL - Stadionul 
Constructorul, ora 16 : 
T.U.G. — Mașini Unelte.

BOX — Sala clubului 
Grivița Roșie, de la ora 
19: Gală în cadrul etapei 
orășenești a campionatului 
republican de seniori.

ȘTIRIDE LA 840 LA 5000 DE MEMBRI 
SUSȚINĂTORI
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PREMIILE OBIȘNUITE

La Ploiești, nu numai fotba
liștii de la Petrolul se pregătesc 
în vederea returului, ci și su
porterii acestora. Recent, mem
brii susținători al Petrolului 
s-au adunat în sala de festivități 
a clubului pentru a vedea cum 
și-ar putea ajuta mai bine echi
pa favorită.

Faptul că sala a fost arhiplină 
vorbește, dintru început, des
pre dragostea și interesul cu 
care a fost primită această ac
țiune. Din discuțiile purtate, 
s-a ajuns la concluzia că fami
lia membrilor susținători poate 
fi serios lărgită : de la 840, cîți 
sînt în prezent, la 5 000 ! Și 
acest lucru, în foarte scurt timp.

Discutîndu-sa diverse aspecte

îndatoririle acestor 
suporteri ai echipei 
s-a vorbit și despre 
de sportivitate în

legate de 
înflăcărați 
ploieștene, 
atmosfera
care trebuie să se joace me
ciurile și la care poate contri
bui și publicul. Spectatorii ar 
putea fi mobilizați pentru atin
gerea acestui țel și prin stația 
de amplificare. Pentru aceasta 
însă e nevoie ca vocea crainicu
lui să fie cu adevărat... amplifi
cată, punîndu-se la punct insta
lația tehnică.

în numele jucătorilor, Gheor- 
ghe Pahonțu a mulțumit mem
brilor susținători și le-a promis 
mai multe clipe de bucurie în 
a doua parte a campionatului.

ÎN G1ULEȘTI : 
RAPID — FARUL

Duminică dimineață, pe sta
dionul Giulești, feroviarii bucu- 
reșteni 
partidă 
ceasta, 
neri pe 
Meciul 
sânt, deoarece ambele forma
ții sînt într-un stadiu avansat 
cu pregătirile. Partida va 
cepe la ora 10,30.

DUMINICĂ.
CUPLAJ LA DINAMO

Mîine va avea loc un 
teresant cuplaj — în parcul 
Dinamo, terenul III. De la ora 
9,30, Electronica Obor va juca 
în compania formației de ti
neret Dinamo. în continuare, 
de la ora 11,15, Dinamo Obor, 
echipă calificată în etapa din 
3 martie a „Cupei României",

vor susține o nouă 
amicală. De data a- 

ei vor avea ca parte- 
fotbaliștii de la Farul, 
se anunță a fi intere-

în-

in-

va întîlni pe divizionara A — 
Dinamo Bacău.

MECIURI AMICALE
Zilele acestea au avut Ioc 

mai multe meciuri amicale. 
Iată cîteva relatări transmise 
de corespondenții noștri :

C.F.R. TIMIȘOARA — JIUL 
2—4 (2—0). Au marcat: Sam
son (min. 23), Cioropanu (min. 
31) pentru C.F.R.. Naidin (min. 
70), Goliat (min. 80 și 90), 
Covaci (min. 84). (C. Crețu)

CRIȘUL ORADEA — RE
COLTA CĂREI 2—0 (2—0).
Autorii golurilor : Cociș 
12), Harșani (min. 25).
Ghișa)

(min.
(Ilie

GLO-

va-
; a 

variante a 6.871 lei ; 
: 159 a 1.070 lei;
881,5 a 248 lei; a V-a: 
65 lei; a Vl-a: 12.569,5,

Extragerea I: Cat. I: 4 
riante a 36.470 lei fiecare; 
Il-a : 23 
a III-a 
a IV-a : 
3.331,5 a 
a 24 lei.

Extragerea a Il-a: Cat. Tt î 
variantă a 124.929 
11 a 12.303 lei; a 
1.204 lei; a IV-a: 
Iei; a V-a: 2.513,5 
Vl-a: 10.275 a 25 :

PREMIILE SUPLIMENTARE 
GRATUITE

Cat. I: 3 autoturisme (1 „Re
nault 16“, 1 „Moskvici 408“ și 1 
„Skoda 1000 M.B.“) prin trage
re la sorți; a Il-a: 210,5 varian
te din care : 2 autoturisme (1 
„Fiat 850“ și „1 Renault Gordi- 
ni“) și 208,5 premii în numerar 
a 1.000 lei fiecare; a III-a: 
6.492,5 premii în numerar a 
50 lei.

lei; a 
III-a :
610,5 
a 74

Poiana Cimpina pregătește In vederea returului campionatului diviziei B
Foto: I. POPESCU—Ploiești

UNIREA FOCSANI —
RIA BÎRLAD 2—0 (1—0). Au 
înscris: Necula (min. 8) și 
Hedrea (min. 85). (A. Sirbu)

C.S.M. SIBIU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—2 (1—1). Rea
lizatorii golurilor: Laufceag 
(min. 28 și 61), Flichiș (min. 
88), respectiv Mihăilescu (min. 
40) și Găinaru (min. 81). (I.
Ionescu)

STEAGUL ROȘU — OLTUL 
SF. GHEORGHE 3—1 (1—0). 
Autorii golurilor: Jenei (min. 
44), Ardeleanu (min. 63), 
Gyorfi (min. 78) pentru Stea
gul roșu, Csosz (min. 88) pen
tru Oltui. (C. Gruia)

A sosit recent Ia redacție 
un memoriu al clubului „Chi
mia" Făgăraș, în care ni 
se aduce la cunoștință relua
rea de către Steagul 
Brașov a vechii practici 
„culegere" a jucătorilor 
asociațiile sportive din
învecinată fără o prealabilă 
înțelegere cu acestea. Cităm : 
„în ziua de 5 februarie 1968, 
orele 20, antrenorii Steagului 
roșu l-au ridicat de la domi
ciliu pe elevul Nicolae 
Gheorghe, jucător al echipei 
noastre de fotbal (și al echi
pei reprezentative de juniori 
— n.r.), fără a anunța părin
ții, școala sau asociația".

Am fi socotit drept excep
ție cazul Nicolae, dacă la 
F.R.F., Serviciul transferări, 
n-am fi întîlnit adresa aso
ciației sportive Metrom Bra
șov — nr. 7 din 6.02.1968 — în 
care se menționa că jucătorul 
Cezar Ardeleanu, crescut în 
cadrul acestui club, a fost ra
colat de Steagul roșu, unde 
efectuează în prezent antre
namente. Se adaugă în notă 
că președintele clubului Stea
gul roșu (tov. Indrei) a mers 
pînă acolo încît a amenințat 
asociația Metrom cu... desfiin
țarea în cazul în care nu va 
facilita transferarea lui Ar
deleanu (!).

