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TORTA OLIMPICA
VA TRECE PRIN BUCUREȘTI

> COMITETUL OLIMPIC ROMÂN INVITAT OFICIAL 
LA JOCURILE OLIMPICE

> SPICUIRI DIN LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII COMITETULUI 
DE ORGANIZARE A J. O. 1972 DE LA MUNCHEN 
PROGRAMUL DEFINITIV AL J. O. DE VARĂ

DERBY PALPITANT ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI Dimensiuni sportive in anii Cincinalului

iNVINGiND PE STEAUA IN AL TREILEA JOC,
V/

AVÎNTUL M. CIUC S-A CONSOLIDAT PE

După-amiaza

La hochei, ca 
luptă

și in atitea alte sporturi : rivalitate sportivă 
pentru titlu intre Steaua și Dinamo

și Tureanu sînt eliminați 10 
minute, pentru rea conduită, 
iar Florescu efectuează o pe
nalizare de două minute, si 
astfel lotul dinamovist ră- 
mîne intr-un singur fundaș 
(Făgăraș). Sgîngă fiind indis
ponibil. Dar. in plină ofensivă 
a Stelei, intr-un moment cind 
campionii se dezlănț.uiseră. Fa
nă reușește să scape Și tabela 
de marcaj isidică 4—2 in fa
voarea lui Dinamo. Apărîndu- 
se exemplar și avînd în por
tarul Dumitraș un adevărat 
înger păzitor. dinamoviștii 
mențin rezultatul, in urma 
căruia lupta pentru titlu se 
redeschide.

Au condus Gh. Mureșanu și 
Prăsneanu.

SPORTUL UNIVERSITAR IEȘEAN
A URCAT NOI TREPTE

In aria învățămintului 
superior, centrul universi
tar Iași ocupă un loc de 
frunte, datorită atit nu
mărului mare de.studenți 
— aproape 17000 — cit ?i 
tradiției școlii ieșene. Noile 
generații de stu-denți vor 
duce mai departe făclia ști
inței și culturii ridicată pe 
aceste meleaguri de Gheor- 
ghe Asachi. Mihail Kogălni- 
ceanu. Petre Poni și de alți 
cărturari, vor face să stră
lucească mai tare adăugîn- 
du-i, in condițiile vieții noi, 
energia și vitalitatea ca
racteristice tineretului nos
tru studios.

Paralel cu dezvoltarea ști

inței Și culturii, educația 
fizică și sportul s-au în
scris pe o linie ascendentă 
tot mai pronunțată.

Sportul universitar ieșean 
s-a manifestat in contextul 
general al 
nesc ca o 
perspective 
Cele patru 
luat ființă 
tehnica, 
gronomia 
s-au dovedit a fi, prin spor
tivii crescuți și pregătiți 
aici, un 
binării 
nivel a 
tulul.

dar și printr-un re- 
spirit combativ, 
înapoiat, în 1969, cu

sportului româ- 
unitate cu largi 

de dezvoltare, 
cluburi care au 
în 1967 — Poli- 

Universitatea, A- 
și Medicina —

mediu 'prielnic îm- 
la un foarte înalt 
învățăturii și spor-

atletică, 
marcabii

El s-a 
medalia de argint de la cam
pionatele mondiale de tineret 
(Genova) și, in 1970, și-a ad
judecat. titlul de campion al 
țării. în plus, echipa sabreri- 
lor ieșeni a încheiat pe locul 
II campionatul diviziei A.

Prețuirea de care se bucură 
scrima în orașul de pe malu
rile Bahluiului ne-a mai fost

dovedită si de faptul că ea 
s-a situat pe loc de frunte în 
darea de seamă a clubului 
sportiv Politehnica, secția res
pectivă atrăgîndu-și multiple și 
meritate laude pentru rezul
tatele obținute: pentru munca 
sirguincioasă a antrenorului său 
(N, Pufnei), pentru modul ju
dicios în care a fost condusă 
de președintele său, V. Mano- 
lache

FOTBALUL — SPORTUL CEL MAI DISCUTAT

După-amiaza de ieri a cons
tituit ziua derbyurilor turului 
III al campionatului de hochei, 
aducînd pe gheață echipele fi
liate pe primele patru locuri 
ale clasamentului. Cuplajul a 
atras1 in tribunele patinoaru
lui „23 August" aproape 
de' spectatori, răsplătiți cu 
ciuri atractivei
Avîntul M. Ciuc—I.P.G.G.

(0—0, 3—0, 2—Oj
Partida de deschidere a 

cut, ' pehtru dîrzenia cu 
s-a dus lupta, pentru nume
roasele faze dramatice create 
la ambele porți. După o repri
ză, albă, în care I.P.G.G. a de
ținut o ușoară inițiativă, Avin- 
tul se impune categoric. Ho- 
cheiștii din. Miercurea Ciuc 
răspund, jocului ’ individual al 
studenților, bazat mai ales pe 
driblingurile fraților. Vlad, ale 
lui Malihin și Constantinescu, 
printr-o ■ concepție colectivă, 
ayînd in Bașa ,și Pop doi ex
celent! organizatori, de joc. Ei 
străpung apărarea bucureșteană 
prin combinații subtile, in- 

, scriind goluri de toată frumu
sețea. Indiscutabil, Avintu! a 
făcut cel mai bun joc al său 
din actualul campionat.

Marcatori: Csiser, Balio,
Deneș, Bașa și Osvath. Au ar
bitrat N. Turceanu și Fl. Gu- 
berr.u.

Dinamo—Steaua 4—2 (2-
1-0, 1-1) 

intr-adevăr 
tensiunea 

partidei.

Valeriu CHiOSE
CLASAMENT

1. Dinamo 15 13 () 2 119- 35 26
2. Steaua 13 12 0 1 123-15 24
3. Avîntul

M. Ciuc 13 5 2 6 57-77 12
4. I.P.G.G.

Buc. 13 3 3 7 41-64 9
5. Agronomia

Cluj 9 3 0 6 38-64 6
6. Avîntul

Gheorghienj 15 0 1 14 33-156 1

SPORTUL CELOR MAI 
MARI SATISFACȚII : 

SCRIMA

Fotbalul nu putea să-i lase 
indiferenți pe 
lui din Iași, 
cind una din _ 
prezintă orașul, Politehnica, se 
află în rîndul celor mai bune 
formații din țară. Lotul de 
fotbal al Politehnicii este mult 

\ mai numeros decît al celorlal
te secții, el cuprinzind 37 de 
sportivi legitimați, care acti
vează în divizia A, seniori și

iubitorii sportu- 
mai ales acum, 
echipele ce re-

tineret, la care se adaugă cei 
120 de copii și juniori ce-și 
desfășoară activitatea în „pe
piniera" clubului.

Venirea la cirma echipei a

Sebastian BONIFACIU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în vao. a 3

2 000
mt-

5—0

pla
care

Derbyul a fost 
un... derby ! Prin 
excepțională a, . 
angajamentul fizic prin 
taculozitate.

Surprinzător, jocul a

prin 
spec-

Surprinzător, jocul a înce
put în nota de dominare a di 7 
namoviștilor și. în min. 4, Pană 
are o acțiune personală inspi
rată, cti care deschide scorul. 
Mirarea tribunelor se transfor
mă in stupefacție 6 minute 
mai tirziu cind. la o învălmă
șeală în fața porții echipei 
Steaua, pucul ricoșează con
secutiv din mai multe crose S> 
se oprește în plasă (golul i se 
atribuie lui Huțanu. ultimul 
jucător dinamovist care, l-a 
atins). E 2—0! Cu 30 de se
cunde înainte de sfîrșitul re
prizei. Gheorghiu face o splen
didă cursă solitară pe tot te
renul și reduce din handicap : 
2—1.

La reluare, dinamovistii 
continuă să controleze partida 
și, in min. 36, o foarte fru
moasă combinație Huțanu —- 
Boldeseu îi permite celui dia 
urmă să restabilească avanta
jul de 2 puncte.

REPRIZA A 3-A A FOST 
DE-A DREPTUL INFERNALA-

La două minute după reluare, 
Gheorghiu înscrie din nou și 
scorul devine 3—2. Apoi, Țone

VALOROASE PERFORMANTE
ATLETICE DE SALA

înaintea derbyului

POLITEHNICA BUCUREȘTI

PIERDE CATEGORIC IN
FAȚA RAPIDULUI: 72-881

Simbătă, într-un concurs des
fășurat în sala „23 August" 
din București s-au obținut cî
teva rezultate atletice de va
loare: 60 m (b): S. Mitrofan 
și Gh. Zamfirescu 6,9 s ; greu
tate (b): Ad. Gogea 16,77 m,

M. Iordan 15,49 (juniori); 60 m 
(f): V. Bufanu 7,6 (egalat).

In alte probe: triplu: 
Corbu 16,21 m ; prâjinâ: 
Pițtalu 4,93 m; 
Dreptu 2,01 m; 
V. Viscopoleanu 5,96 m.

c. 
oi ; p< upiiu: D. 
; înâlțirfie (b): C. 

lungime (f):

CONSTANȚA, 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Ho
tărî i lucru, acest maraton bas
chetbaliste la care asistăm 
la Sala sporturilor din locali
tate este un turneu al re
vanșelor, Vineri. în trei din 
cele ' cinci partide desfășu
rate victoria a revenit echi
pelor învinse în etapa res
pectivă a turplui anterior, cel 
mai apreciat succes fiind ob
ținut de Steaua. în fața Uni
versității Timișoara.

