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ȘC.OALA. SPORTIVĂ CON- 
STANȚA — LICEUL

NR. 2 BRAȘOV 10—10 (3—3)

CLASAMENTELE FINALE 
GRUPA A

Fază din meciul Școala sportivă Sibiu—Dinamo București (m), 
încheiat cu victoria sibienilor. Foto : F. BRANDRUP

Hrbaty în min. 46,22) 
mult unor momente de neatenție 
portarului Holmqvist (Ia cel de al doi
lea, pucul a ricoșat din brațul său 
plasă). Ultimele minute au găsit pe ce
hoslovaci în atac, dar... zadarnic.

în ultima partidă a turneului olimpic 
de hochei, decisivă pentru atribuirea

ECHIPĂ O.S.S.

„CUPEI ZIARULUI SPORTUL"

ca și la repriză — ega- 
din

luciditate.. Aceasta a fost — de altfel — 
principala armă a nordicilor, care ori
cum erau ieșiți din cursa pentru me
dalii. Suedezii au acționat calm, dar 
totodată extrem de deciși în apărare, 
contrindu-și adversarii cu regularitate.

Suedia a condus de fiecare dată prin go
lurile realizate de Bengtsson (4,09) și 
Henrlksson (35,40), și a mai avut cîteva 
bune ocazii salvate in extremis de 
Dzurilla. In schimb, golurile formației 
cehoslovace (Golonka în min. 15,29 și 

s-au datorat mai 
ale

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Canada
4. Suedia 

Finlanda 
S.U.A. 
R.F.G.
R.D.G

A doua zl a finalelor „Cupei 
ziarului Sportul" la handbal a 
dat loc la dispute și mai palpi
tante. Intrînd în atmosfera 
trecerilor, jucătorii au făcut 
vada cunoștințelor pe care le 
și-au apărat cu mai multă 
doare șansele șl — grație acestui 
lucru — au reușit rezultate sur
priză. școala sportivă Constanța 
a „remizat” cu Liceul 2 Brașov, 
Școala sportivă Sibiu a învins 
Dinamo București, iar timișorenii 
și mureșenii au mers „cap la 
cap" pînă în finalul meciului.

8—5, 9—6. în repriza a doua se 
restabilește, din nou, egalitatea : 
10—10. Echipele conduc pe rînd. 
dar In final timișorenii, mai ln« 
sistențl, reușesc să înscrie șl să 
încheie partida victorioși. Au mar
cat : S. Teacoiu (5), I, Schmadl 
(3), I. Thoresz (2). M. Bodin (2). 
M. Popa, R. Lassel, D. Dubina și 
L. Buzzi — pentru Șc. sp. Timi
șoara, I, Reman (4), N. Mașca 
(3), K. Nagy (2), S. Nagy (2), 
Fiilop (2), H. Samșudean și M. 
Stef — pentru Șc. sp. Tg. Mu
reș. A arbitrat bine C. Căpățînă 
(Buzău).

FINIȘ DRAMATIC IN TURNEUL DE HOCHEI

P[fflO A 3-a OARA MEDALIA»! EXCELSIOR

Mecl lipsit? de istoric. __
strălucească, bucureștencele 
învins detașat, datorită omogeni
tății și experienței echipei. Au 
marcat : Aurelia Constandache 
(6), Natalia Matache (3), Maria 
Serediuc (2), Paula Anghel, Cris
tina Constantinescu și Gabriela 
Alexandru — pentru Școala spor
tivă 1 București, Rodica Cordoș 
(4), Magda Mathe și Maria Bartha 
— pentru fetărt Tg, Mureș. A ar
bitrat satisfăcător D. Purică (Plo
iești).

ȘCOALA SPORTIVA TIMIȘOA
RA — ȘCOALA SPORTIVA----

MUREȘ ÎS—15 (9—6)

Partidă extrem de disputată, 
palpitantă. Echipele au „mers" 
de la egal la egal pînă la 5—5. 
Apoi, timișorenii s-au distanțat :

TG,

Deși tabela de marca! a indicat 
în final ' , ’ “
îitate, vom spune că echipa 
Constanța ar fi meritat victoria. Ju
nioarele lui Tr. Bucovală au 
mai iuți, mai insistente, au practi
cat un joc spectaculos. Păcat, însă, 
că eforturile jucătoarelor de ctmp, 
conduse de sufletul echipei, Nadire 
Tair, a fost în bună parte anulat 
de forma slabă a portărițel Camelia 
Vrînceanu. Primind goluri parabile, 
fiind în majoritatea timpului neinspi
rată, ea a cat posibilitatea adversa
relor să remonteze.

Brașovencele, nervoase, grăbite să

Hristcche NAUM

(Continuare în pag. a 3 a)

Pasionantă, dramatică chiar, partida 
dintre Cehoslovacia și Suedia, care ar 
fi putut decide pe noua campioană o- 
limplcă, s-a terminat nedecis : 2—2 (1—1, 
0—1, 1—0). Cei peste 10 000 de specta
tori, prezenți aseară în tribunele de la 
Stade de Glace, au urmărit cu sufletul 
Ia gură un joc dinamic, al cărui re
zultat final nu l-am putut afla decît 
la ultimul fluier al arbitrilor.

Cehoslovacii aveau, evident, nevoie 
de o victorie care — urmată de un suc
ces al echipei U.R.S.S. în partida cu 
Canada — le-ar fi adus medaliile de 
aur. Dar echipa Iul Pittner a părut pu
țin obosită după marile eforturi depu
se în meciul anterior. In plus, liocheiș- 
tii cehoslovaci au lăsat impresia că sînt 
covîrșițl de importanța partidei, majo
ritatea acțiunilor lor fiind lipsite de

După excepționala sa cursa pe 10 000 m. care i-a adus meacba de aur 
și un nou record olimpic, patinatorul suedez Jonny Hoeglin este îmbrățișat 
și felicitat de unul dintre învinșii săi, olandezul Verkerk (amănunte în pag. a 4-a)

Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

titlului, s-au întîlnlt echipele U.R.S.S. 
și Canadei. Meciul a început într-un 
ritm debordant, dar, în pofida rapidită
ții fazelor, scorul s-a menținut alb timp 
de 10 minute. Apoi, U.R.S.S. a benefi
ciat timp de 4 minute de superioritate 
numerică (Mott și, apoi O’Shea au 
fost eliminați), dar n-a putut înscrie. 
Le-a venit însă rîndul canadienilor să 
joace cu un om în plus (Zimin a fost 
eliminat) și... lovitură de teatru : Polu- 
panov îl „găsește" pe Firsov, care în
scrie... U.R.S.S. — Canada 1—0 ! Cu a- 
cest scor ia sfîrșit prima repriză.

In repriza a doua ritmul devine infer
nal. Canadienii, în pofida manifestei ho- 
tărîri de a egala, ratează două ocazii 
rarisime prin Huck și Binder. In schimb, 
sovieticii, la un contraatac, majorează 
scorul prin Mișakov : 2—0 !

în ultima parte a jocului, deși cana
dienii atacă dezlănțuit, sovieticii mai 
înscriu prin Starșinov, Zimin și Firsov. 
El termină învingători cu scorul final 
de 5—0 (1—0, 1—0, 3—0) cucerind titlu
rile olimpic, mondial șl european.

Alte rezultate : R. F. a Germaniei 
R. D. Germană 4—2 (1—0, 2—1, 1—1) 
Finlanda — S.U.A. 1—1 (1—1, 0—9, 0—0) 
în grupa A ; Japonia — Franța 6—2 
(0—0. 4—0, 2—2) și Iugoslavia — Norve
gia 3—2 (1—1, 0—0, 2—1) în grupa B.

Italianul Monti întîiul și la bob 4
Echipajul românesc pe

persoane
locul IV

Handbal internațional

MECIUL FEMININ ROMÂNIA
Ia „Floreasea“

SUEDIA

mondial 
toamnă

și Sue- 
handbalse întâlnesc — la

— pentru a treia oară. Pri- 
meci (1—2) a avut loc în 
la Virovitica (Iugoslavia)

Reuniunea handbalistică de 
astă-seară din sala Floreasca 
se încheie cu o partidă inter
națională oficială : ECHIPA
FEMININA A ROMÂNIEI SUS
ȚINE RETURUL INTÎLNIRII 
CU FORMAȚIA SUEDIEI. Me
ciul contează în cadrul preli
minariilor pentru calificarea la 
finalele campionatului 
ce se vor desfășura în 
in Uniunea Sovietică.

Echipele României 
di-ei 
în 7 
mul 
1957
cu prilejul campionatelor mon
diale. A doua întîlnire (10—9) 
s-a desfășurat după 11 ani, in 
ianuarie 1968 la Upsala, fiind 
prima manșă a dublei întîlniri 
pentru calificarea la C.M. Pînă 
acum victoriile sint împărțite. 
Așadar, meciul de astă-seară 
va da un învingător de moment 
in palmaresul întîlnirilor și, în 
același timp, o echipă calificată 
la C.M. Desigur, ultimul „argu
mental mizei meciului, este 
cel care mobilizează cele două 
echipe în disputa de azi. Ți- 
nind cont de faptul că la Up
sala, deci pe terenul adversa
rei, echipa României a cîștigat 
ia 14 ianuarie cu 10—9, avem 
toate motivele să sperăm în 
calificarea reprezentativei noas- 

-tre.
Meciul începe la ora 19,10 — 

după finalele „Cupei ziarului 
Sportul" — și va fi condus de 
arbitrul iugoslav M. Valcic.

In atac, Elena Hedeșiu

Steaua a învins VfL Gummersbach

si la Koln: 14-13! A
Aseară s-a disputat la Koln 

(R.F.G.) partida retur a sferturi
lor de finală din „Cupa campioni
lor europeni" la handbal mascu
lin dintre formațiile VfL Gum- 
liiersbach și Steaua București. în
vingători în primul meci cu 15—9, 
campionii României 
cu dîrzenie șansele 
să depășească și la 
VfL Gummersbach, 
„Cupei campionilor ___ ...
Este o victorie pentru care liand- 
baliștii bucureșteni merită felici
tări.

și-au apărat 
și au reușit 
ea acasă pe 
detmătoarea 

europeni".

La meci au asistat 6 700 de spec
tatori. Au înscris pentru echipa 
Steaua : Goran (4), Gruia (3), Ma
rinescu (3), Oțelea (2), lacob șl 
Popescu. Din echipa vest-germa- 
nă cele mal multe goluri au fost 
marcate de Jochen Brand : t. A 
arbitrat Jack Rodii (Danemarca).

Cu această victorie, echipa 
Steaua București s-a calificat în 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni".

S
îmbătă dimineața, în- 
tr-o atmosferă sărbă
torească, pîrtiile din 
Poiana (cu startul și 
cu sosirea pe sta
dion) au găzduit pro

bele individuale din cadrul li
nei mari competiții interdepar
tamentale de fond. Au parti
cipat 75 de sportivi, reprezen- 
tînd selecționatele A.S.A., Di
namo, Politehnica 
Brașov, U.G.S.R. (cu 
două echipe) și I.C.F. 
(în afară de con
cursul pe echipe).
Cu toate că zăpada 
moale și ceața (ca și 
la Grenoble!) au stîn- 
jenit mult cursele, în
trecerea și-a atins scopul, dîn- 
du-Ie prilejul participanților 
de a se întrece chiar și în 
condițiile unei oarecare scă
deri a intensității competițio- 
nale.

Duminică dimineața, pe a- 
celeași trasee, se desfășoară 
cursele do ștafetă.

Rezultate tehnice: seniori, 
15 km: 1. Petre Dinu (Dina-

mo) lh 01,13; 2. Stelian Dră- 
guș (A.S.A.) lh 03,12; 3. Ni- 
colae Țeposu (U.G.S.R. I) 
lh 03,27; 4. Marcel Cojan 
(U.G.S.R. I) lh 04:09; 5. Du
mitru Chițu (Politehnica Bra
șov) lh 14:02,- h.c. Gheorghe 
Bădescu (Dinamo) lh 00,58 I ; 
tineret, 10 km: 1. Gheorghe 
Dihoi (Dinamo) 41:38; 2. Ni-

ca Brașov) 27:15; juniori, 
km: 1. Vasile Papuc
(U.G.S.R. I) 41:53; 2. Gheor
ghe Voicu (U.G.S.R. .1) 42:55;
3. Iile Savu (U.G.S.R. I) 43:19;
4. Ion Benga (U.G.S.R. I) 
44:01 ; 5. Nicolae Dudu (Di
namo) 44:59 ; junioare, 3 km :
1. Paraschiva Cojocaru 
(U.G.S.R. I) 24:41 t 2. Vilma 
Bogozi (Dinamo) 24:50; 3. E-

Amputată din cauza condi- 
țiunilor atmosferice neprielnice, 
proba de bob 4 persoane, de la 
care așteptam un succes cel 
puțin egal cu cel din întrece
rea de bob 2 persoane, s-a 
terminat fără a ne aduce satis
facția dorită. De data aceasta, 
avem impresia că organizatorii, 
speriați de incertitudinea tim- . 
pului, dar — probabil — și 
plictisiți de așteptare, s-au pri
pit luînd hotărîrea de a se re
duce două din cele 4 manșe. 
Dovada cea mai bună sint în
seși rezultatele înregistrate sîm
bătă dimineața, care au demon
strat că pîrtia a fost mai rapi
dă decît pînă acum, ceea ce ar 
fi permis, fără îndoială, con
tinuarea întrecerilor și, bineîn
țeles, stabilirea unei ierarhii 
mai aproape de valoarea reală 
a participanților.