Ne punem întrebarea — fi
rească de altfel, pentru orice

iubitor al fotbalului : oare 
deține tov. Indrei vreo înves
titură care să-i permită să 
desființeze echipele după bu
nul Său plac ? Dacă era cazul 
să-și facă „probleme de con
știință11 nu era normal să se 
fi întrebat, mai întîi preșe
dintele clubului Steagul roșu 
pentru ce sînt plătiți cei 5 
antrenori — dintre care unii 
funcționează de ani de zile 
la Centrul de copii și juniori?

Și un alt exemplu : clubul 
Dinamo București, prin adresa 
863 din 10.02.1968 către F.R. 
Fotbal, înaintează 4 cereri de 
transfer pentru Viorel Săl- 
ceanu (Politehnica Iași), Re
mus Vlad (Metalul Hunedoa
ra), Doru Popescu (Metalul 
Tr. Severin), Viorel Haidu 
(Metalul Buzău), „omițînd” să 
anexeze vreun alt document, 
și în primul rînd dezlegările 
de la cluburile de la care pro
vin cei patru jucători.

T. IOANIȚOAIA
P.S. în ultimul moment au 

sosit la federație scrisorile a- 
soclațiilor sportive Minerul 
Baia Mare, Textila Buhușl și 
Ș.N. Oltenița, în care forul de 
specialitate este rugat să nu. 
acorde nici un transfer pe 
baza vreunei dezlegări venite 
de la asociațiile respective. 
Cauza : ștampilele cluburilor 
în cauză au fost furate 1

Dialog cu cititorii

PREMIILE SPECIALE

Cat. A: 1 autoturism „Re
nault 16“; cat. B : 2 autoturis
me „Renault 10 Major; Cat. C: 
237 variante, din care prin 
tragere la sorți; 15 autoturis
me (2 
viei 408“, 
2 „Fiat 
dini11 și 
excursii 
excursii 
în numerar a 2.500 lei; Cat. D: 
3.967 premii în numerar a 100 
lei fiecare.

„Renault 16“, 2 „Mosk- 
2 „Skoda 1000 M.B.”, 

850“, 2 „Renault Gor- 
5 „Trabant 601“), 50

In U.R.S.S., 50
în Italia și 122 premii

® Tragerea la sorți a auto
turismelor șl a excursiilor in 
U.R.S.S. și ITALIA oferite la 
concursul special Pronoexpres 
din 7 februarie 1968, va avea 
loc astăzi șimbătă 17 februarie 
a.c., Ia București, în sala din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la orele 16,30.

Programul concursului Pro
nosport nr. 8 din 25 februarie 
1968: I : Atalanta — Roma ; 
II: Cagliari — Mantova; III: 
Fiorentina ■— Bologna; IV: In- 
ternazionale — Varese; V: Ve
rona — Palermo; VI: Laneros
si — Napoli; VII: Sampdoria — 
Brescia; VIII: Spăl — Torino; 
IX: Foggia — Bari; X: Lazio — 
Genoa; XI: Modena — Nova
ra; XII: Pisa — Padova; XIII: 
Venezia — Potenza.

* întrucit Liga italiană de 
Fotbal a hotărît disputarea me
ciului Juventus — Milan, sîm- 
bătă 24 februarie în loc de 
minică 25 februarie a.c., 
fluturași! concursului nr. 8 
25 februarie, pe afișele și
turașii de etapă se înlocuiește 
meciul V: Juventus — Milan 
(din divizia A) cu meciul Ve
rona — Palermo (din divizia B).

du
pe 

din 
Au

JOCUL ECHIPELOR LA FAZELE FIXE
Noianul de 

turul 
divizii 
fotbal, 
la 
la 
și

fa-
lo- 
in- 
ne- 
atît
cit

Ce m-a determinat să scriu 
acest articol ? 
greșeli înregistrate în 
campionatului primei 

la echipele noastre de 
în organizarea jocului 
zele fixe și în special 
riturile libere directe
directe, cînd, din cauza 
respectării unor indicații, 
pentru echipa în apărare 
și pentru echipa care atacă, 
se pot primi goluri gratuit, 
se pot pierde jocuri, turnee, 
cupe și chiar campionate.

Care sînt cauzele greșelilor 
la momentele fixe ale jocu
lui ? (pentru exemplificare 
vom descrie acestea sub for
ma unor faze).

1. în momentul infracțiunii, 
jucătorii au un grad 
de excitabilitate ■,

2. După penalizarea 
țiunii date de fluierul 
lui, echipele au o atitudine 
diametral opusă :a) echipa 
apărare are un moment 
relaxare, datorită faptului 
a înlăturat faza periculoasă 
se conturase ; b) la echipa

manifestă o ușoară 
a excitabilității, pro- 
nereușita acțiunii și, 
de crearea noilor

cei echipa în atac surprinde 
formația în apărare care, fie 
din cauză că n-a luat cele 
mai bune măsuri de organi
zare a „zidului", fie pentru 
că n-a realizat marcarea stric
tă a înaintașilor, ezită sau 
acționează cu o fracțiune de 
secundă mai tîrziu, timp su
ficient pentru a se înscrie un 
gol; b) nereușita echipei în 
atac este legată mai ales de : 
execuția defectuoasă a lovi
turii mingii (greșeală teh
nică), nerespectarea unor prin
cipii stabilite cu întreaga 
echipă Ia antrenamente și — 
în special — de măsurile de

cutarea practică pe teren a 
acestora. Prezentăm cîteva 
exerciții:

1. Concurs pentru toți jucă
torii : care 
forme mai 
20 — cu 
manechin!
repartizarea astfel: 5 lovituri 
la colțul lung și 5 la colțul 
scurt; sau 5 la colțul lung, 
sus, și 5 la colțul scurt, jos 
etc. Se vor folosi diferite dis
tanțe sau unghiuri față de 
poartă, așa cum se petrec lu
crurile în jocurile oficiale.

2. Joc la poartă (înaintarea 
contra apărării) în cadrul că-

reușește să trans- 
multe lovituri din 
„zid”, format din 
sau din jucători ,•

ridicat

infrac- 
arbitru-

în 
de 
că 
ce 
în

momentul în care s-a 
infracțiunea față de 

care mai este de jucat, 
că meciul se dispută 

sau în deplasare, toate 
influențează direct

CUVÎNTUL SPECIALISTULUI

PRONOSTICUL NOSTRU
(Etapa din 18.11.1968)

I. Bologna—Lanerossi
II. Brescia—Mantova

III. Cagliari—Fiorentina
IV. Milan—Internazionale.
V. Napoli—Spăl

VI. Roma—Sampdoria 
VII. Torino—Juvențus 

VIII. Varese—Atalanta
IX. Barl—Catania
X. Genoa—Catanzaro

XI. Padova—Palermo 
XH. Reggina—Verona 

XIII. Potenza—Foggia

1
1
x
2
1
1
X
1
1
X 
X 
X 
X

și

petăril unor asemenea fapte. 
După cum și colegiul de arbitri 
din Craiova ar putea să încre
dințeze conducerea jocurilor 
unor oameni exigențl, care să 
nu tolereze nici un act de indis
ciplină pe terenurile da fotbal.