întrecerea celor două for
mații fruntașe a avut multe 
din calitățile unui meci care 
ridică tribunele in picioare. 
Sesizind superioritatea Itan- 
demului Czmor-Cimpeanu în 
lupta sub panou cu Tarău și 
Oczelac. bucureștenii au mi
zat pe un ritm alert, cu șar
je dese pe contraatac și cu 
aruncări precise de la semi- 
distanță (Gheorghe, Diman- 
eea. Savu). elemente ce le-au 
permis să înfrîngă mai ușor 
rezistența adversă și să aibă 
inițiativa în prima repriză 
(38—29). Mai mult, după re
luare, avansul militarilor a- 
junsese la 44—31 (min. 23) 
și cvintetul excelent condus 
de Dimancea se îndrepta si
gur spre victorie. Se pare în

că bucureștenii au crezut 
repede intr-un succes 
intrînd în ritmul de

P. Marin care a fluierat foar
te rar și. în mai mica măsu
ră. N, Iliescu, dezavantajînd

Adrian VASILIU

tregului 
rat, în 
miciuc, 
care

Sportul care a adus cele mai 
mari satisfacții ieșenilor în ul
timii ani este scrima. Ca do
vadă, sportivul nr. 1 al in

județ a fost conside- 
1970, sabrerul -Dan lri- 

acest viitor
domină planșa de con

curs nu numai prin statura

inginer,

Maestrul sportului 
miciuc, campion național la 
sabie, unul dintre sportivii 
cu- cate lașul se mlndrește

ii

(Con.tinuarer în paa. a 4-'a)

Azi, la Cluj, derby-ul campionatului de handbal feminin:

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI -
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Tn Sala sporturilor din Cluj se 
consumă astăzi unul dintre cele 
mai pasionante derby uri ale cam
pionatului de handbal feminin : 
prima clasată în. momentul de 
față. Universitatea București, își 
dispută șansele In fața campioanei 
țării, Universitatea Timișoara. A- 
flate la egalitate de puncte, cele 
două formații — categoric cele 
mai puternice din handbalul fe
minin. românesc — vor face, fără 
îndoială, risipă de energie pentru 
a obține victoria.

Va reuși „U“ București, echipa 
reputatului tehnician prof. Con
stantin Popescu, să facă o breșă 
și, printr-o victorie, să cucerească 
opțiuni serioase Ia titlul de cam
pioană, să întrerupă astfel șirul 
victoriilor tirnișorencelor ?

Este capabilă formația lectorului 
universitar Constantin Lache să 
facă țață șl acestui șoc și să-Și 
netezească astfel drumul spre cel 
de al patrulea titlu național ?

Iată întrebări la care nu vom 
primi răspuns decit astăzi după 
amiază la capătul celor 50 de mi
nute de joc.

Iată programul primei zile a 
ultimului turneu de sală :

Ora 15 : Constructorul Timișoa
ra — Voința Odorhei ; ora 16.19 : 
C.s.M. Sibiu — Textila Buhuși ; 
ora 17.20 : I.E.F.S. — Confecția 
București ; ora 18.30 : UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA ; ora 18 40: 
Rulmentul Brașov — Mureșul Tg. 
Mureș.

să 
prea 
facil, 
joc lent al unei formații care 
nu conta decît pe cinci ju
cători. Și într-o ambianță de 
nedescris, studenții 
au refăcut punct 
trecînd chiar la 
(54—49 în min. 32).
moment partida avea să su
fere din cauza arbitrajului,

timișoreni 
cu punct, 
conducere
Din acest Tînăra jucătoare Virginia Ruzici într-o frumoasă lovitură de voie de dreapta

Foto : Theo MACARSCHI

Cupa Unirii" la tenis

SI AGNETA KUN 
FINALISTE

SINAIA, 23 (prin telefon). 
Astăzi dimineață, pe o vre
me închisă și o temperatură 
destul de ridicată, s-a dispu
tat pe Fața Mare a .Văii lui 
Carp on concurs de slalom 
uriaș dotat eu „Cupa Semi
centenarului". . Organizat de 
comisia de schi a C-J.E.FS. 
Prahova, concursul a reunit 
la start 64 de concurenți. Ei 
au beneficiat de o zăpadă 
bună, deși umedă, și au jjutut 
să-și dispute în condiții nor
male trofeele puse în joc. 
Rezultatele celor trei cate
gorii în care au fost împăr- 
țiți concurenții (senioarele și 
junioarele au alcătuit o ca
tegorie comună) sînt urmă
toarele:

FETE (2 manșe a 46 și 47 
porți) : 1. MARIA CIMPEA- 
NU (I.E.F.S. Buc.) 91,26, 2. 
Mihaela

MezeiBv.) 1:02,8, 3. Eva 
(Baia Mare) 1:18,8.

SENIORI (2 manșe 
porți): 1. MARIN
NEANU (C. Sinaia) 
Ștefan Moldovean (Qaraiman 
Bușteni). 8,1,9 3.
Ghimbășeanu (Dinamo
82.5.
(I.E.F.S. Buc.) 85,0, _5. 
stantin Cișmaș 
85,1, 6. loan
gul roșu) 86,8.

JUNIORI (2 
porți): 1.
BOGDAN (C.S. Sinaia) 
2. Petre Soiu (Dinamo 
73,08, 3. Marian Burchi i 
Sinaia) 78,06, 4. Florin 
caval (Viitorul Bv.) 80,2, 
Valentin Căciulă (C.S. Sinaia)
83.5. 6. Constantin Tecu- 
șeanu (C.S.

a 52 de
FOCȘÂ- 

78,4 2.

Nicolae
Bv)

4. Șerban v Cojocarii
Con-

(I.E.F.S., Buc.)
Țirea - (Stea-

manșe a 45
ALEXANDRU

70,9, 
Bv.) 
(C.S. 
Caș- 

. 5.

6. Constantin 
Sinaia)

ACTUALITATEA
Orice s-ar spune, zilele acestea — dedicate antrenamentelor 

„de acumulare" — nu sînt prea spectaculoase pentru fotbal. 
Lipsesc mingile, lipsesc spectatorii, se aleargă și iarăși se 
aleargă...

Iată, stimați cititori, cîteva vești proaspete :

VIȘAN Șl TURCU LA FARUL?

Atrenorul Robert Cosmoc 
s-a aflat zilele acestea la 
București, unde a asistat la 
tragerea la sorți a „Cupei".

— Mulțumit ?
— Am căzut cu I.M.U.M.. 

Nu-i rău... Cu toate acestea, 
cunoscînd dîrzenia 
tilor din Medgidia, 
sider calificarea 
din oficiu !

fotbaliș- 
nu con- 

ca dată ...

Dumitrescu (AS.A. ROTA,

Foto; -Dragoș. NEAGU

— Ce noutăți sînt la Con
stanța ?

— Am preferat să rămînem 
acasă, alegînd pentru „suflu" 
plaja de 
consacrînd 
namentului

— Nume
— Deocamdată, 

gur...
Acesta a fost răspunsul 

Robert Cosmoc. Probabil 
„diplomatic", întrucît por
tarul Vișan, de Ia Petrolul, 
și extrema lotului reprezenta
tiv de tineret, Turca, au 
fost „reperați" la antrena
mentele Farului !

Ia „Trei Papuci", 
multe ore antre- 

fizic. 
noi în lot ? 

nimic si-

lui

ANGELO NICULESCU — 
LECTOR LA UN CURS DE 

PERFECȚIONARE AL 
ANTRENORILOR BULGARI

Aslă-seară pleacă în R.P. Bul
garia. ca invitat al Federației de 
fotbal din țara vecină șl prietenă, 
antrenorul echipei noastre națio
nale, ANGELO NICULESCU. tn 
calitate de lector, el va participa, 
împreună cu alți specialiști de 
peste hotare (HELMUTH SCHON, 
G AVRIL KACIALIN), la un curs 
de perfecționare pentru antrenorii 
de fotbal, care va 
Varna.

avea toc la

CU TÂTARU I 
TATARU

DESPRE.-.
III

La „Ghencea" continuă an
trenamentele, deși formația 
de bază a Stelei se află la 
Brașov.

Ieri dimineață, de vorbă 
cu fostul internațional Ni-

FOTBALISTICĂ
colae Tătaru, antrenor al 
echipei de tineret-rezerve a 
clubului militar, aflat în... 
exercițiul funcțiunii.

— La Brașov 
toți cei care pot 
București. Cei 
elevi au rămas 
cu „Totoș"

— Ne dați cîteva nume ?
— Alenei, Ion Ion și Șu- 

mulanschi — toți componenți 
ai lotului național de juniori. 
Lucrăm cu ei separat, urmă
rind să călim talente 
anunță a fi de viitor.

— Care dintre ei va 
ge mare fotbalist ?

I

au plecat 
lipsi din 

care sînt. 
cu mine și 

Onisie...

ce se

ajun-

oriceCred că toți ! In
caz, notați un viitor jucător
de certă valoare, vîrf de
atac : Eduard Tătaru, Tă-
taru III...

? !
De cîteva zile, tată. Am

un băiețel, căruia i-am Și
cumpărat primele jucării.
Trei mingi roșii...

RAPIDUL JOACĂ IN... 
GIULEȘTI !

In așteptarea formalităților 
necesare plecării în 
din Brazilia, Rapidul 
tinuă antrenamentele 
Iești.

Simbătă dimineața, 
arii au susținut un meci la 
două porți : „senatorii11 au 
învins cu .3—2 (goluri re
alizate de Neagu, Dumitru și 
Marcu, respectiv Dan și 
Apostol) pe „aspiranți". Pri
ma ăchipă a fost 
de jucătorii cu care 
intenționează să 
turneul din America 
Răducanu — Pop, 
Costea, Codrea, Dinu, Du
mitru, Năsturescu, Neagu, 
(min. 46 Marcu), Marin Ste- 
lian, Codreanu.

După cum ne declara an
trenorul Marin Bărbulesen, 
jbcul a fost atractiv, mareînd 
promițătoarea reintrare a 
lui Neagu, care a reușit un 
gol aidoma celui înscris la 
Guadalajara, în poarta Ce
hoslovaciei.

turneul 
își con- 
în Giu-

alcătuită 
Rapidul 

abordeze 
de Sud: 
Lupescu, 

Dinu,

Cum era de așteptat, Vir
ginia Ruzici a terminat învin
gătoare, în două seturi, par
tida cu Valeria Balaj. Impu- 
nîndu-și, chiar de la primele 
schimburi de mingi, jocul 
său cu lovituri extrem de 
variate, în ^forță și expediate, 
de fiecare dată, cu adresă, 
dispunînd de servicii deseori 
decisive, de smeciuri și vo- 
leuri neiertătoare — Virginia. 
Ruzici a confirmat că este 
una dintre speranțele tenisu
lui nostru. Rezultat final 1 
Ruzici—Balaj 7—6, 6—4. In 
prima semifinală a turneului, 
jucătoarea dinamovistă s-a 
întîlnit cu maestra 'sportului, 
Ecaterina Roșianu. Continuînd 
seria jocurilor în forță, Ru
zici și-a adjudecat cu ușu
rință primul set cu 6—4. Ur
mătorul i-a revenit, 
menea, cu 6—4 și 
și meciul-

Cîteva rezultate 
Kun—Elena Trifu 
Elena Takacs—Mariana Nun- 
weiller 6—0, 4—6, 6—1, Eca
terina Roșianu—Mariana Si- 
mionescu 6—3, 6—7, 6—4. La 
băieți nu s-au înregistrat sur
prize. Doar Sântei a fost o- 
bligat să lase un set adver
sarului său N. Mirea. Pînă 
la urmă a cîștigat întîlnirea 
cu 5—7, 6—3, 6—2. Alte re
zultate : Z. Nemeș—R. Bădin 
6—1, 6—1, Gh. Boaghe—D. 
Mocanu 6—1, 7—5,' V. Mărcii 
—P. Almăjan 6—3, 6—2. As
tăzi se dispută finalele între 
Ion Sântei și Viorel Marcu 
și Agneta Kun—Virginia Ru
zici. Meciurile încep la ora 
14,30, în sala Steaua.

cu
de ase- 
aceasta

I
6—

Agneta
1, 6—3,

Ion GAVRILESCU
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TINERII TENISMANI
ROMÂNI CONDUC

IN MECIUL CU CEI
MAGHIARI

In finalele de viteză ale patinatorilor

Surprize pe pista de gheață
telefon, de la
Campionatele 
viteză, ediția

TUȘNAD, 23 (pilii 
trimisul nostru). 
naționale de patinaj 
1971, au ajuns in faza finală. Peste 
100 de concurenți de toate cate
goriile participă la actul final al 
competiției.