De altfel, tocmai 
înregistrată ieri a 
unele schimbări în 
și încă dintre cele mai impor
tante. Astfel, englezul Nash a 
ajuns tocmai pe locul al 8-lea, 
deoarece echipajele Austria I 
și Elveția I au obținut timpuri 
mai bune, ambele superioare

celui realizat de Eugenio Monti 
(cronometrat cu același timp ca 
și Ion Panțuru: 1 minut 07 se
cunde 55 sutimi), adică 1 minut 
07 secunde 39 sutimi elvețienii 
și 1 minut 07 secunde 40 su
timi austriecii. Procedîndu-șe 
Ia darea plecărilor in ordinea 
inversă a numerelor avute de 
participanți în 
chipajele care 
mele au fost 
manșa a II-a, 
numărindu-se 1 
mâții clasate pe primele

Eugenio Monti obține

După medalia 
de bronz obți
nută în proba 
de două persoa
ne, Panțuru a 
condus merito
riu și echipajul 
de 4. 
du-se 
fruntași. în fo
tografie : star
tul bobului ro
mânesc.

clasîn- 
printre

Telefoto U.P.I.-
AGERPRES
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Slnfem în cea de 
douăsprezecea, în u 
ma, zi a Olimpiadei 
albe. Zilele existenței 
sale au fost zile de in
tensă și universală săr
bătoare, astfel încît, 
dispărînd din ordinea 

materială, ele trec în cea a aminiirilor 
veșnic vii, izvorîte din tezaurul dn fru
musețe al luptei sportive care i-a ono
rat, în urmă cu mii de ani, numai pe 
zei și de care ne-am bucurat acum si 
noi, pămîntenii. Majoritatea purtătorilor 
medaliilor olimpice sînt cunoscufi lumii 
întregi la această oră și despre ei se 
va vorbi încă ani și ani de-aci înainte. 
Dar strălucirea Jocurilor i-a încununat 
pe toți participanții, indiferent de locu
rile ocupate de ei în clasamente.

La .ora stabilită se vor înfățișa publi
cului prietenos di? aci, din tribunele 
Stadionului de ghiiață, și celui mondial, 
sportivii din 38 de țări reuniți pentru 
12 zile în Franța, se vor rosti discursuri, 
se vor îndeplini prevederile protocolare 
pînă la capăt. De pe catarg va coborî 
lin stindardul olimpic, iar flacăra cu
leasă din razele soarelui ce-au încălzit 
poiana sacră de la Olympia se va 
stinge. Cea de a X-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă se va încheia, stîr- 
nind unanime regrete, nostalgii, ca și 
sppranța revederii viitoare, la Sapporo, 
în Japonia.

Bilanțul tehnic va da mult de lucru 
statisticienilor. Mai există însă și un 
alt bilanț, mai intim dar poate mai im
portant, după părerea mea, pentru că 
Olimpiada de-aci a stat permanent — 
în ciuda grandoare; conferită de gazde, 
ca și de calitatea luptei sportive — la 
o răscruce bîntuită de vîntul îndoieli
lor. O răscruce care putea duce la un 
impas. Dacă nu s-a ajuns pînă acolo, 
asta nu înseamnă că echivocul și-a gă
sit rezolvarea sa completă. El a fost 
numai evitat. Cauzele care l-au deter
minat continuă să exist>n_ și, 
pe acum, Sapporo — 
teste să-și acordeze 
pică pe aceeași strună 
1968. Va admite C.I.O. 
rii de fapt criticată cu 
sau va interveni pentru 
lei orientări a Jocurilor Olimpice 
care unii văd vigoare pe măsura epo
cii, iar alții deduc din aaeasta compro
miterea ideii olimpice ? Acesta ieste răs
punsul pe care-T așteaptă mapamondul 
olimpic deși — probabil — el nu va 
putea fi exprimat înaintea alegerii noi- 

~~ ‘ această

încă de 
1972 se pregâ- 
respirqția olim- 
ca și Grenoble 
perpetuarea stă- 
vehemență acum 
stoparea actua- 

în

I
I
I
I

i.or conducători ai C.I.O., în 
toamnă.

Premisele discuțiilor ce se 
se produce de urgență, îndată 
noașterea componenței noului 
pic suprem, vor trebui să reflecte fidel 
actuala situație. Dezvoltarea mișcării 
sportive în lume, interesul oficial mani
festat de guverne, uriașul angrenaj ne
cesitat de tor mai larga participare și 
de calitatea rezultatelor — toate aces
tea impun o apreciere reală, pentru a 
se putea ajunge la o sinceritate de
plină.

Lumea sportivă a dorit și a făcut to
tul pentru a reanima milenarele între
ceri. Scopul o dată atins trebuie sâ 
bucur.?, nu sâ sperie. înțelegerea spiri
tului olimpic nu înseamnă o confor
mare strictă, pînă la absurditate, la 
condiția societății care a creat Jocurile, 
ci adaptarea la ceea ce oferă și soli
cită totodată lumea de azi.

Jocurile Olimpice, bazate pe tradiție, 
si-au cîștigat un prestigiu contemporan. 
Să-l consolidăm în continuare pînă la 
înfăptuirea celui mai important dezi
derat omenesc care leagă trecutul în
depărtat de prezent și de viitor și că
ruia i-au servit cu credință neabătută 
Jocuriln anticilor : cînd vor suna trîm- 
bițașii olimpici, glasul funebru a! arme
lor să piară în tăceri I Mai mult decît 
falsele războaie ale mărcilor de schiuri 
să ne preocupe adevăratul război din
tre oameni, sâ nu rămînem datori spi
ritului olimpic în ceea ce a avut el 
mai nobil : păstrarea păcii. Să ne doară1 
faptul că apelul primarului Dubedout 
n-a găsit ecouri care să ajungă pînă 
pe fronturile deschise.

Cînd Jocurile își vor recăpăta com
pleta lor semnificație și forță de influ
ențare, atunci vom putea spune că 
spiritul olimpic a renăscut din omof- 
țeala sa milenară, iar 
binemerita de la noi.

De aceea, prestigiul 
pice trebuie 
marșul său să 
și amplu și să 
mai larg păcii.

impun a 
după cu- 
for olim-

I
i
i

i(Continuare în pag.
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Citifi în pag. a IV-a
IREPORTAJE ICRONICI I
Ilumea veche vaDE LA IGRENOBLE I

Emanuel VALERIU

februarieGrenoble, 17

rapiditatea 
determinat 
clasament

in
acestea

5 for- 
locuri.

Jocurilor Olirn- 
consolidat, ca 

cit mai viguros

i manșa I, e- 
au coborît ulii- 
avantajate 

printre 
toate cele

continuu
devină 
deschidă un front tot

i
i

I

Șl COMENTARII

• CONCURSUL INTERDEPAOTAMENTAL UNSUCCES
• LA STĂRI - MICII SCHIORI

colae Stinghie (U.G.S.R. I) 
42:33 ; 3. Nicolae Comărnicea- 
nu (U.G.S.R. I) 43:09; 4. Ion 
Andrei (A.S.A.) 43:15; 5. Ion 
Dudu (I.C.F.) 43:21 ; 6. Ion Urs 
(U.G.S.R. I) 43:46; senioare, 5 
km: 1. Marcela Leampă (Di
namo) 23:01 ; 2. Eugenia Pi- 
vodă (A.S.A.) 25:01 ; 3. Lucia 
Barabaș (U.G.S.R. I) 25:26 ; 4. 
Elena Moldoveanu (Politehni-

lena Papuc (U.G.S.R. II) 25:13; 
4. Adriana Barabaș (U.G.S.R. IJ 
25:14; 5. Maria Barabaș (Di
namo) 25:18.

Carol GRUIA, 
corespondent principal

BUȘTENI 17 (prin telefon). 
Sîmbătă dimineață s-au dispu
tat în localitate probele 
fond din cadrul 
national de schi al copiilor.

de
concursului

Au participat tineri de Ia cen
trele de schi din Fundata, 
Rîșnov, Bușteni, Azuga, Câm
pulung Moldovenesc, Valea 
Strîmbă, Săcele, precum și de 
Ia școlile sportive din Vatra 
Dornei, Rîșnov și Gheorghieni. 
Rezultate tehnice : FETE, 10— 
12 ani (1 km) : Marcela Pelin 
(Fundata) 7:01,0; Mariana An- 

Doina 
7:32,0 ;

Elena 
; Ma-

drei (Rîșnov) 7:05,0; 
Ruscan (Vatra Dornei) 
13—15 ani (1,5 km) : 
Boșca (Fundata) 8:28,0 
ria Peteu (Azuga) 9:40,0; Li
dia Vătui (Rîșnov) 9:51,0. BĂ
IEȚI : 10—12 ani (2 km) :
Gheorghe Dudu (Fundata) 
12:07,0; Moise Gîrbacea (Fun
data) 
zuga) 
km) : 
data) 
datai 
trescu (Bușteni) 15:

Clasamente pe 
CENTRE DE COPII : 
ta, 2.
ȘCOLI 
Dornei, 
nov.

12:44,0 ; David Popa (A- 
13:13,0; 13—15 ani (3 

Gheorghe Olteanu (Fun- 
15:19,0; Ștefan Urs (Fun- 
15:20,0 ; Constantin Pe- 

i;54,0.
echipe :

1. Funda- 
Bușteni.

1. Vatra
Rîșnov, 3. 

SPORTIVE :
2. Gheorghieni, 3. Rîș-

Aurel DOBRESCU

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE

Virkola (Norvegia), 
Kaska (Cehoslovacia), 
Kankkonen (Finlanda)

BtH
Trambulină 96 m Saint Nizier 

ora 14—16

Festivitatea de 
închidere a J.O.

Stade de glace 
ora 21 ora 21
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LIVIU REBREANU MOF

ÎNTREBAREA CEA MAI 
DELICATĂ DINTRE 

TOATE

Nr. 97 (5531)

ș

DESPRE SPOR T
seori rînduri de apreciere ac
tivității desfășurate pe sta
dioane, conslderînd-o ca un 
mijloc eficace de demonstrare 
a marilor posibilități ale po
porului nostru. Și cea mai 
bună dovadă în acest sens 
o constituie această mărturi
sire făcută acum aproape 33 
de ani :

„Manifestarea cea mai mo- 
, dernă a virtuților individuale 
șl colective ale unui popor, 
sporturile, sînt mijlociii cel 
mai expresiv ai unei propa
gande naționale inteligente. 
Noi, deabea în ultimii ani, 
ne-am dat seama de valoarea 
educativă a Sportului și mai 
recent de posibilitățile propa
gandistice — prin sporturi. 
In puținul timp de cînd spor
tul și-a cucerit și la noi un 
loc de frunte in manifestările 
publice s-a făcut dovada că 
românul are bune aptitudini 
sportive. Să sperăm că în tot 
atît de scurt timp, vom face 
aceeași dovadă Și dincolo de 
granițele țării, în fața lumii 
întregi*’.

Apreciind sportul, I.iviu 
Rebreahu hu a ezitat să-i ia 
apărarea atunci cînd, cu ani 

i în urmă, acesta era acuzat 
că... atentează la pregătirea 
intelectuală a tineretului. 
Mărturie, articolul publicat în 
1935, în „Buletinul sportiv" 
(Organ al asociației sportive 
a funcționarilor Municipiului 
București), sub un titlu deo
sebit de sugestiv :

LIVIU REBREANU
Văzut de NEAGU RADULESCU

Civilizația sportiva

CONVORBIRI

CU DOMNUL GORE

Un grup de ingineri scoțieni a pus la punct 
un automobil de dimensiuni reduse, acționat 
electric cu ajutorul unei baterii, 
numită de creatorii ei „Scamp" 
cuvintului românesc „moft"), are 
șt poate parcurge distanțe pînă la 
viteză de aproximativ 50 km pe 
diții de trafic normal, după care bateria trebuie 
reincărcată.

Grație dimensiunilor reduse, această mini-ma- 
șină se strecoară ușor și fără nici un zgomot

Mașina, de- 
(echivalentul 
două locuri 
40 km cu o 
oră, in con-

pe străzile cele mai aglomerate și poate fi 
parcata oriunde fără nici o dificultate.

