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PRIMELE ECOURI
I
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«S M PI OU/z>
Interviu cu dl. JEAN DE
BEAUMONT, președintele Co 
mitetului Olimpic Francez.

După ce s-a stins llacftra | 
olimpică (note, comentarii,!
clasamente).
TABELUL LAUREAȚILOR CELEI 
DE A X-A EDIȚII

• OLIMPIADA... PRONOSTICURILOR (rezul

tatul anchetei noastre internaționale)

ÎN PAGINA A 4-A

crizantemei...

Telefoto U.P.I.-Agerpres

Întrecerile

I:

Trandafirul predă ștafeta

TINERII OR PA TINA TOR/
LA „KISS STADION "-BUDAPESTA

SANDU DRAGOȘ S-A CLASAT PE LOCUL V

4

BUDAPESTA 19 (prin tele
fon). — Duminică seara, au 
luat sfîrșlt la „Kiss Stadion" 
întrecerile patinatorilor artis
tici angajați în lupta pentru 
cele două titluri din cadrul 
campionatelor internaționale re
zervate juniorilor (sub 16 ani). 
Au participat sportivi din șase 
țări : Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, R.F. a Germaniei, Polonia, 
România și Ungaria.

La băieți au luat startul 11 
concurenți. Cel mai bine pregă
tit, atît la figurile impuse cit 
și la cele libere, s-a dovedit 
Ralf Richter (R.D.G.), clasat pe 
primul loc cu 609,3 p. La mică 
distanță de învingător rămîne

S. Mlacinski — 605,4 
de maghiarul S. Joo 

român

polonezul 
p, urmat
— 593,6 p. Patinatorul
Sandu Dragoș ocupă locul 5 in
clasament, cu 551,1 p, iar 
coechipierul său Dan Săveanu 
este al 7-lea, cu 536,1 p.

In întrecerea feminină s-au 
prezentat 15 concurente. Pe 
primele trei locuri s-au clasat: 
Hlavaty (R.F.G.) 828,8 p; Ros- 
manska (Polonia) 820,3 p; Novak 
(Polonia) 807,2 p. Româncele 
Doina Ghișerel (700,5 p) și Adi
na Caimacan (707,3 p) au ocu
pat locurile 13 și, respectiv, 14,
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SPRE CUCERIREA „CUPEI
I-am așteptat pe handbaliștii 

de la Steaua duminică seara 
la aeroportul Băneasa. Dar, a- 
vionul — forțat de condițiile 
meteorologice nefavorabile — 
a aterizat la Constanța. Abia 
ieri dimineață i-am putut re
vedea, după ce toată noaptea 
călătoriseră cu trenul. Oboseala 
nu alungase totuși marea bucu
rie a sportivilor militari. COR
NEL OȚELEA, căpitanul echi
pei, volubil ca întotdeauna, 
ne-a spus imediat :

— Sîntem fericițiI I-am 
.eliminat, învingîndu-i și acasă, 
pe deținătorii „Cupei campio
nilor europeni". Aș vrea să 
transmiteți iubitorilor handba- 
laiul care ne-au susținut în sala 
Floreasca la primul meci cu 
Gummersbach caldele noastre 
mulțumiri și faptul că acolo, 
la koln. i-am simțit aproape, ' 
cm luptat pentru a le oferi 
satisfacția de a fi cîștigători. în 
înțîlnirile viitoare vom încerca 
să le asigurăm spectacole spor
tive șl mai bune, să, le dăm 
posibilitatea să se bucure de 
victoriile noastre. Vom face 
totul pentru a termina victo
rioși competiția. Băieții sînt 
hotărîți să respecte indicațiile 
antrenorilor și — în acest fel 
— să cunoască o ascensiune de 
formă. încă o dată multe mul
țumiri spectatorilor care ne-au 
susținut în sala Floreasca !

Cu antrenorii OCTAVIAN 
NIȚESCU și OLIMPIU NODEA 
am stat mal mult de vorbă. 
Din cele relatate de cei doi 
tehnicieni voi face un rezu
mat : „încă înainte de a intra 
în sala din Koln, ne-a întîm,pi
uat. o galerie foarte activă. Me
ciul a început în acest infern 
sonor, dar echipa noastră și-a 
impus jocul și, pe măsură ce
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luam avans de goluri, 
se așternea tot mai mult în 
sala în care se aflau peste 
7 000 de spectatori. Spre sfîr.Șit 
i-am cucerit și ne-au aplaudat 
pentru fazele create. Echipa s-a 
mobilizat, a jucat foarte bine 
în apărare (ferm, decis, dar nu 
obstructionist; mărturie faptul 
că am fost sancționați cu o 
singură lovitură de la 7 m și 
aceea apărată) — ultimul zid 
— foarte greu de trecut — 
fiind excelentul nostru portar 
Dincă. In atac 
deschis, cu circulație rapidă, cu 
joc plin de fantezie. Am con
dus în prima repriză cu 5—2 
și în cea de-a doua cu 9—6, 
nemaifiind egalați pînă la sfîr-

s-a acționat

șitul meciului. Vest-germanii au 
jucct și ei deschis, incercînd 
să recupereze handicapul de 6 
goluri. Cină au văzut însă că 
sîntem 'un colectiv mai omogen, 
mai decis, n-au mai avut ce 
face. Arbitrul Jack Rodii (Da
nemarca) a asigurat excelent 
conducerea meciului".

Felicitîndu-i pe sportivii de 
la Steaua pentru marea lor 
performanță, să amintim citi
torilor că echipa campioană a 
României s-a calificat în semi
finalele 
Partizan 
Dynamo 
probabil
hoslovacia).

Le urăm să cîștige trofeul 
spre satisfacția tuturor iubito
rilor handbalului din tara 
noastră.

„C.C.E." alături de 
Bjelovar (Iugoslavia), 
Berlin tR.D.G.) și — 
— Dukla Praga (Ce-

FESTIVALUL TINEREI GENERAȚII
A HANDBALULUI ROMANESC H. N.

A
Deținătorii 
„C.C.E.",
VfL Gum
mersbach :

— Dacă 
veți cîștiga,
va afla în mîini 
foarte 
(De la 
Iacob, 
Oțelea).

o
se

bune / 
stînga: 
Gruia,

Desen 
de NEAGU 

RADULESCU
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„CUPA ZIARULUI SPORTUL" 
la handbal constituie de cîțiva 
ani un important mijloc de veri
ficare a potențialului tinerel ge
nerații. Fiind, în primul rînd, un 
obiectiv competlțional major 
pentru juniori și junioare, între
cerea — eșalonată pe etape — 
angajează zeci de echipe din nu
meroase centre, le dă posibilita
tea să se rodeze în condiții de 
competiție, să se consolideze ca 
formații. Apoi, pentru antrenori 
și tehnicieni ea înseamnă un mij
loc de selecție, de verificare a 
jucătorilor talentat!.

Actuala ediție, încheiată dumi
nică seara în sala Floreasca ne-a 
relevat din nou rolul acestei în
treceri devenită tradițională în 
handbalul românesc. Ea a scos 
în evidență eforturile ce se fac 
în Capitală șl în numeroase orașe 
din provincie pentru a da hand
balului generații talentate de ju
cători și jucătoare, capabile

asigure sportului nostru o per
manentă ascensiune. Secretarul 
general al federației de handbal, 
prof. Lucian Grlgorescu și antre
norul federal, prof, Nicolae Ne- 
def ne spuneau ieri dimineață 
că numărul elementelor talentate 
evidențiate de competiție este cu 
mult mai mare decît în anii tre- 
cuți. Din lista lungă a celor ce 
pot deveni handbaliști de per
formantă ei au remarcat — nu 
fără dificultate — o serie de spor
tivi ce se ridică peste nivelul ge
neral : M. Stef șl I. Reman (Tg. 
Mureș), P. Gerge și R. Medrea 
(Sibiu), M. Bodin și s. Teacoiu 
(Timișoara), A. Cosraa șl C. Gu- 
nescu (Dinamo București), G. 
Constantinescu și V. Moțoc (Lie.

Hristache NAUM

NOUTĂȚI DESPRE CONCURSUL

INTERNAȚIONAL DE PATINAJ VITEZA
interna-

Dinamo

I
I

L. NISKASZ

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA DE HANDBAL

UN CONCURS PENTRU
MODELECREATORII DE
echipamentu- 
delegației o-

acest an, la Hastings și Be- 
verwijk, au coincis cu un 
frumos succes.A SUEDIEI SUSȚINE 

DOUĂ JOCURI LA BRAȘOV
Echipa de handbal a Suediei 

va susține două partide ami
cale la Brașov. Astăzi, jucă
toarele suedeze vor întîlni 
formația Rapid București (care 
se pregătește pentru returul 
întîlnirii din semifinalele 
„C.C.E."), iar joi vor susține 
o partidă în compania echi
pei locale Rulmentul.

o NOUĂ PROMOȚIE
DE CAMPIONI

Pentru stabilirea 
lui de prezentare a _ , 
limpice române, care va partici
pa la cea de-a XlX-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară din 
Mexic, Comitetul Olimpic Român 
organizează un concurs Ia care 
sînt invitați să participe creatorii 
de modele și casele de modă.

Termenul pentru depunerea 
schițelor este 30 martie a.c.

Tematica și alte informații 
pot lua în str. Vasile Conta 
16, etajul III, camera 84 sau 
lefonic la numerele 12.94.83 
11.10.05, interior 294.

încheiat, campionatele Ca
la scrimă, categoria a II-a. 
primii clasați în fiecare

S-au 
pitalei 
probă'1 Floretă. băieți : Șt. Ălexiu 
(IC F.T: 2. C.r. Dinu (Progresul) , 
3: Âl. Micloș (U) ; 4. D. Logan 
(Viitorul). Floretă fete: 1. Eu
genia Istrate (Steaua) ; 2. Viorica 
Draga (Șc. sp- 1) : 3- Mihaela Ște
fan .(Viitorul) ; 4. Ana Marla Hris- 
tu (U). Spadă : 1- M. Ghimbușan 
(I.C.F.) ; 2. C. Bărăgan (Steaua) ; 

3—4. C. Stancu (C.S.Ș.) și C. 
Călina (S.P.O.B.). Sabie : 1. ii.
Ganea (I.C.F.); 2. N. Palei (C.S.Ș.); 
3—4. Gh. Bărdan și I. Dumitru 
(ambii de la I.C.F.).

MARI MAEȘTRI LA TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE ȘAH 

AL ROMÂNIEI
Organizatorii tradiționalului 

turneu internațional de șah al 
României, care va începe în 
luna martie, au primit, pînă 
acum, confirmări de participare 
din partea a trei cunoscut! 
mari maeștri internaționali: 
Gipslis (U.R.S.Ș.). Bilek (Un
garia} și Boboțov (Bulgaria). 
Reprezentanții tării noastre 
vor avea în frunte pe marele 
maestru Florin Gheorghiu, ale 
cărui. evoluții internaționale în

Nagy (Tg. Mureș) șutează cu... sete la poartă. (Fază din meciul 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. Sibiu, desfășurat în cadrul „Cupei 

ziarului Sportul")

Foto: A. NEAGU

ssaftSMM

La Liceul , George Barițiu" din Cluj spoitul se bucură de drepturi depline. Unul din joci 
rile sportive cele mai îndrăgite de școlari este baschetul. Iată un aspect de la un antrenament 

al elevilor, care exersează conducerea mingii și scoaterea ei din driblina
Foto: A. TRANDAFÎRESCU

Concursul 
țional, inițiat de clu
bul sportiv 
Brașov, a fost amînat,
din cauza ninsorii a- 
bundente. Dintr-o 
scurtă convorbire te
lefonică cu antrenorul 
Ernest Ulrich, am 
flat că întrecerile 
fost reprogramate 
zilele de 22, 23 și
februarie, cînd, pro
babil, se vor termina 
lucrările de deszăpe
zire și reamenajare a 
pistei de la Miercurea 
Ciuc. Aici, temperatu- 

în scădere.

a- 
au 
în
24

spre deosebire de Tuș- 
nad, unde gheața a 
început să se topeas
că.

Primii oaspeți, spor
tivii maghiari, se a- 
flă la Tușnad, unde 
au și făcut un ușur 
antrenament. Sînt aș
teptați să sosească vi- 
teziștii din R.D. Ger
mană. Patinatorii po
lonezi au anunțat că 
nu vor mai putea par
ticipa, motivlnd că 
sînt angrenați în cam
pionatele naționale, 
programate în același 
*imp.

I
I
i
I
I
I
I
I

Cupa 16 februarie"
la orientare turistică

a revenit
asociației sportive

Cea de a Vil-a edi
ție a „Cupei 16 Februa- 
rie“ la orientare turis
tică, desfășurată dumi
nică la Predeal în or
ganizarea clubului
sportiv Grivița Roșie, 
cu participarea a 46 de 
echipe a revenit aso
ciației sportive Dacia. 
S-au înregistrat urmă
toarele rezultate :
SENIORI: 1. C. 

Chiurlea — P. Marines
cu (Semănătoarea), 2. 
N. Simion și A. Ivă- 
nescu (7 Noiembrie), 3. 
Gh. Boiangiu și V. 
Suia (7 Noiembrie). SE
NIOARE : 1. Maria
Mendelsohn și Irina. Za-

5 5 Dacia“
harescu 
șie), 2. 
și Constanța 
(Dacia), 3. Iulia Comă- 
nici și Mariana Vîlcea- 
nu (Unirea Giurgiu) : 
JUNIORI : 1. Gh. Cio- 
cîrlea și Ed. Licht (Da
cia), 2. M. Matei și G. 
Argeșeanu (Unirea
Giurgiu), 3. FI. loano- 
viei și Ed. Bogos (Pro
iect București) ; JU
NIOARE : 1. Oana
Creangă și Viorica Cos- 
tea (Dacia), 2. Tina Pe
trescu și Constanța Du
mitru (Unirea Giur
giu), 3. Paula Martae 
și Georgeta Tudor (Du
nărea Giurgiu).

(Grivlța Ro-
Sanda serghie 

Trancă

I
I
I
I
I
I
I
I
I

nscrisă. organic în ansamblul 
hotârîrilor elaborate de Conferința 
Națională a partidului, în vederea 
perfecționării profunde și multila
terale a vieții economice, cultu
rale și sociale, corespunzător

stadiului actual de dezvoltare a so
cietății noastre și perspectivelor ce se 
deschid acesteia, noua împărțire admi- 
nistrativ-teritorială — legiferată zilele 
trecute de Marea Adunare Națională — 
semnifică o înțeleaptă adaptare a rîn- 
duirii organizatorice la nevoile gene
rale și speciale ale țării și cetățeni
lor ei.