Simbătă dimineață, pe o vreme 
primăvăratecă s-a dat startul în 
prima probă a finalelor : 5<H> m 
juniori mici. Confirmîndu-șl cali
tățile. Enikii Giliga (Mureșul T-t 
Mureș) și Zoltan Sandor (Dinamo 
Brașov)' au înregistrat cei mai 
buni timp.. Iată, de altfel, iei": 
hia fruntașilor: fete I. En ko Gili
ga 56.7, 2. Sandra Frum (Metalur
gica Sibiu) 56,9. 3. Gabriela Kel:‘- 
men (Dinamo Brașov) 58,8 ; băieți:

1. Zoltan Sandor 48,3, 2. Victor 
Ciolacu (Metalurgica) 50,2. 3. Gh. 
Dumitrescu (Constructorul Buc.) 
50,5.

A doua probă din programul 
juniorilor mici a fost deosebit de 
disputată, favoritii fiind obligați 
să părăsească pista învinși. Marea 
surpriză a produs-o bueureșteanul 
Gh. Dumitrescu, pregătit de tînă- 

•rui antrenor St. Demeni, care a 
parcurs clasica distanță de 1 300 m 
în 2:39,5, I-au urmat : V. Ciolacu, 
2:40.8 si L. Czimba’mos (Școala

Si pr.,ta de 1000 m junioare 
mici s-a dovedit la fel de a‘rac- 
tlvă. Brașoveanea Margareta Ke- 
lemen, in progres de la o evoluție

la alta, a terminat cursa In 2:01.9, 
solicitîndu-le la maximum pa Enl- 
ko Glllga (2:03.5) și pe Liana Kar- 
das (Mureșul) 2:04,3.

Cel mai mici viteziști. copiii, au 
cucerit sufragiile spectatorilor, 
gratie ardoarel cu care și-au dis
putat intîiet.atea. în proba de ISO 
m. de pildă, trei performeri 
hail Marian — Dinamo Bv., 
lan Adorian — Mureșul și 
Opincaru — Metalurgica) 
clasat pe primul loc. cu 14,2.

f’^'-^cerile juniorilor și copiilor 
iau sfirșit miine (n.r. astăzi), luni 
urmind să-și dispute titlurile ;d- 
niorij mari șl seniorii.

Tr. LQA«ITKCU

<Mi- 
Zol-
Iou 

s-au



ÎNCEPUTUL
DE DRUM

AL RUGBYULD1
a 26 ianuarie, la Guild 
Hall — un mare res
taurant din centrul 

Londrei — se va sărbători 
. centenarul forului 
tor al 
700 de 
invitate 
tate.

Tot la
Suta de mki >i> uunu, iu 
saloanele resraurantutui 
Pall-Mall nu erau prezenți 
decît 32 de pasionali, re- 
prezentînd cele 21 de clu
buri, care se întruniseră spre 
a pune bazele lui Rugbv- 
Union și a codifica jocul 
cu balonul oval, ale cărui 
reguli erau prea largi, dînd 
loc la multe interpretări și 
mai ales la multe inci
dente.

De la 
din 1871 
decît un 
trează în 
document 
verbal al 
sînt trecute cele 
și nouă de articole 
gile jocului

conducă-
rugbyului britanic, 
persoane 
la această festivi-

au fost

26 ianuarie, cu o 
ani în urma, în

faimoasa ședință 
nu a mai rămas 
caiet care păs- 
scoarțele lui un 
prețios : procesul 
adunării, în care 

cincizeci 
le

gile jocului — așa cum au 
fost ele întocmite acum o 
sută de ani — scrise de 
mînă pe o hîrtie de per
gament, cum se întocmeau 
pe aceie vremuri legile.

De atunci și pină astăzi, 
au fost aduse numeroase 
modificări regulilor, dar 
totdeauna s-a procedat cu 
mare grijă la orice schim
bare a lor, ținîndu-se sea
ma de evoluția jocului și 
păstrîndu-se spiritul care a 
stat la baza lor.

Rugbyul a depășit de 
mult granițele Angliei, a 
fost înființată F.I.R.A., iar 
faplul că astăzi acest joc 
este practicat în peste cinci
zeci de țări constituie, poa
te, cel mai frumos dar ce l 
primește forul britanic, la 
sărbătorirea celor 100 de 
ani.

România este mîndră că 
de jumătate de secol con
tribuie și ea la practica și 
progresul rugbyuiui, fiind 
una din țările cu cea mai 
veche tradiție in acest sport.

prof. Camil MORȚUN

și generală (finală
— între 24 și 30 august. în 
vederea... antrenamentului, 
„fiecare român sau naturali
zat va merge o dată pe săp-

semn.11, in 1866 și 1867, 
astfel prima „dare Ia semit 
generală din România11 nu se 
va desfășura decît la 8 sep
tembrie 1868. Dar existențaN' itmele lui Alexandru Ioan Cuza este strîns legat 

de unele dintre cele mai importante realizări 
obținute în epoca de început a sportului' obținute 

țara noastră.
încă de la 

din inițiativa 
ai epocii, din 
gălniceanu, 
neralul Florescu, 
legiferat introducerea gimnasticii, 
mei în școli și în armată, contribuind decisiv la fun
damentarea primelor forme organizate ale activității 
sportive.

începutul domniei sale, la sugestia 
unora dintre cei mai înaintați oameni 
rîndul cărora nu au lipsit Mihail Ko- 

Vasile Aiecsandri, Costache Negri, și ge- 
Alexandru Ioan Cuza a sprijinit și 

a tirului și a scri-

organizate ale activității

In sportul britanic

INTRODUCEREA
SISTEMULUI METRIC
SI... NECAZURILE LUI

Generalul Florescu i-a pro
pus în anul 1860, printr-un 
raport „înființarea de stabi
limente gimnastice la școala 
militară și la cazărmile mai 
importante11. Raportul a ob
ținut din partea Domnitoru
lui Cuza cuvenita aprobare. 
Lipsea. însă, o 
cu amănuntul de cele trebui
toare să învețe fiecare 
modul învățării11. Trei 
mai tîrziu, generalul Flores
cu supune un „Raport la 
Domn11, prin care solicită a- 
probarea „Ordonanței asupra 
instrucției gimnastice prin 
corpurț și stabilimente mili
tare11, care „se aprobează11 
de Domnitor, la 13 septem
brie 1863, devenind astfel 
„reglementarie și obligatorie11. 
„Ordonanța11 (de fapt un 
mic manual-regulamenț de 
gimnastică militară) este ti
părită în același an într-o 
broșură de 04 pagini, ilustra
tă cu 22 planșe explicative.

De menționat că Pe lingă 
o serie de „reguli generale11, 
„exerciții mai îndeosebi pro
prii pentru mlădiere11 sau 
pentru „dezvoltarea elemen
tară a puterii musculelor11, 
„Ordonanța11 da numeroase 
indicații si pentru efectuarea 
unor „exerciție11, intrate as
tăzi în sfera probelor atleti
ce, Ni se arăta, 
trebuie alergat 
de repeziciune11.

Doi ani după 
acestei „Ordonanțe11. în 1865, 
ESTE LEGIFERATA INTRO
DUCEREA GIMNASTICII 
CA OBIECT DE STUDIU O- 
BLIGATORIU în programa 
școlilor, în conformitate cu

„instrucție...

Ș» 
ani

astfel, cum 
în „cursele

aproba ren

prevederii©- articolului 113 al 
„Legii asupra instrucțiunii 
Principatelor Unite11. Dar lip
sa de profesori va face ca 
prevederile legii să fie apli
cate cu mari întîrzieri sau 
cloar sporadic. în schimb, ti
nerii cu posibilități materia
le frecventau diferitele școli 
„DE ARME", în cadrul că
rora activau — contra plată 
— maeștri străini : francezi, 
italieni, germani etc. Așa 
era. de pildă, „Sala de arme'1 
găzduită în „Casa Gherasi 
din Piața Episcopiei11, unde 
preda A, Pare (sau Parei), 
„maestru de arme în Garda 
din Paris11, care, secundat de 
profesorul C. Constantiniu. se 
angaja ca „pină în trei luni 
să formeze trădători cu sa
bia11. In aceeași sală, se mai 
preda „scrima cu baioneta11 
și chiar 
matorii 
„prețul 
galben 
inte“.
• Nu a 
marea masă de cetățeni, 
inițiativa generalilor Mânu și 
Florescu. Consiliul de Stat 
emite un decret Care a . stat 
la baza „Regulamentului pen- 
tru instituirea dării la semn 
în România11, aprobat de 
Cuza-Vodă și intrat în vigoa
re prin publicarea în „Moni
torul oficial11 nr. 273 din 
10/22 decembrie 1865. „Darea 
la semn generaiă11, instituită 
prin acest regulament, repre
zintă un prim concurs popu
lar de tir, care trebuia să se 
organizeze anual în trei e- 
tape : comunală — la 27 iu
lie, județeană — la 15 august

.scrima cu baioneta1 
„darea la semn11. A- 
trebuiau să suporte 
abonamentului ; 
pe lună, plătit

un 
îna-

fost, uitată, însă, nici 
Din

■ -

........... , «<? .* ISxtjSsrit-jei I

O afișetă volantă difuzată o dată cu ziarul „Conservatorul 
progresist" din 1860, prin care dr. Pycheri și profesorul de 
gimnastică Cyrille 
și chiar medicală

anunțau că predau gimnastică de cameră 
(cu „numai" 2 ducați se puteau urma 

5 lecții !>

tămînă, duminica, 
semn11, glăsuiau 
art. 7. Pentru ca această ac
tivitate să fie posibilă, fie
care comună trebuia să-și a- 
menajeze — la nivelul epo
cii și al posibilităților — un 
„poligon11. „Dările la semn11 
comunale urmau să se des
fășoare sub conducerea unui 
comitet 
comunei 
rezervă

Prima 
urma să înceapă în ianuarie 
1866. în noaptea de 10 spre 11 
(22(23) februarie 1866, ..mon
struoasa coaliție-1 îl silește însă 
pe Alexandru loan Cuza să 
abdice. Evenimentele care ur
mează împiedică aplicarea 
„regulamentului dării

a trage la 
prevederile

format din primarul 
și „doj soldați în 

sau dorobanți1*, 
ediție a competiției

ei va rămîne pentru totdea
una legată de numele celui 
care a fost Cuza-Vodâ.