Ea a fost concepută ca mijloc ideal de trans
port pentru centrele urbane aglomerate, în spe
cial pentru acele persoane care fac deplasări 
scurte cum ar fi distanța de la serviciu acasă, 
pentru cumpărături, vizite etc. Marele avantaj 
constă în faptul 

că bateria poate fi 
reincărcată prin 
simpla ei conec
tare la o priză.

La televizor. Olimpiada 
de, iarnă. între două sări
turi de la trambulina mică 
și un slalom uriaș, îl son
dez pp dl. G. cu privire 
la scandalul nr. 1 și can
can în același timp al 
jocurilor : verificarea nu nu
mai a legitimațiilor, dar și 
a sexului la concurente. E 
femeie ? Nu e ?

— Acest examen medi
cal este, fără îndoială, mai 
mult decît jenant si nu mă 
surprinde cîtuși de puțin 
reacția violentă a persoa
nelor interesate. Mă întreb 
însă — a adăugat visător 
prietenul meu după o se
cundă de tăcere — dacă 
n-ar fi fost de o mie de ori 
mai grav să li se pună 
schiorilor (foarte osteniți, 
după cum se știe, unii, ae 
pe urma antrenamentelor 
crîncene) întrebarea : sîn- 
teți într-adevăr bărbați Y

nee — glăsuia comenta
riul — permit cel mult să 
se mențină nivelul atins 
pînă-n prezent, dar exclud 
posibilitatea de a adăuga 
acumulări noi la capitalul 
existent..."

— Nu-nțeleg, m-a Între
rupt dl. Gore încruntîndu- 
se. Adică cum ? Vrei 
spui că 
fiț-fîțuri

NICI

sa
nu se mai găsesc 
în Brazilia ?

O SPERANȚĂ

auzit, domnule 
Sărbătoare națio- 

Congo, din pricina

DIFERITELE FAȚETE ALE
RENTABILITĂȚII

știați

Pasiune și modestie

cu ochii 
nițel adus 
trebuie să 
o apariție 
Zi de zi,

intr-a- 
al ge- 
a sca- 
cumva

Antagonismul dintre cultură 
și sport a fost inventat de in
telectualii generației bătrîne ca 
o explicație a scăderii spiritua
lității la generația de după răz
boi. S-ar părea astfel că pa
siunea pentru sporturi ar înlo
cui azi pasiunea de odinioară 
pentru carte și studiu.

Ar fi de discutat dacă 
devăr nivelul spiritual 
nerației ele după război 
zut aevea sau dacă nu
e vorba de obișnuita și fireasca 
apucătură a bătrînilor de a so
coti prezentul inferior trecutu
lui în toate privințele. Prin 
distilarea timpului, trecutul se 
îmbracă totdeauna într-o anu
me poezie. Ni se pare că tot 
ee a j*Jst copilăria noastră era 
mai frumos, că noi înșine am 
fost mai buni, mai cuminți, mai 
Virtuoși. Ochelarii trecutului 
măresc și coloreaeă întimplările 
și persoanele. In realitate, jude
cind obiectiv, nu se poate afir
ma că nivelul cultural de azi, 
mai cu seamă la noi, ar fi scă
zut față de trecut. Dimpotrivă, 
tocte indiciile ar dovedi o con
siderabilă îmbunătățire. Avem 
azi, proporțional, cel puțin tot 
atîția tineri pasionați de carte 
ca înainte de război. Iar dacă 
mulți dintre cei puțin studioși 
din zilele acestea sînt îndră
gostiți de sporturi, nu înseam
nă că sînt mai prejos de pre
decesorii lor, care au fost tot 
ftșa de puțin iubitori de cultură 
fără a avea vre-o altă pasiune 
mai nobilă.

Sportul chiar presupune o ci
vilizație pe care să se grefeze. 
Primitivii nu cunosc sporturile 
decît ca pasiuni utilitare. Gra
dul de sportivitate indică in
tr-un fel șî gradul de civiliza
ție cri unui popor. In trecut, ca 
și azi, popoarele cele mal înain
tate în civilizație au cunoscut 
șt au practicat sporturile ca o 
destindere firească. Numai 
după ce ți-ai chircit corpul la

masa de scris, simți nevoia 
exercițiilor fizice care să resta
bilească echilibrul între trup 
și suflet.

Educația sportivă adevărată 
se împacă perfect cu educația 
intelectuală. Una completează 
pe cealaltă-

Spectacolul sportiv este co
rolarul natural al educației și 
binevenit ca atare. Miile de 
spectatori care urmăresc un 
meci de box sau de fotbcl re
prezintă spiritul unei civilizații, 
mai ales cînd sînt ei înșiși 
sportivi practicant!

Intru Cît ar fi superior 
spectator de teatru față de 
spectator sportiv ? Intre o
vilizație sportivă și una tea
trală, parcă ar fi de preferat 

dinții.

Pentru paznicul 
podului de peste 
Dunăre, omul ace
la înalt, 
albaștri, 
de spate, 
fi fost 
ciudată.
sub azurul suriză- 
tor al verii, dar și 
sub plumburiul a- 
păsător al toamnei 
sau iernii lua în 
picioare drumul 
din Giurgiu pină 
la malul surpat al 
neobositului fluviu, 
meșterea ceva la 
niște bărcuțe, în
conjurat de o droa
ie de copii. Și paz
nicul nostru clăti
na din cap : „a dat 
în mintea copiilor"! 
Abia într-un tîrziU, 
la mulți ani de la 
prima apariție stra
nie a iubitorului 
de mici ambarcați
uni. a aflat că omul 
acesta se numește

MIRCEA BUSUIOC

spor- 
repu-

adus 
dună-

un
un
ci-

cea

Mircea Bu
suioc, că este maestru al 
tului și triplu campion 
blican la navomodele...

Cînd treburile m-au 
prin bătrînul port
rean i-am făcut o vizită Iui 
Mircea Busuioc. Intr-o cămăru
ță bine luminată, sprijinită eu 
un zid de Casa pionierilor, in 
zumzetul vioi ăl micilor mode- 
liști, admonestați părintește de 
interlocutorul meu, am aflat a- 
mănunte- despre marea pa
siune a acestui constructor de 
nave miniaturale.

Mi-a povestit despre debutul 
în aeromodelism, datat cu mulți

Locul I la slalom

RASPA»
mul meci România—Ungaria, Ia 
fotbal, s-a jucat în 1958 în Bucu
rești. Rezultatul : 2—1 pentru fot
baliștii maghiari. Celelalte jocuri 
în care, de asemenea, au evoluai 
primele reprezentative, nu figu
rează în palmares întrucît s-au 
disputat sub titulatura București 
— Budapesta.

MANOLE TEODORESCU, Te
cuci. Vreți să știți cînd și cu 
cine a susținut Lucian Popescu 
ultimul meci de box din cariera 
sa ? La 8 august 1946, adversarul 
său fiind Constantin David (c.u 
4 kilograme mai greu). La sfîrșl- 
tul celor 10 reprize, arbitrul din 
ring, Puiu Dumitrescu, care era 
și judecător unic, i-a împăcat pe 
cei doi pugiliști printr-o decizie 
de egalitate. Lucian avea atunci 
33 de ' “ ’ ' ”
tragă.

In min. 75 : 1—1 (Pavlovici, din 
11 metri). în min. 82 : 2—1 pentru 
Tîrgu Mureș (Pavlovici, din nou 
din 11 metri). Arbitrul meciului : 
Vasile Dumitrescu

PAVEL VICTOR, Ploiești. — 
Ați cîștigat. Cel de al 3-lea goi 
al englezilor din finala campio
natului mondial de fotbal, care 
avea să reactualizeze faimoasa 
întrebare shakespeareană „to be 
or not to be" („ă fi sau a nu îl") 
a fost înscris de Hurst.

ani. Era timpul să se re- 
Și a și făcut-o...

GRUP DE CITITORI DINUN
ORAȘUL VICTORIA. Un fotba
list cu numele de Ion Gherasimî 
Omorîți-mă, dar nu știu ! Este 
posibil ca în perioada 1930—1949 
să fi existat un fotbalist cu acest 
nume. Dar, probabil, unul de va
loarea mea, care nu aspira să 
intre în „națională" în locul lui 
Bindea sau al lui Bodola.

MARIUS BOȚEA, Eforie Sud.
1) Pînă acum n-a avut loc nici 
un meci de fotbal între reprezen
tativele României și Braziliei. 
Prima confruntare cu echipa lui 
Pele va avea loc, așa cum s-a 
anunțat, la 26 iunie, la București.
2) Nu știu exact cîțl ani mai are 
Djalma Santos (în presă au a- 
părut date contradictorii), dar, 
în orice caz, întîi a fost orașul 
cu același nume și apoi... jucă
torul — și nu invers, cum crede 
prietenul dv., mare admirator al 
lui Djalma. F. C. Santos 
numele orașului pe care îl 
zintă.

poartă 
rep-re-

FRANCIS C KRAUSZ. — Meciul 
Anglia — Ungaria, disputat în 
1953 la Londra, s-a încheiat cu 
victoria ungurilor : 6—3. La re
vanșă, lâ Budapesta, englezii 
aveau să piardă la un scor și 
mai categoric : 7—1. în perioada 
1953—1955, formația de bază a Un
gariei a fost următoarea : Gro- 
sics — Buzanski, Lorant, Lantoș 
— Bozsik, Zakarlas — Toth (Su
dai), Kocsis, Hidegkutl, Puskas, 
Czibor.

ani in urmă, cînd din resturile 
aruncate de membrii cercului 
de la I.A.R. șl-a încropit un a- 
vion, care s-a înălțat de la pâ- 
mînt trei metri.

Devenit mecanic de aviație, 
Mircea Busuioc revine pe ma
lurile Dunării, unde-și descoperă 
vocația, care-1 va face cunoscut 
întregii țări : navomodelismul.

Mi-a pomenit de primul titlu 
de campion : „era a treia finală 
la care participam. O zi de au
gust, senină ca un zîmbet. Cînd 
am îmbrăcat tricoul de cam
pion la categoria vele clasa X 
internațională, aveam 33 de 
ani. Dar niciodată nu m-am 
bucurat ca atunci". După nu
meroase locuri II, ocupate 
la diverse clase, întrecerile 
republicane din 1964 (Giur
giu) și 1965 (Sebeș Alba) 
consfințesc migăloasa trudă a 
Iui Mircea Busuioc : machetele 
prezentate de el, mici bijuterii 
în lemn, primesc cununa de aur 
și, ca o răsplată a muncii lui 
perseverente și tăcute, anul 1965 
îi aduce și titlul de maestru 
al sportului.

„Am crezut apoi că e caiul să 
mă opresc, șî in 1966 m-am re
tras din competiții. Acum, toată 
dragostea pentru vaporașele 
mele încerc să le-o transmit a- 
cestor copii. Ce-o ieși, om ve
dea". De fapt, eroul nostru ui
tase să ne spună că printre „bă
ieții aceștia" se aflau elevii Bă- 
cilă Nicolae, dublu campion re
publican, campionii republicani 
Rugină Nicolae, Ciochir Florian 
și alții.

„Pe malul lacului, la întreceri, 
ți se pare că meseria noastră 
nu-i mare lucru. La urma ur
mei, dacă modelul este bine do
tat ar trebui să meargă. Dar 
oare știți cîtă muncă este ne
cesară pentru a urni din loc o 
coajă de lemn ?“

M-am gîndit la truda aceasta 
modestă, neștiută de nimeni, la 
zilele, la nenumăratele zile bu
chisite în atelierul in care mă 
aflam.

înainte de a pleca i-am spus 
lui Mircea Busuioc că voi scrie 
în „Sportul" despre el. A zîmbit 
ușor. „Atunci, știți ce, scrieți 
despre băieții aceștia. Merită, 
zău că merită : lucrează cu tra
gere de inimă".

Ceea ce, într-un fel, am și fă
cut...

Tiaian IOANIȚOAIA

DIN COLȚUL
RINGULUI...

LACHE COPELEA, comuna Dor- 
înărunt. O relatare telegrafică a 
meciului Steaua — A.S.A. Tîrgu- 
Mureș, disputat în toamnă : în 
min. 20 : 1—0 pentru Steaua (Soo).

Fanci-
re-

IULIU SABAU, comuna 
ca. 1) Numai cînd mingea 
vine din bară, jucătorul care a 
e“jcutat lovitura de la 11 metri 
hu o poate relua. Dacă însă ea 
a fost respinsă de portar, nu 
există nici o opreliște. — 2) Ulti-

SAVEL RADEANU, Timișoara. 
— Teoretic, pe tabla de șah 
ar putea la un moment dat ac
ționa 18... regine (albe și negre): 
cele 2 inițiale și alte 16 obținute 
prin transformarea pionilor. Cu 
gîndul la celelalte 8 regine pe 
care le-ați putea face, vedeți să 
n-o puneți în „priză" pe singura 
pe care o aveți !

• Și in afara ringului pu- 
gilistul trebuie să se poarte 
cu mănuși !

FĂRĂ CUVINTE} Desen de GROSU MIHAI

® Orice boxer are nume. 
Dar nu toți au și renume.