Îmbinînd fericit cerințele obiective 
al? actualei etape de desăvîrșire a 
construcției socialismului cu dorințele 
subiective ale populației, izvorîte din 
vechi tradiții istorice, acțiunea de reor
ganizare administrativ-teritorială va 
avea înrîuriri adinei asupra întregii 
vieți economice și sociale, va exercita 
o influență pozitivă asupra dezvoltării 
multilaterale a patriei noastre.

Perfecționarea structurii administrativ- 
teritoriale reprezintă o pîrghie impor
tantă pentru progresul tuturor ramuri
lor di? activitate ain țara noastră, inclu
siv aceea a educației fizice și spor
tului. Mișcarea noastră sportivă devine 
astfel, la rîndul ei, beneficiara unui 
cadru corespunzător pentru desfășura
rea la un nivel superior — în prezent 
și în perspectivă — a acțiunilor ds 
educație fizică și sport.

Este știut că practica de pînă acum 
a generat numeroase suprapuneri de 
atribuții în activitatea consiliilor regio
nale și raionale pentru educație fizică 
și sport, a afectat inițiativa și a dimi
nuat răspunderea acestor organe, a faci
litat nvnținerea unui activ salariat 
nejustificat de mare. Toate aceste 
neajunsuri vor fi înlăturate.

_ Noua împărțire administrativ-teritO; 
rială înlesnește mai buna organizare și 
coordonare pe teritoriu a factorilor 
care determină dezvoltarea activității 
sportive de masă și de performanță, 
oferă posibilitatea perfecționării legătu
rilor dintre Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și federațiile 
de specialitate, pe de o parte, consi
liile județene și orășenești de cealaltă 
parte, ca și a relațiilor dintre acestea 
din urmă și cluburile și asociațiile spor
tive, asigură creșterea inițiativei și 
responsabilității organelor locale, valo
rificarea mai .eficientă a potențialului 
material și uman existent.

Ca unică verigă intermediară între 
C.N.E.F.Ș. și unitățile de bază (cluburi 
și asociații), consiliile județene pentru 
educație fizică și sport (ale căror adu
nări de constituire au loc în aceste zile) 
vor avea atribuții mai largi, dar și răs
punderi sporite. Folosind competențele 
și responsabilitățile crescute ce ii se 
acordă, consiliile județene trebuie să 
manifeste multă inițiativă și spirit gos
podăresc, să rezolve cu promptitudine 
sarcinile ce le revin, să utilizeze judi
cios mijloacele materiale și financiare 
de care dispun. Eie trebuie, de aseme
nea, să întocmească și să asigure des
fășurarea în cele mai bune condițiuni 
a propriilor calendare sportive.

O îndatorire principală a consiliilor 
județene pentru educație fizică și sport 
este aceea de a reînnoda tradițiile lo
cale. Fără a se neglija celelalte ramuri 
sportive, în județele Galați, Brăila și 
Constanța se poate pune în principal 
accentul pe chzvoltarea boxului și ca
notajului, în județul Timiș pe atletism, 
în Arad pe gimnastică și canotaj, în 
Harghita pe hochei, în Prahova, Brașov 
și Maramureș pe sporturile de iarnă. 
Este, de as?menea, necesar să se fină 
seama că în unele județe, deși există 
suficiente condiții pentru practicarea 
anumitor sporturi, rezultatele sînt încă 
sub posibilități (Suceava, la schi).

Desigur, pentru înfăptuirea acestor 
obiective, ca și a tuturor sarcinilor pe 
care parfidul le-a pus în fața mișcării 
noastre sportive, numai schimbarea 
cadrului organizatoric nu este suficientă. 
Rezultatele depind în bună măsură de 
conținutul activității ce s.? desfășoară 
în acest cadru favorabil. De aceea, 
apare ca necesară schimbarea menta
lității și stilului de muncă al unora din 
organele sportive locale, ridicarea sim
țului de răspundere al fiecărui tehni
cian și activist sportiv, îmbunătățirea 
procesului de pregătire a sportivilor 
din cluburi și asociații, lichidarea ma
nifestărilor de birocratism și formalism.

Folosind condițiile prielnice pe care 
le oferă, noua organizare administra
tiv-teritorială a țării, perspt?ctivele 
create, muncind cu abnegație pentru 
Îndeplinirea sarcinilor mari și de răs
pundere care stau în fața mișcării noas
tre sportive, vom ridica sportul româ
nesc pe o treaptă superioară de afir
mare.

4 RED.
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TINERELE SPERANȚE DE LA
De curtnd, secția de tenis de masă a asociației C.F.R. 

Brașov a împlinit un deceniu de activitate.
„Pionierii" acestei secții: Angela Sandu, Anca Chirîac, 

Suzana Ștefănescu, Olimpia Forsea, Citea Grozea, Melania 
Flentea, Gh. Săniuță, Z. David, C. Popescu, Șt. Malik, Van 
Sanen și alții pot fi mândri de a se fi numărat printre cei 
dinții care au reprezentat culorile acestei asociații.

Corodi titlul de campioane re
publicane la dublu junioare, 
iar în 1967, Maria Corodi își

Deținătoti, ani de-a rîndul, 
ai titlurilor de campioni regio
nali acești sportivi feroviari 
au servit și ca parteneri co
legilor mai tineri, 
tenisului de masă 
Și, sincer voi bind, 
regreta. La C.F.R. 
început să apară 
de perspectivă. Antrenorul Va
sile Zamfir, împreună cu ini
mosul susținător al tenisului 
de masă din orașul de la poa
lele Tîmpei, Aurel Popovici 
(președintele comisiei de spe
cialitate), au reușit să scoată 
la iveală cîteva reale talente. 
Plinire acestea se numără Ma
ria Corodi, Hajnal Corodi și 
Monica Hariga La numai un 
an de activitate, în 1965, Ma
ria Corodi ocupă locul I în 
campionatul de copii șl, îm
preună cu sora sa Hajnal, cîș- 
tigă și întrecerea pe echipe. 
Anul 1966 le aduce surorilor

speranțele 
brașovean, 
ei n-au ce 
Brașov au 
elementele

C.F.R. BRAȘOV
îmbogățește palmaresul cu 
alte două noi titluri de cam
pioană la junioare (dublu fete 
cu Carmen Crișan și dublu 
mixt cu Simandan), în timp 
ce Hajnal se clasează pe lo
cul secund la dublu fete (îm
preună cu Viorica Ivan), Fru
moase rezultate realizează și

(Continuare în pag. a 2-a)

Gemenele Maria și Hajnal Corodi, împreună cu Monica 
Hariga și antrenorul lor, Vasile Zamfir. Foto: T. RO1BU
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Elena Hedeșiu in atac la poarta echipei Suediei
Foto' N. AUREL

MAI AVEM INCA MULT DE MUNCIT!

SlMBĂTĂ, PRIMUL SUNET DE GONG
In „criteriul tineretului*1

Brasiștii au dominat concursul 
de la Reșița

hE3
Victoria comodă, realizată de 

naționala noastră feminină în 
compania echipei Suediei, a 
creat o oarecare stare de opti-

competiții, pentru acomodare?mism. Reprezentativa României
— cu multe elemente tinere în jucătoarelor, și realizarea acelei 
lot — s-a comportat onorabil.
Apărarea, îndeosebi, s-a dovedit 
mai combativă, mai atentă la 
contracararea acțiunilor de atac 
ale adversarelor. Este un început 
bun care trebuie continuat.

Desigur, infuzia de elemente 
tinere solicită antrenorilor ne
cesitatea unei activități mai in
tense pentru rodarea echipei în

FESTIVALUL TINEREI GENERAȚII 
A HANDBALULUI ROMÂNESC

(Urmare din pag. 1)

nr. 2 Iași) — Ia băieți, Nadire 
Tair șl Elena Frîncu (Constanța), 
Rodica Cordoș (Tg. Mureș). Paula 
Anghel și Niculina Mitu (Șc. sp. 
1 București), Florica Agapescu 
(Brașov) — la fete.

Desigur, principalul generator 
al succeselor tinerei generații a 
handbalului nostru — subliniate 
de finalele „Cupei ziarului Spor
tul" — sînt profesorii de educa
ție fizică șl antrenorii care-și în
dreaptă toată atenția spre crește
rea copiilor, școlile sportive, li
ceele, unele asociații și cluburi 
sportive își fac un titlu ele glo
rie din migăloasa muncă de se
lecționare, pregătire și șlefuire a 
talentului copiilor pasionau de 
handbal. Fără această pleiadă de 
conștiincioși tehnicieni, handba
lul românesc n-ar fi putut ajunge 
Ia nivelul pe care-1 posedă astăzi 
și n-ar avea în viitor posibilita
tea să țină pasul cu dezvoltarea 
mondială a acestui joc sportiv. 
El, profesorii de educație fizică 
și antrenorii (marea majoritate 
provinciali), au creat școala hand
balului românesc și tot el o dez
voltă neîncetat. Fără îndoială, 
toate acestea se realizează pe 
coordonatele elaborate de fede
rația de specialitate, cu sprijinul 
efectiv și permanent al C.N.E.F.S., 
Ministerului Invățămîntului, al 
sindicatelor șl al organelor locale.

Dintre acești pioni principali 
ai handbalului românesc să amin
tim astăzi de antrenorii V. Go- 
gîltan (București) și C. Martini 
(Sibiu) — prezent i în multe fi
nale ale competițiilor handbalu-

lui nostru, Traian Bucovală (Con
stanța) — care a reușit să creeze 
pe malul mării un nucleu puter- . 
nic, favorabil dezvoltării handba
lului feminin, L. Berexmery (Tg. 
Mureș) — antrenor care a ridicat 
multe elemente talentate, Alex. 
Ilie (Dinamo) — a selecționat nu
meroși sportivi talentați, printre 
alții adueîndu-i în sportul de per
formanță pe Bleu și Pan Marin, 
timișorenii W. Kleln și A. Flschei 
(ultimul un entuziast susținător 
al handbalului, recunoscut pentru 
intensa activitate ce o desfășoară 
în rindul copiilor). brașoveanul 
Popescu-Colibași, ieșenii D. ol- 
teanu, D. Gherghișan, M. Con- 
stantinescu, craiovea_nul _G. Bur- 
cea, ploieșteanul 
(vechi animator) și 
(Galați). Tuturor 
și colegilor lor — trebuie să 
adresăm felicitări pentru * 
ce o desfășoară, pentru contribu
ția adusă la dezvoltarea handba
lului românesc.

Referitor la calitatea indiscu
tabilă a unora dintre juniori, ar 
mai fi de spus ceva, organele de 
resort nu permit elevilor aflațl 
în școlile sportive să evolueze în 
alte echipe decît după termina
rea studiilor. Mulți dintre liand- 
ballștli talentați joacă astfel nu
mai în competiții ocazionale, în 
timp ce în echipele divizionare 
se află numeroși jucători cu un 
nivel mult mai scăzut decît al 
acestora. Ar trebui — pentru bi
nele handbalului — să se ia unele 
măsuri de curmare a 
anomalii, astfel ca în 
campionat al țării să se afle In
tr-adevăr cei mai valoroși hand- 
baliști.

omogenități neapărat necesare 
realizării performanțelor. Echipa 
are încă o medie de înălțime 
nesatișfăcătoare și selecționerii 
trebuie să găsească noi jucătoa
re tinere, bine dezvoltate fizic, 
dar care să aibă și un bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice la ni
velul solicitat de echipa națio
nală. Pentru antrenorii Francisc 
Spier și Popescu-Colibași ur
mează o perioadă foarte grea. 
Pînă în noiembrie, cind au loc, 
în Uniunea Sovietică, mondia
lele, ei trebuie să asigure echi
pei reprezentative o apreciabilă 
creștere a potențialului de joc, 
forță în atac, viteză in acțiuni, 
să dea colectivului echipei în
crederea de care are nevoie pen
tru a putea obține rezultate 
vorabile.

Cum recenta competiție a 
Mioarelor a scos în evidență 
teva elemente talentate, iar 
echipele divizionare, se pare, 
mai sînt rezerve, cum pină
mondiale mai avem mai bine 
de 8 luni Ia dispoziție, există 
premise pentru ea antrenorii și 
federația să realizeze o creștere 
apreciabilă a valorii actualei 
noastre echipe reprezentative.

fa-

ju- 
ci- 
în 
ci
Ia

C. Predescu
L. Boscoș 

acestora — ca 
le 

munca

acestei 
primul

REZULTATE OE VALOARE EUROPEANA, 
ÎN CONCURSUL

Tradiționalul concurs, orga
nizat anual de clubul sportiv 
Rapid în cinstea zilei de 16 
Februarie, a reunit, de dala 
aceasta, jucători din Oradea, 
Timișoara, Tg, Mureș, Con
stanta, Brașov, Iași și Bucu
rești. S-a jucat, în prima fază 
a competiției, sistem eliminato
riu, 12 popicari reușind să se 
califice în turneul final, des- 
iășurat simbătă și duminică 
pe arena Ciulești din Capi
tală.

Ultimele întreceri au fost 
dominate de feroviarii bucu
reșteni (pregătiți de antreno
rul Tudor Buz,ea). care s-au 
acomodat mai rapid cu pistele 
de joc, înregistrînd rezultate 
remarcabile, Trei dintre spor
tivii bucureșteni — și anume 
Vasile Măntoiu, D. Ivanciu și 
C. Brandabur — au lansat 
bila cu o precizie matematică, 
trecînd de cifra de 900 p,d„ 
performantă de valoare euro
peană. Avînd o comportare 
constantă în cele două manșe, 
maestrul 
Măntoiu a 
apropiate,
Meritul învingătorului este cu 
atît mai mare cu cit a reușit 
să refacă distanța apreciabilă 
care îl despărțea, pînă în fi
nal. de colegul său de club, 
O, Ivanciu, liderul clasamentu
lui. O notă bună șl pentru 
tînăru] popicar brașovean, 
A, Tuhut, care a întrecut în 
calificări O șarje de adversari 
experimentați.

FEROVIARILOR

„canale" 
popice 
870 p.d. din

mici din 80; 55 de 
.singuratice" din 60;

200 bile mixte.

EDIȚIE

Săptămina 
în

Vasilesportului 
oblinut rezultate 
cucerind trofeul.