★
Gîndindu-se, probabil, la 

efectul pe care îl au caricatu
rile pe temă sportivă, tova
rășul Vasile Felecanu din Iași 
ne sugerează apariția lor mal 
frecventă în ziar, eventual 
în fiecare zi. Sugestia citito
rului ieșean corespunde, de 
fapt, și intențiilor noastre. 
Deși nu vom putea asigura 
apariția lor zilnică, caricatu
rile pe temă sportivă își vor 
găsi mai des loc 
ziarului nostru.

★
Impresionați de 

Jocurile Olimpice

După cum s-a anunțat în 
ziarul nostru, cu prilejul re
centelor campionate interna
ționale de tenis de masă ale 
României a avut loc sărbăto
rirea maestrelor emerite ale 
sportului Ella Constantinescu 
și Geta Pitică, precum și a 
maestrului sportului Gheorghe 
Cobîrzan, care s-au retras din 
activitatea competițională. 
Martor la această festivitate, 
tovarășul Tiberiu Iorgulescu 
din București, Aleea Motas 
nr. 21 b, face unele observalii 
judicioase cu privire la des
fășurarea ei, pe care le com
pletează - cu cîteva prețioase 
sugestii pentru viitor. Dintre 
acestea din urmă, reține în
deosebi atenția propunerea ca 
la viitoarele campionate inter
naționale de tenis de masă 
ale României, întrecerile di
feritelor probe să fie dotate 
cu cite o cupă, care să poarte 
numele celor ce prin perfor
manțele lor au adus glorie 
sportului românesc (de pildă, 
la proba de simplu femei șă 
fie pusă în joc „Cupa Ella 
Constantinescu"). Ar fi bine 
ca federația de specialitate să 
ia în discuție această sugestie.

★
Inspirîndu-se, probabil, din 

practica existentă în alte ramuri 
de activitate, tovarășul Ion Ghî- 
nescu din comuna Boteni, raionul 
Muscel, propune ca toți fotba
liștii din diviziile A, B și C să 
posede cîte un carnet cu mai 
multe taloane. La fiecare abatere 
săvîrșită pe terenul de sport sau 
chiar în afara lui, Comisia de 
disciplină a F.R.F. să rețină 
(după gravitatea faptei) unul sau 
două taloane. în cazul cînd se 
ajunge la reținerea tuturor ta
loanelor, fotbalistul respectiv să 
piardă dreptul de joc în catego
ria în care activase pînă atunci, 
retrogradînd în categoria imediat 
inferioară.

Propunerea cititorului nostru 
nu este lipsită de interes, dar 
asupra aplicabilității sale se pot 
duce încă multe discuții. în orice 
caz, faptul că iubitorii sportului 
cu balonul rotund (așa cum se 
vede și din lectura celeilalte ru
brici săptămînale a ziarului nos
tru, „Tribuna cititorilor”) vin cu 
asemenea sugestii și propuneri 
care au ca scop să ajute, pe 
toate căile, la îmbunătățirea ac
tivității fotbalistice, este cît se 
poate de remarcabil.

★
Tovarășul Constantin Munteanu 

din Craiova, str. Brîndușa nr. 13, 
ne aduce la cunoștință că în 
timpul meciului amical de fotbal 
dintre echipa locală Universita
tea și Petrolul Ploiești jucătorul 
luhas a comis un gest nesportiv 
asupra lui Martinovici, care a 
constituit semnalul unor inci
dente între jucătorii celor două 
formații, petrecute sub privirile 
impasibile ale arbitrului craio- 
vean Hecher.

Este, desigur, neplăcut să aflăm 
că pînă și atmosfera unei între
ceri amicale este viciată de com
portarea nesportivă a unor jucă
tori, care au să-și plătească cine 
știe ce polițe mai vechi. Credem, 
însă, că conducerile celor două 
echipe vor lua măsurile care se 
impun pentru preîntîmpinarea re-

în paginile

evoluția la 
_______ ______ ,___ a concuren
tei Beatrice Huștiu, mai mulți 
cititori, printre care Nicolae 
Țipa din Constanța, Aleea 
Stejarului 3, blocul G3, apt. 
76, și Vasile Alexe din Tg. 
Ocna, str. Petru Rareș nr.: 1, 
ne solicită cîteva informații 
privind-o pe micuța patina
toare. Iată-le : Beatrice Huștiu 
practică patinajul de la vîrsta 
de 5 ani ; primul ei antrenor 
(care a și descoperit-o) a fost 
Gh. Roncea de la clubul Con
structorul ; trecînd apoi la 
clubul Dinamo București, 
Huștiu s-a pregătit pînă anul 
trecut sub îndrumarea antre
norului Bela Horosz, iar de 
atunci ’ sub aceea a antrenoru
lui Victor Neagu; 1 se poate 
scrie pe adresa clubului Di
namo Bucuraști, șoseaua Ștefan 
cel Mare 9.

★
Un cititor din București, Nico

lae Frunză, str. Doamna Ghica 
39, raionul 1 Mai, face propune
rea ca toate partidele programate 
duminica în divizia A de fotbal 
să fie filmate și apoi proiectate, 
în cursul săptămînii viitoare, p<‘ 
ecranele unor cinematografe din 
Capitală și din alte mari orașe 
ale țării.

în ceea ce ne privește, ne în
doim de succesul și utilitatea a- 
cestei acțiuni. Nu credem că se 
vor găsi mulți amatori care să 
se înghesuie să vizioneze timp 
de 9G de minute un meci oarecare 
(fie și de divizia A) ce a avut loc 
cu cîteva zile în urmă. Cu atît 
mai mult cu cît calitatea acestor 
partide lasă deseori de dorit.

I. MITROFAN

diferitelor combinații Ia mo
mentele fixe.

Ce este important în execu
tarea practică a acestor lovi
turi sau combinații la momen
tele fixe ale jocului?

1. Mai întîi, precizia
repeziciunea în organizarea 
loviturii, pentru a găsi echipa 
în apărare nepregătită;

2. Jucătorii își iau pozițiile 
inițiale pentru ca, 
nuare, prin mișcări 
și schimburi de 
ajungă în pozițiile 
mai avantajoase;

3. Executarea loviturii 
recte sau indirecte, după 
apreciază cel care 

lovitura, în funcție 
plasarea jucătorilor.

4. Dacă acțiunea a 
tată,;, se caută ca prin viteza 
maximă a tuturor jucătorilor 
să se oprească contra-atacul 
sau să se întîrzie cît mai mult 
mișcările adversarului în 
scopul organizării apărării, 
pentru crearea superiorității 
numerice în

5. Fiecare execuție 
repeta pînă la sincronizarea 
perfectă a celui care execută 
lovitura cu mișcarea celor
lalți coechipieri.

6. Pentru .aceeași lovitură 
la momentele fixe (de la 16— 
18—20—35 m, corner, lovi
tură directă etc) se pot pre
găti combinații diverse în 
funcție de starea terenului.

în concluzie, considerăm că 
momentele fixe 
trebuie să 
antrenamente ca 
aspecte ale jocului.