® CM
de deasupra, unii boxeri apar 
în ring într-o lumină proastă.

• Un 
ria grea 
slabi.

paradox: la catego- 
există boxeri foarte

toate reflectoarele

...astăzi, la televiziune, tn ca
drul emisiunii „Careul magic" 
(ora 17) se va transmite cel 
de al doilea meci de box din
tre Gene Tunney și Jack Demp
sey, disputat in 1927 la Chica
go ? Este meciul in care s-au 
bătut toate recordurile de asis
tență : peste 120 000 de specta
tori 1 Să așteptăm deci filmul 
și comentariile lui Paul Ochi- 
albi in legătură cu acest mare 
meci de box, in cadrul căruia 
ambii pugiliști au fost la po
dea : Tunney în repriza a 7-a 
și Dempsey in repriza

Aseară i-am citit d-lui G. 
o frază de gazetă pe.mar
ginea mult discutatului dar 
mai puțin disputatului tur
neu intercontinental al lo
tului de fotbal. „Aceste tur-

— Ai 
Gore ? 
nală în 
fotbalului... (în alte locuri, 
jocul suspomenit generează 
zilele de doliu). Echipa re
prezentativă a cîștigat, 
după mari eforturi și emo
ții, Cupa Africii ; băieții au 
fost așteptați la aeroport ți 
pe bulevarde de vreo 
300 000 de oameni și cu pri
lejul acesta autoritățile, 
bucuroase, au hotărît sus
pendarea activității peste 
tot: în fabrici, la ministe
re, în școli. Frumos...

— Nu-fi fă iluzii, mî-a 
atras atenția dl. G., clăti- 
nînd amărui din cap. Așa 
cum se arată a fi selecțio
nata noastră, am vaga im
presie că pe 1968, cu ex
cepția duminicilor și sărbă
torilor legale, de-altă zi li
bera nu vom avea parte.

a 8-a.

...fotbalistul 
este cel mai 
italian ? Cel puțin acesta esta 
rezultatul unei anchete, în care 
Rivera a Obținut 35,27%
voturi, întreeîndu-i pe Felice 
Gimondl (20,2), Sandro Mazzola 
(7,5) și Nino' Benvenuti (4,35).

Giannl 
popular

Rivera 
sportiv

din

...la un banchet dat in cinstea 
lut Jacques Anquetil, la Que
bec (Canada), tacimul a costat 
50 de dolari ? 400 de simpati- 
zanți al marelui ciclist francez 
n-au ezitat totuși să plătească 
această sumă, pentru a-l săr
bători.

...cel mai mare stadion de 
sport din lume este „Strachov" 
din Praga ? Pe teren pot evo
lua, in același timp, 45 000 de 
gimnaști, iar în tribune încap 
240 000 de spectatori. Construc
ția nu este convenabilă și pen
tru desfășurarea meciurilor de 
fotbal.

...apartamentul lui Stirling 
Moss, din Londra, a fost călcat 
de hoți, care și-au însușit lu
cruri in valoare de 500 de 
sterline ?

înainte de a prinde de 
te poliția, răufăcătorii au
git. Natural, cu... automobilul.

lire

ves-
fu-

p. conf. AL MIRODAN

BEATRICE
PRIMEȘTE
SCRISORI

February 9th, 1963

ar Beatrice,
We are following your skating career with much enjoym 
and thought you might like to have this cliping which was 
in our local newspaper practically across the world from 
where you live.

bucurie și 
va face plă- 
articol care 

nostru local,

Dragă Beatrice,
Iți urmărim cariera de pati

natoare cu multă 
ne-arh gind.it că-ți 
cere să vezi acest 
a apărut în ziarul
la celălalt capăt al lumii...

Cu aceste rînduri își în
cepe scrisoarea d-na Toni Ny
quist din San Jose (California, 
S.U.A.), care anexează o pa
gină din ziarul

News", cuprinzînd un articol 
pe ttei coloane, cu două foto
grafii, dedicat micuței noastre 
patinatoare Beatrice Huștiu, me
zina celei de a X-a Olimpiade. 
Scrisoarea, venită de dincolo 
de Ocean, se încheie cu cuvin
tele : „...îți dorim mult succes 
și sîntem convinși că vei mer
ge mereu înainte, pînă la pri
ma treaptă a podiumului!".

Ea : Parcă la 
hochei vedeai 
Și fără oche
lari...

Din toata lumea
CEL NAI NIC BUfiBYST

în iuptă cu 
bine înzes- 
acest punct

Fouroux de

Cină ai 1,55 m înălțime, este 
greu de presupus eă ai putea 
face față in rugby, 
adversari mult mai 
trați de natură din 
de vedere.

Și totuși, Jacques
Cognac s-a apucat de rugby, 
s-a dovedit tot mai bun de la 
un meci la altul, recent cunos- 
cînd și suprema consacrare : a 
fost selecționat în Iotul Franței 
pentru meciul cu Irlanda din 
cadruJ „Turneului celor 5 na
țiuni".

PARADOX FOTBALISTIC

nuite din istoria fotbalului. La 
încheierea unui campionat re
gional din R.D. Germană, e- 
chipa S. V. Wildenreuth, clasa
tă pe ultimul loc, avea 87 de 
goluri marcate, cu două mai 
mult decît formația care ocupa
se primul loc : Weiden 1

® Un „record" deține șl 
Floyd Patterson : este boxerul 
de categorie grea care a fost 
de cele mai multe ori Ia... po
dea : de 15 ori !

Greșeala medicilor

PENTRU PASIONATII BOXULUI...
...citeva date statistice :

® Americanul Abraham Hol
landersky este boxerul care a 
susținut cel mal mare număr 
de meciuri : 1 309 !

® Joe Louis este recordman 
in altă direcție : și-a pus de 
27 de ori în joc titluj de

O nouă stea a apărut pe fir
mamentul baschetului francez : 
tinărul Jean-Marie Hamei. La 
17 ani, el are 2,10 m înălțime !

Prezentîndu-se la un control 
medical, Jean-Marie Hamei 
avea să facă o declarație sen
zațională : la vîrsta de 15 ani 
a fost supus unui tratament 
medical menit să-i oprească 
creșterea în înălțime !

Dacă n-ar fi intervenit acest 
avut, pro- 

metri.

care o relatăm cam-Situația pe
mai jos poate fi considerată 

mai neobiș-
pion mondial de box la toate lucru, Franța ar fi 

un pivot deprintre cele categoriile. babil,

A L B U M D O c U M E N T
...Pămătuful ne-a. ajutat să a- 

lungăm praful uitării depuș pe 
fotografia de față, realizată acum 
aproape o jumătate de veac.

r -

In imagine : reprezentativa de 
fotbal a Bucureștilor. între cei ce 
priveau „țintă" la fotograf, su- 
pUnîndu-se îndemnului „acum, 
vă rog, nil clipiți", îi găsim, ast
fel după cum sînt rinduiți, fi
nind șirul de la dreapta la stin
gă (jos) : Mitty Niculescu, Cos- 
tel Radulescu, devenit apoi arbi
tru internațional nr. 1 al Româ
niei, Nae Secăreanu, azi artist e- 
merlt al Operei de Stat ; (la 
mijloc) : Petrescu, Tudor Flori
an, Onorică Nicolau; (in picioa
re) : Dinicu Georgescu, Kiki Du
mitrescu, Tlti Niculescu, 
lecu Vasilescu 
cadrați, in civil, 
Gogu Stroescu, 
stingă de Mircea 
„pantera Colței", 
nea.

Unii dintre cei din fotografie 
au pornit in veșnicie, dar numele 
lor rămin în letopisețul de în
ceput al sportului românesc.

(din colecția V. F1ROIU)

dr.
și Vasiltu, 

la dreapta 
fundaș, și 

(Puiu) Stroescu, 
cum l se spu-

gind.it


Start In „Cupa 
de iarnă", prima 

competiție de 
rugby a anului

— Elevii au acces gratuit 
la toate meciurile —

Iată-ne Iarăși la rugby. 
Prima competiție a anului 
— „Cupa de iarnă" — este 
organizată în Capitală, pe 
stadionul Constructorul, 
sub egida comisiei oră
șenești. Este vorba de o 
întrecere intrată în tra
diție, deosebit de utilă e- 
chipelor noastre, acum, în 
preajma reluării activității 
competițlonale.

Partida inaugurală va f! 
susținută de campioana 
țării, Grivlța Roșie, în 
compania viguroasei echi
pe Gloria. Arbitrul T. Wi
ring va fluiera începutul 
jocului la ora 9.

Va urma meciul dintre 
echipele Constructorul 
București (reintrată în 
prima categorie a țării) 
șl Farul Constanța. In per
spectivă, o întîlnire echi
librată șl care nădăjduim 
să se desfășoare sub sem
nul unei depline sportivi
tăți. Arbitru : FI. Tildora- 
che. Ora de începere : 
10,10.

De la ora 11,20 Dinamo 
și Progresul vor oferi o 
primă repetiție la mult a- 
preciatele lor derbiurl. 
Partida va fi condusă de 
către dr. G. Eftimescu.

In încheierea etapei, 
Steaua va juca cu Rapid 
(ora 12.30). în ciuda unul 
râport de forțe inegal, 
contăm pe un joc fru
mos, așa cum au făcut 
deseori șl în campionat 
cele două formații. Va 
bitra D. Lucescu.

Ar mai fi de făcut 
subliniere : în dorința 
a atrage cît mai mulți 
neri în jurul terenurilor 
de rugby, organizatorii au 
hotărît ca Ia toate me
ciurile din cadrul „Cupei 
de iarnă" intrarea elevilor 
să fie gratuită.

ar-

să tină

ARTA SELECȚIEI

o 
de 
tl-

INTIME

Dina*

9 : 
Glo- 
Con- 
Con- 

: Di-

Sala
15 :

■ Șc.

sînt dispuse 
neprețuitele 

pot găsi la 
căciRapid 

cadrul 
„Cupa

A. Niculescu — direc- 
tehnic al F.R.F., a- 

întoarcerea acasă în...

Hfetgem
ATLETISM — 

Floreasca II, de Ia 
9 : „Cupa Rapid" ; 
dionul Tineretului, 
la oră 9: „Crosul 
pid".

HANDBAL — 
Floreasca, ora 
Start Tg. Mureș — ... 
sp. Constanța (f) ; ora 
15,50: Șc. sp. Tg. Mu
reș — Șc. sp. Sibiu (m) ; 
ora 17: Șc. sp. 1 Buc.
— Liceul 2 Brașov (f) ; 
ora 17,50 : Dinamo Buc.
— Șc. sp. Timișoara 
(m) — meciuri în cadrul 
finalei „Cupei ziarului 
Sportul' ; ora 19,10 : 
România — Suedia (f), 
joc retur calificare pen
tru C.M.

RUGBY — Stadionul 
Constructorul, ora 
Grivița Roșie —- 
ria ; ora 10,10 : ' 
structorul — Farul < 
stanța ; ora 11,20 : 
namo — Progresul ; ora 
12,30 : Steaua —
— meciuri în 
primei etape din 
de iarnă".

VOLEI — Sala 
mo, de la ora 9 : Me
dicina Buc. — Drapelul 
roșu Sibiu (f), Dinamo 
Buc. — Viitorul Bacău 
(m) ; sala Ciulești, de la 
ora 8,30: Combinatul 
poligrafic — Univ. Cluj 
(f), Rapid Buc. — Mi
nerul Baia Mare (m) — 
meciuri în cadrul divi
ziei naționale A ; sala 
Ciulești, de la ora 14 
si sala Constructorul, de 
la ora 18 : meciuri pen
tru „Cupa de iarnă".

n fond, selecția unei 
echipe este o chestiu
ne de dozare. O doză 
de talent, o doză de 
combativitate, o doză 
de experiență... Rețe- 

tarul nu se poate învăța din 
manuale. Fiindcă conține prea 
multe elemente imponderabile. 
De aceea, selecția este o artă, 
în același sens cum artă este și 
conducerea unei oștiri. Dar, să 
păstrăm proporțiile...

Totuși selecția trebuie 
seama și de un nu
măr de factori obiec
tivi.

Dintre aceștia, fac
torul formă și facto
rul valoare sînt cei 
mal importanți. Dar 
tocmai în acest punct 
părerile specialiștilor 
sînt contradictorii.