CLASAMENTUL FINAL : 
1. V. Măntoiu (Rapid) 1 816 
p.d. (888+928 p.d.), 2. D. Ivan- 
ciu (Rapid) 1 781 p.d. (844+937). 
3. C. Brandabur (Rapid) 1 762 
p.d. (860+902), 4. A. Vrîncea- 
nu (Rapid) 1 730 p.d. (853+877), 
5. C. Balaban (Rapid) 1729 
p.d. (869+860) 6. I. Petru
(Rapid) 1 721 p.d. (871+850), 
7. F. Lupa (C.F.R. Timișoara) 
1 702 p.d. (839+863), 8. A.
Voinea (C.FR. Constanta) 
1 683 p.d. (814+869) 9. Gh.
Grecu (Nicotină lași) 1 683 p.d. 
(812+871), 10. 1. Marcu (Ra
pid) .1 677 p.d. (861+816), 11. 
A. Tubul (C.F.R. Brașov) 1 643 
p.d. (814+829), 12. A. Mezei 
(Rapid Oradea) 1 635 p.d. 
(823+812).

Organizarea întrecerilor a 
fost bună, iar arbitrajul — 
prestat de C. Nuțescu, V. Ca- 
rianoppl, I. Matei și !• CUn- 
ceanu — Ireproșabil.

NORME DE CONTROL 
PENTRU SELECȚIONABILI

Arena Voința din Gapitală 
va găzdui între 20—22 februa
rie o nouă reuniune a spor
tivilor vizați pentru campiona
tele mondiale. In programul 
actualei verificări au fost in
cluse norme tehnice de con
trol. Iată-le : feminin — 55 de 
„canale' preferate din 100; 
30 de „canale" mici din 80; 
55 de popice „singuratice" din 
60 î 400 p.d. din 100 bile 
mixte; masculin: 60 de „ca
nale' preferate din 100; 40 de

JUBILIARĂ

viitoare va înce
pe, în organizarea clubului. 
Constructorul București, tra
diționala competiție dotată cu 
„Cupa 8 Martie", ajunsă la 
a 10-a ediție. își vor disputa 
întîielatea maestre emerite ale 
sportului, maestre ale sportu
lui și jucătoare de cat. I, a 
Ii-a și a IlI-a.

ÎNTRECEREA TINERILOR 
POPICARI BUCUREȘTENI

Recent s-a încheiat turul 
campionatului Capitalei, rezer
vat formațiilor de tineret 
(două fete și tot afilia băieți, 
fiecare lansînd 
mixte), 
locuri : 
Laromet 
860 p:d.

cîtș 60 bile
lată primele trei

1. Voința 903 p.d., 2.
890 p.d., 3. M.M.C.M.

Rubrică redactată de
Tr. lOANiȚESCU

Meciul dintre selecționatele de 
tineret ale României și Franței, 
din cadrul „Cupei Europei", dis
putat in decembrie 1967 la Bucu
rești, a fost urmărit cu viu in
teres nu numai de spectatori, 
ci și de un mare număr de an
trenori din Capitală și din pro
vincie. Specialiștii au fost satis- 
făcuți de comportarea speranțe
lor noastre (am învins cu 8—2). 
dar nu s-au putut abține să nu 
facă și unele referiri critice la 
adresa citorva componenți ai 
selecționatei. „Dați-ne prilejul 
să vă demonstrăm", afirma an
trenorul Victor Alexandru, din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, „că 
în provincie există mulți tineri 
de real talent, care oricînd ar 
putea îmbrăca tricoul reprezen
tativei".

Așa s-a născut ideea organiză
rii turneului denumit „Criteriul 
tineretului", concurs de care ne 
mai despart doar citeva zile. 
Simbătă seara va răsuna, in sala 
Floreasca, primul sunet de gong 
al acestui veritabil campionat 
republican de tineret, pe care 
federația de specialitate il orga
nizează împreună cu A.S. Loto- 
Pronosport. Antrenorii bucureș- 
teni, dar mai cu seamă cei din 
provincie, țin să prezinte publi
cului din Capitală pe cei mai 
valoroși elevi ai lor, hotăriți să 
forțeze o deschidere cit mai lar
gă a porților loturilor reprezen
tative de tineret. Vom avea, 
astfel, prilejul să apreciem stră
dania antrenorilor și, îndeosebi, 
cea a boxerilor care, dintr-un 
motiv sau altul, n-au fost che
mați încă să apere culorile spor
tive ale țării noastre.

Cele trei reuniuni (24, 25 și 27 
februarie), programate în sala 
Floreasca, și în cadrul cărora 
vor încrucișa mănușile tot. ce 
avem mai bun la ora actuală în 
materie de tineret, trebuie vizio
nate nu numai ca un simplu 
spectacol. Disputele speranțelor 
boxului nostru îmbracă un ca
racter mai larg, dacă avem in 
vedere faptul că prima reprezen
tativă a țării duce o lipsă acută, 
la unele categorii de greutate, 
(pană, semiusoară, semimijlocie, 
mijlocie-ușoară. grea) de pugi- 
liști de nădejde. Iată, deci, că 
prima ediție a „Criteriului tine
retului" constituie pentru antre
norii loturilor un excelent prilej 
de a observa, de a cîntări și a 
hotărî măsurile care trebuie 
luate spre a se ajunge la situația 
ca la fiecare categorie de greu-

tate să dispunem de cite 3—4 
boxeri de certă valoare.

Cunoscind miza întrecerilor, 
ca și... consistența premiilor a 
cordate de A.S. Loto-Pronosport 
celor mai valoroși pugiliști. a- 
vem toate motivele să anticipăm 
că această competiție va prilejui 
dispute extrem de dirze, specta
culoase.

R. CALĂRAȘANU

in 
in- 
ju-

Duminică s-au disputat 
sala Armatei din Oradea, 
trecerile din cadrul etapei 
dețene a campionatelor repu
blicane de juniori. Au partici
pat pugiliști de la Progresul Sa- 
lonta Și Crișul Oradea. Iată 
campionii : Juniori mici : T. 
Sabo, L. Pană. L. Horvath, N. 
Duca, N, Andreica, I. Lucaci, 
I. Matriș, A. Venkli, I. Mureșan, 
V. Potor. Juniori mari : Șt. 
Bronz, I. Tacacl, I. Florian, E. 
Varga, Al. Duca, Fr. Kisvardai, 
I. Variu, A. Moțiu, D. Burtic, 
Fr. Szabo, P. Jambor. De evi
dențiat munca depusă de antre
norul T. Acs (Crișul), ai cărui 
elevi s-au remarcat în mod 
deosebit, cistigînd 20 de titluri.

ILIE GHIȘA — coresp.
principal

în sala de festivități a Ra
finăriei Ploiești, boxerii juniori 
au încrucișat, de curînd, mă
nușile, pentru desemnarea ciș- 
tigătorjlar etapei a doua. Titlu
rile de campioni au revenit 
următorilor pugiliști ; Juniori 
mici: V Nicolaescu, I, Mircea, 
S, Puiu, C. Dumitrescu, A. Fi- 
lipescu, Gh. Ion, F. Oprea, V. 
Giurgiucă, Gh. Dragan, Gr
ille. Juniori mari : I. Vuia, M. 
Birzoi, R. Irimia, I. Mareu, I. 
Tudor, N. Paul, D. Moraru. Gh, 
Dițu, M. Manolache, S. Aldea. 
C. Măsgălinoiu

GH. APOSTOLESCU — coresp.

în prima zi a turneului din țara noastră,

REPREZENTATIVA JAPONIEI-tNVINGÂTOARE

ÎN FAȚA „PENICILINEI^ IAȘI

CONSTANȚA 19 (prin tele- 
fon de la trimisul nostru). — 
Luni după-amiază, echipa re
prezentativă a Japoniei și-a 
început turneul în tara noas
tră, jucînd în Sala sporturilor 
din localitate cinci seturi cu 
formația divizionară A, „Pe
nicilina" Iași. Meciul s-a În
cheiat cu victoria scontată a 
voleibalistelor nipone, care au 
cîștigat toate cele cinci seturi 
(2, 13, 6, 7, 3). Dacă la în
ceput „Penicilina" a evoluat 
vădit timorată de faima adver
sarelor (care au uzgt de nu
meroase și spectaculoase com
binații la fileu, cu lovituri 
puternice din mingi scurte, ne
recuperabile) în setul următor, 
româncele au găsit oarecum 
antidotul acestor atacuri și 
printr-un dublaj prompt au

reușit să le „scoată din mină" 
pe japoneze. Astfel, ieșencele 
au condus 
11—8 dar 
versarele 
egalat și 
tul la 13.
reprize voleibalistele de 
„Penicilina" au fost însă 
pășite net. Japonezele 
trenorul Yamada a rulat toate 
Jucătoarele) au etalat un im
presionant bagaj de proce
dee tehnice. Acțiunile lor s-au 
desfășurat într-o alură extra
ordinar de rapidă. Toate com
ponentele formației oaspe au 
demonstrat o viziune clară a 
jocului și foarte multă mobi
litate în acțiuni.

cu 2—0, 5—1, 8—3, 
în continuare 

s-au regăsit, 
și-au adjudecat 
în următoarele

ad- 
au 
se- 

trei 
la 

de- 
(an-

Luni dimineață niponele au 
făcut un antrenament sever 
de patru ore, fără ca să fie 
stingherite de'prezentă vreunei 
voleibaliste românce. Șe înțe
lege că nu le-ar fi prins rău 
sportivelor noastre dacă ș-ar 
fi deranjat pînă la sală spre 
a vedea lecția de pregătire a 
celor mai bune jucătoare din 
lume !

Marți, începînd de la era 
16,30, selecționata Japoniei 
(rezerve) va întîlni formația 
Școlii sportive din Constanța, 
iar de la ora 18 va avea loe 
partida Japonia —• Combinata 
Farul-Penicilina.

ÂZI Șl MÎINE DOUĂ

RESTANȚE LA SIBIU

Cele două meciuri restante 
din cadrul etapelor I și a Vil-a 
ale întrecerii echipelor feminine 
de divizie A sinț programate 
pentru astăzi și pentru mîine, 
la Sibiu, unde echipa campioa
nă Dinamo București joacă azi 
cu Drapelul roșu, iar miercuri, 
cu C.S.M.

TINERELE SPERANȚE

DE LA C.F.R. BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

Monica Hariga, deși ea are 
acum doar 13 ani ; ea este 
campioană școlară a Brașovu
lui. Demn de menționat și fap. 
tul că cele trei junioare sînt 
toate premiante la școală (su
rorile Corodi la Liceul Unirea 
în clasa a Xl-a, iar Monica 
Hariga în clasa a VI l-a, la 
Școala generală nr. 6). Pe 
lîngă rezultatele amintite mai 
sus, poate fi citată și o altă 
performantă meritorie: clasa
rea formației feminine C.F.R. 
pe locul Ill în campionatul 
republican pa echipe, la pri
ma participare în divizia na
țională. Dar cele trei tinere 
au la activul lor și o serie 
de rezultate promițătoare în 
confruntările de peste hotare, 
în campionatul feroviar euro
pean desfășurat în mai 1967, 
in R.DG., Maria Corodi (îm
preună cu Viorica Ivan) a o- 
cupat locul II pe echipe, iar 
cu Hajnal, ea s-a clasat ye 
locul III la dublu fete. In 
turneul din Iugoslavia (în de
cembrie trecut), jucătoarele 
brașovence au disputat trei 
întîlniri, obținînd tot atîtea 
victorii. Mai este de semnalat 
faptul că Maria Conodi, selec

ționată în echipa tării pentru 
„Criteriul european de juni
ori" a tăcut cuplu cu Carmen 
Crișan și a ocupat locul III. 
Cea mai bună performanță a 
fost realizată, însă, de Maria 
Corodi (tot alături de Carmen 
Crișan) la campionatele inter
naționale ale României, unde 
s-a clasat în finala probei res
pective.

La acest frumos bilanț de 
activitate, trebuie să mențio
năm că la C-F.R. Brașov mai 
există o serie de elemente de 
perspectivă pe care le pregă
tește, de asemenea, antreno
rul V. Zamfir. Este vorba de 
Livia Karacsoni, lldiko Doboși. 
Valentin Nedelcu și alții, des
pre care, este sigur, vom mai 
auzi.

Acum, în cel de-al 11-lea 
an de activitate, membrii sec
ției de tenis de masă C.F.R. 
Brașov depun strădanii spori
te pentru obținerea altor re
zultate de valoare.

Cu pasiunea și priceperea 
cu care se muncește, ca și da
torită sprijinului primit din 
partea organelor de resort, 
componenlii acestei secții au 
frumoase perspective.

C. GRUIA, coresp. principal

Aurelian 8REBEANU

La un antrenament al japonezelor. Temă — apărarea, 
fotografia noastră vi-l înfățișează, în posti ă de necruțător 
tunar, pe Shigeo Yamada, supunindu-le unui susținut tir pe 
șase dintre elevele sale, cu ajutorul celorlalte trei, transformate 

in „servanți"

CLASAMENTELE LA
MASCULIN

SERIA I

1. steaua Buc. 6 6 0 18: 3 12
2. Dinamo Buc. 6 5 1 16: 7 11
3. Viitorul Bacău 6 3 3 12:12 9
4. Petrolul Ploiești 6 2 4 8:15 8
5. I.C.F. București 6 1 5 8:15 7
6. Alumina Oradea 6 1 5 6:16 6

SERIA A II-A

1. Rapid București 6 6 0 18: 5 11
2. Polit. Galați 5 4 1 14: 5 S

3—4. Farul C-ța. 6 2 4 8:16 8
3—4. Minerul B. M., 6 2 4 7:14 8 10. Drapelul r. Sibiu 6 15 7:15 7

ZI IN DIVIZIA A
5. Celuloza Brăila 5 2 3 9: 9 7
6. Tractorul Bv. 6 15 8:15 7

FEMININ

1. Rapid Buc. 7 7 0 21: 1 14
2. Penicilina Iași 7 4 3 14:10 11
3. C. P. București 7 4 3 13:16 11
4. Dinamo Buc. 5 5 0 15: 1 10
5. C.S.M. Sibiu 6 4 2 15: 9 10
6. Farul Constanța 7 3 4 13:17 10
7. Univ. Cluj 7 2 5 10:17 9
8. Univ. Craiova 7 2 5 7:17 9
9. Medicina Buc. 7 16 6:18 8

Cu mici excepții, cei mai 
buni înotători ai țării au răs
puns prezent la primul start 
oficial al anului. Timp de trei 
zile, pe blocstarturile piscinei 
de 25 m din Reșița au urcat 
majoritatea recordmanilor noș
tri, dornici să facă o primă ve
rificare a posibilităților cu care 
se lansează în anul competițio- 
nal 1968.