Victor STANCULESCU 
antrenor la clubul Rapid

în contl- 
înșelătoare 
locuri, 
finale

Să 
cele

dl- 
cum 

execută 
de am

fost ra-

defensivă.
se vacontracarare luate de către 

echipa în apărare.
5. Momentul acesta este cel 

mai important, întrucît dacă 
nu se marchează gol, echipa 
care n-a reușit acest lucru 
va avea aceeași stare psihică 
pe care a avut-o cu un minut 
mai devreme echipa în apă
rare.

Schimbarea psihologică a 
situației poate influența des
fășurarea și rezultatul fazei 
următoare : un contraatac, or
ganizat cu pase lungi pe di
recția porții și în mare viteză, 
se poate încheia deseori cu 
înscrierea unui gol.

Iată probleme ale fotbalului 
actual create de organizarea 
jocului la momentele fixe, la 
fel de importante ca și cele
lalte momente ale meciului. 
De aceea, este necesar ca 
toate antrenamentele să cu
prindă scheme 
pentru aceste 
jocului.
este necesar să fie explicată 
la tabla tactică, pînă cînd 
jucătorii și-au format repre
zentări mintale corecte ale 
exercițiului, cu stabilirea sar
cinilor care revin fiecărui ju
cător. Apoi, se trece la exe-

si mi-

temă,
ace-

P.S. Următorii cititori vor să 
corespondeze cu alțl amatori de 
sport ■ Dorel Ponoran, comuna 
Dudești-Noi, raionul Timișoara 
(teme diverse). Ion Băloi, str. N. 
Bălcescu 19, Calafat, reg. Oltenia 
(despre echipa de fotbal Steaua), 
Dumitru Sirbu, Intrarea Veseliei 
6, raionul Lenin — București 
(despre echipa de fotbal Rapid), 
Leonard Zeleș, str. Șiretului 72 
— Buzău (despre echipa de fot
bal Petrolul Ploiești), Marian 
Preda, str. Matei Ambrozie 45, 
raionul T. Vladimirescu — Bucu
rești (despre echipele de fotbal 
Progresul Buc. și F.C. Argeș).

ale jocului 
fie pregătite în 

și celelalte

ruia, alternativ, se poate exe
cuta :

— pentru atac: apărătorii 
sînt. pe rînd, pasivi, semi- 
activi și activi, așa cum apar 
în joc.,-.

— pentru apărare: înainta
șii sînt dirijați de la condiții 
ușoare pînă la condițiile 
iare jocului;

3. Jocuri „școală", cu 
între două echipe ale
luiași colectiv, combinîndu-se, 
spre exemplu, înaintarea echi
pei de bază c.u apărarea echi
pei de juniori sau de re
zervă și înaintarea echipei 
de juniori cu apărarea echipei 
de bază, în așa fel încît să 
se poată executa toate exer
cițiile concepute și organizate 
de antrenor.

Se mai pot încerca și alte 
variante, ca de pildă : a) echi
pele joacă normal, 11 la 11, 
dar acțiunile se desfășoară nu
mai de la înaintași spre apă
rători, de la 30 m de poartă : 
b) echipele joacă normal, dar 
loviturile impuse de antrenor 
sau de arbitru (este vorba 
numai de jocurile „școală” 
sau de pregătire), se pot re
peta de mai multe ori pentru 
învățarea perfecționarea

!
I
I

de premii: 1 115 988 I
a- I

33
13

88
26 măsurile pen- 

acțiunilor ad-

66 31
48 23

Fond 
Iei.

Tragerea
vea loc 
1968 în București.

jocului, con-

45 7
70 21

este necesar 
să 

și exerciții 
momente ale 

Fiecare combinație a- 
sa

următoare va 
vineri 23 februarie

LOTO DIN 16 FEBRUARIE 
1968

ROY CONTINUĂ!

IN COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET IELEX • RADIO • TELEFONîntreceri cicliste

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS
AUTOMOBILISTUL scoțian Jim 
Clark, la ora actuală cel mal bun 
pilot de formula I a cîștigat (pe 
Lotus Ford) cursa de la Brisbane, 
întrecînd detașat pe Graham Hill 
și Piers Courage.

ECHIPA DE FOTBAL Vorwărts 
Berlin șl-a încheiat turneul în 
Irak, jucînd Ia Bagdad cu Selec
ționata armatei irakiene. Oaspeții 
au cîștigat cu 3—1 (1—1).

atac se 
creștere 
dusă de 
totodată,
situații în vederea continuării 
atacului.

Condițiile de desfășurare: 
miza meciului, evoluția jocu
lui, 
comis
timpul 
faptul 
acasă 
acestea
buna organizare a echipelor 
la fazele fixe.

,3. Momentele pregătitoare 
executării loviturii, care sînt 
de ordinul secundelor (10— 
15—20): a) echipa în atac se 
pregătește pentru organizarea 
loviturii și a combinațiilor le
gate de aceasta ; b) echipa în 
apărare ia toate 
tru a răspunde 
versarului.

4. Tensiunea 
centrarea psihică a jucătorilor 
cresc brusc în momentul des
fășurării loviturii: a) de obi-

Cunoscutul jucător 
stralian de tenis 
EMERSON nu va trece la 
profesionism. El și-a afir
mat această hotărîre, 
nunțînd participarea 
la turneul de amatori ce 
va avea loc între 25 și 39 
martie Ia Madison Square 
Garden — -
același 
respins 
deveni 
i le-au 
Charles Dixon șl 
Mecoll.

Foto : KEYSTONE

din New York. în 
timp, Emerson a 
propunerile de a 

profesionist pe care 
făcut impresarii 

George

• Etapa a 7-a a Turului ci
clist al Cubei, Camaguey — Cie
go de Avila (110 km), a revenit 
polonezului Raymond Osinski 
in 2h 28:04. In clasamentul ge
neral conduce mexicanul Heri- 
berto Diaz, secondat la 2:03 de 
cubanezul Raul Vasquez.

• Cursa ciclistă internațio
nală desfășurată în orașul Lai- 
gueglia a revenit la sprint ita
lianului Michele Dancelli (din 
echipa Pepsi-Cola), cronometrat 
pe distanța de 158 kilometri cu 
timpul de 
următoare 
Armani și 
dam.

in sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni'1 
la baschet (masculin), jucînd 
pe teren propriu, echipa Real 
Madrid a întrecut cu scorul de 
64—54 (26—28) formația Mac- 
cabi Tel Aviv.

In „Cupa cupelor" la baschet 
(masculin), intr-un meci dispu
tat la Lyon, echipa franceză 
Villeurbanne a învins cu 88-73 
(44-31) formația italiană Ignis 
Varese.

TAKESHI FUJI, campion mon
dial profesionist la cat. semi- 
ușoară, l-a învins prin k.o. în re
priza a Il-a pe filipinezul Jonny 
Williams.

MECI INTERNAȚIONAL'
BOX la Cardiff : Țara Galilor — 
Cehoslovacia 6—14.