Dorin ȘTEFLEA

MIC DICȚIONAR

ș teI. VLADOHT, BUCUREȘTI. . 
fan Covaci a venit la Steaua. în 
1967, după „Ziirich11. Ca atare, 
are în palmaresul său, pe lingă 
cele două Hcupe”,.»Și cîștigarea 
campionatului, ediția 1967—1968, de 
către Steaua. Ani impresia că 
acesta este răspunsul pe care 
1-ațl așteptat !

PETRE SORITOIU, ARAD. Aveți 
dreptate !

GHEORGHE V1RGIU DRĂGUȚ. 
CHNENI-BAI. „Stimați redactori, 
să știți despre mipe că sint elev 
iu clasa VIII-a și Îmi place foarte 
mult sportul rege, fotbalul. Cole
gii mei (fotbaliștii) mă supranu
mesc Beckenbauer al Ciinenilor-‘. 
Chiar... Becksnbauer t In sfirșit. 
ei știu mai bine ! Rețin faptul 
-că, in același timp, vă plac, dinjre 
disciplinele școlare, matematica, 
româna. Istoria, desenul și educa
ția fizică. Poate că vi se dă și la 
Învățătură o poreclă care să \ ă 

, onoreze. Dar. iată șl datele cerute 
In legătură cu L. Sătmăreanu, „cel 
mai frumos fotbalist român" : el 
este născut la Salonta, la 2 fe
bruarie 1944. Primul carnet de le
gitimare la echipa Stăruința, din 
orașul său natal. De aici, a tre
cut la Crlșana — Oradea. înainte 
de a veni la Steaua (în 1965), a 
jucat la A.S.A. Tirgu Mureș.

IOSIF SUTH. Constat că înce
peți cu un reproș... muzical î „Io- 
nai. loueluie, nu mă mai neglija,

băiatule Vă răspund și eu în 
aceeași manieră : «Nu-ți șad« 
bine cind plîngi Oricum, mă 
grăbesc să vă răspund : la atle
tism, nu se organizează camp.o- 
nate mondiale, competiția supre
mă 'î-i acest sport fiind. .jUC’Jnle' 
Olimpice. Dar, cum este vorba și 
de un sport al recordurilor. In 
fapt, nu o dată, avem doi... cam
pioni mondiali neoficiali : cîștigă- 
ton.il medaliei de aur de la ulti
ma ediție a J.O, și recordmanul 
mondial. în speță, la săritura în 
lungime, Viorica Viscopoleanu a 
pierdut recordul mondial, care a 
trecut — pentru cit timp ? — îri 
posesiunea. atletei vest-germane 
Heide Rosendhal, dar continuă, 
pină la viitoarea Olimpiadă (spe
răm și după aceea!) să fie deți
nătoarea titlului olimpic. Ați cre
zut că recordul Vioricăi Viscooo- 
leanu va dura cel puțin 10 ani. Nu 
trebuie să fiți deziluzionat. In 
materie de durată a recordurilor, 
s-au înșelat și vor continua să se 
înșele chiar și specialiști mai mari 
ca dv. !

MARIANA BLAJ. ZARNEȘTI. 
Mulțumiți-vă cu fotografia apă
rută în Almanahul „Sportul*4, 
Este greu, altfel, de procurat fo
tografia echipei naționale de fot
bal. plus... Dorn Popeseu. în altă 
ordine de idei, voi transmite celor 
în drept urările dv.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. Un 
catren pentru boberiț noștri, care, 
la europenele de la Kdnigssee. au 
urcat pe treapta, cea mai inaită 
a podiumului de onoare : 
încă un succes frumos. 
Și-o medalie in plus.
Tot gonind mereu In jos. 
Au ajuns attt de sus !

I

Ș

FOTBALISTIC
apărare învăluita =■ 

„Ce e val, ca valul trece"... 
dacă nu rămm goluri!

FINALIZARE = Gol literatu
rizat!

FLUIERĂTURI = Parpziți 
pe unda sonoră a fotbalului! 

JUCĂTOR INDISPONIBIL - 
Rezervă... sub rezervă!

MORALUL ECHIPEI = ...Al 
doisprezecelea jucător!

ȘUT IMPARABIL = ...Gol 
scuzabil!

D. MAZILU

INTERVIU (imaginar) Ideea 
salvatoare

DICȚIONAR : BOB-ul 
este o sanie metalică cu 
care patru sportivi ro
mâni au coborît spre. .. 
culmi.

De la 15 februarie. Anglia 
iși readaptează sistemul mone
tar pe principiul zecimal. Ur
mează perspectiva, imediată a 
adoptării sistemului metric. Și 
dacă primul pas, al zecimalelor, 
consemnat în acest an. n-a a- 
fectat prea mult lumea sportu
lui britanic, introducerea siste
mului metric va restructura 
profund baza și suprastructura 
acestuia. Operațiunile de schim
bare vor fi mai lesnicioase în 
ceea ce privește noua exprima
re metrică a recordurilor. Nu 
același lucru se poate spune, 
insă, despre redimensionarea 
suprafețelor- de joc. a stadioane
lor. pistelor. piscinelor. a unor 
materiale sportive. Se poate 
spune, deci, că dispariția sis
temului tradițional britanic — 
yarzi. picioare, inches — nu 
va avea loc fără convulsii.

In atletism, noul sistem me
tric va modifica dimensiunile 
pistelor de alergare, măsura 
săriturilor și aruncărilor.

Iată și citeva complicații in 
lumea recordurilor de atletism : 
orice conversiune a vechilor 
recorduri omologate pină la 
1 4 de inch (săriturile in lungi
me. prăjină, triplu) și pini la 

1 inch (aruncările de ciocan..,, 
disc, suliță) va fi âproximativățuțr 
întrucit la echivalarea — 
1 inch = 2,54 cm și ’/« inch ’ 
= 0.635 cm, nu se poate evita 
o diferență de citeva zecimale. 
Din această cauză, recordul'en-' 
gle-z la aruncarea suliței care 
este deținut de John MeSorley 
(din anul 1962).'John Greasley 
(1963) și David Travis (1968), 
cu aceeași cifră : 260 picioare, 
la o echivalare 1 exactă a anin- 
cărilor celor trei recordmani 
l-ar recunoaște ea deținător nu
mai pe Travis care, beneficiind 
doar de o rotunjire cu 0.0007 m, 
ar avea aruncarea de 79 26 m, 
în timp ce cele ale lui Greas
ley și MeSorley n-ar putea fi 
rotunjite decît la 79.25 m !

înotul parcurge un lung drum 
spre_ generalizarea sistemului 
metric. Deși noile recorduri sini 
omologate numai în bazine ale 
căror dimensiuni sînt exprimate 
în metri (recordurile mondiale 
se exprimă astfel de la 1 ianua
rie 1969, în timp ce recordurile 
europene au fost recunoscute 
dintotdeauna numai în distanța 
in metri). Anglia nu avea în 
1969 decît un singur bazin de 
50 m. )a Leeds. Federația de 
înot presează autoritățile locale 
să construiască noi bazine și să 
le schimbe pe cele vechi, înce-r 
putui fiind făcut cu redimen
sionarea bazinului Derby din 
Blackpool (55 yarzi). locul obiș
nuit de desfășurare a campio
natelor naționale.

Gindul că tradiționalul gazon 
de 22 yarzi al cricketului va 
trebui convertit în metri. îi 
face să se înfioare pe adepții 
acestui sport, legat cel mai 
mult de sistemul de măsuri 
vechiului imperiu britanic.

Specialiștii englezi afirmă 
în rugby și fotbal nu vor

al

că

I

ANDREI BABA, PITEȘTI.
ce pot să vă spun este, eă această 
ultimă formulă de disputare a 
campionatului mondial de șah — 
inclusiv stabilirea șalangerului iui 
Boris Spasski prin meciuri elimi
natorii, în cadrul turneului candi- 
daților — este cel mal echitabil. 
Un pronostic în ceea ce privește 
acest, turneu este hazardat, ori
care dintre candidați puțind fi eli
minat din primul meci. Hotărit lu
cru, Bobby Fischer este favoritul 
acestei pasionante curse șahlst.e. 
Să nu uităm însă, că marele șa- 
hist american are un adversar 
capabil să-l pună... K.O. : „cumu
lul capriciilor sale“, cum a decla
rat. recent, admiratorul său nr. 
1. Florin Gheorghiu.

SAVU CRfSl-EA, 
BALCEȘTI. Un
Cornel Dinu, de la 
teațl alege un alt 
dinam oviștil erau 
Să încerc, totuși : 
reped pină 
însă, să vă 
trebuie șl 
jucători de 
fac drumul

Rep. : — Cum îți ex
plici că în manșa a IV-a 
echipajul vostru a stabi
lit un nou record al pir- 
tiei 1

Focșeneanu: — Gîn- 
dindu-mă tot timpul la 
medalie, am uitat să pun 
.. . frină.

ERATA : După marele 
succes obținut de Pan- 
țuru et comp., in loc de 
„FRSB11 (Federația Ro
mână de Schi - BOB) se 
va citi : ..FRBFS-1 (Fede
rația Română de 
FARA Schi).

ii ob

FELICITARE : 1
diat, după succes, 
campioni au primit 
mătoarea felicitare :

— Bravo! 
mai multe 
aur.