Unit militează pen
tru o selecție bazată 
pe jucătorii cei mai 
in formă. La prima vedere, crt- 
teriui! pare inatacabil. In fond, 
cine ar selecționa jucători evi
dent ieșiți din formă ? Dar che
stiunea este totuși mai com
plexă, și iată de ce. Dacă exis
tă jucători în formă și jucători 
ieșiți din formă, atunci, în mod 
evident, trebuie să existe o va- 
riabilitate a formei jucătorilor, 
independentă de voința și de 
putința antrenorilor. Căci dacă 
chestiunea formei ar depinde

numai de voința acestora, evi
dent că ei ar face totul pentru 
a prezenta pe cei mai buni ju
cători, în maximum de formă. 
Dacă insă acest lucru nu este 
posibil, atunci compoziția echi
pei variază de la un joc la al
tul. In acest caz vom ajunge 
la echipe selecționate fără po
sibilitatea de a realiza vreodată 
o formație omogenă. Or, a re
nunța din capul docului la omo
genitate — și principiul formei 
ne duce aici in mod fatal

că da. însă acești selecționeri 
preferă jucătorii cei mai valo
roși, chiar dacă nu sînt mereu 
în maximum de formă. In felul 
acesta se păstrează însă omo
genitatea echipei. Șl, oricum, 
jucătorii respectivi sînt mai utili 
decit alții mai modești, chiar 
dacă aceștia din Urmă se află 
in maximum de formă. Criteriul 
valorii este deci acela care per
mite să se asigure unei selec
ționate o stabilitate în timp și 
el trebuie socotit ca primordial.

NOUA „MAȘINĂ DE VOLEI
se Înfățișează săptămIna viitoare

PUBLICULUI DIN CONSTANȚA Șl DIN CAPITALĂ

Jl

echipa 
(eam- 

olimpi- 
ale că- 
marți,

Le sîntem gazde, de vineri 
seara, sportivelor din 
națională a Japoniei 
pioană mondială și 
că in voleiul feminin), 
ror evoluții, mîine șl
constănțenii, iar joi, vineri și 
sîmbătă, spectatorii bucureșterli 
le vor putea urmări și aplauda 
eu prilejul meciurilor pe care 
ele le vor susține în compania 
formațiilor noastre divizionare 
Penicilina, Farul, Rapid și Di
namo. Deocamdată — în limi
tele spațiului restrîns da care 
dispunem azi — facem doar o 
prezentare rezumativă a oaspe- 
telor, despre care multe ne 
mai cămin de spus. Vom vedea 
la lucru nu echipa japoneză 
condusă de Daimatsu, care ne-a 
vizitat acum cîțiva ani, câști
gătoarea titlurilor supreme la 
C.M. (1962 — Moscova, 1967 — 
Tokio) și J.O. (1964 — Tokio), 
ci noua „mașină de volei" a 
Japoniei, intrată în rodaj pen
tru Olimpiada din acest an din 
Mexic, unde năzuiește, și se 
pare că va izbuti, s-o egaleze 
pe faimoasa-i predecesoare. Re
zultatele de pînă acum, în ac
tualul turneu întreprins în Eu
ropa, sint destul de ilustrative 
în acest sens: 10 meciuri ju
cate, 10 cîștigate, în dauna 
fruntașelor voleiului feminin 
din R.D. Germană, Polonia și 
Cehoslovacia.

Garnitura căreia i s-a încre
dințat misiunea de-a reprezenta 
Japonia e antrenată de fostul 
jucător Shigeo YAMADA și în
trunește 9 jucătoare, exclusiv 
de lâ echipa marelui combinat 
industrial HITACHI din Tokio, 
lătă-le, menționate cu nume
rele purtate pe tricouri, în or
dinea formației de bază: 4.
Kunie SHISHIKURA (21 de ani, 
inălțime 179 cm), 
FUKUNAKA (21, 
zue TAKAYAMA 
pltana echipei, 2. 
JIMA (22, 168),
INOUE (21, 176), 3. Sumie OI- 
NUMA (21, 173), 7. Yukie MAT
SUMOTO (22, 170), 8. Ryoko 
NUDE (20, 166), 9. Seiko SHI- 
MAKAGE (19, 174). Stilul lor 
de joc ? Ni-1 expune lapidar

-»
6. Sachiko 

168), 1. Su-
(21, 170), că- 
Ytlkiyo KO-
5. Setsuko

U A JAPONIEI

® Am aflat că maestrul 
emerit al sportului, Alexan
dru Apolzan, este suferind 
și a fost internat in spital, 
li dorim grabnică însănăto
șire.

Q Colnic Simian și Co
coș Alexandru, ambii jucă
tori la Cugir, ne dau prile
jul să-i popularizăm. Ei 
și-au părăsit, fără dezlegare, 
clubul unde nu și-au putut 
etala „talentul" și „măies
tria" și sînt în căutarea unui 
culcuș călduț. Cluburile și 
asociațiile care 
să-și asigure 
lor servicii îi
Roman. Dar, repede, 
s-ar putea să zboare pe alte 
meleaguri...

• Cu prilejul unor me
ciuri amicale, Buzatu (Me
talul Tirgoviște) și Stoica 
Niculae (Chimia Făgăraș) au 
fost scoși de pe teren pen
tru joc brutal și atitudine 
ireverențioasă față de arbi
tru.

N-au avut răbdare să aș
tepte campionatul ?

® La F.R. Fotbal a sosit 
o ilustrată din Brazilia, de 
la fotbaliștii români. Prin
tre altele, conducătorul lo
tului, 
torul 
nunța
zilele de 15, 17, 18 sau 19 
februarie.

In zilele de 15 și 17 aștep
tarea la aeroport (împreună 
cu familiile jucătorilor) a 
fost zadarnică. Poate sosesc 
azi — 18 sau mîine — 19. 
sau poate sosește o nouă 
ilustrată...

• Călin Gane, talentatul 
atacant . al Steagului roșu 
Brașov, a trecut cu succes 
Examenul de stat, devenind 
astfel profesor de limba ro
mână. Felicitări!

® Mai multe scrisori so
site la redacție ne anunță 
dispariția din Hunedoara a 
antrenorului G. Bărbulescu. 
In ajunul reluării campiona
tului, fotbaliștii de la Me
talul au rămas fără... profe
sor. Ce părere are colegiul 
central al antrenorilor ?

seamnă renunțarea Ia avantajele 
unui colectiv sudat — piatră 
unghiulară a eficacității în tac
tica modernă.

Mărturisim că în raționamen
tul expus am dus oarecum la 
absurd consecințele respectării 
criteriului formei in operațiu
nea de selecție, pentru a de
monstra în acest fel și pe cale 
pur logică că forma nu poate 
constitui un factor primordial 
al selecției.

Acum, insă, să pornim pe o 
altă cale și să vedem valabili
tatea criteriului formei prin 
prisma experienței unor specia
liști cu renume. Observăm că 
in echipele de valoare, numărul 
jucătorilor rotați de la un joc 
la altul este foarte mic, plusul 
de Jucători introduși în forma
ție, peste cei obișnuiți, dato- 
rîndu-se 
nibiiitățl 
lor sau 
moment. 
Ilovszky 
cu Albert in frunte, Ramsey Ia 
acela cu frații Charlton și 
Bobby Moore, Boșkov la acela 
cu Asparuhov, Schon la aceia 
cu Seeler și Schultz etc. Oare 
acești jucători nu sînt supuși 
fluctuațiilor de formă ? Evident

Să nu uităm, de altfel, că apa
riția unor jucători care să depă
șească în valoare pe titulari se 
produce relativ rar.

Concluzia e următoarea : ori 
urmărim, în principal, criteriu! 
valorii, stabilind de la pornire 
pe cei mai valoroși jucători pe 
o perioadă mai lungă de acti
vitate a echipei selecționate, ori 
pornim de Ia jucătorii cei mai 
în formă, 
nunța să 
oarecare 
omogenă.

Și acum este rîndul tehnicie
nilor să-și spună părerea în 
această chestiune, noi invitîn- 
du-i să ia parte la această dis
cuție.

Răspunsul are o mare impor
tanță, căci fără lămurirea com
pletă a acestei probleme vom 
fi mereu dependenți de o formă 
variabilă și nu vom putea aciuia 
pe cei mai buni jucători ai țării 
într-o 
barea 
sună 
există, sau nu, posibilitatea de 
a prezenta un jucător anumit de 
fotbal în formă bună într-o anu
mită zi precisă ?

conștienți că vom re- 
realizăm o stabilitate 

a selecției, o echipă

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
Va fi alcătuită o 
echipă națională 

școlară

similare ale altor 
țări.

— în timpul va
canței de vară se 
va aleătui din elevi, 
în vîrstă de 14—15 
ani, un lot, ce va 
susține 2—3 întîl- 
niri internaționale.

bui să învețe acest 
adevăr.

Dinamo București 
învingătoare 

în Iran
Vineri, echipa 

Dinamo Bueurești 
și-a început tur
neul în Iran, evo- 
luînd la Teheran 
în compania lui 
Darai Club, cam
pioana țării. Jocul 
a fost viu dispu
tat. Bucureștenii 
au cîștigat cu sco
rul de 1—0 (1—0). 
Unicul gol al me
ciului a fost reali
zat de Radu Nun- 
welller, in min. 
15.

Astăzi, 
joacă cu 
nata de 
Iranului.

Recent, în cadrul 
unei consfătuiri în
tre tehnicieni ai fe
derației și 1
zentanți ai 1
ției educației 
Ministerul I. 
mîntului, s-au făcut 
cîteva propuneri 
menite să ridice pe 
o treaptă superioa
ră fotbalul șco
lar. Iată-le pe cele 
acceptate :

— Se va crea o 
comisie centrală de 
organizare a acti
vității fotbalistice 
școlare, în cadrul 
Comisiei centrale 
de juniori ;

— Lotul reprezen
tativ de perspec
tivă (a doua echipă 
națională 
niori) 
echipa selecționată 
școlară a țării, 
va juca

repre- 
Direc- 

l din 
învăță - Excepție ? De ce ?

N. BRASOVEANU

mal ales unor indîspo- 
trecătoare ale titulari- 
unor nevoi tactice de 
De cite ori era posibil, 
recurgea Ia același 11

Dinamo 
Selecfio- 

tineret aEa 
echipe

Sw

antrenorul Yamada, ca răspuns 
la întrebarea noastră, pusă pen
tru a afla care dintre jucătoa
rele sale sînt atacante prin-

formație omogenă. Intre- 
adresată tehnicienilor 

deci în felul următor: de la 
de 

ata- 
n-ar

de ju- 
va deveni

Capitală, pe 
in compania 

Dinamo Obor 
11,15).

y

««Si

®«i|

pentru C.M. de fotbal 1979
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Planari engleze

■i

internaționala

Ion Vasile, por
tarul Jiului, a ple
cat de la Petro- 
șeni fără dezlega

rea clubului și um
blă pe culoarele 
federației, cerînd 
să se facă pentru 
el o excepție 
regulamentul 
transferări. O 
re excepție
întări regula, ci ar 
submina-o. Din re
fuzul federației, 

Vasile ar tre-

cipale, care secunde și 
sînt specialiste în defensivă • 
aidoma celor din vechea echi
pă, toate apără și toate atacă i 
Dacă și cit mai au pînă să le 
ajungă în ceea ce privește ca
litatea execuțiilor pe renumi
tele eleve ale lui Daimatsu, a- 
ceasta vom vedea curînd...

— C. F. —

Un spectaculos plonjon efec
tuat de căpitane echipei oaspe
te, Suzlie Takayama, — convin
gătoare mostră de combativita
te și precizie în defensivă, 
principalele atuuri care au 
clădit solida reputație mondia
lă a voleibalistelor japoneze.

Foto : AUREL NEAGU

I
I
I

LUPTA... I

Dinamoviștii băcăuani 
se pregătesc intens ir 
vederea returului cam
pionatului. Colaboratorul 
nostru, C. Stoicescu - 
Bacău, i-a surprins la un 
antrenament pe terenul 
acoperit cu zăpadă. As
tăzi, Dinamo Bacău evo
luează în 
„Dinamo", 
formației 

(de la ora

PESTE 10 000 DE SPF.CTATORI 
au urmărit la Melbourne Sta
dium meciul de box profesionist 
dintre Johnny Famechon (Aus
tralia) și Isao Ichlhara (Japonia). 
Famechon, care este campion al 
Jocurilor Commonwealthului la 
categoria pană, a obținut victoria 
la puncte după 10 reprize.

...dar, numai de-ar fi cu-adevărat o luptă, mă
car de-acum încolo, pînă la finele ei, confrunta
rea primelor noastre echipe de volei în cadrul 
campionatelor republicane... De ne-ar fi dat să 
înregistrăm — ca urmare a unor pregătiri mai 
atente — semnele ameliorărilor pe plan fizic, teh
nic, tactic (și organizatoric I) reclamate prin ima
ginile „reflectorului" îndreptat asupra voleiului 
nostru șl lacunelor sale, In decembrie... Să putem 
nota cu „plus" cît mai multe arbitraje, lecții de 
obiectivitate servite de către „cavalerii fluierului”, 
însă șl de spectatori, în sfîrșit, un număr cît mai 
mare de echipe la fel de bătăioase în deplasare 
ca acasă...