PE TEREN ACOPERIT ALE S.U.A
4h 13:58. Pe locurile 
s-au clasat Luciano 
belgianul Leo Duyn-

Bora lovanovici învinge la mare luptă pe Sangster

RITA

NEW YORK, 16 (Agerpres). 
— La Salisbury au continuat 
întrecerile campionatelor inter-

SCHMIDT CONFIRMA...
Tînăra săritoare în înălțime din R.D.G. a realizat 1,83 m în sală

In cadrul cori
de sală desfă- 

reprezentanta 
Rita Schmidt 

ani) a stabilit

RIGA, 16. — 
cursului atletic 
șțjrat la Riga, 
R.D. Germane, 
(în virstă de 17
cea mai bună performanță mon
dială a anului la săritura în 
înălțime cu 1,83 m.

Alte rezultate : înălțime băr
bați — R. Hubner (Cehoslo
vacia) 2,18 m; triplu salt — 
Zoltan Zifra (Ungaria) 15,63 m; 
greutate femei — Iudit Bog- 
nar (Ungaria) 16.37 m; 800 m 
femei — Hoffman (Canada) 
2:19,6.

naționale de tenis pe teren 
coperit ale S.U.A.

în cel mai disputat meci din 
turul doi al probei de simplu 
masculin s-au întîlnit iugosla
vul Bora lovanovici și englezul 
Mike Sangster. A învins Iova- 
novici cu 21—19, 6—1. O victo
rie surprinzătoare a obținut tî- 
nărul jucător american 
Estep, în virstă de 18 ani, 
a dispus cu 6—3, 7—5 de 
niolul Luis Arilla.

Alte rezultate : Osuna 
xic) — Nealy (SUA) 7—5, 
Riessen (SUA) — Franulovici 
(Iugoslavia) 6—1, 6—1.

DISPUTAT LA PARIS, meciul 
de Judo dintre selecționatele 
Franței și Belgiei s-a încheiat cu 
scorul de 7—2 în favoarea gazde
lor. HOCHEIȘTII CANADIENI VOR JUCA LA BUCUREȘTI

a-

Mike
care
spa-

IN TURNEUL HEXAGONAL DE 
FOTBAL de la Ciudad de Me
xico, Ferencvaros Budapesta a în
vins cu 2—0 (1—0) formația mexi
cană Jalisco.

TURUL SARDINIEI, cursă 
etape care deschide sezonul 
ternațional de ciclism, va i 
loc între 24 februarie 
tie, pe un traseu de 1 131 km în 
șase etape. Printre participanți : 
Merckx, Bracke, Pingeon, Gi- 
mondi, Dancelli și Adorni.

pe 
ln- 

avea 
1 mar-

INTILNIREA INTERNAȚIONALĂ 
DE ATLETISM pe teren acoperit 
dintre selecționatele masculine 
ale R.F.G. și Spaniei s-a înche
iat cu scorul de 66—41 în favoa
rea sportivilor vest-germani.

După cum s-a anunțat, campionatul, mondial de 
hochei pe gheață se va desfășura în 1969 după o 
formulă nouă. Grupa A, în Cehoslovacia, cu șase 
echipe, iar grupele B și C în Iugoslavia.

în cursul zilei de joi s-a discutat în cadrul unei 
ședințe restrînse a comitetului director a L.I.H.G. 
datele și amănuntele de desfășurare a acestor 
întreceri, în noua lor formulă. Partidele din ca
drul grupei A se vor desfășura la Bratislava (tu
rul) și la Praga (returul), între 15 și 30 martie.

Meciurile din grupa B sînt programate în- 
rioada 28 februarie și 9 martie la Ljubljana, 
cele din grupa C la Skopje, începînd din 24 
bruarie.

în legătura cu ediția campionatului mondial 
1970 comitetul director al L.I.H.G. a stabilit că 
grupa A va avea loc în Canada (de la 16 martie), 
iar grupele B și C vor avea loc la București și, 
respectiv, la Brașov. Pentru pregătirea unora

pe- 
iar 
fe-

din

dintre condițiile de desfășurare a viitoarelor în
treceri ale C.M. din 1970, în vara aceasta va sosi 
în țara noastră dl. Hauser pentru a conduce un 
curs de pregătire a arbitrilor români. Cu acest 
prilej se vor face și proiectil de filme și diapo
zitive. Este probabil ca la acest curs să asiste și 
dl. Ahearne, președintele Ligii internaționale de 
hochei pe gheață.

Tot în ședința de joi, comitetul director al L.I.H.G. 
a decernat insigna de membru oficial al forului 
internațional hocheistie secretarului general al 
F.R.H.P., tov. Vasile Militaru.

în cadrul unei discuții avute cu reprezentanții 
federației canadiene de specialitate s-a stabilit ca 
în următorul sezon competițional (1968—69).o echi
pă canadiană să vină în România, pentru două 
meciuri. Este vorba de formația cîștigătoare a 
„Cupei Allen11, cea care va reprezenta Canada la 
viitoarea ediție a Campionatelor mondiale.



CAMPIONI OLIMPICI

QUARTETUL CU SUFLU INEPUIZABIL

CIND MECANISMUL SE DEFECTEAZĂ
Interviu cu

de hochei din Canada FEMEI, 3x5 KM (16.11)

MARELE OUTSIDER

BARBAȚI, 1500 M (16.11)

(Urmare din pag. 1)
■

înaintea ultime-

at-
loc, în grupaavut

O PATINAJ VITEZĂ

Q SLALOM1
1
1
2
3
4
6
6

43—10
28—10
31—15
21—16
16—22
22—27

9—37
11—44

5
5
5
4
3
2
0
0

ce repre- 
a Canadei 
meciul cu 
lingă ușa

Jocks, 
succes 
loc.

Matusevici
9. Petrus 

2:06,3 ; 10.
(Suedia)

PENTRU SLA- 
SPECIAL

federației

conditiilor 
defavorabile

la cam-
Ci as-

și cobo-

AMÎNAREA CURSELOR DE 
CLASIFICARE 

LOMUL

campioană națio- 
anul trecut, cînd 

locul VII 
mondiale.

slabă a celor doi frați 
și a fundașilor. Din acest 
eficacitatea jocului s-a 
Și nu numai atit. In

1. U.R.S.S.
2. Canada
3. Cehoslovacia
4. Suedia
5. Finlanda
6. S.U.A.
7. R.F.G.
8. R.D.G.

dl. JOOKS, președintele

Cîteva clipe după 
zentativa de hochei 
încheiase victorioasă 
selecționata Suediei,
de la cabina jucătorilor de pes
te ocean un om surîdea fericit, 
încercînd să-și aprindă pipa. 
Era o veche cunoștință a 
noastră, dl. JOOKS, președin
tele federației de specialitate 
din Canada. Era totodată și un 
bun prieten al hocheiului româ
nesc, deoarece a urmărit — și 
apreciat — în ultimii ani evo
luția jucătorilor noștri.

— In bogatul dv. program ați 
găsit și puțin timp pentru a 
vedea vreunul din jocurile e- 
chipei române ?

— I-am văzut 
evoluînd în trei 
R.F.G., Japonia și

pe români 
partide : cu 
Norvegia.