Rezultatele consemnate in foi
le de concurs sînt in ansamblu 
promițătoare, subliniind, în une
le cazuri, seriozitatea cu care cîți- 
va dintre sportivii fruntași s-au 
pregătit în săptămînile anteri
oare. Desigur, ele nu exprimă 
încă plafonul maxim pentru 
sezonul de iarnă, sportivii a- 
flîndu-se in perioada pregăti
toare. De abia spre sfîrșitul 
lunii martie ei vor atinge un 
prim vîrf al formei sportive, și 
atunci vom putea aprecia cu 
mai multă precizie valoarea 
performanțelor în comparație 
cu cele din anul trecut.

Din relatările corespondentu
lui nostru A. RUDEANU am 
desprins faptul că brasiștii s-au 
aflat din nou pe primul plan 
al intrecerilor. Șoptereanu l-a 
Învins cu siguranță pe Costa 
în ambele manșe (100 m și 200 
m), lăsindu-ne impresia că și-a 
recăpătat încrederea în forței»* 
sale. Surpriza cea mare ne-a 
fost furnizată, insă, de tinărul 
Petre Teodorescu (17 ani), care 
se apropie cu pași foarte mari 
(1:11,4 și 2:35,6 — timpi de va
loare internațională) de cei doi 
campioni ai țării. Nu mai mică 
ne-a fost satisfacția la aflarea 
rezultatelor din cursele femi
nine. Emilia Șilianu (în revenire)

și Gica Manafu au fost crono
metrate pe distanța de 100 m 
în timpi (1:22,3 și respectiv 
1:22,8) ce nu au mai fost înre
gistrați de mulți ani la noi in 
țară. Să fie vorba oare de un 
prim semnal al atacului asupra 
celor mai vechi recorduri din 
tabela probelor feminine ? Să 
sperăm, mai ales că la acest 
procedeu rezultatele noastre 
sînt cu mult inferioare celor 
obținute pe plan mondial.

Cu mult interes a fost aștep
tată cursa dintre Cristina Ba- 
taban și Anca Andrei pe dis
tanța de 100 m spate. Confir- 
mînd progresul din ultima vre
me, reșițeanca a condus pînă 
la 98 de metri (!), unde s-a vă
zut ajunsă din urmă, și chiar 
întrecută, de recordmana noas
tră, ordinea fiind decisă de ar
bitrii de la sosire. Performan
țele celor două spatiste (1:10,4 
pentru Cristina și 1:10,5 pentru 
Anca) nu reflectă insă actualele 
posibilități ale celor două spor
tive.

Dintre cele două noi recor
duri de seniori-, mai valoros ni 
se pare timpul lui Moraru 
(2:20,2) la 200 m mixt, probă 
în care bucureșteanul își poate 
găsi consacrarea. Cit privește 
performanța lui Slavic (2:03,8 
la 200 m liber), ea nu trebuie 
să surprindă. Elevul prof. Di- 
meca promite să devină în scurt 
timp cel mai rapid craulist al 
țării...

Petre Teodorescu — una din rei-elațiile concursului de la 
Reșița

O INIȚIATIVĂ SALUTARĂ:

CONCURS PE APARATE

ÎN CAPITALĂ

Iată că, după o lungă perioa
dă în care gimnastica noastră 
a fost absentă din programele 
competiționale, sîntem în măsu
ră să furnizăm cititorilor cîteva 
știri referitoare la o oarecare în
viorare a activității. Apreciind 
ca absolut necesară, pentru pro
gresul gimnaștilor fruntași, o 

mai bogată participare la con
cursuri și întreceri amicale (idee 
sugerată și de ziarul nostru în 
toamna trecută), comisia de gim
nastică a Consiliului orășenesc 
București pentru educație fizică 
și sport a Inițiat o competiție pe 
aparate, programată a se desfă
șura de-a lungul întregului an, 
cu participarea unora dintre cei 
mai bunj gimnaști din Capitala 
patriei.

Președintele comisiei, dr. Eu
gen Șerbănescu, care a pus la 
punct programul concursului pe 
aparate, ne-a comunicat că clu
burile și asociațiile sportive din 
București au primit cu satisfac
ție ideea organizării acestei 
competiții, menită a stabili, pe 
fiecare categorie de clasificare 
în parte, cel mai bun gimnast 
al Bucureștiului.

Etapa Inițială va avea loc du
minica viitoare (probabil în sala 
de gimnastică de la Ștrandul Ti

neretului), iar primul aparat la 
care gimnaștii vor evolua es-.e 
calul de sărituri. In continuare 
sînt programate celelalte apara
te : soi’ul (10 martie), inele'e 
(25 mai), paralelele (13 octom
brie), bara și birna (3 no
iembrie), calul cu minere 
(17 noiembrie). Concursul 
este rezervat atlt. băieților 
cît și fetelor, pentru toate cate
goriile de clasificare, începînd 
cu cat. a IV-a și terminînd eu 
maeștrii. Atit gimnastele cit și 
gimnaștii vor executa exerciții 
liber alese din programul de 
clasificare valabil la data de 
1 ianuarie 1968. Avînd în. vedere 
că în toamna acestui an, la Ciu
dad de Mexico, slnt programate 
Jocurile Olimpice de vară, pen
tru gimnaștii de categoria maes
tru (atît băieți cît și fete) sînt 
prevăzute și exerciții impuse, la 
toate aparatele.

Regulamentul de desfășurare 
a concursului pe aparate din 
orașul București prevede că in 
decursul unui an un gimnast 
nu poate evolua în cadrul unei 
categorii inferioare celei în care 
a luat startul. Dacă vîrsta îi 
permite, un gimnast se poate 
prezenta, în schimb, la o cate
gorie superioară.

Inițiativa comisiei de gimnas
tică a orașului București a găsit 
un ecou favorabil și la federa
ția de specialitate și sîntem asi
gurați că concursul pe aparate 
se va bucura de participarea ce
lor mai buni gimnaști ai Capi
talei.

Deci, o acțiune binevenită, pe 
care o salutăm și dorim să lie... 
imitată și în alte orașe.

Finiș în turneul maeștrilor

Turneul maeștrilor se apro
pie de șfîrșit. Rundele din 
urrnă au consolidat poziția li
derului clasamentului, dr. Oc- 
tav Țroianescu. El a remizat 
cu doi dintre principalii con- 
tracandidați, Reicher și Rado
vici, și * a cîștigat o partidă 
decisivă la Ghizdavu, care se 
anunța șl el pretendent la 
primele locuri. Un alt aspi
rant la supremație, Drimer, a

fost stopat de Neamțu, Craio- 
veanu pare să-și fi regăsit 
abia acum forma.

în ultimele trei runde sînt 
programate cîteva partide im
portante pentru stabilirea 
ierarhiei finale, printre care 
două întîlniri derbi : Drimer— 
Țroianescu și Ungureanu— 
Reicher.

CLASAMENTUL: Tro.anes- 
cu 23 p, Reicher și Drimer 
18 p, Radovici și Ghizdavu 
17 p, Voiculescu și Ungureanu 
16 p, Mititelu 15 p, Buza 13 p, 
Neamțu și Vaisman 12 p, 
Szabo 10 p, Pavlov și Botez 
8 p, Stanciu 7 p.

O mare întrecere feminină
Astăzi, de la ora 16, în sala 

Progresul, din str. Lipscani 14. 
începe o competiție șahlstă 
feminină avînd drept scop ve
rificarea jucătoarelor noastre 
fruntașe. Turneul se anunță 
de o excepțională forță, în- 
trecînd în valoare ultima edi
ție a finalei campionatului na
tional. Iau parte, printre al
tele, maestrele international? 
Alexandra Nicolau, Elisabeta 
Polihroniade, Margareta Teo
dorescu, Maria Perevoznlc,

Maria Pogorevici, maestrele 
Gertrude Baumstarck — cam
pioana tării, Rodica Reicher. 
Eleonora Jianu ș.a. După cum 
se vede, de la start nu lipsește 
nici una din fruntașele șahu
lui nostru feminin. Menționăm 
că F.R.Ș. a hotărî! ca și la 
acest turneu să se aplice 
punctajul experimental: 3 p 
pentru parlidă cîștigată, 1 p 
pentru remiză.

T. NI CO ARĂ — coresp.

C.FR
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ÎNSEMNĂRI timișorene 
Intre tur și

Peste Timișoara au coborît zile blînde, aducătoare de 
calm, înaintea marilor explozii de vitalitate din primăvară. 
Undeva aproape de malul sting al Begăi se găsește unul din 
cele două nuclee ale fotbalului timișorean. Aici, pe terenul 
„23 August", „Poli" se antrenează sub conducerea antreno
rului Godeanu, asistat pe marginea terenului de către un 
mic stat maior compus din membrii secției de fotbal și din 
reprezentanți ai clubului (printre care: conferențiarul uni
versitar Mihai Bilă, E. Varga și Petre Curcan — fostul por
tar al echipei studențești). Pe fundalul antrenamentului am 
discutat cu mulți dintre cei prezenți, cunoscuți și necu- 
noscuți, recomandați de un singur numitor comun : PA-
SIUNEA PENTRU „POLI".

Politehnica
9 Sesiunea de examene din 

Iarnă n-a mai trecut ca un ci
clon pustiitor. Fotbaliștii stu- 
denți au pășit, în general, mai 
Sigur prin lumea ipotezelor, no
țiunilor și experiențelor care 
compun diversele discipline ști
ințifice, alunecînd mai puțin 
în „gropile Restanțelor". Peste 
toți s-a detașat Surdan, student 
la medicină, tip prodigios, ade. 
rent zilnic la un program de 
activitate sever, autoîntocmit și 
respectat cu severitate. Ziua de 
muncă a lui Surdan are densi
tate și este bine nuanțată : în
vață, se antrenează, se destin
de, se odihnește. Studentul și 
fotbalistul Surdan nu sînt în 
conflict niciodată; se jenează 
uneori, dar cu înțelegere și un 
mare consum de energie, cu 
sobrietate și renunțări, armo
nia se restabilește. Cunoaște 
valoarea inestimabilă a timpu
lui, nu-1 consumă cu preocu
pări sterile, nu-1 risipește prin 
cafenele, baruri de zi sau de 
noapte, adaugă cotidian cîte 
ceva la pregătirea lui științifică 
și sportivă. Nulla dies sine li
ned, Realizarea pe un dublu 
plan exprimă o conștiință lim
pede, discernămînt în fata pro
blemelor vieții, exprimă refu
zul față de tot ce este incon
sistent, fals strălucitor și deru
tant, exprimă onestitate.

9 Pentru retur, lotul studen
ților timișoreni a fost comple
tat cu Dobîndă (Vagonul Arad), 
Gutuii (C.S.M. Reșița) și Banu 
(Progresul Buc.), jucători pen
tru care s-au obținut dezlegări. 
Vor fi promovați și trei ju
niori.

® Conduita jucătorilor de 
la „Poli" este apreciată, în pre
zent, drept bună, disciplinată. 
O boare de seriozitate a înce
put să adie, parcă, în conști
ințele tuturor. Sperăm că ofi
cialitățile clubului nu ne-au 
dat un răspuns de circumstanță. 
Argumentul primit convinge. 
Barometrul mentalităților arată 
înseninare (sperăm stabilă), 
deoarece lotul cuprinde nume
roși tineri feriți de primejdia 
contaminării, prin eliminarea 
celor ce confundau studenția cu 
spiritul de boemă, iar fotbalul 
nu un argument pentru privi
legii. Față-n-față cu această re
maniere, surprinde aducerea lui 
Banu, jucător cu reputație me
diocră, comiș-voiajor eu eram- 
poane, sub ștacheta indulgenței 
ca valoare fotbalistică.

— Hei, băieți, nu așa! Priviți puțin mai sus!
Desen de NEAGU RĂDULESCU

PRONOSPORT
CIȘTIGATORII AUTOTURISME
LOR DE LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOEXPRES DIN 7 

FEBRUARIE 1968
categoria I (faza a II-a) : 1

autoturism Renault 16“ : Vasile 
Bobuțanu clin Botoșaiii ; 1 auto- 
turism „Moskvlci 408“ eu 4 faruri 
și radio : Vera Jltariu din Ba
cău ; 1 autoturism „Skoda 1000 
M,B.” : Iulian Apostel din co
muna Begenl — Buzău.

Categoria a II-a (faza a II-a) : 
autoturisme rămase de la cate
goria I : 1 „Fiat 850“ : Hermina 
Stângă din Brăila ; 1 „Renault 
Gordini" : Mireea Grecu din Lu- 
goj.

Categoria a III-a : Cîte un au- 
toturism „Renault 16“ : Simion 
Runcan din Suceava și Cornelia 
Ioneseu din Petroșeni ; cîte un 
autoturism ..Moskvlci 408“ cu 4 
faruri și radio : Iosif Makai din 
Diesig — Oradea și Iosif Țintă 
din Piatra Neamț ; cîte un auto
turism „Skoda 1000 M.B.“ : Ion 
Senehea din Piatra Neamț și 
Erno Roth din Arad I cîte un 
autoturism „Fiat 850”: Ioan Gheor- 
ghe din Ploiești și Ion Constan- 
ttnescu din Urziceni ; cîte un au
toturism „Renault-Gordini" : Du
mitru Florea din Brașov și Mi
hai Costea din Buhuși ; cite un 
autoturism „Trabant 601“ Cons
tantin Bălan din București, Ilea
na Apolozan din Copaluș Lipova, 
Teodor Zâne din Zlatna, Andro- 
ntca Gros din Hunedoara și Io
sif Miklosy din București.

PREMIILE SPECIALE DE LA 
CONCURSUL SPECIAL PRONO
EXPRES DIN 7 FEBRUARIE 1963 

un autoturism „Renault 16“ : 
Ion Constantinescu din Urziceni.

Un autoturism „Renault 10 Ma
jor” : Tudoraehe Lepădata din 
Constanța șl Sabin Muntean din 
D©va
• ■’S’ÎTGATCtlIl EXCURSIILOR A- 
7 R.IBUITE LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOEXPRES DIN 7 FE

BRUARIE 1968.
60 EXCURSII ÎN ITALIA

1. Csedo Marla, Miercurea Clue;

9 „Nu avem ghete de fotbal 
și mingi", ne-a spus E. Varga, 
secretarul clubului. Am fost la 
depozitul I.D.M.S. din locali
tate și era acolo o movilă de 
pantofi pentru ciclism (2 000 
de perechi), dar nici un alt sor
timent de încălțăminte pentru 
sport. „Deși au trecut 6 luni 
de cind au fost comandate niște 
mingi, nici pînă acum ele nu 
au fost livrate. Lipsa de cali
tate a tenișilor tinde să devină 
proverbială, fără să mai vor
bim de formatul lor care nu 
respectă linia anatomică a pi
ciorului".