Iată dorințele, lată nădejdile cu care ne îndrep
tăm pașii astăzi spre sălile care vor găzdui par
tidele de reluare a disputei divizionare în A. Și 
— se înțelege — vom fi cum nu se poate mai 
bucuroși să consemnăm reînnodarea firului — 
cîndya de loc șubred — al speranțelor confirmate... 
Acestea fiind zise, fără leit-motivul de altădată 
al îndrăznețelor anticipări optimiste (cu gîndul că 
astfel vOm ajuta cumva la stimularea suplimentară 
a : ..................... ' - -
proba

ambiției jucătoarelor și jucătorilor, întru a ne 
obă ca neîntemeiate reticențele), să vă înfățișăm 

programul :
MASCULIN — ETAPA A VI-A, pMMA A RE

TURULUI, SERIA I — Dinamo București — Viito
rul Bacău (în tur 3—1), Petrolul Ploiești — I.C.F. 
București (0—3), Alumina Oradea — Steaua Bucu-

reștl (0—3); SERIA A II-A — Rapid București — 
Minerul B. Mare (3—1), Farul Constanța •— Trac
torul Brașov (0—3); FEMININ, ETAPA A VII-A A 
TURULUI — Medicina București — Drapelul roșu 
Sibiu, C.P. Bueurești — Universitatea Cluj, Uni
versitatea Craiova — Rapid București, Farul Con
stanța — Penicilina Iași. — PRIMELE 
SÎNT GAZDE.

CLASAMENTELE ÎNAINTEA ETAPEI 
SÎNT URMĂTOARELE: MASCULIN 
ECHIPELE CÎTE 5 MECIURI JUCATE), 
— 1. Steaua București 10 puncte (setaveraj 15:3) 
2. Dinamo București 9 (13:7), 3. Viitorul Bacău 8 
(12:9), 4. I.C.F. București 6 (6:12), 5. Alumina Ora
dea 6 (6:13), 6. Petrolul Ploiești 6 (5:13); SERIA A 
II-A — 1. Rapid București 10 (15:5), 2. Politehnica 
Galați 9 (14:5), 3. Celuloza Brăila 7 (9:9), 4. Mine
rul B. Mare 7 (7:11), 5. Tractorul Brașov 6 (6:12), 
6. Farul Constanța 6 (5:14);

FEMININ (TOATE ECHIPELE, EXCEPTÎND 
PE DINAMO ȘI DRAPELUL ROȘU SIBIU, 
CARE AU CU UNUL MAI PUTÎN, CÎTE 6 ME
CIURI JUCATE) — 1. Rapid București 12 (18:1), 
2. Dinamo București 10 (15:1). 3. C.S.M. Sibiu 10 
(15:9), 4. Penicilina Iași 10 (12:7), 5. C.P. București 
9 (10:15), 6. Farul Constanța 8 (10:15), 7. universi
tatea Cluj 8 (9:14), 8. Universitatea Craiova 8 (7:14), 
9. Drapelul roșu Sibiu 6 (7:12), 10. Medicina Bucu
rești 6 (3:18).

ECHIPE

DE AZI 
(TOATE 
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ECHIPA MASCULINA DE VOLEI 
Politehnica Galați, care se 
în turneu In Franța, a jucat 
Paris în sala ~ '
prezentativa 
francezi au obținut victoria 
scorul de 3—0 
15—13).

9
AUSTRALIA ȘI 
anunțat oficial că ____ „„
la Jocurile Olimpice de vară de 
la Ciudad de Mexico. Sportivii 
australieni vor participa la atle
tism, baschet, box, canoe, ci
clism, călărie, scrimă, gimnastică, 
lupte, hochei pe iarbă, natație, 
pentatlon, haltere, canotaj aca
demic, tir și yahting. Delegația 
sportivă a Poloniei va cuprinde 
163 sportivi și 30 de sportive.

află 
la 

„Coubertin” cu re- 
țăril. Voleibaliștii 

• ■ ■ cu 
(15—10, 15—12,

POLONIA au 
vor participa

INTR-UN MECI TUR pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cupe
lor” la baschet, Spartak Sofia a 
învins cu scorul de 82—81 (după 
prelungiri) echipa Vorwărts Ber
lin. La sfîrșitul jocului scorul 
era egal : 71—71.

B
DUPĂ CUM SE ȘTIE, într-unul 
din meciurile sferturilor de fi
nală ale campionatului european 
de fotbal se vor întîlni echipele 
Bulgariei și Italiei. Primul joc 
va avea loc la 7 aprilie la Sofia, 
iar cel de-al doilea Ia 20 aprilie, 
probabil la Roma.

S
TURUL CICLIST al Andaluziei a 
luat sfîrșit o dată cu desfășura
rea ultimei etape, programată pe 
un circuit la Malaga. Competiția 
a fost cîștigată de Houbrechts 
(Belgia), urmat la aproape 6 mi
nute de Gratiei (Spania). Ultima 
etapă a revenit alergătorului bel
gian Godefroot, care a realizat 
pe 60 km timpul de lh 33:04,0.

După cîștigarea Cupei „Jules 
Rimet", Alf Ramsey și federa
ția engleză de fotbal au deve
nit și mai prevăzători, incit 
indiferent de rezultatele pe care 
le vor obține în 1970, ei vor să 
n-aibă a-și reproșa nimic.

Printre altele, conducătorul 
tehnic al naționalei engleze a 
hotărît ca înainte de plecarea 
spre Mexic echipa să se antre
neze timp de 3 săptămini în 
Franța la Font Romeu, localita
te situată la 1700 de metri alti
tudine, unde există o excelentă 
bază sportivă. Ulterior, tot în 
vederea aclimatizării, echipa 
Angliei are perfectate alte cî- 
teva jocuri în orașe situate la

altitudine. Mai 
liștii englezi ar 
ce un meci amical cu echipa 
Spaniei la Madrid (altitudinea 
orașului 760 m), apoi cu repre
zentativa Venezuelei la Caracas 
(1200 m) și, în sfîrșit, la Bogota 
(2400 m), cu echipa Columbiei.

Acest turneu va începe după 
toate probabilitățile cu 3 săp- 
tămîni înaintea campionatului 
mondial și are, după opinia d-lui 
Follows, secretarul general al 
federației engleze, două avanta
je : facilitează aclimatizarea 
treptată, evitînd plictiseala pro
vocată de o ședere prelungită 
în Mexic și va aduce echipei 
Angliei 90 000 de dolari (30 000 
de fiecare meci amical — rețe
tă rezonabilă pentru o cam
pioană mondială).

întîi fotba- 
urma să joa-

L0
(Urmare din pag. I)

juteze din orice poziție (șl, îndeo
sebi, din cele nefavorabile) i-au dat 
multă bătaie de cap antrenorului Po
pescu Colibași. Nu este de mirare, 
deci, că la finalul întîlniril el nu se 
arăta de loc mulțumit de evoluția 
elevelor sale.

Au înscris : Nadire Tair (5), Elena 
Frîncu (2), Vasilica Taîapan, Mariana 
Citirea și Elena Tugearu — pentru 
Școala sportivă Constanta, Fiorica A- 
gapescu (7), Maria Aldea, Valentina 
lonescu și Elisabeta Aftenia — pentru 
Liceul nr. 2 Brașov.

I
I
I

SELECȚIONATELE masculine de 
baschet ale Franței și Ungariei 
s-au întîlnit într-un joc amical 
la Roubaix. Baschetbaliștii fran
cezi au obținut victoria cu scorul 
de 65—63 (28—30).

I

cele doua jocuri 
(19—5) și 25—17

ÎN CADRUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM pe teren acope
rit, Ralph Boston a realizat la 
săritura în lungime 8,01 m. Fos
bury a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu 2,18 m, iar 
Seagren............................... *
prăjină 
yarzi â 
în 6,1.

a terminat victorios 
cu 5,03 m. Proba de 
fost cîștigată de Miller

AZI SE ÎNCHEIE FINALELE
A arbitrat bine Alex. Drăgoi (Ti

mișoara).
DIN AM O BUCUREȘTI—ȘCOA
LA SPORTIVĂ SIBIU 18—24 

(10—13)
Siblenii au furnizat o plăcută sur

priză. Și nu numai scorul ne face să 
afirmăm acest lucru. Jocul lor com
binați?, tehnic (excelent P. Herbert), 
în viteză, a cucerit publicul prezent 
în sala Floreasca. De ieri pînă astăzi, 
echipa Școlii sportive din Sibiu a 
suferit transformări radicale — în 
bine. Lăsînd tracul la cabine, aco- 
modîndu-se mai bine cu sala și at
mosfera, elevii lui C. Martini au ju
cat degajat, scoțînd în evidentă în
treaga gamă a cunoștințelor tehnico; 
tactice pe care și le-au însușit în cei 
cîțiva ani de cînd practică handbalul.

Sincere felicitări echipei și antreno
rului lor.

Păcat însă că în acest efort colec
tiv nu se încadrează și K. Beer, un 
jucător dur, brutal chiar, gata să-și 
obstrucționeze în orice moment ad
versarul.

Cum scriam și în cronica prece
dentă, dinamoviștii au o echipă ma
sivă, de giganți. Dar mulți dintre ju
cătorii lui Al<?x. Ilie nu mai poseda 
nimic altceva în afara forței. Lipsiți 
de tehnică, de intuiția tactică, dina
moviștii n-au putut rezista jocului ad
versarilor și s-au lăsat depășiți de la 
începutul partidei Ei au fost conduși 
cu 10—5 (min. 19), 12—8 (min. 26), 
20—13 (min. 45). Au marcat : P. Her
bert (8), P. Gerger (7), K. Beer (4) 
R. Medrea (4), L. Rodeanu — pentru 
Școala sportivă Sibiu, I. Milovan (6),

A. Cosma (3), C. Gunescu (3), C. Pa- 
traulea (2), M. Cioară (2), I. Butuc 
și P. Bulibașa, pentru Dinamo Bucu
rești.

A arbitrat satisfăcător A. Munteanu 
(Reșița).

Invingînd în
— cu 35—12
(10—9) — pe Politehnica Galați, 
Dinamo Bacău a cîștigat etapa 
intercentre din cadrul „Cupei 
F.R.H.", califieîndu-se pentru 
turneul final de la Cluj. (Sile 
Neniță — coresp.).

PENTRU „CUPA EUROPEI"
LA hlATAJIE

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
— Competiția de natație „Cupa. 
Europei" se va desfășura din 
1969 după o formulă preconi
zată de specialistul maghiar 
I.aszlo Maroti. în grupa A a 
competiției vor fi repartizate 
echipele U.R.S.S., R.D. Germa
ne, Angliei, Franței, Olandei, 
Suediei, R.F. a Germaniei și 
Ungariei, iar în grupa B selec
ționatele Spaniei, Italiei, Ceho
slovaciei, Austriei, Finlandei, 
Iugoslaviei, României și Polo
niei. In grupa C vor evolua ce
lelalte echipe înscrise în com
petiție.

Campionatul de baschet 
al Italiei cunoaște o des
fășurare agitată. Iată o 
fază din meciul dispu
tat duminica trecută de 
cunoscuta echipă Siem- 
menthal Milano, partici
pantă în „C.C.E.".



CONFERINȚA DE PRESAA PREȘEDINTELUI 0.0AVERY BRUNDAGE
J.

se-
W.

fostau 
chestiuni

La solicitarea ziariștilor, 
dl. Avery Brundage a con
vocat o conferință de pre
să care s-a desfășurat 
vineri după-amiază în sa
loanele primăriei din Gre
noble. Din partea C.I.O. 
au mai luat parte contele 
Jean de Beaumont și 
cretarul general 
Westerhoff.

Cu acest prilej 
abordate cîteva 
de interes major.

ADMITEREA LA JOCURI 
A AFRICII DE SUD. Pre
ședintele C.LO., reamintind 
trăsăturile principale ale 
rezoluției votate cu o zi 
înainte de către C.I.O., a 
declarat: „Comitetul na
tional olimpic 
a acceptat să 
echipă comună 
negri, fără 
rasiale".

D-lui Brundage i s-a pus 
întrebarea: „Cum va fi
posibil să se selecționeze 
o echipă de albi și negii 
cind, prin înseși legile in 
vigoare in Africa de Sud, 
competițiile comune ale al
bilor și negrilor sînt in
terzise ?“

Președintele C.I.O., fără 
a se referi la Comitetul 
national olimpic al Africii 
de Sud, a arătat că : „C.I.O. 
nu poate interveni în acea
stă chestiune decît în cazu
rile abuzive. Dacă vreodată 
o națiune va hotărî să se 
retragă din mișcarea olim
pică din cauza rezoluției 
luate în privința acceptării 
Africii de Sud la J.O. din 
Mexic, C.I.O. va fi de
zolat".

sud-african 
formeze o 
de albi și 

discriminări

COMERCIALIZAREA 
JOCURILOR. „Cum se va 
asigura viitorul Jocurilor 
fără aportul publicității ?" : 
aceasta a fost întrebarea 
adresată d-lui A. Brundage, 
la care el a răspuns : 
mea modernă 
pe publicitate, 
nu justifică 
iățișe 1“

In privința 
privind mărcile de schiuri, 
dl. Brundage a explicat că 
el nu condamnă, atît în
scrierea mărcilor pe schiuri 
cît plata sportivilor de că
tre fabricanți.