Semnat :
Răspuns:
— Mulțumim. Iar fie, 

tot în campionatul euro
pean, îți dorim cit mai 
puține... BOABE.

Ime-
noii 

t ur-

dificultăți de asimilare, deși 
regulamentul lui International 
Rugby Football Board este con
ceput numai la dimensiunile 
yarzilor__

Autoritățile tenisului de cîmp 
s-au constituit intr-o insulă izo
lată a opoziției. Basil Reay, se
cretar al federației engleze și, 
totodată, al federației interna
ționale de tenis, a spus cate
gorie : „Vom adopta sistemul 
metric, dar actualele dimensiuni 
ale terenurilor de tenis vor râ- 
mîne așa cum au fost dintot- 
deauna. De altfel, măsurătorile 
in tenis au fost exprimate nu
mai în yarzi. picioare și inches, 
iar Federația internațională 
stipulează că regulamentul său 
va li'J întotdeauna exprimat în 
limba engleză. N-avem, deci, 
intenția să schimbăm ceva.11

Șiîdacă. mai amintim, fără să 
insistăm, schimbările ce vor 
trebui .. efectuate in industria 
echipamentelor și materialelor 
sportive, este evident că orga
nele de .resort britanice au mult 
de,lucru in perspectiva apropia
tă *a*noilor dimensiuni metrice.

Paul SLĂVESCU

CONCURS
DE FOTOGRAFII

SPORTIVE
DOTAT CU PREMII

In cinstea celei de a 50-a aniver
sări a Partidului Comunist Român, 
Secția de propaganda a CNEFS și 
revista Sport organizează un con
curs de fotografii artistice cu su
biect sportiv, deschis tuturor fo
tografilor profesioniști și amatori.

Fotografiile vor înfățișa aspecte 
interesante din activitatea sportivă 
de masă si de performanța, viața 
sportivă din întreprinderi, școii, 
universități și de la sate, con
strucții sportive, portrete de spor
tivi Șl antrenori fruntași, aspecte 
spectaculoase din desfășurarea 
competițiilor sportive etc.

Se primesc fotografii aib-negru, 
cu dimensiunea minimă 18x24 cm, 
însoțite de clișeul negativ.

Concursul este dotat cil urmă
toarele premii :

Premiul I 
» Premiul II

Premiul III
5 mențiuni

Fotografiile purtiud un moto vor 
fi trimise piuă la data de 1 mai 
a.c. pe adresa Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și

1700 lei
1-300 iei.
1-000 l«i 

500 lei

5

Sport (str.; - Vasile Conta 16 —
București, sectorul 1) cu mențiu-Jg 
nea «Pentru concursul de foto-'rnea _______ ~ __—
grafii sportive".

Cele mai bune fotografii vor fi 
publicate revista „Sport" și in' . 
lucrările., ce se editează pentru..i 
Jocurile Olimpica din 1972. 17

-*ii
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Pe stadionul din ora
șul Santa Marta (Co
lumbia) se disputa un 
meci de campionat, în
tre formația locală U- 
nion Magdalena și echi
pa Deportivo. Meciul 
se apropia de sfirșit, 
iar scorul era 0—0, 
fapt care începuse să 
nemulțumească pe ner
voșii suporteri ai clubu
lui local. Atmosfera de
venind tot mai încăr
cată, arbitrul întilnirii 
i-a chemat pe cei doi 
căpitani șl le-a propus 
următoarele : el va pre-

lungi meciul pinii ce 
gazdele vor deschide 
scorul, însă in protoco
lul jocului va trece re
zultatul de pe teren : 
0—0.

Zis și făcut : m mi
nutul 92, fotbaliștii de 
la Union Magdalena au 
înscris, spre marea 
bucurie a suporterilor, 
care, după ce i-au a- 
plaudat pe jucteorl șl 
pe arbitru, s-an îm
prăștiat liniștiți pe la 
casele lor.

Cum a reacționat la 
acest fapt ieșit din co
mun Federația de fot
bal a Columbiei ? La a 
validat rezultatul de 0-n 
înscris pe fogia de arbi
traj, a hotărit că arbi

trul a procedat, .foarte 
bine in acele condiții 
dificile, subliniind, to
tuși, că respectivul ca

na 
să 
o-

vaier al fluierului 
va mal fi trimis 
conducă meciuri in 
roșul Santa Marta !

Urmașii lui 
Sherlock 
Holmes

tri ultimul timp, echi
pa Sporting din orașul 
Charleroi a ■ ■ ■
meci după 
campionatul 
Conducătorii 
ajungind la 
că jucătorii nu prea tși

pierdut 
meci in 

belgian, 
echipei, 

concluzia

dau silința; lai antrena* 
mente, șl.Tf.ce^e mai 
grâu, nu duc viață, 
sportivă, au luat o pri
mă măsură și anume 
angajarea unor... detec
tivi, care Să urmărească 
modul cum tși petrec 
timpul liber fotbaliștii. 
Detectivii vor urmări 
comportarea sportivi
lor în cafenele și ba
ruri, precum și ora la 
care aceștia se înapoia
ză acasă.

Nu sînt excluse nici 
vizite la casele fotba
liștilor. după ora 22. 
Rămîne de văzut daci 
în urma acestor mă
suri situația in clasa
ment a echipei Spor
ting se va imb’uniitilți...

Ilustrații: N. CLAUDIU

Semnat: PANȚURU 
p. conf., Eugen POPITĂ

la
BOB-(uri)

COMUNA
autograf al lui 

Dinamo ? Pu- 
moment, cind 
in București, 
poate că mă

în Peru. Este bine, 
gîndiți dacă nu vă 
autografele celorlalți 
la Dinamo, ca să nu 
de două ori !

I
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Din albumul cu amintiri

n acea dimineață de mai, peronul Gă
rii de Nord, de obicei întunecat și 
afumat, părea mai luminos ca în 

alte dăți, deși urmele războiului erau 
încă vizibile pretutindeni. Poate că la 
această impresie contribuia na numai 
dărnicia soarelui și albastrul limpede 
al cerului, (i și veselia numerosului grup 
de sportivi ce-și luau rămas bun de la 
rude și prieteni. Era prima delegație 
sportivi reprezentativă, de după război, 
ce urma să pornească peste citeva mi
nute spre Paris, unde era invitata 
F.S.G.T.-ului. Delegația cuprindea fotba
liști, rugbyști, atleți și boxeri. Printre ei, 
celebrități ale epocii, dintre care citez la 
întîmplare: Petschcwsciii, Farmati, Moi
na, Pîrcălâbescu. Ascanio Damian, Fiat 
și alții.

fizic și moral. Pornim mai departe 
cîntec și voie bună. Și iată, în zare, 
maiestuoasa Vienă. O recunoaștem după 
măreția turnului celebrei catedrale Sf. 
Ștefan. Peronul Gării. Centrale este însă 
rece și pustiu, ca un cimitir. Puținii că
lători, în special refugiați și dezrădăci
nați care se întorceau acasă după lungii
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de pribegie ai războiului,

Vagonul de dormit, care ni se părea 
frumos și primitor, ar stîrni astăzi zîm- 
bete ironice. Acesta fusese improvizat la 
atelierele 
clasă. Era 
nic miros 
torină.

...La Arad, facem o escală mai mare, 
în vederea aprovizionării, deoarece pe 
vremea aceea nu putea fi vorba de diur
ne sau vagon restaurant, după care ne 
continuăm călătoria.

Budapesta ne întîmpină, apoi, cu răni 
adinei și încă proaspete. Cîteva ore de 
staționare aci ne permit chiar și o „în
viorare”, improvizată pe peronul gării, 
spre uimirea pasagerilor, nefamiliarizați 
cu mingea țuguiată a rugby.știlor, care 
circula cu îndemînare din mînă în mină 
pe după stîlpii gării... O masă caldă, la 
un restaurant din apropiere, ne reface

Grivița, dintr-un vagon de 
însă curat, emanînd un puter- 
de mușama proaspătă și mo-

nu erau 
atrași de 

Cruntă

ani 
prea vorbăreți. Coborîm totuși, 
reclamele restaurantului gării, 
decepție ! Acesta era gol, ca după o in
vazie. Nimic în afara cîtorva sticle co
lorate.

Această mică și primă decepție avea să 
se amplifice însă, curînd, prin comuni
carea șefului de gară, care ne îheunoștin- 
țează cu gravitatea de rigoare, că vom 
rămîne garați pe o linie moartă, deoare
ce „vagonul nostru special'1 nu întrunea 
condițiile tehnice prevăzute în niște „sa- 
crosante11 regulamente internaționale, pen
tru a fi atașat la expresul Viena—Paris.. 
Toate insistențele regretatului Petschow- 
schi, care stăpînea perfect limba germa
nă, s-au lovit de cunoscuta intransigență 
în respectarea regulamentelor. Panica 
începuse să țpe cuprindă. 50 de oameni 
dintr-o țară străină, fără bani, fără re
lații. Nu era de glumit. Și timpul trecea. 
Mai rămăseseră vreo 30 de minute pină

la plecarea faimosului expres, ce nu voia 
să se cupleze cu o rudă atît de săracă, 
cînd cineva, în tot cazul cu virtuți de 
fin psiholog, a strecurat discret purtăto
rului de cuvînt al delegației noastre un 
voluminos pachet de specialități culina
re românești. Oferit simplu și fără cere
monial, ca o mică „amintire", acesta 
avea să înfrîngă cerbicia (de altfel pe 
deplin justificată) a funcționarului gării 
centrale vieneze. Și urmarea a fost că 
s-a trecut imediat la atașarea vagonului 
nostru. Strîngem mîna binefăcătorului și 
ne continuăm aventura... O oră, două, 
trei trec pe nesimțite. Privim cu viu 
interes măreția Alpilor înzăpeziți, apele 
repezi și tumultuoase, viaductele ameți
toare. castelele medievale, aruncate pe 
cîte un vîrf de stîncă, cirezile de vaci 
grase. Ineditul peisajului restabilește op
timismul. In fond, nici nu 
mult de

Seara 
sclipesc 
cheiului 
sub vagon încep să zboare 
ceput puține și apoi din 
multe. Nedumerirea și apoi 
tru.id în rîndurile noastre.

— Nu-i nimic, fraților, nu 
ne liniștește Bombi Zamfir, 
Grivița Roșie și component al reprezen
tativei de rugby.

— Cum nu-i nimic. Nu vezi că luăm 
foc ? ripostează pripit un panicard.