„Situația precară a echipa
mentului și materialelor sporti
ve impietează asupra pregătirii 
și obligă clubul la cheltuieli su
plimentare. Și asta, în timp ce 
veniturile rezultate din încasări 
scad de la sezon la sezon, da
torită, printre altele, și lipsei 
de protecție a stadionului (gar
dul fiind aproane simbolic). Au 
fost meciuri cînd s-au vîndut 
200 de bilete." (Conferențiar Mi
hai Bilă — președintele secției).

© Petre Curcan, fostul jucă
tor timișorean, e preocupat de 
realizarea unui ecuson, a unei 
embleme a clubului. El a pro
pus o machetă cuDrinzînd Co
loana Infinită si alături de ea 
stindardul luj „Poli“ și o minge 
de fotbal.

9 în toamnă, Ia meciul Mi
nerul Baia Mare — Politehnica, 
au fost eliminați după un minut 
de joc Mihăllă și Răcelescu, 
suspendați ulterior de către co
misia de disciplină pe opt luni, 
Opinia publică din capitala Ba
natului este nemulțumită. Se 
recunoaște și se condamnă cul
pa lui Mihăllă, dar se consideră 
că Răcelescu, învinuit ele in
jurii la adresa arbitrului, fot
balist fără nici o altă abatere 
și sancțiune în cariera lui spor
tivă, a fost tratat cu asprime 
excesivă. Pentru culpe situate 
la mare distanță, una de alta, 
pe scara gravității, Răcelescu și 
Mihăilă au primit aceeași pe
deapsă. Se argumentează, de 
asemenea, cu alte exemple din 
toamna trecută, că forul menit 
să judece abaterile disciplinare 
ale fotbaliștilor operează cu 
unități de măsură diferite de 
la caz la caz, acolo unde im
parțialitatea și spiritul de echi
tate ar trebui să domnească 
deasupra oricărui considerent. 
Toți interlocutorii mei s-au de
clarat de acord cu necesitatea 
unei atitudini severe în fața 
oricăror manifestări de nespor- 
tivitate, adăugind că efectul 
moralizator ai sancțiunilor ar

2. Vasile Constantin. Craiova ; 3. 
Constantin Isac, Hrănești — Le- 
hliu ; 4. Ion Bărbulescu, Bucu
rești ; 5. Petru Toma, Iași ; 6.
Iosif Biseof. Oțelul Roșu, 7. 
I.igia Ana Turțoi, București ; 8. 
Leonida Silvestrovici, Pitești, B. 
Anghel Iile, Gorneni — Drăgă- 
nești ; 10. Constantin Păun, Bucu
rești; 11. Sebastian Capmare, Ad- 
jud, 12. Ion Cojocaru, București ;
13. Andrei Mireea Boeriu, Odor- 
liei ; 14. Leon Gabora, București: 
15. Petru Matei, București, 16. 
Alexandru Filip, com. Dpbrotești 
— Roșiori de Vede ; 17. Ion Bui- 
culescu, București ; 18. Vielor lu- 
ga, Ocna Mureș ; 19. Petre Grecu. 
Brașov ; 20. Ferencs Miclos. Cluj 
(continuare în numărul viitor).

50 EXCURSII IN țl.R.S.S
1. Isac Barbleru, Suceava , 2.

Vasile Maioreseu, Tr. Severin, 3. 
Finis Pantelemen, Sueeava ; 4.
Carol Otil M., Reșița, 5. Ion 
Florea, București ; 6. Aurel Pris- 
lopanu, Pitești ; 7. Francisc Sztu- 
par, Baia Mare ; 8. Nicanor Css- 
tiuc. Constanța ; 9. Constantin
Pintilie, Lugoj ; 10. Marius Pa- 
rașchiveseu, Craiova ; 11. Zsig-
mond szelueș, Odorhei : 12. A- 
lexandru pîrvulesqu, București ;
13. Horia Drăghici. Timișoara ;
14. Mihai Sievert, Sibiu ; 15. Len-
tie Hollo, Miercurea Ciuc ; 16.
Mihai Macavescu, București ; 17. 
Alexandru Trufaș, Petrila : 18.
Helga Dietinger, Timișoara ; 19.
Gherasim Nicolau, Călărași ; 20. 
Sofia Harabaglu. Piatra Neamț 
(Continuare în numărul viitor).

Rezultatele provizorii ale trie
rii concursului Pronosport 

Nr. 7 din 18 februarie 1968
Categoria I : 15 variante cu 

12 rezultate.
Categoria a II-a : 312,5 varian

te cu 11 rezultate.
Categoria a IlI-a : 2627 vari

ante cu 10 rezultate.

RETUR
putea fi subminat de lipsa unui 
discernămînt profund și a unei 
perfecte obiectivități.

9 Timișorenii mai ridică și 
o altă chestiune de principiu. 
„Avem foarte rar prilejul să 
jucăm meciuri internaționale, 
deși poziția noastră . geografică 
ne-ar permite să contractăm 
numeroase întîlniri amicale cu 
echipe iugoslave sau maghiare, 
în modul acesta, experiența 
noastră competițională s-ar 
mări, am realiza șl venituri 
substanțiale cu cheltuieli mini
me. Ce se întîmplă în reali
tate ? Federația de fotbal conti
nuă să monopolizeze dreptul de 
a stabili programul de jocuri 
internaționale amicale al tutu
ror echipelor românești. în 
afară că e foarte greoi și com
plicat, procedeul duce uneori și 
la hotărîri arbitrare. De curînd, 
primisem o invitație să jucăm 
în R.F.S. Iugoslavia. Forul de 
specialitate a beneficiat de a- 
c.eastă situație, trimițând în con
tul nostru pe Steaua, Progresul 
și U.T.A. (partidele propuse 
nouă devenind un „cap de pod"). 
In schimb, tot federația, cînd 
vin echipe străine față de care 
are anumite obligații, ni le tri
mite nouă. Echipe ce nu sus
cită interesul publicului, neren
tabile nici din punct de vedere 
financiar, dacă raportăm chel
tuielile la venituri. Federația 
ne solicită în prealabil acordul; 
noi. neavînd altă posibilitate să 
jucăm cu echipe străine accep
tăm. dar soluția nu e de loc 
convenabilă". (E. Varga — se
cretarul clubului).

C. F. R. Timișoara
J

AI doilea nucleu fotbalistic 
al orașului. Pe terenul cu zgură 
al fiefului ceferist jucătorii an
gajați în exerciții se încruci
șează în toate direcțiile, ara
besc centrat, parcă, de silueta 
masivă a antrenorului Gain. 
De la el, și <Je Ia I. Covaci, 
președintele clubului, am aflat 
datele ce compun pi’ezentul a- 
cestei echipe.

© Au fost efectuate pînă a- 
cum 47 de antrenamente.

© Jucătorii sînt, în genere, 
receptivi și disciplinați, cu
prinși de fiorul ambiției. Prin 
autoanaliză și-au stabilit limi
tele și deficiențele, se îngrijesc 
de atenuarea lor.

9 într-o bună zi, Calinin a 
plecat spre Constanța eu Inten
ția de a se legitima la Farul. 
Transferul nefiind posibil fără 
dezlegare, Calinin a revenit 
după cîteva zile. Ceilalți jucă
tori consideră încercarea lui 
Calinin drept o retragere ne
loială înaintea unei aspre bă
tălii și Gain intenționează să-l 
aducă pe Calinin în fața „tri
bunalului echipei".

© „Nu avem mingi, nu gă
sim să cumpărăm" (I. Covaci).

© Puține venituri din înca
sări (s-a incriminat și numărul 
mare de permise gratuite eli
berate de Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport).

9 Gain speră să aibă în e- 
chipă un titular de 17 ani, 
Chimnic.

9 între „Poli" și C.F.R. există 
mai mult decît o rivalitate 
sportivă ; un nedorit filon sub
teran de adversitate străbate 
necontenit peisajul fotbalistic 
timișorean și răbufnește, ori de 
cîte ori cele două tabere au 
momente de tangență, O au
tentică rivalitate sportivă ar fi 
emulatorie, dar o denaturare și 
o degradare lentă, progresivă, 
a spiritului senin de întrecere 
bărbătească, alimentată prin tot 
felul de fapte cărora doar lipsa 
de fair-play le poate conferi 
însemnătate, au dus la un cli
mat în care bate vîntul vraj
bei și șe aud scrîșnete. La ul
tima întîlnire dintre cele două 
echipe (în cadrul „Cupei 30 
Decembrie"), meciul s-a între
rupt „Poli“ părăsind terenul.

Posibilitatea unei colaborări 
pare preopinenților mai puțin 
posibilă decît un voiaj pe Marte. 
Multi timișoreni sînt de părere 
că retrogradarea lui „Poli", pro
cesul de mediocrizare al celor 
două echipe, eșuarea repetate
lor tentative de a concentra 
toate resursele fotbalistice ale 
orașului într-un club puternic, 
capabil să reînnoade o tradi
ție, sînt urmările acestei pe cît 
de fierbinți adversități, pe atît 
de inutile.

înțelegem personalitatea dis
tinctă a celor două nuclee fot
balistice, dar sentimentul de 
club n-ar fi cu nimic ultragiat 
dacă rivalitatea s-ar întinde 
pînă acolo unde trebuie să în
ceapă știma reciprocă.

Remulus BALABAN

cu BEKIM FEHMIU. OLIVERA 
VUCO, GORDANA JOVANOVIC 

BATA ZlVOJihlOVIC

Fotbaliștii de la Jiul Petroșeni se pregătesc cu multă ambiție 
pentru returul campionatului. Colaboratorul nostru, AUREL 
DULA din Petroșeni, a surprins pe peliculă un aspect de la 
un antrenament. In fotografie, Achim a pasat balonul lui Mihai

MECIURI
METALUL HUNEDOARA — 

CHIMIA Rm. VÎLCEA 4—1 (2-0). 
Golurile au fost înscrise de Hu- 
melnicu (min. 24), Mercea (min. 
30), Barbu (min. 60), Pleian (min. 
70), respectiv, Mihăilescu (min. 
89 din 11 m). (V. Albu).

UNIREA FOCȘANI — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 1—6 
(1-3). S-a'' jucat 2 reprize a 30 
de minate. Autorii golurilor : 
Lalu (min. 10 și 30), Baboie 
(min. 15, 41, 55 și 59) pentru 
Flacăra roșie, Varga (min. 4) 
pentru Unirea. (V. Manoliu).

OLIMPIA ORADEA — C.F.R.

ȘTIRI...
STEAUA ÎNVINGĂTOARE 

ÎN IUGOSLAVIA:
3-1 CU VARDAR SKOPLJE

Continuîndu-și turneul în 
Iugoslavia, echipa Steaua a e- 
voluat duminică la Skoplje, 
unde a întîlniț formația Vardar, 
care activează în prima divizie 
(locul 8 : 15 puncte din 15 
jocuri la sfîrșitul turului). La 
capătul unui meci spectaculos, 
fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 3—1.

Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de Rotaru (min. 
19). Pantea (min 50) și Sorin 
Avram (min. 76).

Se pare că Steaua și-a găsit, 
in acest al treilea joc, echili
brul la mijlocul terenului, unde 
Negrea și Dumitru Popescu 
și-au dominat adversarii. Con
stantin nu a jucat în acest 
meci, fiind ușor accidentat. Dat 
iată formația folosită de Stea
ua : Haidu — Sătmăreanu, Du
mitru Nicolae, Hălmăgeanu, Ro
taru — Negrea, Dumitru Po
pescu — Pantea, Voinea, Soo, 
Sorin Avram. Următoarea par
tidă a Stelei va avea loc 
miercuri Ia Kragujevac, cu for
mația locală, care activează în 
divizia B. Fotbaliștii militari se 
întorc în Capitală vineri 23 fe
bruarie,

U.T.A. A JUCAT 
LA ZRENJANIN

La sfîrșitul săptăminij trecu
te, echipa U.T.A. a participat la 
un turneu internațional, des
fășurat la Zrenjanin (Iugosla
via). Sîmbătă, textiliștii au 
avut ca adversară formația 
Unio Teplice (care participă la 
campionatul categoriei A din 
Cehoslovacia) de care au fost 
învinși cu 1-0. A doua zi, 
U.T.A. a Intîlnit formația Flore 
(din divizia secundă a Unga
riei), pe care a întrccut-o cu 
scorul de 5—0.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE MICROMODELE

După etapa de club care a 
fost epuizată în cursul lunii 
ianuarie, campionatul republi
can rezervat micromodelelor a 
cunoscut o nouă fază: cea 
deschisă orașelor. Ea a fost 
programată între 15 și 18 fe
bruarie, urmînd ca etapa urmă
toare — a III-a — șă sp desfă
șoare între 28—29 februarie.

Finalele au rezervate zilele 
de 5, 6 și 7 aprilie 1968, în 
condițiile regulamentare me
nite să proclame campionii re
publicani de specialitate pe a- 
nul în curs.

După cum am fost infor
mați într-o convorbire purtată 
cu Ion Bobocel, șeful secției 
de aero-navomodelișm a 
F.R.A., concursurile vor fi îm
părțite anul acesta în două 
categorii : juniori (cu micro- 
modele normale învelite în 
foită) și seniori (cu micromo- 
dele speciale învelite în mi
crofilm, cu anvergură limita-

ÎN CURÎND PE ECRANE:

FERICIȚI
0PRODUCȚIE IN[ULORMVALAmblL^--—i

scenariu! si regia 
ALEKSANDAR PETROVlC

AMICALE
TIMIȘOARA 2—2 (1-1). Au în
scris : Sacaci III (min. 25), Petri- 
că (min. 58) pentru Olimpia; 
Samson (min. 43), Popescu (min. 
65) pentru C-F.R. (I, Ghișa).

CRIȘUL ORADEA — STEAUA 
ROȘIE SALONTA 3-0 (1-0). Au 
marcat: N. Alexandru (min. 42 
și 47) și Kun II (min. 73). (P, 
Lorîncz).

DUNĂREA GIURGIU — S.N. 
OLTENIȚA 1—1 (0-0). Golurile 
au fost marcate de Borțea (min, 
61) pentru Dunărea, Papari (min. 
80 din 11 m) pentru S.N.O. (Tr. 
Barbâlată).

ȘTIRI...
TURNEELE ECHIPELOR 

F.C. ARGEȘ Șl PROGRESUL 
BUCUREȘTI

Duminică, F. C. Argeș a 
fost învinsă Ia Dresda de Dy
namo cu 2—0 (0—0). Miercuri 
piteștenii se vor deplasa Ia 
Schwerin.