— Care sînt impresiile dv. ?
— Ca să fiu sincer echipa 

României m-a dezamăgit oare
cum. Ultima dată cind am asis
tat la o partidă jucată de ho- 
clieiștii dv. a fost in decembrie 
anul trecut la Winnipeg, unde, 
în fața primei noastre selecțio
nate, au evoluat excelent cule- 
gînd aprecieri dintre cele mai 
frumoase.

— Acum în schimb...
— Da. Acum echipa română 

este parcă alta. M-a surprins 
forma 
Szabo 
motiv 
redus.
treaga evoluție a formației 3 
fost afectată cred de acest

7000 de cocoși

..necomeștibili

Comi- 
a co- 
cocoși.
că la

Recent s-a aflat că 
tetul olimpic francez 
mandat 7 000 de... 
Toți am crezut deci,
banchetul de închidere se 
va servi la masă friptură de 
cocoș. Ne-am înșelat însă. 
Era vorba de 7 000 de... in
signe cu cocoșul galic, ne
cesare unor obligații pro
tocolare Ia Jocurile Olimpi
ce de iarnă și de vară.

..Artiștii gheții" nu ne-au deza
măgit nici la ultima lor apariție 
de concurs. Seara, tribunele ar
hipline de la „Stade de glace",

iiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnimiitiiiiinniiiniiiiiiiniiiiiininniiinnitiiiiiiitiiiniiiiiiiiii!.

Cronici și comentarii 
de la trimișii noștri speciali 

Emanuel VALERIU. Călin ANTONESCU 
si Dumitru STĂNCULESCU

^înninininiiniiiiiniiiînnnnnnniHiniiiiiiuiii iiininiiinn mnoiiiiiiimmiiiiiiiiiinmnir

lucru, ca și de accidentarea 
simpaticului dr. Biro. Cind la 
un mecanism bine pus la punct 
se defectează două piese...

— Firește. Ce alte impresii 
mai puteți comunica cititorilor 
noștri ?

— Sint convins că jucătorii 
români nu au încă — deși acest 
lucru poate părea curios — ex
periența participării la marile 
competiții internaționale. De 
pildă, în meciul cu Norvegia ei 
au pierdut pentru că nu au 
știut să folosească și alte mij' 
loace decît cele tehnice sau 
tactice pentru a întirzia jocul, 
pentru a împiedica adversarul 
să joace cursiv.

— Ce credeți despre evoluția 
hocheiului pe plan mondial ? 
Va căpăta cale liberă jocul dur, 
obstructionist ?

— Un timp și eu am crezut 
așa ceva. Dar m-am temut de
geaba. O dată cu preocuparea 
pentru forță, a crescut, la ma
joritatea echipelor, și interesul 
pentru creșterea vitezei in joc. 
Și, după cum vedeți, atunci 
cind se acționează rapid nu se 
mai poate juca dur sau ob
structionist. O asemenea ten
dință iese imediat in evidență 
și are toate șansele de a fi 
sancționată de arbitri.

— Canada și România orga
nizează în comun, în anul 1970, 
campionatul mondial. In țara 
dv. va avea loc grupa A. Pu
teți să ne dați unele amănun
te ?

— Prea multe lucruri nu vă 
pot spune. Întrecerile din grupa 
A, care acum se dispută tur- 
retur, vor fi găzduite de orașele 
Montreal și Winnipeg.

Am mulțumit d-lui, 
urind echipei canadiene 
în lupta pentru primul

1. NORVEGIA (Aufless, 
Enger, Moerdre) 57:30,0 ; 2. 
Suedia (Strandberg, Gus- 
taisson, Martinsson) 57:51,0; 
3. U.R.S.S. (Kolcina, Aciki- 
na, Kulakova) 58:13,6 ; 4.
Finlanda 58:45,1 ; 5. Polonia 
59:04,7; 6. R.D.G. 59:33,9; 
7. R.F.G. lh01:49,3; 8. Bul
garia lh05:35,7.

Aproape două minute despart ștafeta victorioasă a biat- 
loniștilor sovietici de cea de a doua clasată, echipa nor
vegiană. Sint rodul unui efort susținut al celor patra 
schiori care au adus delegației U.R.S.S. cea de a *Țela 
medalie de aur. Primul schimb aparține celui mai tînăr 
din formație — Aleksandr Tihonov, 21 de ani. Tîmplarul 
din Novosibirsk s-a lăcut remarcat anul trecut la campiona
tele unionale de juniori, continuincl cu timpuri tot mai 
bune in actualul sezon. O confirmare strălucită. Al doilea, 
prolesoiul de școală medie Nikolai Puzanov, este — prin 
contrast — un nume consacrat. Participant la Innsbruck 
(locul X) și la campionatul mondial 1967 (locul II). Vete
ranul echipei, inginerul constructor Viktor Mamatov (31 
de ani), campionul mondial de biatlon din 1967. In fine, 
ștafeta a lost dusă spre victorie de Vladimir Gundarțev, 24 
de ani, biatlonist și alergător de ștafetă cu mari perspec
tive. Un quartet de campioni ai suflului inepuizabil.

Cine va fi noua campioană olimpică ?
puncte, ele vor fi departajate 
de golaverajul general.

Ieri după-amiază, Finlanda a 
întrecut R. F. a Germaniei cu 
4—1 (2—1, 1—0, 1—0). Iată 
clasamentele 
lor meciuri:

întrucît nu este exclusă po
sibilitatea ca două și chiar 
trei formații să se afle la sfîr- 
șitul turneului cu același nu
măr de puncte, vă reamintim 
care sînt criteriile de depar
tajare în turneul olimpic :

a) cind două echipe sînt la 
egalitate de puncte contează 
în primul rînd victoria direc
tă ; b) cînd trei formații au 
acumulat același număr de

0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o

Aseară a
B, meciul dintre reprezentati
vele României și Iugoslaviei. 
Partida a fost cîștigată de ho- 
cheiștii iugoslavi cu scorul de 
9—5 (5-3, 1—1,

și-au reținut cu greu entuzias
mul în timpul evoluțiilor, cu a- 
devărat splendide, ale celor care 
dădeau asaltul decisiv medaliilor 
olimpice, în competiția mascu
lină de patinaj artistic.

A cîștlgat reprezentantul Aus
triei, W. Schwartz (1902,7 p), care 
a prezentat un program de fi
guri libere presărat cu elemente 
de mare dificultate tehnică, me- 
rltînd din plin aplauzele publi
cului și notele 
5,78) primite din 
nouă arbitri.

Dar și învinșii
lui campion olimpic au meritul 
unor evoluții spectaculoase. Foar
te aproplați ca valoare, la fel 
ca în timpul întrecerii la figu
rile Impuse, el rămîn departa
jați la diferențe mici de punctaj 
șl după proba liberelor. După 
Schwartz se clasează, în ordine, 
americanul Tim Wood (1899,0 p), 
austriacul E. Danzer (1873,0 p) șl 
francezul P. Pera (1864,5 p).