în direcția amatorismu
lui, președintele C.I.O. a 
căzut de acord că Jocu
rile trebuie adaptate la 
cerințele lumii moderne, 
lucru despre care se vor
bește de peste 50 de ani, 
dar că ceea ce i se pare cel 
mai important nu este de 
a stabili o definiție a ama
torismului, cît de a se pune 
la punct un cod al ad
miterii sportivilor Ia 
Jocuri.

în privința programului, 
s-a arătat că din cele 
de comitete olimpice 
tionale doar unele 
angrenate în edițiile 
iarnă ale Jocurilor și chiar 
în aceste țări o mică parte 
a populației practică schiul, 
iar un procentaj destul de 
redus pe cel alpin.

O comisie specială va fi 
organizată în scopul su
pravegherii programului 
J.O. de iarnă. Următoarea 
sesiune a C.I.O. va lua de 
sigur o decizie în acest 
sens. Deocamdată, che
stiunea va fi în continuare 
studiată.

a depășit

furnizată de 
Haakon Mjoen. 

I secundariat al 
despre

■ ■ V-

Lu- 
este clădită 
dar aceasta 
unele plăti

controversei

SLALOM SPECIAL FURTUNOS!
® Killy a câștigat a treia medalie de aur 0 Hecatombă 
de Savoriți în manșa a doua < Numeroase nume 

neașteptate în partea superioară a clasamentului

AL. ȘIPERCO
(ROMÂNIA) ÎN COMISIA

CELOR 5 PENTRU 
PROBLEMELE J. O. 

DE IARNĂ

123
na- 
sînt 

de

Pînă la definitivarea rezulta
telor, eram cu cronica gata pre
gătită ! Chiar și la slalom spe
cial, unde confirmarea de către 
arbitrii de porți a trecerii re
gulamentare este indispensabilă 
stabilirii ierarhiei, sînt rare 
descalificările care să modifice 
fundamental cele ce ar putea f‘ 
scrise. Și totuși, această ultimă 
festă jucată de londoneza ceață 
de la Chamrbusse 
orice așteptări.

Scrisesem, deja, despre for
midabila surpriză 
norvegianul 1 
despre eternul 
austriacului Schranz, 
faptul că francezul Killy — în 
pofida extraordinarelor sale ca
lități și cunoștințe, ca să nu mai 
vorbim de impresia pe care a 
lăsat-o în această ultimă încleș
tare — părea a fi suferit rigorile 
legilor cronometrului. Iată însă 
că zvonurile au ajuns din urmă 
și au și întrecut primele rezul
tate, devenite, apoi, realități : 
primii doi clasați, Mjoen și 
Schranz, fuseseră descalificați, 
Killy adjudeeîndu-și, astfel, 
pentru a treia oară la Grenoble, 
dreptul de a urca pe cea mai

Astăzi (n.r. — ieri) a fost 
anunțată la Grenoble com
ponența comisiei de cinci 
membri pe care Comitetul 
Internațional Olimpic a în
sărcinat-o să examineze 
problema Jocurilor Olim
pice de iarnă, în general, și 
a probelor de schi-alpin, în 
mod special.

Din „Comisia celor cinci" 
fac parte: HERMAN VAN 
KARNEBEEK (Olanda) — 
președinte, secondat de 
Marele duce Jean al Lu
xemburgului, ERIK VON 
FRENCKELL (Finlanda), 
ALEXANDRU ȘIPERCO 
(România) și JAN STAU- 
BO (Norvegia).

ȘAMPANIE PENTRU WOLFY
ETERNUL SECUND

A TRECUT
PE PRIMUL LOC

trei ani, într-o dimineață 
de început de primăvară, îi 
spectator solitar, pe tină-

Acum 
tulbure 
asistam, 
tul Wollgang Schwartz la primele 
sale experiențe în materie de triplu- 
Salohow. Proaspăta speranță a Vie
nei sportive era atunci oaspetele 
patinoarului „23 August", pentru un 
spectacol demonstrativ. Privindu-l 
Ia antrenament, aveam certitudinea 
că sintem în țața viitorului campion 
mondial a! patinatorilor artistici. Și 
totuși, doi . ani consecutiv, sim
paticul Woify rămînea la milimetri 
distantă de titlul suprem, mereu în 
posesia compatriotului său mai apro
piat de linia supremei elegante în 
alunecarea pe gheață, invincibilul 
pînă acum, Emo Danzer.

Compensația, mai mult 
paratoare, a 
In momentul 
lor de peste 
primeniri în 
gang Schwartz redă 
olimpic, deținut acum trei decenii și 
mai bine de 
Schăfer.

Acasă, 
te sticle 
vineri la 
vizoarelor, proclamînd pe noul cam
pion al Olimpiadei. La 21 de ani, 
studentul Vvoliy Schwartz își vede 
realizat cel mai frumos dintre visuri.

venit aci la
cînd asaltul
Ocean anunță profunde 

ierarhia gheții, Wolf- 
V ienei titlul

legendarul Karii

în Grinzing și Prater, mul- 
de șampanie au pocnit 

miezul nopții, în tata tele-

O surpriza care

Marii rivali, Jean-Claude Killy (stingă) și 
de miercuri, la slalom special. Ambii speră 
după mari emoții și după... descalificarea a 
înaintea lui

realizat de el era 
schimb, rezultatul 
părea omologabil, 
mult cu cit, în a 
după ce se oprise

Karl Schranz, zîmbesc optimiști după cursa de calificare, 
în vie torie. Ea avea să-i revină campionului francez, dar 
doi concurenți (norvegianul Mjoen și Schranz) clasați

Foto : A.F.P.

a ratat aceste porți,

coborire din manșa a 
In această situație, a

descalificat. Asaltat 
de ziariști, Schranz a 
textual : „E posibil să 
o poartă, dar asta din 

a-

salturi spectaculoase ale unor 
outsideri confirmați ca atare : 
Sabich, Bajchleda, Lindstroem și 
chiar Chaffee, situați acum în 
duzina de onoare a clasamentu
lui. Destul de bun și rezultatul 
lui Dan Cristea.

Eleffsaeter - învingător 
maratonul zăpezii"

Bătălia angajată între sporti
vii norvegieni și suedezi pen- 
tr» supremația în probele de 
schi fond, ca și locul fruntaș 
deținut de delegația Norvegiei 
in ceea oe privește medaliile 
de aur, au dat un plus de inte
res probei de 50 km, disputată 
sîmbătă dimineață la Autrans. 
Pe primii 15 km norvegianul 
Reidar Hjermstad își creează 
un avans de aproape 20 secun
de în fața suedezului Ronnund, 
dar pe următorii 10 km 
grup de 5 schiori, în frunte 
norvegianul Ole Eleffsaeter 
cuprinzînd printre alții 
suedezii Larsson și Halvarsscn, 
îi ajunge pe „fugari", depășin- 
du-i. Pe ultima jumătate a tra
seului asistăm la un puternic 
atac lansat de sovieticul Via- 
ceaslav Vedenin, norvegianul 
Tyldum și elvețianul Haas. 
Ultimii kilometri sînt foarte 
pasionariți, la finiș, pr^jzentin- 
du-se în ordine : Elelisaeter, 
Vedenin, Haas, Tyldum, Ris- 
berg și Larsson.

un 
cu 
și 

pcREZULTATE TEHNICE t

Schranz
care sînt și legate, încă de la 
prima 
doua !
'doua coborire a fost anulată și 
Schranz 
imediat 
declarat 
fi ratat
cauză că îmi concentrasem 
tenția asupra spectatorului care 
mă jena.“ Directorul probei a 
verificat imediat afirmațiile 
austriacului : s-a așezat exact în 
locul unde stătuse incriminatul 
spectator, dar cei trei competi
tori care au trecut, în probă, pe 
lîngă el, nici nu I-au văzut!

Menționăm că delegația aus
triacă a depus încă un protest, 
care a fost respins, seara tîrziu, 
de juriul probei. Totuși, al trei
lea „aur" al lui Killy strălu
cește... palid.

Cursa a mal scos în evidență

decît re- 
Grenoble. 

patinator i-

PĂDURARUL

• ••

puțin

OLE ELEFFSAETER

Eleffsaeter,

Innsbruck

W. Schwartz in timpul

Echipajul românesc

superioritate nume- 
era eliminat), echi- 
(prin Geza Szabo) 

nou (5—4), dindu-ne 
într-o echilibrare a

exercițiului său liber. 
Teleloto UPl—Agerpres

după douâ ore și jumătate:

înaltă treaptă a podiumului o- 
limpic !

Cum s-au petrecut lucrurile ? 
Imediat după terminarea celei 
de a doua manșe, s-a anunțat 
descalificarea, de altfel întrevă
zută, pentru ratarea unei porți, 
a norvegianului Mjoen. De fapt, 
chiar timpul 
suspect... In 
lui Schranz 
cu atît mai 
doua manșă,
aproape de jumătatea traseului, 
i s-a acordat apoi dreptul unei 
alte coboriri, cu un număr de 
ordine decalat. Intr-adevăr, je
nat la o poartă de un specta
tor aflat pe pîrtie, el se oprise. 
Conform punctului 156 bis din 
regulamentul F.I.S., i s-a acor
dat dreptul reparcurgerii tra
seului. Iată însă că, imediat 
după terminare, arbitrul de la 
porțile 18—19 afirmă categoric :

1. JEAN CLAUDE KILLY 
(FRANȚA) 99,73 sec. (49,37 + 50,36) 
— campion olimpic ; 2. Herbert 
Huber (Austria) 99,82 (50,06 + 49,76); 
3. Alfred Matt (Austria) 100,09 
(49,68+50,41) ; 4. Dumenj Giova- 
noli (Elveția) 100,22 (49,89 + 50.33) ; 
5. Vladimir Sabich (S.U.A.) 100.49 
(49,75+50.74) ; 6. Andrzei Bachle- 
da-Curus (Polonia) 100.61 (49,88+ 
50.73) ; 7. James Heuga (S.U.A,) 
100,97 (49,96 + 51,01) ; 8. Alain Penz 
(Franța) 101,14 (49,89+51,25) ; 9.
Frederich Chaffee (S.U.A.) 101,19 
(49.95+51,24) ; 10. Peter Frei (El
veția) 101,93 (50,04 + 51,94) ; 11.
Runne Lindstroem (Suedia) 101,99 
(51,19+80,80) ; 12. Ludwig Leitner
(R.F.G.) 103,50 (50,89 + 52,61)... 25.
Dan Cristea (România) 113,33 
(56,10 + 57,23).

O NOUA DECEPȚIE

După cum era lesne de pre
văzut, hocheiștii români nu au 
mai avut rezerve de energie fi
zică și nervoasă pentru a abor
da cu calm și în condiții cores
punzătoare ultimul lor meci 
in grupa B a turneului olim
pic. In consecință — o nouă 
înfrîngere, de data aceasta în 
fața selecționatei Iugoslaviei, 
prima victorie pe care hoche
iștii iugoslavi o obțin în parti
dele cu cei români. Desigur, di-

Suedezul Hoeglin, campion la 10 000 m
UN STUDENT

BINE

al răbdării pen- 
care au înfrun- 
accentuat ca in 
și care au stat

Proba de patinaj viteză pe 
10 000 metri, desfășurată azi 
(N. R. ieri) pe „inelul de ghea
ță" din Grenoble a fost un ade
vărat maraton 
tru spectatorii 
tat frigul (mai 
zilele trecute)
două ore și jumătate cu impre
sia că ar fi putut să părăsească 
tribuna chiar după cursa primei 
perechi de concurenți, în care 
impozantul norvegian Fred An
ton Maier l-a întrecut pe sovie
ticul Lavrușkin, obținînd timpul 
de 15:23,9 și pulverizînd recordul 
olimpic ce rezista din 1960. Prin
cipalii concurenți la titlul o- 
limpic al acestei probe, olande
zul Verkerk și suedezul Jonny 
Nillson înregistrează timpuri in
ferioare norvegianului.

Dar, la două ore și jumătate 
după ce Maier terminase cele 
25 de ture ale probei, într-un 
timp atit de bun, spectatorii au

trăit marea surpriză. Studentul 
suedez Jonny Hoeglin par. 
curge primele opt ture în timp 
egal cu cel realizat de Maier. 
La 4 000 metri el este în avans 
cu o secundă, dar slăbind rit
mul trece la 7 000 metri în timp 
egal cu norvegianul. La 8 000 
metri Hoeglin pierde o secun-

dă, dar reface imediat handica
pul și termină cursa într-un 
timp cu 3/10 sec. mai bun ca al 
lui Maier. Olandezul Verkerk, 
menținut cîtva timp, pe locul 3, 
este împins către locul 5 de 
suedezul Sandler, care obține 
medalia de bronz și de Gut- 
tormssen (Norvegia).