Progresul București a jucat 
la Bekescsaba (R. P. Ungară) 
cu echipa E.S.E.. din divizia 
secundă. Scor 4—2 (2—0) pen
tru bucureșteni. prin golurile 
marcate de Florea (2), Geor
gescu și Matei.

JOI ÎN GIULEȘTI
Continuîndu-și seria partide

lor cu caracter de verificare și 
omogenizare echipa Rapid va 
întilni joi în Giulești formația 
de categorie secundă, Metalul 
București.

Meciul începe la ora 15,30.

PREGĂTIRILE 
POLITEHNICII BUCUREȘTI
După un turneu în Moldova, 

unde au susținut cîteva meciuri 
amicale, jucătorii de la Poli
tehnica s-au întors în Capitală. 
Săptămîna trecută, studenții au 
efectuat pregătiri sub conduce
rea antrenorilor Miu și Maksai. 
La antrenamente ș-au prezentat 
cîțiva jucători noi, eărora li 
s-au depus actele la federație 
pentru transferare: Feodot (de 
la Electronica Obor), Savu 
(Steaua București). Dutan (Fia-
Căra roșie București) și Ange- 
leșcu (Flacăra roșie București). 
In schimb, au primit dezlegare 
pentru a activa în alte echipe; 
Comșa, Gîtejan și N, Ștanciu- 

Duminică, Politehnica s-a de
plasat Ia Giurgiu, unde a jucat 
în compania formației locale 
Olimpia, participantă în cam
pionatul regional. Scorul: 3-3 
(2—1). Șăptămîna aceasta, stu
denții vor susține două meciuri 
amicale, 

tă io maximum 650 mm). în 
etapa finală sînt admise nu
mai micromodejele învelite în 
microfilm.

Jn ce privește definirea ca
tegoriilor micromodelelor ca
lificate în concurs, ea șe va 
orienta numai după înălțimea 
plafonului atins de micromo- 
delu] concurent. înălțimea de 
plafon este stabilită de dis
tanta care separă podeaua de 
punctul cei mai înalt al struc
turii interioare a clădirii îm
prejurul căreia poate fi descris 
sau trasat un cerc cu diame
trul de 15 m.

Sînt precizările intervenite 
în regulamentul internațional 
de desfășurare a acestor pro
be, categoriile urmînd a fi 
recunoscute astfel și pentru o- 
mologarea eventualelor re. 
corduri internaționale, după 
cum ele vor opera și în des
fășurarea tehnică a probelor 
pentru campionatele mondiale 
aferepte.

Revista presei de peste hotare

JOCK STEIN, 

antrenorul lui CEL TIC, 
SE DESTĂINUIE,.

Din opiniile lu Jock Stein, 
antrenorul echipei Celtic 
Glasgow, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni", ediția 
1966—1967 și finalista Cupei 
intercontinentale, publicate de 
către revista franceză „MI- 
ROIR DU FOOTBALL", ex
tragem cîteva cu caracter a- 
foristic.

★
— In profesia mea pornesc 

de la două principii: respec
tul fată de spectatori, care 
vor să vizioneze un joc a- 
trăgător, deci ofensiv ; jucăto
rii sînt mai importanți decît 
sistemul de joc.

★
— Știu că majoritatea an

trenorilor au o tactică de care 
nu vor să se dezică. Eu pro
cedez invers. Observ, înregis
trez, învăț și fac modificări 
după caz. Este greșit a se 
vorbi despre „școli" în fotbal, 
prin comparație cu pictura, 
căci la noi fiecare meci con
stituie o nouă problemă de 
rezolvat.

★
— Ascensiunea echipei Cel

tic se dațorește unei condi
ții fizice excepționale. Cău
tarea unei forme sportive ma
xime a devenit un cult pen
tru antrenori și jucători. Ei 
sînt obișnuiți cu antrenamen
te foarte dure, așa că nu tre
buie să fie îngrădiți sau su- 
pravegheați sever. Formula 
mea este muncă grea, alter
nată cu destindere.

*
— Un campionat feroce ca 

cel al Scoției a fost de mare 
folos echipei mele. Toată lu
mea vrea să ne bată și cu 
cit adversarii sînt mai puter
nici, contactul cu ei ridică 
potențialul formației noastre.

ic
— Fotbalul scoțian este 

mai puțin disciplinat, din 
punct de vedere tactie, decît 
cel englez, dar scoțienii sînt 
mai talentați decît englezii. 
Am rămas un timp in urmi 
deoarece jucam demodat. Dar 
am învățat mult de la fot
balul continental, luînd ce 
era mai bun la el și luerînd 
apoi mai mult decît fotba
liștii europeni.

★
— In Scoția echipele joa

că pornind de la o apărare 
foarte puternică și apoi se 
preocupă de atac. Celtic a 
reușit foarte bine acest lu

PROF. H. NICOLAU: „Sabrerii trebuie 
să se apropie valoric de floretiști"

Un vechi deziderat în atenția 
noului antrenor federal

Pref. N. Nicolau, fost trăgător 
și, apoi, antrenor de club, func
ționează, acum, împreună cu 
prof. L. Rohoni, ca antrenor ai 
loturilor reprezentative de sa- 
breri.

Cei doi eiinospuți tehnicieni 
încearcă să realizeze un dezide
rat mai vechi, și anume: RE
ADUCEREA PROBEI DE SA
BIE MAI APROAPE DE VA
LOAREA CELEI DE FLORETA.

— Este posibil să realizăm un 
asemenea obiectiv ? I-am între
bat pe prof. N, Nicolau, cu prțle- 

IHTERVIU1 HOSTRU

jul unui concurs de copii organi
zat în Capitală.

— Eu cred că da. Marea 
afluență de tineri înregistrată 
în jurul planșelor de scrimă, 
iată ce mă face să privesc cu 
optimism in viitor. Cei mai 
mulți dintre aceștia, elevi in» 
cepind eu clasele a H-a și a 
III-a chiar, șint îndrumați către 
floretă. Nu este firesc. Floreta 
a ajuns să stea pe picioarele ei, 
cum șe spune. Trebuie ajutate 
și cd'elalte probe, spada și sabia.

în ce mă privește, voi urmărj 

cru avtnd o tactică de per
manentă mișcare, cu in
cursiuni ultrarapide întrerup
te de un-doi-uri. care pot e- 
șua de. opt ori din zece, dar 
în cele două situații cind reu
șesc pot face ravagii. Mai 
mizăm pe sănătatea fizică și 
morală a jucătorilor. Ir fot
bal există zile proaste ca în 
orice activitate umană. Totul 
este ca aceste zile să fie cît 
mai puține.

ir
— Cind o echipă este prea 

mult preocupată de defensi
vă, adversarul preia inițiati
va operațiunilor și acest de
zechilibru poate deveni pri
mejdios. Tactica defensivă nu 
face decît să încurajeze pe 
jucătorii leneși.

★

— Principalele calități ale 
unei echipe sînt: disciplina, 
omogenitatea, evoluție adap
tată la posibilitățile celor 11 
jucători.

— Un adevărat fotbalist 
trebuie să fie excelent pre
gătit în toate sensurile: fi
zic, tehnic, tactic și moral și 
să dovedească adaptare spon
tană la disciplină, formă fizi
că impecabilă, voința de a 
cîștiga, dar și facultatea de 
a accepta înfrîngerile.

Ar
— Nimeni nu poate pre

tinde că este stăpîn pe ade
văr în fotbal. Resvect con
cepțiile altora si le studiez. 
Caut permanent ceva nou.

■Ar
— Antrenamentul fotbaliș

tilor trebuie să se desfășoa
re, mai curînd, într-o atmos
feră relaxată, decît într-una 
de constrîngere.

— Programul de antrena
ment al echipei Celtic:

© în sezonul precompetl- 
țional (14 iulie — 1 august) 
zilnic de la 10—13 si de la 
11—16;

® în sezonul competițional, 
zilnic de la 10—12,30 ; iar de 
la ora 17 antrenament indi
vidual.

— Opinii despre cinei con
frați : Ramsey este recordma
nul ; Helenio Herrera — un 
mare om; Ceaikovskt -ri jos 
pălăria; Helmuth Schon — 
remarcabil; Albert Bateaux 
— competent. Toți sînt oa
meni de nădejde și merită 
din plin succesele pe care 
le-au obținut.

eît mai multe concursuri de se
lecție, organizate în cadrul o'.u- 
burilor, voi participa la întrece
rile din Capitală șl chiar din 
țară, tocmai pentru a depista 
elemente și a le îndruma către 
sabie.

— Intenționați să schimbați 
radical Iotul ?

— Nu 1 Lotul nostru de sabie 
cuprinde multe elemente cu 
mari posibilități. Dintre cei mai 
în virată — Vintiiă și Bădescu.

In riadul celor mai tineri — 
I. Budahaziu, Irimiciuc, D. Po
pescu, Nilcă, Vornicu, Crăițaru 
și Tr. Georgescu. Dar, pe lingă 
aceștia, trebuie neapărat să ne 
gindim și Ia a«'ți trăgători, cind- 
va în măsură să fie și ei incluși 
in Iot.

— Cum vedeți posibilitatea ea 
sabrerii să se apropie valoric de 
floretiști ?

— Prin două căi: pe de o pari e 
printr-un regim de muncă, de 
antrenament mult mai exigent, 
și, apoi, prin concursuri și com
petiții. Adică, urmăm drumul pe 
care l-au parcurs și floretiști) 
pentru a ajunge pe primele 
trepte aie ierarhiei mondiale. 
Necesitatea de a aduce sabia 
mai aproape de floretă se im
pune, dat fiind faptul că în 1963 
vom fi organizatori ai Campio
natelor mondiale de seniori. Or, 
dorim ca la o competiție de o 
asemenea anvergură, gazdele șă 
se prezinte cu echipe de valori 
apropiate, Ia toate probele.

Iată pentru ce 1968 va trebui 
să însemne un an de cotitură 
în creșterea valorică a sabrerilor 
noștri. Concursurile Ia care tră
gătorii de Ia această probă vor 
lua parte — C.M. de tineret de 
Ia Londra, turneul internațional 
de Ia Berlin, „Cupa campionilor 
europeni" de la Budapesta, tur
neul internațional de fa Var
șovia, meciul de la București 
cu formațiile R.F. a Germaniei 
etc. — vor trebui să însem
ne tot atitea examene de matu
rizare pentru sabrerii români. 
Sper ca ele să fie trecute cu 
succes, (t. st.).



NICIODATĂ JOCURILE OLIMPICE NU AU FOST ORGANIZATE 
CU ATÎTA EFICACITATE"

declară JEAN DE BEAUMONT, președintele Comitetului 
Olimpic Francez —

Bine cunoscut întregii lumi 
sportive și manifestînd o pre
ferință deosebită pentru gaze
tarii de specialitate, contele de 
Beaumont este un interlocutor 
amabil și ușor de abordat, fapt 
de care au căutat 
foarte mulți ziariști 
Grenoble. Campion 
și internațional la 
fotbal, președintele 
își arată cei 60 de ani pe care 
îi are datorită, după propria sa 
explicație, practicării sporturi
lor. In C.I.O. domnia sa are un 
stagiu de 18 ani, fiind unul din
tre cei care intenționează să 
candideze la președinția aces
tui for.

— M-am născut sportiv și 
am rămas pînă în prezent un 
adept al mișcării și 
fizice. Cred chiar 
sport, indiferent de 
care este practicat, 
ar merita să fie trăită. Există, 
bineînțeles, multe 
lăți umane demne 
omului modern, dar 
mă înșel spunînd că 
au cunoscut niciodată bucuria 
efortului sportiv pot fi deplinși.

In legătură cu poziția luată 
de A. Brundage aci, la Greno
ble, în privința noțiunii ama
torismului, spiritului olimpic și 
a comercializării abuzive a J.O. 
de iarnă, președintele C.O.F., 
și-a exprimat următorul 
de vedere :

— Găsesc că opiniile 
Brundage pornesc de la 
principii minunate dar că 
lumea noastră modernă, în per
manentă evoluție, trebuie să 
dăm dovadă de mai mult rea
lism. In ceea ce mă. privește, 
am fost șocat de sprijinul pe 
care l-au dat fabricanții 
schiuri echipei franceze. Sigur 
că industriile interesate in spor
turile de iarnă trag foloase de 
pe urma publicității foarte largi 
pe care o practică, dar crede 
oare cineva că fără concursul 
acestor industrii am fi putut 
avea astăzi un Killy, un Peril- 
lat, o Goitschel sau o Famose ? 
Cu ce mijloace am fi putut noi, 
francezii, să luptăm împotriva 
formidabilei coaliții sportive a 
celorlalte țări alpine care, la 
rtndul lor, aleg aceleași mijloa
ce de care noi am fost acu
zați ?

Că și campionilor de schi le 
revin cîteva avantaje serioase 
din situația astfel creată nu se 
îndoiește nimeni. Dar aceasta 
nu se petrece numai in schi și 
eu, cel puțin, nu am auzit nici
odată, pînă acum, că s-a ajuns 
pînă acolo incit jucătorii de 
baschet sau de rugby să acopere 
mărcile de fabrică, de altfel 
foarte vizibile, pe mingile sau 
pe ghetele cu care joacă.

Ceea ce noi nu 
C.O.F. este ca un 
piardă demnitatea 
un om „sandviș", 
un campion trebuie să aibă o 
profesie care să-i asigure viito
rul.

Solicitat să răspundă ce crede 
despre creșterea necontenită a 
Jocurilor Olimpice, amenințate 
de gigantism, dl Beaumont a 
spus: — Dezvoltarea actuală 
a J.O. moderne poate fi intr-a
devăr neliniștitoare. De aceea 
se preconizează jocuri conti
nentale care să permită selec
ționarea celor mai buni sportivi 
europeni, americani, africani, a- 
siatici și din Oceania, ceea ce 
va reduce simțitor numărul 
participanților, mai ales la O- 
limpiadele de vară.

Cînd mă gîndesc că 
așteaptă mai mult de 
sportivi in octombrie 
cesta, îmi dau seama cu ce efort 
vor reuși organizatorii J.O. sâ 
facă față amploarei sarcinii pe 
care și-au asumat-o. Țin să sub
liniez, printre altele, că viitoa
rele gazde ale J.O. au surprins 
în mod plăcut C.I.O. prin serio
zitatea și entuziasmul cu care 
au abordat pregătirea Olimpia
dei, ceea ce ne face să credem 
că alegerea C.I.O. a fost justifi
cată pe deplin.