— Să vedem, răspunde Bbnibi. liniștit... 
Și. pe moment, colegii calmului nostru 

interlocutor improvizează o „consulta
ție” din mers. Se deschide o ușă în abi
sul de smoală al nonth, iar unul dintre 
„vlăjganii11 echipei de r.ugbv, ținut de

mers : încă o 
se așterne pe 
lumini fugare
Tirol. Dar ce

mai aveam 
zi și o noapte, 
nesimțite. In zări 
din
se

sătulețele co- 
întîmplă ? De 
scîntei. La în- 
ce în ce mai 

panica pă-

vă speriați. 
lăcătuș ia

picioare de doi dintre coechipierii săi, 
se apleacă, în viteza amețitoare a trenu
lui, sub scara vagonului, a expresului.

— Hm... Nu-i prea bine, conchide a- 
cesta laconic, după ce revine.

— S-au încins lagărele, fraților !
La prima gară, vajnicii ceferiști din 

echipa de rugby, însoțiți de cîțiva rapi- 
diști din echipa de fotbal, se reped după 
găleți cu apă, pentru răcire. Se aplică 
chiar comprese cu saci uzi. Pornim din 
nou. După puțin timp, aceeași poveste. 
Iar scîntei, iar gară, iar comprese. Bi
neînțeles, nu se doarme toată noaptea. 
Vagonul este plin de fum și de miros 
de fier încins... Oare vom ajunge la des
tinație ? se întreabă cîțiva. Alții , bles
temă în gînd pe binefăcătorul nostru 
de la Viena pentru abaterea de la regu
lament. Oricum. Viena era mai aproape 
de casă...

Soarele răsare peste un peisaj de vis. 
Ochii noștri obosiți de
nunatul peisaj helvetic. Ajungem în fru
mosul Ziirich, de pe malurile lacului cu 
același nume. Contrastul dintre regiunile 
pustiite de război și înfloritoarea Elveție, 
adăpostită în neutralitatea ei călduță și 
mănoasă, era evident. O curățenie im
presionantă, multă liniște și flori. Totul 
sclipest" : fiara cochetă, pehiz'de ptt iar
bă, aleile eu pietriș alb, mesele din res-

nesomn sorb mi-

taurant. Totul alb, strălucitor de alb, 
într-un sanatoriu de lux. Pretutindeni, 
automate. Automate pentru flori, pentru 
ciocolată, limonada, fructe. Tot ce do
rești, cu o simplă piesă și un apăsat pe 
buton. O mie de plăceri cu o simplă pie
să. Dar noi nu o aveam. Mai din plicti
seală, mai din curiozitate, băieții se uită 
la aparate, mai apasă ici, colo, pe cîte un 
buton și, la un moment dat, exact ca în 
filme, dintr-un automat încep să curgă 
batoane de ciocolată „Suchard”.

Ne împrăștiem în grabă ca potîrnichii- 
le, salvați de șuieratul prelung al loco
motivei care, pornind, simplifică lucru
rile... spre hazul și satisfacția tuturor.

Cornentariile și glumele ce urmează 
mai atenuează grijile cu privire la bete
șugurile vagonului nostru „special”. De 
altfel, după cîteva ore, ajunși pe terito
riul Franței, la Montpellier, prin bună
voința funcționarilor de Ia S.C.F.F., va
gonul nostru e izbăvit de cruntele sale 
suferințe, prin scoaterea lui la... pensie.

Ne continuăm călătoria, privind cu re
gret spre vagonul pe care l-am îndrăgit 
totuși în acest voiaj și care rămînea so
litar, abandonat, pe o linie moartă, 
străină...

lon BALAȘ
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SPORTUL UNIVERSITAR IEȘEAN 
A URCAT NOI TREPTE

(Urmare din pag. 1)

antrenorului Vintilă Mărdăres- 
cu, ajutat de Emil Avasili- 
chioaie, a dus Ia schimbarea 
stilului de muncă. întreaga 
activitate a fost orientată spre 
obținerea unui salt valoric în
semnat. La aceasta a contri
buit șl înțelegerea perfectă 
dintre conducerea tehnică și 
cea a institutului.

Dar activitatea fotbalistică 
ce se desfășoară la Politehnica 
nu poate fi redusă doar la e- 
volutia divizionarei A. Existen
ta centrului de copii și juniori 
a facilitat promovarea din pe
pinieră proprie a unor jucă
tori talentați. După cinci ani 
de la înființare au fost „a- 
vansați" 11 jucători în cate
goria A, iar 6 jucători în. ca
tegoria C. Munca antrenorilor 
M. Bîrsan, Tr. Iordache și N. 
llrsache s-a materializat și în 
performanțele echipei de ju
niori, care in ediția 1968—1969 a 
ocupat locul al doilea, iar în 
prezent Se află pe primul loc 
in serie.

în atenția clubului a stat sl 
pregătirea unor sportivi capa
bili să pătrundă în loturile re
publicane. în această direcție, 
vom nota că 7 fotbaliști au 
intrat în vederile antrenorilor 
loturilor reprezentative.

UNICAT ÎN SPORTUL 
UNIVERSITAR

Surprinzător sau nu, faptul 
merită a fi subliniat: singura 
secție de haltere — nomina
lizată — din sportul nostru u- 
niversitar ființează la Iași, în 
cadrul clubului Universitatea, 
în 1966, secția aceasta a dat 
lotului național doi sportivi. în 
1968. ea a figurat printre fi
nalistele campionatului țării pe 
echipe. în 1970, unul din spor
tivii săi cei mai conștiincioși, 
O. Popescu, a realizat norma 
de maestru. Sportivii acestei 
secții s? apropie, s-ar putea 
spune „în pas alergător", de 
nivelul halterofililor noștri 
fruntași. înregistrînd o medie 
anuală de progres de 40 kg. 
De-aici și ploaia de recorduri 
județene realizate în ultima 
vreme : 86 !

ATRACȚIA NOULUI
I

Ca pretutindeni, și la Iași 
se manifestă un interes de
osebit pentru judo, acest sport 
cu nume exotic, cu spectacu
loase evoluții și cu incontesta
bile aplicații practice pe care 
tineretul nostru l-a cunoscut 
abia în anii din urmă. La clu
bul Universitatea, secția de 
judo a luat ființă în 1967. s-a 
afiliat la federația de resort 
în 1968 și a început să obțină 
rezultate notabile în 1970 cînd 
unul din reprezentanții săi s-a 
calificat în finalele campiona
telor republicane.

Studentele care dețin o_ ma
joritate evidentă în această ce
tate universitară (cea 70 la 
sută) sînt atrase acum de 
gimnastica modernă. Mișcarea 
arnnlă, grațioasă, executată în 
tovărășia muzicii.' a _ găsit _ o 
îmbucurătoare audiență, in rîn- 
dul studentelor, care au reușit 
să urce, din 1968 pînă în 1970. 
două, trepte (de la locul VI 
la IV) în ierarhia celor mai 
bune echipe universitare din 
tară. Un nucleu de amatoare 
ale acestui sport am găsit și 
la clubul sportiv Medicina

UN MIC TEMPLU PENTRU 
CAISSA

în încheierea unei vizite fă
cută la C.S. Medicina, secre
tarul clubului.' P. Mariciuc, și 
șeful catedrei de educație fi

zică, conf. univ. M. Aeram, 
ne-au arătat una din recentele 
realizări ale clubului : o sală 
rezervată secției de șah, care 
fiind unică în acest centru n- 
niversitar, reunește studenți din 
diverse institute și facultăți.

O tablă de demonstrații, mai 
multe mese de șah, o mică 
bibliotecă și un panou de afi- 
șaj mobilizează acest mic tem
plu al zeiței Caissa. Și patroa
na jocului celor 64 de pătrate 
este slujită cu fervoare de cei 
care calcă pragul acestui lă
caș. Aici vin. cu regularitate, 
aproximativ 60 de șahiști a- 
flați pe țoate treptele măies
triei (de la cat. a III-a pină la 
cat. maestru internațional). Pro
gramul de antrenament, calen
darul competițional și regula
mentul — inedit, ni se, spund —t

Cadre didactice de spe
cialitate : 40
Secții nominalizate : 16
Secții nenominalizate: 13 
Antrenori : 21
Sportivi legitimați : 762
Sportivi clasificați : 516
Sportivi în loturi re
publicane : 19
Titluri de campioni 
naționali : 1
Titluri de campioni 
universitari : 4
Echipe înscrise în 
campionatele divi
zionare : 4 A

S B 
Baza materială : 6 săli, 
10 terenuri, 1 micro- 
stadion
Participanți ]a compe
tițiile de masă : 5919

pentru evaluarea rezultatelor 
obținute de membrii secției, se 
află pe panou, demonstrând vi
zitatorului grija pentru asigu
rarea unui cadru organizat ac
tivității din această secție.

SPORTUL Sl ÎNVĂȚĂTU
RA — MÎNÂ IN MINĂ

Am găsit la Iași o preocu
pare deosebită pentru a asigura 

studenților sportivi condiții 
optime de. pregătire în profe
siunea aleasă. în această di
recție. sînt elocvente eforturile 
depuse la Universitate, unde 
s-a reușit ca 96 la sută din 
sportivi să fie bursieri. Ace
leași măsuri pentru îmbinarea 
armonioasă a sportului cu în
vățătura s-au luat și la A- 
gronomia, majoritatea sporti
vilor clubului numărîndu-se 
printre fruntașii la învățătură. 
Pentru ilustrare vom aminti 
numele handbaliștilor Nicoloe 
Stoiclu si Lnvlu Rugină, al 
rugbyștilor Vasile Munteanu, 
Gheorghe Roman, Chirjac Dul- 
hac, ca și al judokanului Gh. 
Țirdea ... ...

ACTIVITATEA DE MASA 
— O LATURĂ DE LOC 

NEGLIJATĂ

Am căutat dimensiunile spor
tului de masă din acest cen
tru universitar, avînd ca punct 
de plecare cuvintele conf. dr. 
Gheorghe Drugociu, președin
tele clubului Agronomia: ,.fn 
lupta tot mal 'directă Șl tran
șantă cu sedentarismul, atit 
de caracteristic vieții de as
tăzi. educația fizică și sportul 
și-au cîștigat noi adepți. Mo
tivația pentru care avem ne
voie de educație fizică este 
complexă și de o deosebită va
loare sociologică". Competițiile 
sportive destinate masei largi 
a studenților s-au bucurat de 
o largă participare. în raport 
cu baza materială, au fost pro
gramate întreceri la baschet, 
gimnastică, fotbal, handbal, vo

lei. tenis de masă, asigurîn- 
du-se un cadru de desfășu
rare optim. Numai în ultimul 
an au fost înscriși în compe
tițiile de masă la Universita
tea 2619 studenți și studente, 
la Politehnica 2 000, la Agrono
mia 700, la Medicina 600.