încheiate întrecerile patinato
rilor artistici, 
bun definitiv 
noblez, avînd 
te însemnată
tlvității de închidere, duminică.

ridicate (media 
partea celor

direcți ai nou-

ei 
de
de 
în

nu-și iau rămas 
la publicul gre- 
susținut o par- 
programul fes-

1. CORNELIUS VERKERK 
(OLANDA) 2:03,4 (record 
olimpic) — campion olim
pic ; 2. Ard Schenk (Olan
da) și Ivar Erikssen (Nor
vegia) 2:05,0 ; 4. Magne
Thomassen (Norvegia) 
2:05,1; 5. Bjorn Tveter
(Norvegia) și Jonny Hoeglin 
(Suedia) 2:05,2; 7. Sten
Stiansen (Norvegia) 2:05,5 ; 
8. Eduard 
(U.R.S.S.) 2:06,1, 
Nottet 
Orjăn 
2:07,0 ; 
cenko
Valeri 
Ants 
2:07,2.

FATĂ CU SĂNIUȚĂ
Cine crede că viteza în 

probele de bob și săniuțe 
se obține prin intermediul 
gabaritului și al... kilogra
melor, va fi dezamăgit ci
tind fișa personală a cam
pioanei olimpice Erica Le
chner. Italianca — 20 de 
ani — măsoară doar 1,61 m 
și cîntărește 57 kg. O fată 
ca toate fetele... Este origi
nară din Maranza (Bolzano), 
a devenit 
nală abia 
a obținut 
pionatele
censiune rapidă, ca 
rîrile ei pe pirtia de gheață.

(Olanda)
Sandler

11. Aleksandr Kir- 
(U.R.S.S.) 2:07,1 12.
Kaplan (U.R.S.S.) și
Antson (U.R.S.S.)

re-
li-

O coincidență face ca și 
campionul olimpic la săniu
țe, austriacul Manfred 
Schmidt, să fie posesorul 
aceleiași performanțe la ul
tima ediție a mondialelor, 
de anul trecut — locul VII. 
Lăcătușul din Liezen (Tiro- 
lul de sud) nu figura pe 
lista favoriților. Cîștigînd 
însă prima manșă a între
cerilor, clasindu-se apoi al 
3-lea și al 2-lea, în urmă
toarele, el s-a dovedit mai 
constant decît adversarii săi 
din echipa R.D.G., Kohler și 
Bonsack. O medalie de aur 
nesperată pentru delegația 
austriacă !

MICUL „KEES" SE RĂZBUNĂ...
Revanșa lui Verkerk n-a rămas o simplă promisiune... 

In proba in care de atîtea ori se arătgse cel mai rapid, 
în proba „lui", acea distanță medie ce stă între sprint și 
fond, cerînd patinatorului deopotrivă calități de vitezist și 
rezistență deosebită, Cornelius „Kees" Verkerk nu și-a ratat 
șansa. „Olandezul zburător" (al cîtelea ?...) devine cam
pion olimpic la 1500 m, reinnoindu-și totodată recordul 
mondial care îi certifica și piuă acum supremația. Să nu 
uităm, la Innsbruck, era medaliat cu argint la această pro
bă. Reabilitarea marelui campion, decimat de adversari la 
recentele europene de la Oslo,, este totală.

Verkerk, originar din Maasdam, este o apariție aproape 
bizară pe inelul de gheață. Acolo unde se cere fuleu lung, 
alură, el se prezintă cu o statură sub-medie: 1,70 m. „Mi
cul" Verkerk a devenit de mult un subiect căutat pentru 
fotoreporteri, cărora le oferă contrastul uimitor față de 
uriașii rămași in urmă pe pistă. De meserie este ospătar la 
o cafenea. Firește, nu-și lasă niciodată clienții să aștepte 
prea mult...

tratați la 
sau spi- 
circuitul

30— 7
21—10
13—12
22—23
12—27

săniuțele, 
că sămu- 
sport pen-

un stana 
țintește in 

olimpice, 
dl. Brunda-

Din cauza 
mosferice 
ceața extrem de densă 
ducea vizibilitatea sub
mita de siguranță — juriul 
probei masculine de slalom 
special a decis amînarea 
curselor de clasificare pen
tru sîmbătă.

sporturile
per

3—1).

cu care patinează Și în general 
drăgălășenia cu care se compor
tă. A cucerit pe toți spectatorii I

— Nici nu încape îndoială, Ro
mânia a făcut un prim pas în 
această direcție. Trebuie să con
tinuați, altfel rezultatele bune 
vor apare niciodată. Să vii

— Ca să joc 
principal ? — 
puns Calmat.

— Sigur.

— Oricum, participarea ei 
la aceste Jocuri ii va folosi 1

— Dar nu și pe toți arbi
trii...

orice 
caz mai repede ajungi 
d-ta actor decît eu 
patinator, a încheiat

1. Iugoslavia
2. Japonia
3. Norvegia
4. România
5. Austria
6. Franța

de tir la... mireasă șl 
terminind cu minia
turalele automobile e- 
lectrice. Cel mai asal 
tat este 
unde se 
cercurile 
Noroc că
ge nu este amator de 
distracții...

„TREBUIE SA CONTINUAȚI
N-ai cum sa lupți cu ceața... Jean-Claude Killy șl Bill Kidd privesc dezamă
giți spre pirtia de slalom, în care porțile dispar pe rind sub perdeaua deasă 

amină !de abur ce urcă din văi. Cursa se

Sub cupola arcuită în patru 
părți, ca o imensă floare de be
ton cu patru petale, a lui „Stade 
de glace" răsună aplauzele adre
sate fermecătoarelor artiste ale 
gheții, patinatoarele care se în
trec pentru titlul de campioană 
olimpică. In tribunele înțesate de 
lume cei mai atenți spectatori 
sînt antrenorii, oficialii, ca și 
spo'rtlvele care și-au terminat 
evoluția sau așteaptă rîndul să 
apară în lumina reflectoarelor, 
înarmați cu creioane și carnete, 
ei sînt numai ochi șl urechi. 
Suita de cifre, notele arbitrilor, 
rostite cu un glas impersonal de 
crainic reprezintă de fapt niște 
verdicte, cu ample semnificații 
pentru acești oameni.

Lingă noi, Jacqueline Vaude
crane este gata să ne asculte în
trebările. Știm că am ales rău 
momentul, dar insistăm. Merită 
să fii chiar mai mult decît insis
tent cînd ai alături pe antrenoa- 
rea lui Jacqueline du Bief, a lui 
Alăin Giletti și Alain calmat — 
vechi glorii ale patinajului artis
tic mondial - și care acum în
drumă pașii tinerei speranțe a 
Franței, Patrick Pera.

Cu îngăduința d-nei Vaude
crane, deschidem... focul.

— Ce apreciațl mai mult în 
patinajul artistic : aspectul 
strict spectacular sau cel pur 
sportiv 7

— Una fără alta nu se poate, 
nu ? Totuși, temperamental sînt 
atrasă de spectacol. Ador îmbi-

afirmă JACQUELINE VAUDECRANE, celebra antrenoare
franceză de patinaj artistic

narea de grație, ritm, frumusețe 
și curaj a spectacolului pe ghea
ță. Și apoi, gîndiți-vă, ce ar în
semna patinajul artistic dacă în
trecerile s-ar limita numai la 
probele impuse ? Ar fi ceva ab
surd...