— Ne-ar interesa să știm ce

să profite 
prezenți la 
universitar 
atletism și 
C.O.F. nu

educației 
că fără 
forma în 
viața nu

alte actini
de atenția 
cred că nu 
cei care nu

punct

d-lui 
niște 

i in

admitem in 
sportiv să-și 
sa devenind. 
Noi știm că

Mexicul 
9000 de 
anul a-

credeți despre modul în care 
s-a achitat orașul Grenoble 
promisiunile făcute ?

— Fără a vrea să flatez 
cineva, cred că bilanțul este 
cununat cu un succes i 
Organizarea s-a dovedit 
celentă, marea majoritate a șe
filor de delegații, a concurențl- 
lor și a reprezentanților presei 
și-au exprimat, în repetate rîn- 
duri, satisfacția lor.

In privința celor cîțiva veșnic 
nemulțumiți, cred că este vorba 
mai mult de oameni animați de 
prejudecăți de ordin politic și 
care în forul, lor interior spe
rau intr-un dezastru din punct 
de vedere organizatoric ! Din 
păcate, pentru acești puțini îmi 
pot permite să vă asigur că 
niciodată J.O. nu au fost orga
nizate cu o asemenea eficacita
te. Cred, de asemenea, că în 
rîndul C.I.O. nu poate fi nici un 
singur membru care să regrete 
astăzi alegerea atît de contro
versată făcută acum patru ani.

nu ați observat nici 
umbră în această at- 
olimpică ?
bineînțeles. Străluci-

— Dv. 
măcar o 
mosferă

— Da,

de

: pe 
: în- 
net.
ex-

.ele succese obținute in schiul 
alpin nu trebuie să facă neob
servată o tristă realitate. Aceste 
J.O. au demonstrat, dacă mai 
era nevoie, că francezii care fac 
sport nu sint chiar așa de mulți. 
Numărul 
angrenate 
sau altul 
ordinul a 
să adaug 
află și cadrele 
vitale sportivă 
deletnicirii. lor. 
nari, lucrători 
sportul reprezintă un procent 
neglijabil al activității lor de 
destindere. Politica pe care o 
consider necesari in sport tre
buie să ducă această activitate 
umană, de mare importanță, din
colo de scurtul moment al 
triumfului olimpic. Doresc ca e- 
forturile mele să îngăduie cind- 
va dispariția vechiului antago
nism care există intre spirit șl 
corp și care a atîrnat atît de 
greu în întreaga noastră cultu
ră. Incepind de la Grenoble sau 
de la Mexico eu sper să-i con
vingem pe oameni că sportul 
suscită calități fizice, intelec
tuale șt morale care favorizea
ză dezvoltarea generală și ar
monioasă a individului, ca și in
tegrarea sa mai lesnicioasă în 
societate.

persoanelor adulte 
practic intr-un sport 
este incă infim, de 
zece la sută. Trebuie 
că, printre aceștia, se 

care au o acti- 
prin natura în- 
Printre funcțio- 
și agricultori

Interviu realizat de
Emil TEODOR

Dll PA Ct S
Imperiul zăpezii și al gheții nu 

pe glob, climatul bâtrînei Terra r- L I li >■ A I —» m a . X nImperiul zăpezii și al ghelii nu s-a extins 
pe glob, climatul bâtrînei Terra fiind con
stant la limitele cunoscute de milenii. 

Și totuși, acest imperiu s-a extins îmbucură
tor pentru practicanfii sporturilor specifice 
iernii. Cum s-ar spune, el și-a dezvoltat 
geografia sportivă. Ne-o dovedește marele 
număr de participant: la Jocurile ediției jubi
liare de la Grenoble, ca și sporirea repre
zentativelor naționale prezente la start. 
(37 țări față de 36 cîte au luat parte la 
Innsbruck, sau 30 cîte au fost la Squaw 
Valley). Dragostea pentru aceste sporturi, inte
grarea lor în activitățile și preocupările 
obișnuite ale tineretului, derivă și din ridica
rea calității marilor competiții olimpice. 
Acum, de exemplu, în clasamentul general — 
neoficial — pe medalii și puncte figurează

„Măria Sa" 
cronometru!...

Dacă întrecerile olimpice 
Ia Grenoble ar fi avut loc, 
zicem, cu numai două decenii 

fost imposibil 
posesia unor 

de exacte în 
prevăzute pe

de 
să

în urmă, ar fi 
să ne aflăm în 
clasamente atît 
toate probele 
programul marii competiții a 
iernii.

Sistemul electronic de înre
gistrare a starturilor și a so
sirilor, cronometrarea precisă, 
la nivelul sutimilor de secun
dă, folosite cu total succes 
la Grenoble, au ajutat în med 
evident la stabilirea riguroasă 
a ordinii tuturor competito
rilor.

Cursa de bob 2 persoane 
ne-a pus în fața unei situații 
cu totul neobișnuite: primele 
două echipaje, cel al Italiei 
și cel al R. F. a Germaniei, 
au încheiat coborîrile celor 
4 manșe oficiale în același 
timp : 4:41,54 ! I A fost nevoie 
să se apeleze la o literă de 
regulament, menționată, pro
babil, pentru cazurile... absur
de, ca să se poată face, totuși, 
o departajare. Astfel, Eugenio 
Monti n-a 
să împartă cu 
succesului.
meticulozitatea 
le-a obligat pe trei americance 
să ocupe (toate trei) locui se
cund la patina] viteză — 
500 m.

La coborîre bărbați, după 
ce Guy Perillat (nr. 1 Ia start) 
realizase singurul timp sub 
2 minute (și ceilalți competi
tori nu-i deranjaseră supre
mația), iată că tot fidelitatea 
cronometrajului electronic a 
decis victoria, aproape la li
mită (doar 0,08 
triotului său 
Killy.

Și pent: u că 
de schiul alpin, 
arătăm că inovația înregistră

mai

în

fost obligat 
alții bucuria 
schimb, tot 

cronometrului

s) a compa- 
Jean-Claude

veni vorba 
se cuvine să

A STINS fLACARA OLIMPICA

a

18 țări, dintre care 15 (inclusiv România) au 
primit cel puțin o medalie. în comparație 
cu precedenta ediție a J.O. de la Innsbruck, 
un cîștig de incă trei țâri !

Și acum, se cuvine să aducem un omagiu 
sportivilor norvegieni a căror comportare 
excepțională a depășit toate așteptările. Patria 
fiordurilor și-a respectat tradițiile glorioase 
în sporturile de iarnă și a cules, aici la 
Grenoble, nu mai puțin de 14 medalii 
(6+6+2) si 103 puncte, cu care s-a clasat 
pe primul loc I Este fără îndoială și rodul 
unei largi activități sportive de masă, în 
cadru! căreia la startul marilor competiții 
populare 
furi etc.
.miilor.

de schi fond, patinaj viteză, sări- 
întîlnești adesea înscrieri de ordinul

pe 
ră

sco
lind din întrecere chiar pe 
unii dintre fruntași. In schimb, 
ea l-a ajutat pe elvețianul 
Favre să-și păstreze medalia 
de argint, care-i fusese con
testată pe motiv că nu ar fi 
trecut corect printr-o poartă.

Alte diferente minime, abso
lut insesizabile la. un crono
metraj manual, au hotărît 
soarta medaliilor de campioni 
Ia patinaj viteză 10 000 m și 
1 500 m fele, „bronzul" la să
niuțe etc., etc.

iată de ce „măria sa cro- 
nometiul" este îndrăgit și duș
mănit în același timp...

rii integrale 
„telerecording" 
vagii printre concurenți,

curselor 
a produs

situații pe care fără să le pre
vedem le așteptăm întotdeauna 
eu mare nerăbdare !

Stele de prima
mărime

Se putea fără 
surprize ? I

Niciodată nu știi de unde sare 
iepurele, spune o zicală româ
nească. Ea este perfect aplicabi
lă și în cazul recent încheiatelor 
J.O. Olimpiada de la Grenoble a 
debutat cu o surpriză de mari 
proporții (victoria meridionalului 
Franco Nones într-o probă de 
specialitate nordică — 30 km schi) 
și a luat sfîrșit cu o altă lovi
tură de teatru (succesul deplin al, 
pînă atunci, anonimului Vladi
mir Belousov la săriturile de la 
trambulina mare). Dar cele 12 
zile de concurs ne-au mai furni
zat și alte asemenea rezultate 
care nu figurau în previziunile 
specialiștilor. Cine se aștepta, de 
pildă, ca norvegianul Magnar Sol
berg la primul lui important 
concurs internațional, să iasă bi
ruitor în dificila cursă a blatlo- 
nului ? sau cine presupunea că 
patinatorul suedez Jonny Hoeglin 
va învinge la capătul celor 10 000 
m pe formidabilul Fred Anton 
Maier ? Sau dacă vreți, cine i-ar 
fi acordat șanse la primul loc 
formației feminine de ștafetă 
(3x5 km) a Norvegiei, mai ales 
după ce văzuse clasamentul in
dividual al probei de 5 km, în 
care sovieticele și suedezele o- 
cupaseră primele locuri, în timp 
ce Aufles și Moerdre terminaseră 
abia pe locul 7 și, respectiv, 10 ? 
Sau lipsa nordicilor dintre cîș- 
tigătorii probelor de sărituri (70 
și 90 m), fapt rarisim in marile 
confruntări ale „icarilor" ?

In fond, surprizele sînt doar 
făcute să dea gust, savoare, com
petițiilor sportive, constituie acele

Pe firmamentul grenoblez 
au strălucit multe stele I Cî- 
leva dintre ele răspîndesc însă 
o lumină foarte puternică, 
care va răzbate peste timp 
în lumea sportului. Ne refe
rim la cei cîțiva supercam- 
pioni care s-au impus net în 
dificilele întreceri ale ghelii 
sau zăpezii. Grenoble l-a con
sacrat definitiv nu numai pe 
Killy, „monsieur sky", de trei 
ori pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. Capitala dauphi- 
neză a mai dat dreptul Ia 
eternitate și suedezei Toini 
Gusta'sson (dublă cîștigătoa- 
re la schi fond), temerarului 
bober italian Eugenio Monti, 
grațioasei patinatoare Peggy 
Fleming (aproape de perfec
țiune), colosului norvegian 
Fred Anton Maier, la patinaj 
viteză, inegalabililor balerini 
ai gheții, Ludmila Belousova— 
Oleg Protopopov etc. întrece
rile nu i-au adus. în schimb, 
satisfacția așteptată patinato
rului austriac Emerich Danzer, 
dublu campion mondial și de 
patru ori european, pe care 
nervii l-au trădat la una dintre 
figurile obligatorii. Astfel, ma
rele campion, cu tot acel 6 
(singura notă maximă acorda
tă de arbitri) de la libere, 
unde a prezentat un exerci- 

. țiu admirabil, nu a putut re
cupera handicapul.

la un moment dat pentru așe
zarea pe scara valorilor sau 
— cum spunem noi — stabi
lirea clasamentelor într-o dis
ciplină sau alta. Iată, de pil
dă, cele întîmplate într-un 
moment-cheie în grupa A din 
turneul olimpic de hochei pe 
gheată. învingînd, oarecum 
surprinzător, formația U.R.S.S., 
reprezentativa Cehoslovaciei 
făcuse o serioasă opțiune 
pentru cele trei titluri puse 
în joc : olimpic, mondial și 
european. Realizarea acestui 
deziderat, care ar fi împlinit 
un vis de decenii al hocheiști- 
lor cehoslovaci, era condițio
nată de două lucruri: U.R.S.S. 
să învingă Canada în meciul 
de încheiere a turneului (ceea 
ce era foarte plauzibil) și, 
bineînțeles, Cehoslovacia să 
treacă de „hopul" Suediei.

Pînă la urmă faptele s-au 
realizat numai pe jumătate. 
Jucătorii sovietici și-au între
cut net partenerii de între
cere, în schimb cehoslovacii, 
cu toate eforturile depuse 
pentru încă un puc în poarta 
Suediei, au fost nevoiți să se 
mulțumească cu un draw, 
care le-a scos din buzunar 
mult rîvnitele medalii 1

Ne amintim că o situație 
identică s-a produs cu cinci 
ani în urmă la C.M. de la 
Stockholm. Atunci, suedezii . îi 
învinseseră pe sportivii sovie
tici și cucerirea titlului de
pindea numai de victoria lor, 
în partida finală, cu hocheiștii 
cehoslovaci. Ultimii au. infir
mat pronosticurile, au cîștigat, ... r- a

toți

francezii și-au păstrat supremația 
în schiul alpin, ca și olandezii 
pe aceea a patinajului viteză. In 
probele nordice, norvegienii au 
revenit pe primul loc, hocheiștii 
sovietici au rămas la șefia plu
tonului fruntaș, iar Italienii s-au 
dovedit cei mal buni la bob șl 
săniuțe. în sfîrșit, titlurile de 
la patinaj artistic au. fost împăr
țite între S.U.A., U.R.S.S. și Aus
tria, nordamericanii acumulînd, 
însă, un punctaj superior.

Dvpă 12 zile, drapelul alb 
cu cele cinci cercuri simbo
lice este coborît în somptuo
sul Palat de gheată.

Sub faldurile sale s-a des
fășurat la Grenoble, Cham., 
rousse, Alpe d’Huez, Autrans 
Villard-de-Lans, Saint Ni- 
zier, marea întrecere a tine
retului îndrăgostit de spor
turile iernii și credincios no
bilelor idealuri ale Olimpia
dei.

Telefoto U.P.I.-Agerpres

la®ea|M celei de a X-a edifii
PATINAJ VITEZA

MASCULIN :
500

5 000
m: Erhard Keller (R.F.G.) 40,3
m: Fred Anton Maier (Norvegia) 7:22,4 (R.M., 

R.O.)
m : Cornells Verkerk (Olanda) 2:03,4 (R.®.)
m : Jonny Hoeglin (Suedia) 15:23,6 (R.©.)

Cavalcada
recordurilor

și reprezentativa U.R.S.S. 
cumulat, ca și acum, 
laurii

Aur de 24 de carate ! „Monsieur sky" —■ Jean-Claude

In sensul strict al cuvîntului, 
recordul nu este o caracteristică a 
Olimpiadelor de iarnă. Discipli
nele cuprinse în programul _ în
trecerilor nu oferă decît patina
torilor de viteză satisfacția de a 
îmbogăți tezaurul celor mai bune 
performanțe mondiale și olimpice 
cu încă o piesă, două.