PREGĂTIT

ferența de scor se explică nu 
numai prin lipsa de concentrare 
nervoasă și oboseală. Jucătorii 
români au comis greșeli ele
mentare de apărare, au dovedit 
mari lacune în organizarea jo
cului din propria treime (2 din 
cele 9 goluri ale învingătorilor 
fiind rezultatul bîlbîielilor pro
priilor noștri jucători, iar altele 
consecința directă a unor gafe 
pe care nici echipa de tineret 
și nici o formație de club nu 
credem că le-ar fi făcut). Iată și 
ilustrarea acestor greșeli : în 
min. 2,05 Mlakar a aruncat pu
cul în spatele porții noastre, iar 
Dumitraș, prost plasat, l-a de
viat în poartă; în min. 2,30, în
vălmășeală în fața porții noas
tre, Dumitraș întîrzie să aco
pere pucul cu piciorul și Hitî 
îl introduce în poartă; min. 
2,45, o combinație a liniei de 
atac iugoslave se încheie cu un 
șut în colțul scurt, neacoperit 
de portarul nostru (greșeală e- 
lementară!) și... 3—0. Credem 
că s-a bătut un record : 3 go
luri în 40 de secunde !

Antrenorii români s-au vă
zut obligați să opereze unele 
modificări : Scheau l-a înlocuit 
pe Czaka iar Stoiculescu pe 
Dumitraș. Este adevărat, echi
pa nu s-a prăbușit definitiv, 
deși a mai primit un gol (min. 
8), Ia o ezitare a întregii for
mații. Cu puținele forțe de

care mai dispuneau, jucătorii 
români s-au regrupat, au înce
put să împingă adversarul spre 
propria-i poartă. Mai întîi prin 
Moiș (min. 10) și apoi prin Iu- 
liu Szabo (min. 15) au redus din 
diferență. Dar peste 
timp — un autogol (min. 16, Io- 
nescu)!... O combinație a fra
ților Szabo, încheiată cu un șut 
sec al lui Geza, reduce scorul 
la 5—3. In 
rică (Pfelz 
pa noastră 
înscrie din 
speranțe
jocului șl a scorului. Dar, dînd 
dovadă de lipsă de încredere 
în posibilitățile lui Stoiculescu, 
antrenorul Flamaropol îl rein
troduce pe Dumitraș în poartă 
(n-am înțeles de ce !). Deși ho
cheiștii români domină o bună 
perioadă de timp, ei primesc 
în min. 29 un gol pe contra
atac (Ivo Jan). In repriza a 
treia (min. 41), Pfelz a majo
rat din nou diferența, redusă 
apoi de Florescu (min. 45), iar 
Tischler (min. 45) și Beraus 
(min. 48) au stabilit scorul fi
nal la 9—5. Echipa română a 
primit cele mai multe goluri 
cind pe gheață se afla linia I 
de atac (frații Szabo și Cala- 
mar). Deci, ce folos că ei au 
marcat cele mai multe goluri, 
dacă tot ei au contribuit 
primirea celor mai multe.

Campionul olimpic al pro
bei de schi-fond 50 km, nor
vegianul Ole 
este un pădurar în vîrstă de 
29 ani, care la 
obținuse, pe aceeași distan
ță, un modest loc 8. De data 
aceasta, pregătirea și dîr- 
zenia l-au ajutat să aducă 
schiului norvegian o victo
rie de mare prestigiu.

(Urmare din pag. 1)

doua medalie de aur din a-
la

l '

SĂRITURILE —SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
timpului nefavo- 

Saint Nizier, una 
mai spectaculoase 
Olimpiadei de iar-

Din cauza 
rabil de la 
dintre cele 
întreceri ale
nă, săriturile de la trambulina 
de 90 m, se află sub semnul 
întrebării. Ceața densă din ul
timele zile nu. a permis efec
tuarea de antrenamente la a- 
ceastă probă cu un grad înalt 
de periclitate pentru concu- 
renți.

La ora cind transmitem aces
te rînduri nu se cunoaște rezul
tatul dezbaterilor din cadrul 
Comitetului tehnic. Este posi
bil, în cazul cînd nu vor avea 
loc duminică la amiază, ca să
riturile să se desfășoare luni, 
după închiderea oficială a Jocu
rilor ! De asemenea, nu ar fi 
exclus ca întrecerea să fie, pur 
și simplu, anulată.

Jonny Hoeglin, studentul 
suedez care a cucerit titlul 
olimpic în proba de patinaj 
viteză pe 10 000 metri, are 
25 ani și 1,84 m înălțime. 
Mai scund decît norvegianul 
Maier și, firește, mai puțin 
celebru ca el, Hoeglin n-a 
avut de fel complexe de in
ferioritate și a luptat cu te
nacitate pentru victoria care 
i-a surîs cu sclipirea unei 
medalii de aur.
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Cronici și comentarii 
de Ia trimișii noștri speciali 

Emanuel VALER1U și Calin ANTONESCU

a
ceasta ediție a J.O., totalul cro
nometrajului său fiind de 2 mi
nute 17 secunde 39 sutimi, cu 
11 sutimi de secundă mai bun 
ca al Austriei. Pe Panțuru, cla
sat al 4-lea, îl separă de Monti 
66 de sutimi, iar de Elveția I, 
10 sutimi.

Panțuru a tranșat anumite 
rivalități cu echipajele Angliei, 
R.F. a Germaniei și Elveției II 
dar, din nefericire, a cedat 
unor adversari mai puțin de 
temut, care au forțat însă re
cordul pîrtiei, revenind astfel 
pe primele poziții.

O campioană olimpică Îndrăgostită de hochei
Șansă unică pentru un ga

zetar. La cîțiva metri de noi, 
o fată blondă, cu ochii de 
„nu mă uita", toată numai 
zîmbet, încurajează zgomotos 
echipa de hochei a Canadei. 
Pentru că, am uitat să vă 
spunem, discuția pe care o să 
v-o redăm mai jos a avut loc 
la Stade de gkice, în timpul 
jocului dintre selecționatele 
olimpice ale Canadei și Sue
diei. Vecina noastră : Nancy 
Greene, proaspăta campioană 
olimpică la slalom uriaș.

— Vă place hocheiul 
Nancy ?

— Enorm ! Nu pierd 
odată ocazia să asist la 
ciurile de hochei.

— Să trecem la schi.
— Oh...
— De ce : oh ?
— Abia am scăpat din 

tejul olimpic și iar să încep 
discuții despre schi ?

— Nu vă place ?
— Ba da, dar ce-i prea

mult...
— Fericită ?
— Pe deplin, deși mi-am

cîștigat fericirea cam tîrziu,
socotind zilele în mod olim-
pic.

— Da, dar categoric și Ia
o diferență mai mare decît
orice sită campioană olimpică 
la schi alpin. Vorbind sincer, 
sperați într-o victorie ?

miss
— Cum să nu ! Tot sezonul 

mi-a mers bine. Știam că o
nici- să înving într-o probă.
me- Vestea prezentei schioarei

canadiene s-a răspîndit însă

vîr-

mai repede decît bănuiam a- 
mîndoi. Radio-reporterii se 
apropiau gîfîind, iar din spate, 
peste umerii noștri, i se în
tindeau carnete și creioane 
pentru autografe. Nancy s-a

speriat copilărește răsfrîngîn- 
du-și buza în jos.

— Nu vă place celebrita
tea ?

— O detest. Este singurul 
motiv care mă poate face să 
regret că am ieșit prima la 
„uriaș". Faceți-mi acum 
serviciu : scoateți-mă 
dar iute...

N-a fost posibil! 
porterii își întindeau 
tori microfoanele. Ne-am făcut 
loc cu coatele, dar în învăl
mășeală am pierdut-o pe 
Nancy. Totuși am mai putut 
s-o aud pe tînăra sportivă, 
strigîndu-ne :

— â tous 
mains...

N-am mai 
i-am văzut 
care-1 facem 
gară la despărțire, trimitînd 
în vînt o sărutare...

un 
de aici,

Radio-re- 
necruță-

Ies sportiîs rou-

auzit nimic, dar 
gestul,- acela pe 
pe un peron de
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Clasamentul (neoficial) pe medalii și puncte
(după 32 probe)

ȚARA AUR ARGINT BRONZ rv V VI Total 
puncte

NORVEGIA 6 6 1 1 6 2 2 97

FRANȚA 4 3 2 2 2 1 62

ITALIA * - - - 2 3 35

U.R.S.S. 3 5 ! 3 3 3 5 78

AUSTRIA 3 3 4 4 4 1 73

OLANDA 3 3 3 - 3 - 53,5

SUEDIA 3 2 3 2 4 4 60,5

R.F.G. 2 2 2 - 1 2 36

S.U.A. 1 5 1 1 » 3 46,5
FINLANDA 1 2 2 4 5 3 49,5

CANADA 1 1 - - - - 12
CEHO

SLOVACIA 1 — 1 1 — 2 15
ELVEȚIA - 2 4 X 1 — 31 I
B.D.G. - 2 2 1 - 2 23 t

ROMANIA - - 1 1 - 7 1
POLONIA - - - 2 2 18 t
anglia - - 1 1 1 6 I
UNGARIA — - - 1 1 1

• In acest clasament nu a fost inclus hocheiul.

REZULTATE TEHNICE

O BOB O PATINAJ VITEZA

4 PERSOANE (17.11)
1. ITALIA I (Conducător : Mon

ti) 2:17,39 — campioană olimpică; 
2. Austria I (Thaler) 2:17,48 ; 3. El
veția I (Wicki) 2:18,04 ; 4. Româ
nia I (Panțuru) 2:18,14 ; 5. R.F.G. 
I (Floth) 2:18,33 ; 6. Italia II (Gas
pari) 2:18,36 ; 7. Franța I (Luigi) 
2:18,84 (cea mai bună manșă 
1:03,19) ; 8. Anglia I (Nash) 2:18,84; 
(cea mai bună manșă 1:0339) ; 9.
R. F.G. II (Zimmerer) 2:19,47 ; 10.
S. U.A. II (Said) 2:19,56. 19 echi
paje participante.

INDIVIDUAL MASCULIN
(16.11)

WOLFGANG SCHWARTZ 
puncte — cam- 
Timothy Wood 
3. Patrick Pera 
; 4. Emmerich 

1373,0 p ; 5.

1.
(AUSTRIA) 1904,1 
pion olimpic ; 2. 
(S.U.A.) 1891,6 p ; 
(Franța) 1864,5 p 
Danzer (Austria) 
Gary Visconti (S.U.A.) 1810,2 p ;
6. Mischa Petkewicz (S.U.A.) 
1806,0 p ; 7. Jay Humphrey (Ca
nada) 1795,0 p ; 8. Ondrej Nepela 
(Cehoslovacia) 1772,8 p ; 9. Ser- 
ghei Cetveruhin (U.R.S.S.) 1737,0
p ; 10. Marian File (Cehoslovacia) 
1734,2 p ; 11. Giinther Zoller
(R.D.G.) 1727,9 p ; 12. Peter Krick 
(R.F.G.) 1723,2 p.

.......... ..................... 111'■■'8, 1

BĂRBAȚI, 10 000 M (17.11)
1. JONNY HOEGLIN (SUEDIA) 

15:23,6 (record olimpic) — cam
pion olimpic ; 2. Fred Anton
Maier (Norvegia) 15:23,9 ; 3. Or- 
jăn Sandier (Suedia) 15:31,8 ; 4.
Willy Guttormssen (Norvegia) 
15:32,6 ; 5. Cornells Verkerk (o- 
landa) 15:33,9 ; 6. Jonny Nilsson 
(Suedia) 15:39,6; 7. Magne Thomas- 
sen (Norvegia) 15:44,9 ; 8. Petrus 
Nottet (Olanda) 15:54,7 ; 9. Va
leri Lavrușkin (U.R.S.S.) 15:54,8 ; 
10. Stanislav Selianin (U.R.S.S.) 
15:56,4 ; 11. Gîinter Traub (R.F.G.) 
16:01,3 ; 12. Launonen (Finlanda) 
16:02,1. >

BĂRBAȚI, 50 KM (17.11)
1. OLE ELEFFSAETER (NORVE

GIA) 2h 28:45,8 — campion olim
pic ; 2. Viaceslav Vedenin
(U.R.S.S.) 2h 29:02,5 ; 3. Josef
Haas (Elveția) 2h 29:14,8 ; 4. Păi 
Tyldum (Norvegia) 2h 29:26,7 ; 5. 
Melcher Risberg (Suedia) 
2h 29:37,0 ; 6. Gunnar Larsson
(Suedia) 2h 29:37,2 ; 7. Jan Hal- 
varsson (Suedia) 2h 30:05,9 ; S. 
Reitar Hjernstad (Norvegia) 
2h 31:01,8 ; 9. Walter Demel
(R.F.G.) 2h 31:14,4 ; 10. Assar
Ronnlund (Suedia) 2h 31.19,3 : 11. 
Kalevi Laurila (Finlanda) 
2h 31:24,9 ; 12. Mario Bacher (Ita
lia) 2h 31:33,8.
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