Această activitate nu se li
mitează numai la organizarea 
unor întreceri. S-au luat tot
odată măsuri pentru practica
rea individuală a exercițiilor 
fizice în cămine. La Agro
nomia. de exemplu, au fest 
repartizate extensoare si hal
tere de 20 kg. s-a facilitat ac
cesul la sălile de sport ale 
Institutului tuturor celor do
ritori să se destindă prin sport. 
Preocupări asemănătoare au și 
asociațiile studențești din ce
lelalte facultăți ieșene, ceea 
ce nu poate decît să ne bucure.

ACEȘTI OAMENI 
MINUNAȚI

Activitatea sportivă a stu- 
dențimii ieșene se sprijină, în 
mod firesc, pe aportul cadre
lor didactice de specialitate 
care, în marea lor majori
tate, nu se limitează la o- 
rele de curs cu studenții anu
lui I. nici chiar la suplimen
tul de ore efectuate la solici
tarea studenților. Lectori, a- 
sistenți sau conferențiari u- 
niversitari, cu toții împărtă
șesc din cunoștințele lor și 
studenților din cadrul clu
burilor : fostul campion al tă
rii la înălțime, conf. univ. 
Al. Merică, se ocupă de at- 
leții clubului Universitatea, 
asist. Al, Morariu poartă gri
ja secției de volei a clubului 
Politehnica, asist. D. Gher- 
ghișan. din cadrul catedrei de 
specialitate de la Institutul 
de Medicină, este președin
tele (foarte apreciat) al co
misiei județene de handbal, 

în afara acestora există, 
însă, un activ voluntar, for
mat din cadre didactice cu 
altă specialitate, care sacrifică, 
adesea cu neînchipuit de multă 
bunăvoință, cu pasiune chiar, 
timpul lor liber pentru a se în
griji de conducerea secției unui 
club sau de conducerea clubu
rilor sportive universitare. Am 
avut prilejul să cunoaștem și 
să ascultăm opiniile a trei din
tre noii președinți ai acestor 
cluburi : prorectorii Universită
ții Al. I. Cuza (D. Rusu). In
stitutului Politehnic (T, Gol- 
goțiu), Institutului Agronomic 
(Gh. Drugociu). Cu toții ne-au 
lăsat impresia unor oameni 
deciși să dea ponderea cu
venită educației fizice și spor
tului în procesul de formare 
multilaterală a studenților de 
care se ocupă, pentru a face 
din ei elemente utile societă
ții noastre, bine pregătite pen
tru profesia lor, pentru viată.

Acest interes, această dra
goste am întilnit-o la nenu
mărate cadre didactice din 
cetatea universitară a lașu
lui : decanul P. Cercel, ing. 
șef de lucrări Al. Rener, conf. 
dr. C. Crudu, conf. dr. I. Bo- 
ișteanu, dr. H. R6ng și alții.

Acest amalgam de pricepe
re și pasiune, de luciditate 
și voință cuprinde, bineîn

țeles, si aportul antrenorilor, 
cei mai iluștri dintre ei fiind 
..făurarul" de mușchetari, N. 
Pufnei, ca și autorul reviri
mentului spectaculos al echi
pei de -fotbal Politehnica, V. 
Mărdărescu.

Sub îndrumarea lor com
petentă și plină de grijă, stu
dențimea ieșeană pășește pe 
tărîmul vast al sportului prac
ticat fie ca un aliat al sănă
tății si vigoare! lor, fie sub 
imboldul obținerii performan
telor care onorează nu nu
mai marele detașament al 
studentimii, ci întreaga noas
tră mișcare sportivă..

SPICUIRI DIN LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII DE LA MUNCHEN

TORTA OLIMPICA VA TRECE PRIN BUCUREȘTI
Se conturează detaliile de organizare a Jocurilor Olimpice de vară

f' ebra pregătirilor olimpice devine tot mai evidentă. Activul comitetului de 
organizare din capitala bavareză, deocamdată restrîns — dar care va dispune de 

20 000 de persoane în 1972 — începe să finiseze detaliile programului zilnic. La 
această operație, milnchenezii au simțit nevoia firească de a fi asistați și de alții, 
de a utiliza experiența altora și în primul rind a organizațiilor sportive din clteva 
țări mai apropiate. Astfel s-a născut recenta reuniune consultativă de la Milnchen 
la care au participat, ca invitați, reprezentanți ai comitetelor olimpice naționale 
din Anglia, Austria. Elveția, Franța, R.D.G., R.F.G., Italia. Iugoslavia, România și 
Ungaria. Ambasadorii forului nostru olimpic la această întrunire au fost secretarul 
general al C.O.R. — Angliei Vrabie, și secretarul general adjunct, Ion Păun.

După cum era firesc, atenția participanților a fost solicitată in primul rînd 
de problemele organizatorice referitoare la satul olimpic, transportul concurenților, 
diversele ceremonii, tabăra de tineret etc. Propunerile și observațiile celor pre- 
zenți au completat fericit intențiile primare ale organizatorilor. Delegația română 
s-a distins prin intervenții apreciate pentru utilitatea și fermitatea lor.

MENIUL BUCĂTĂRIILOR

DIN SATUL OLIMPIC

Pentru a satisface curiozi
tatea cititorilor noștri, vom 
spicui din mulțimea de pro
bleme abordate pe cele de 
interes mai general. In sa
tul olimpic, în care s-au re
zervat 7300 de camere pen
tru bărbați și 1420 de ca
mere pentru femei, sportivii 
vor locui cîte doi într-o o- 
daie, pe cînd fetelor — îm
potriva sensului lexical — 
li se oferă... garsoniere ! Re
pudiind falsa pudoare, orga
nizatorii ar fi vru* să evite 
separația prin tradiționalul 
gard între locuințele fetelor 
și cele ale băieților, dar pe
dagogii au impus totuși ne
cesitatea unei demarcații re
zonabile. Locuitorii satului o- 
limpic, ieșiți de sub cele 748 
de dușuri sau din cele 90 
de camere pentru masaj, vor 
grăbi spre cele trei mari săli 
de restaurant, cu aproxima
tiv 2700 de locuri la mese, 
unde vor primi la alegere, 
dintr-un meniu standardizat 
Pe zece zile — 3 feluri de 
mîncare cu carne de vită, 
alte trei cu carne de pa
săre, preparate speciale cu 
carne de porc și firește di
verse garnituri.

MINIGOLF Șl

ELICOPTERE PE PELUZĂ

Pentru deconectare, olimpi
cii vor avea la dispoziție în 
cadrul unui club : un cine
matograf, o sală de dans, 6 
televizoare, o încăpere pen
tru tenis de masă, o sală de 
audiții muzicale și o disco
tecă, un teren de minigolf, 
trei mici bazine acoperite, un 
ecran pe care vor apare re
zultatele sportive etc. Pen
tru cei bolnavi, centrul me
dical cuprinde un staționar 
cu 25 de paturi, servicii me
dicale pe diferite speciali
tăți, o secție de stomatologie, 
saune, săli de masaj, de fi
zioterapie, de gimnastică me-

în meciul cu reprezentanții Bulgariei

ROMÂNII ÎNVINGĂTORI Șl LA FLORETĂ 

SABIE (12-4)(14-2) Șl LA
tn sala Floreasca II a continuat 

tntilnlrea dintre tinerii scrlmeri 
români șl bulgari cu concursul 
pe echipe, la floretă băieți șl sa
bie.

Floretiștil României, în formația 
Ursovici, Helm, Dinu și Hetz, au 
terminat în avantaj categoric : 
14—2. Reprezentanții noștri au 
condus cu 4—0, 8—0 și 10—2, man
șa a 3-a fiind de fapt singura în 
care trăgătorii oaspeți au atacat 
mai curajos. Au realizat Ursovici 
și Hetz — cîte 4 v, Dinu șl Helm 
— cîte 3 v. Pentru bulgari au 
punctat Nicolov și Todorov.

In celelalte meciuri au fost 
înregistrate rezultatele : România 
A—România B 12—4. București— 
Bulgaria 11—5, România A—Bucu
rești 12—4, Romania B — Bul
garia 10—6, România B — Bucu
rești 12—4. Clasament : 1. Româ
nia A, 2. România B, 3. Bucu
rești, 4. Bulgaria.

La sabie, disputa a fost ceva

la ur- 
scăpa 

_______ ____ final : 
Victoriile se datoresc iul 

Pop (4), Vlad și Mocanu (cîte 3) 
șl Marin (2). Pentru bulgari — 
Dudekov (3) și Hristov.

Iată și celelalte rezultate din 
proba de sabie : România A 
România B 12-4, București — 
Bulgaria 9—7. Romania B — Bul
garia 10—6, România A — Bucu
rești 9—7. România B — Bucu
rești 5—11 (!). Clasament :
Romania A, 2. București,
România B, 4. Bulgaria.

Duminică sint programate ul
timele două probe pe echipe, 
floretă fete și spadă. Așteptăm 
din partea fetelor mal ales, o 
comportare bună, care sâ con
firme rezultatele de la individua
le. Primul meci va începe la

Tiberiu STAMA

TINERII JUCĂTORI

ROMÂNI CONDUC

IN FAȚA CELOR MAGHIARI
mal echilibrată, deși pină 
mă succesul n-a putut 
trăgătorilor români. Scor 
12—4. — ——

i.
3.

CONCURS INAUGURAL
cat T. Ciulit (Steaua). Gh. Si- 
corschi (Dinamo) — la seniori, 
I. Codreanu (Steaua) șl Ana Buțu 
(Olimpia) — la juniori.

Rezultate, armă, cu aer compri
mat 4o focuri, poziția în picioare, 
distanța 10 m : seniori : 1. T. 
CIULU 374 (97 p la ultima de
cadă), 2. Gh. Sicorsehi 374 p (91), 
3. D. Vidrașcu (Dinamo) 371 p : 
senioare : i. — ■ — 
CU-LUJERU 
(I.E.F.S.) 363 
(I.E.F.S.) 360 
CODREANU ... 
367 p, 3. .Anca luga (Dinamo) 366 p. 