Se pare că mobilizați la gîndul 
că pe umerii lor stă această răs
pundere de onoare, vitezlștii au 
corectat de nenumărate ori re
zultatele maxime, așezînd „inelul 
de gheață", din parcul Paul Mis
tral, pe primul plan al atenției. 
Fără a încerca să epuizăm statis
ticele recordurilor J. O. 1968, vom 
aminti doar cîteva date semni
ficative pentru apetitul marilor 
performeri : la 3 000 m femei — 
10 patinatoare au întrecut re
cordul olimpic al Lldiei Skobli
kova ; tot atîția alergători au co
rectat performanța supremă a 
J.O. la 5 000 m Și — rețineți — la 
1 500 ni această cifră " 
fost întrecută de nu 
de 18 concurenți :

Să nu omitem, însă, 
avut de a face șl cu un alt 
de recorduri : cea mai
performanță a pîrtiei. între 
cestea, am notat și cifrele reali
zate de boberil români Panturu 
— Neagoe. la Alpe d’Huez.

In fine, tot un gen de record: 
unanimitatea notelor de 5.9 acor
date de cei 9 arbitri pentru im
presia artistică la evoluția ame
ricancei Peggy Fleming.

Scurt bilanf
Am alcătuit — pentru amatorii 

de statistici (și nu numai pentru 
ei) — cîteva clasamente, bineîn
țeles neoficiale, la cele șase 
grupe ale disciplinelor olimpice 
din" programul Jocurilor de iar
nă. „

PATINAJ VITEZA 1. OLAN
DA (3 medalii de aur — 3 de ar
gint — 3 de bronz) 53,5 p, 2. Nor
vegia (1—3—0) 37 p, 3. U.R.S.S.

i_.o) 20 p, 4. Finlanda (1—1—0) 
19,5 p. 5. Suedia (1—0—1) 16,5 p, 6. 
R.F. a Germaniei (1—0—0) 7 p> 
7. S.U.A. (0—4—1) 22,5 p.

PATINAJ ARTISTIC : 1. S.U.A. 
o) 19 p, 2. U.R.S.S. (1—1—0) 

14 p, 3. Austria (1—0—0) 12 p, 4. 
R. D. Germană (0—1—0) 8 p, 5—7.
R. F. a Germaniei, Cehoslovacia 
și Franța (0—0—1) 4 p, 8. Ungaria 
(0—0—0) 1 p.

HOCHEI : 1. U.R.S.S., 2. Ceho
slovacia, 3. Canada, 4. Suedia, 5. 
Finlanda, 6. S.U.A.

BOB-SANIUȚE :
(3—0—0) 22 p, 2. Austria 
22 p} 3. R. D .Germană 
18 p, 4. R. F. a Germaniei 
24 p, 5. România (0—0—1) 
Flveția (0—0—1) 4 p, 7.
(0—0—0) 9 p, 8. Anglia (0—0—0) 
2 p, 9—10. S.U.A. și Cehoslovacia 
(0-0-0) 1 p.

SCHI ALPIN : 1. FRANȚA (4— 
3—1) 58 p, 2. Austria (1—1—3) 35 p, 
3. Canada (1—1—0) 12 p, 4. Elve
ția (0—1—2) 16 p, 5—6. ‘ ?
S. U.A. (0—0—0) 4_ p, 7—9. Italia, 
Polonia 
(0—0—0)

SCHI 
(5—3—2) 
51 p, 3. 
Cehoslovacia (1—1—0) 15 p, 
Italia (1—0—0) 12 p, ‘ “
Germaniei (1—0—0) 7 p, 
landa (0—1—2) 30 p, 8. Elveția 
(0—1—1) 11 p, 9. Austria (0—1—1) 
10 p, 10. R. D .Germană (0—0—1) 
9 p, 11. Polonia (0—0—0) 9 p.

Cifrele respective confirmă că

1. ITALIA
(1-2-0) 
(1-1-1) 
(0—2—2) 
7 P, 6. 

Polonia

Anglla^și 

șl R. F. ’ a Germaniei 
1 p.
NORDIC : 1. NORVEGIA
66 p, 2. U.R.S.S. (2—3—3) 
Suedia (2—2—2) 44 p, 4.

.................................J, 5.
6. R. F. a

7. Fin-

limită a 
mai puțin

că am mai 
sol 

bună 
! a-

I sl or ici se repetă
Există în sport unele ase

mănări de situații, hotărîtoare

a fosl cîștigată (te

skating" — Peggy Fleming.

Vă mai amintiți ? în numărul 
festiv, de Anul Nou, am publi
cat răspunsurile celor 8 ziare 
și agenții de presă din Europa 
care au dat curs invitației noas
tre dea indica pe prezumptivii 
campioni ai Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Grenoble.

Astăzi, cînd iubitorii de sport 
din întreaga lume și-au notat 
deja în agendele personale pe 
laureații ediției jubiliare a 
Olimpiadei albe, ni se pare cu 
totul firesc să revenim la răs
punsurile primite în cadrul an
chetei noastre, pentru a vedea 
care dintre ele s-au apropiat 
cel mai mult de rezultatele fi
nale consemnate pe foile de 
arbitraj ale J.O., care anume

ziar sau agenție a cîștigat a- 
ceastă. să-i zicem... olimpiadă 
a pronosticurilor.

Pe primul loc s-a clasat co
tidianul de sport din Paris, 
„I/EQUIPE", care a indicat cele 
mai multe rezultate exacte — 

locul al II-lea, la ega- 
AGENȚIA S.I.D. din 
a Germaniei, și ziarul 

„VOLKSSTIMME" cu 
pronosticuri exacte, ur- 

‘ „CESKOSLOVENSKI 
din Praga

12. Pe 
litate, 
R. F.
vienez 
cîte 11 
mate de
SPORT" din Praga (10), 
„DEUTSCHES SPORTECHO" 

— Berlin și „DAGENSS NY- 
HF.TER" — STOCKHOLM (CU 
cîte 9 rezultate), „PRZEGLAD 
SFORTOWY" și „STADIO" — 
Bologna — cu cîte 8 rezultate.

Desigur, lectura răspunsuri
lor oferă posibilitatea unor va-

riate și interesante observații. 
Spațiul, din păcate, nu ne în
găduie să așternem pe hîrtie 
decît cîteva. De pildă, aceea 
că mulți dintre învingătorii 
olimpici au fost indicați „pe 
toată linia" : U.R.S.S. la ho
chei pe gheață și Killy la co- 
borîre etc. Dar, în același timp, 
nimeni nu a pronosticat succe
sul lui Nones, ----- 
Belousov (la 
trambulină), al 
patinaj viteză 
lui Solberg la 
Olgăi Pai. la coborîre. 
sul lui Titova la 500 m
viteză și cel al lui Eleffsaeter 
la 50 km fond au fost indicate 
doar de Agenția S.I.D., iar al 
Iul Keller la 500 m patinaj

al lui Rarka 
sărituri de 
lui Hoeglin 
(10 000 
biatlon

Și 
la 
la 
al 
al

m), 
sau 
Succe- 
patinaj

numai de „l’Equlpe". De 
menea, ziarul francez este 
gurul care a pronosticat 
tot ia Iui Schwartz în disputa 
„artisticilor", iar succesul echi
pei de biatlon a U.R.S S — 
numai de „l'Equipe" și „Prze- 
glad Sportowy". Numele Toiniei 
Gustafsson a apărut o singură 
dată, în răspunsul ziarului 
„Deutsches Sportecho", iar 
triplul succes repurtat de Killy 
a figurat numai pe buletinele 
primite de la „Dagenss Nyhe- 
ter“ și ,,Przeglad Sportowy".

Să vă spunem un secret : 
cele mai multe răspunsuri e- 
xacte au fost date totuși de 
ziarul SPORTUL. Precizăm 
însă că pronosticurile noastre 
au fost făcute în preziua corn. 
■--Jitiilor...

ase- 
sin- 
vic-

= 1 500
= 10 000
= FEMININ I
= 500
= 1 000 m: Carolina Geyssen (Olanda) 1:32,6 (R.@.)
= 1 500 m: Kaija Mustonen (Finlanda) 2:22,4 (R.O.)
= 3 000 m : Johanna Schut (Olanda) 4:56,2 (R.M., R.O.)
| PATINAJ ARTISTIC
§ Masculin, individual: Wolfgang Schwartz (Austria) 
§ 1 904,1 p.
= Feminin, individual: Peggy Fleming (S.U.A.) 1 970,2 p.
= Perechi: Ludmila Belousova—Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 
5 315,2
| SCHI FOND
| MASCULIN.
§ 30 km : Franco
= 15 km : Harald
= 50 km : Ole Eleffsaeter ^Norvegia)
= 4 x 10 ktn : Norvegia (Martinsen,
= Eleffsaeter) 2 h 08:33,5
= FEMININ >
S 10 km : Toini Gustafsson (Suedia)
= 5 km : Toini Gustafsson (Suedia)
= 3x5 km: Norvegia (Aufless, Enger, Moerdre) 57:80,0
| SCHI ALPIN
3 MASCULIN»
- Coborîre: Jean-Claude Killy (Franța) 1:59,85
= Sialom uriaș: Jean-Claude Killy (Franța) 6:29,28
= Slalom special: Jean-Claude Killy (Franța) 99,73
= FEMININ:
E Coborîre: Olga Pali (Austria) 1:40,87
= Slalom special : Marielle Goitschel (Franța) 85,86
= Slalom uriaș: Nancy Greene (Canada) 1:51,97
| COMBINATA NORDICĂ
= Franz Keller (R.F.G.) 449,04 p.
I SĂRITURI DE LA TRAMBULINĂ

m: Ludmila Titova (U.R.S.S.) 46,1

70 m:
90 m:

BOB

P-

Nones (Italia) 1 h 85:88,2
Grftnningen (Norvegia) 47:54,2

2 h 28:45,8
Tyldum, Grormingen.

Jiri Raska (Cehoslovacia) 216,5 p. (79 și 72,5 m)
Vladimir Belousov (U.R.S.S.) 231,3 p. (101,5 și 

98,5 m)

2 persoane: Italia I (Monti—-De Paolis) 4:41,54 
” I (conducător Monti) 2:17,394 persoane : Italia I 

manșe)
SĂNIUȚE

Masculin,

Feminin,

Masculin

BIATLON

(două

individual:
(3 manșe)
individual:

(3 manșe)
dublu: Klaus Michael Bonsack și _..
Kâhler (R. D. Germană) 1:85,85 (2 manșe)

Manfred Schmid (Austria)

Erica Lechner (Italia)

Individual: Magnar
nalizări)

Ștafetă 4 x 7,5 km : 
Gundarțev) 2 h 18:02,4

HOCHEI

U.R.S.S.

2:28,66

Thomas

Solberg (Norvegia) 1 h 13:45,9 (0 pe-

U.R S.S. (Tihonov, Puzanov, Mamatov,

Jjelexratlio.
BOXERUL FRANCEZ Marcel 

Cerdan jr., fiul regretatului 
Marcel Cerdan, fost campion al 
lumii, a susținut primul său 
meci peste hotare. El a boxat 
în Berlinul occidental în limi
tele categoriei semimijlocie cu 
Karl Furcht pe care l-a învins 
net Ia puncte. Aceasta a fost 
cea de-a 35-a victorie repurtată 
de tînărul Marcel Cerdan, care 
este neînvins

la handbal masculin, la Praga 
echipa Dukla Praga a învins 
cu scorul de 24—14 (10—7) for
mația norvegiană Fredensborg 
Ski — Og. învingători și în pri
mul joc (scor 21—19), handba- 
liștii cehoslovaci s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

in carieră.

S-A DESFAȘU- 
internațional de 

selecționatele

LA SOFIA 
RAT meciul 
handbal dintre 
feminine ale orașelor Sofia și 
Niș (Iugoslavia). Handbalistele 
bulgare au obținut victoria cu 
scorul de 10—4 (4—2).
■
FINALA PROBEI DE SIM

PLU BĂRBAȚI din cadrul cam
pionatelor de tenis pe teren a- 
coperit ale S.U.A., desfășurate 
la Salisbury, a fost cîștigată de 
jucătorul american Cliff Richey, 
care l-a învins cu 6—4, 6—4, 6—1 
pe compatriotul său Clark Graeb- 
ner. La dublu 
vechea Thomas 
— Tom Okker 

in finală 
cuplul american 
— Bob Lutz.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS de la Monte 
Carlo a fost cîștigat de italia
nul Giahni Capocca, care în fi
nală l-a învins cu 6—2, 7—5 
pe Peter Vurwash (Canada). La 
feminin, pe primul Ioc s-a cla
sat Aeschner (S.U.A.), învingă
toare cu 6—0, 6—3 în fața ita
lience! Dany Giordan.

trecut
8-6
Smith

masculin, pe- 
Koch (Brazilia) 
(Olanda) a în- 
cu 6-3, 10-12, 

Stan

IN MECI RETUR PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA ale 
„Cupei campionilor europeni"

ÎNTR-UN MECI CONTÎND 
PENTRU „CUPA BALCANICA" 
la fotbal, disputat Ia Sofia, e- 
chipa Spartak Sofia a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția iugoslavă Olimpia Ljubljana.
a
ÎN CURSA CICLISTA DE 

ȘASE ZILE, care se desfășoa
ră in prezent pe velodromul 
din Milano, conduce cuplul 
Motta (Italia) — Post (Olanda) 
cu 292 puncte. Liderii au un 
tur avans față ®de perechile 
Kemper — Oldenburg (R.F. a 
Germaniei) — 252 puncte; Gi- 
mondi (Italia) — Altig (R.F. a 
Germaniei) — 220 puncte și

Baensch (Austria) — De Loof 
(Belgia) — 164 puncte,

M
LA FRAGA, în meci retur 

pentru preliminariile campiona
tului mondial de handbal femi
nin, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 15-10 (6—5) 
selecționata Norvegiei. Deoare
ce în primul meci victoria re
venise tot handbalistelor ceho
slovace (scor 12—8), acestea s-au 
calificat pentru turneul final al 
campionatului, programat în 
luna decembrie în U.R.S.S.

H
IN SEMIFINALELE campio

natelor internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale Franței, 
de la Paris, Milan Holecek (Ce
hoslovacia), a dispus cu 6—1, 
7—5, 6—4 de Patrice Beust 
(Franța), iar Carămichael (Aus
tralia), l-a învins cu 2—6, 6—1, 
6—4, 6—4 pe Ismael El Shafei 
(R.A.U.).

ÎN ZIUA A DOUA a con
cursului atletic pe teren aco
perit de la Moscova s-au înre
gistrat cîteva rezultate bune : 
bărbați — lungime : Igor Ter 
Ovanesian (U.R.S.S.) 7,97 m,
1500 m: John Masson (S.U.A.) 
3:47,5, înălțime : R. Hubner 
(Cehoslovacia) 2,09 m; femei — 
800 m: Ebbye Hoffmann (Ca
nada) 2:09,6.