— De acord. Acum o între
bare privind viitorul. Vă rog 
să-mi spuneți care sînt Sa- 
voriții dv. pentru viitoarele 
ediții ale Jocurilor Olimpice ?

— Interesantă întrebare. Mă o- 
bligați să privesc concurența de 
azi cu alti ochi.

— Chiar acest lucru l-am 
urmărit...

— Ca să fiu sinceră, cred că 
americanii și sportivii din țările 
din estul Europei se vor detașa 
intr-un viitor apropiat. De alt
fel, au început s-o facă încă ăe 
pe acum. Explicația nu-i greu 
de găsit. Peste ocean există su
ficient oameni cu stare, care do
resc să facă din copilul lor un 
mare campion și pentru aceasta 
plătesc, destul de mult, chiria 
patinoarelor, salariile unor an
trenori renumiți si echipamentul

care este, totuși, costisitor. Nu 
mai vorbesc de numeroasele de
plasări la diferitele concursuri pe 
care alte federații nu le pot su
porta din bugetul lor. tn țările 
est-europene 
de aceasta, 
la dispoziție 
deci condiții 
gătire. Intre ...
tinajul artistic din Franța, Ita
lia, Elveția și alte țări cu tradi
ție in acest sport gravitează, ln- 
cercînd să exploateze la ma'xl-

— Arbitrii sînt totdeauna se
veri. Mai ales că, să recunoaș
tem, lui Beatrice îi lipsește încă 
forța, mișcările el nu au ampli
tudine. Ea este încă mică. Tim
pul și... munca vor trebui să co
recteze aceste defecte.

statui se îngrijește 
Tinerii talentați au 
antrenori și gheață, 
superioare de pre- 
acești doi poli, pa-

rîzînd marele acTor 
al Comediei franceze.

® Și la Grenoble, 
ca în multe alte orașe 
din Franța, există un 
parc de distracții cu 
tot felul de atracții 
începînd cu standurile

to Nw se poate spu
ne că Jocurile Olim
pice de iarnă,nu sint 
aprig disputate. Din
colo de noile recor
duri și de rezultatele 
excepționale, o altă 
cifră confirmă dirze 
nia cu care se luptă 
aci pentru medaliile 
olimpice: numai in 
ziua de 25 februarie, 
93 de sportivi au tre
buit să fie 
infirmeriile 
talele din 
olimpic.

Iată și
care au furnizat 
mai mulți accidentați: 
hocheiul și 
Cine zicea 
tele sînt un 
tru copii ?

® Dialog între cu
noscutul actor fran
cez Georges Chamarat 
și nu mai puțin cu
noscutul 
Calmat, 
medic al 
ceze de

au

PROGRAMUL ZILEI

(după 27 probe)

rămas în 
feminină

u rma 
de șta-

metri
în proba

sportiv Alain 
în prezent 
echipei fran- 
schi.

— Acum cînd ești 
doctor și după ce ai 
dovedit atita siguran-

ță pe gheață, în fața 
a zeci de mii de spec
tatori, nu te tentează 
„Bolnavul închipuit"? 

rolul

Numai cîteva
primelor 8 alergătoare . ...... ...

fetă 3x5 km. Plutonul se menține compact
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

sute de

Barbați, 10 000 m

12,55

Alpe d’Huez

României. Beatrice Huș-

Grupa A Stade de glace
Ei

Călin ANTONESCU

Italia, 
Anglia

Autrans 
ora 9,30—13

Chamrousse 
ora 13—15,30

Echipaje 4 persoane
Manșa II

Maier, Stiansen 
(Norvegia), Nilsson 
(Suedia), Verkerk 
(Olanda)

vă
— Să

inelul de gheață 
ora 9—14

Killy (Franța), Kidd
(S.U.A.), Bruggman
(Elveția)

înaintea unui 
Fotografie reprodusă

18,30
22,20

Japonia 
iugoslavia

— Ați văzut-o _pe reprezen
tanta 
tiu ?

— Da, 
remarcă 
ticipantă

La acest răspuns n-am mai în
drăznit să mai continuăm. Dis
cuția trebuia să se termine aci 
Concursul era în toi și noi abu
zasem de cîteva minute, atît de 
prețioase pentru d-na Jacqueline 
Vaudecrane.

• Clasamentul a fost alcătuit fără proba masculină de patinaj 
artistic

Mantyranta (Finlanda), 
Roenlund (Suedia), 
Gronningen (Norvegia)

ora 11,30 
ora 15 
ora 18,30
ora 22,00
Patin. Municipal
ora 17,45
ora 21,30

R. D.G.—R.F.G.
S. U.A.—Finlanda
Suedia—Cehoslovacia
U.R.S.S.—Canada
Grupa B
Japonia—Franța 
îugosl.—Norvegia

R. D.G.
S. U.A.'............
Cehoslovacia
U.R.S.S..........

40365

Clasamentul (neoficial) pe medalii și puncte
Total 
puncteȚARA AUR ARGINT BRONZ IV V VI

NORVEGIA 5 5 1 4 2 2
U.R.S.S. 3 4 3 3 3 5
OLANDA 3 3 3 — 2 —
FRANȚA 3 3 1 2 2 1

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

SLOVACIA 1 — 1 1 w. 1
R.D.G. — 2 2 1 — 2
ELVEȚIA — 2 2 - 1 —

ROMANIA — - 1 - — —
POLONIA - - — 4 2 1
ANGLIA - - — 1 1 1
UNGARIA — — — - 1

Așteptînd ziua cînd va apare pentru ultima oară la 
Stade de Glace, în cadrul demonstrației de închidere, 
micuța noastră patinatoare Beatrice Huștiu continuă să 
se pregătească cu asiduitate. Iat-o legîndu-și șireturile 

antrenament 
din ziarul „SPORT“-Ziirich

mum un talent sau altul. Impre
sia mea este că în viitor cam
pionii vor fi americani, sovietici, 
cehoslovaci sau din R D.G.

rect pe primele locuri, de la 
but, este actualmente echivalent 
cu o minune. Și în minuni nu 
mai cred nici eu...

O altă întrebare : Cum 
petrecețl timpul liber ?
vă răspund sincer ?
Vă rugăm...
bine, n-am timp liber !

Bărbați, 50 km

Bărbați, special 
Manșa I și II

Tipaial t 1 P. .Informația*, >tt. Brezoiann 23—25.

cum să nu. Cine nu o 
pe cea mai tînără par
ia Jocurile Olimpice ?

Și care este părerea
dv. ? Vă mărturisim că aș
teptăm un verdict sever.

— Vă înșelați. Acum cîteva cli
pe am felicitat-o pentru frumo
sul program de figuri libere pe 
csre l-a executat cu atita brio. 
Mi-a plăcut siguranța ei, grația