Azi. în aceeași sală, de la 
ora 9. se va disputa proba 
de pistol cu aer comprimat. 
(T.R.)

Tir de... cameră am putea 
numi acest prim concurs al a- 
nului, care a început ieri la sala 
de scrimă de sub tribuna cen
trală a stadionului Republicii. 
Antrenorul V. Manciu a amena
jat aici un mini-poUgon cu șase 
linii de tragere, creind posibi
lități destul de bune de con
curs celor 36 de țintași. care 
s-au prezentat la acest trial pen
tru completarea loturilor de tră
gători cu arme cu aer compri
mat, în vederea europenelor de 
sală ce vor avea loc în. mar
tie, în Cehoslovacia. în această 
primă zi s-a comportat foarte 
bine dinamovista Ioana Șerbănes- 
cu-Lujeru, care anul trecut a fost 
încă junioară, iar acum a ob
ținut uri rezultat valoros 373 p 
din 400 posibile,, cifră apropiată 
de recordul țării la senioare. Din
tre ceilalți trăgători s-au remar-

_ll (jjinaiiiu) j(1 p » 
IOANA ȘERBANES- 
373 p. 2. Edda Baia 
p. 3. Magda Borcea 
p ; juniori : 1. I.

368 p, 2. Ana Buțu

T

dicală. Este de remarcat fap
tul că în incinta complexului 
olimpic nu vor avea acces ae
rian decît elicopterele sani
tare. Cei 150 de medici puși 
la dispoziția sportivilor vor a- 
vea și misiunea puțin mai

sportivii vor călători cu 8 li
nii de autobuze și una de 
troleibuze. Un parcaj subte
ran este prevăzut pentru 2700 
de vehicule. în sfîrșit, se a- 
nunță că fiecare locuitor al 
Satului olimpic va putea păs-

INVITAȚIE

Conformtndu-se 
regulilor Comite
tului Internațio
nal Olimpic, Co
mitetul de orga
nizare a Jocuri
lor celei de a 
XX~a Olimpiade 
a adresat Comite
tului Olimpic Ro
mân invitația de 
a participa la în
trecerile și cere
moniile care vor 
avea loc la 
Milnchen între 26 
august și 10 sep
tembrie 1972. In
vitația oficială 
a fost lumina
tă reprezentanți
lor C.O.R. aflați 
in capitala ba
vareză.

OFICIALĂ

olimpic (3000 de locuri), pen
tru studenți (1947—52) — în. 
imediata apropiere a satului 
(500 de locuri) si pentru ti
neri (o tabără restrânsă) la 
Kiel. în programul acestor ta
bere o treime din timp este 
afectată urmăririi competiți
ilor. altă treime — activită
ților din incinta taberei (prin
tre care seri folclorice, de
monstrarea sporturilor națio* 
nale, practicarea planorismu
lui, schiului nautic, călăriei) 
și utima treime — excursi
ilor și vizitelor în împrejuri
mile Munchenului.

Ultima problemă luată în 
discuție a fost aceea a tra
seului flăcării olimpice. La 
consfătuire au fost prezenți 
reprezentanți ai C.N.O. din 
Austria. Grecia, Iugoslavia, 
România, Turcia și Ungaria. 
Din discuțiile preliminarii a 
reieșit că purtătorii torței o- 
limpice vor străbate și Româ
nia, vor trece prin București 
și vor preda ștafeta la fron
tiera cu Iugoslavia. Repre
zentantul iugoslav a mențio
nat intenția de a organiza so
sirea flăcării la Belgrad în 
cursul serii, pentru a o pu
tea încadra, pe stadionul cen
tral al orașului, într-o mare 
manifestație sportivă în noc
turnă.

Cu cît ne apropiem mai 
mulț de data de desfășurare 
a Jocurilor celei de a XX-a 
Olimpiade, detaliile progra
mului se conturează tot mai 
mult.

I 
Vidor BANCIULESCU

CITIUS <?2P

FOTBAL : Terenul II din 
Parcul sportiv Dinamo, de la 
ora 10, echipa cadeților din 
șos. Ștefan cel Mare — „Tine
retul" — lntilnește echipa de 
juniori a clubului dinamovist.

TENIS : Sala Steaua (Calea 
Plevnei nr. 114), de la ora a ■ 
„Cupa Unirii" — turneu Indi
vidual.

TIR : Sala de
Republicii de la ora 9 : con
curs trial pentru formarea lo
tului republican Ia arme cu 
aer comprimat.

SCRIMA : Sala Floreasca II 
de ta ®rel. 3 șl 17 : România 
— 'BCJ;a-v. (tineret) — echipe.

la Stadionul

arwi

delicată de a efectua contro
lul sexului Ia toate partici
pantele și controlul antido
ping la primii trei clasați în 
fiecare probă olimpică (plus 
cîțiva sportivi trași la sorți).

NU PLĂTIȚI BILETUL

PĂSTRAȚI PROSOPUL!

Pentru comunicațiile lor 
cu exteriorul, sportivii vor a- 
vea la îndemînă 190 de li
nii telefonice, iar atunci cînd 
ies în oraș se bucură de gra
tuitate la toate mijloacele de 
transport în comun dinMun- 
chen. Din incinta complexu
lui olimpic, spre locurile de 
antrenament și de Concurs,

PROGRAMUL DEFINITIV AL J.O.

HUNEDOARA, 23 (prin te
lefon de la corespondentul 
nostru). Sîmbătă la prînz. în 
sala Constructorul din loca
litate, au început întrecerile 
de tenis <‘ 
amicale 
tele de 
mâniei < 
citirile se 
sistemul Cupei Galea, 
cipă cîte 3 echipe formate din 
2 jucători. Iată loturile re
prezentativelor: România I — 
Dan Hărădău, Traian Marcu, 
România II 
Gabriel Neacșu, România III 
— Toma Oviei, Viorel Soti- 
riu. Ungaria I: î. Benjdk,B. 
Taroczi, Ungaria ÎI — D. 
Lașzlo, I. Meszaroș. Ungaria 
III — F. Birkas, L. Sziraki.

In prima zi s-au Jntîinit 
echipele reprezentative numă
rul 3 ale celor două țări. Iată 
rezultatele la simplu: Ovici— 
Sziraki 6—0. 6—1, Sotiriu— 
Birkas 6—1. 6—2, dublu: Ci
vici. Sotiriu—Sziraki, Mesza* 
ros 6—3. 6—2. Rezultat: 3—0 
în favoarea echipei noastre, 
în continuare s-au disputat 
întrecerile dintre reprezenta
tivele numărul 1: Marcu— 
Benyik 9—11, 8—6, 6—2. Hă- 
rădă#—Taroczi 6—3, 6—8, 7— 
5, Intîlnirile continuă dumi
nică.

din cadrul întîlnirii 
dintre selecționa- 
tineret ale 

și Ungariei.
• desfășoară

Ro-
Me- 

după 
Parti-

Dan Nemeș,

Voicu ALBU

VOLEI
Competiția de la Piatra Neamț

PIATRA NEAMȚ, 23 (prin 
telefon) In frumoasa sală Cea
hlăul au continuat întrecerile 
din cadrul „Cupei Semicente
narului", la care participă 
cinci echipe feminine de vo
lei din prima categorie a ță
rii. In etapa a treia s-au în- 
tîlnit formațiile ~
rul, I.E.F.S. — 
prima partidă 
de la C.P.B. au 
123 minute de joc, cu 3—2 
(—12, 12, —10, 12, 9) de ju
cătoarele constănțence, însă 
jocul nu s-a ridicat la o va
loare tehnică deosebită. Au 
arbitrat bine Mihai Neamțu 
și Mihai Bițan.

Un joc foarte disputat au

C.P.B. — Fa- 
Medicina. In 
voleibalistele 
dispus, după

oferit I.E.F.S. și Medicina 
Mai bine orientate în atac și 
cu un blocaj agresiv, studen
tele de la I.E.F.S. au cîștigat 
cu 3—0 (10, 4, 10). Cel mai 
frumos set a fost al treilea, 
în care Medicina a condus cu 
5—0 și 10—4, dar nu a mai 
putut rezista atacurilor adver
se cedînd punct după punct 
și setul. De la învingătoare 
am remarcat pe Nodea, Ma
rinescu, Ghiță, iar de la în
vinse pe Gabriela Popa și 
Eva Klein. Foarte bun arbi
trajul cuplului Mihai Furdu 
și Mihai Neamțu.

Turneul continuă.
C. NEMȚEANU - 
coresp, principal

(august — septembrie 1972)
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tra ca amintire (fără să fie 
nevoie de alte sisteme) cîte 
un prosop cu emblema olim
pică

TESTUL TRASEELOR 

OLIMPICE

Federațiile internaționale 
(mai puțin cele de fotbal și 
de box) își vor ține congre
sele în timpul jocurilor. Toa
te vor avea Ioc la Milnchen, 
cu excepția congresului hand
baliștilor care se vor reuni 
la Niirnborg. Programul de 
desfășurare a întrecerilor o- 
limpice este definitivat, cu 
excepția datei finale pentru 
locul 3 la fotbal. Miinchene- 
zii anunță că tiu vor orga
niza. jocuri sau săptămîni 
preolimpice polisportive, ci 
doar competiții la diferite 
sporturi menite să testeze 
locurile de concurs. De pe 
acum sînt cunoscute intenți
ile la cîteva sporturi : atle
tism — 4—5 septembrie 1971 
(maraton și marș la 10—11 
septembrie 1971) ; călărie — 
23—2G septembrie 1971 ; ca
notaj și slalom nautic — au
gust 1971 ; pentatlon modern 
— august sau septembrie 
1971; lupte — în 1972 ; fot
bal — in primăvara 1972 ; 
judo —• septembrie 1971 (cam
pionatele mondiale) ; ciclism 
(șosea) — iulie sau august 
1971 (pe traseul olimpic) ; 
scrimă — 7 august 1971.

La congresul științific or
ganizat în timpul jocurilor 
(21—25 august 1972), avînd 
drept temă „Sportul în lumea 
noastră, șansele și probleme
le sale", au fost solicitați să 
participe, ca referenti la sec
ția pedagogie-psihologie și 
doi specialiști români. De a- 
semenea. în cadrul progra
mului cultural, a fost invitat 
să dea spectacole ansamblul 
„Rapsodia română".

CIULEANDRA Șl OINĂ ÎN 

TABĂRA DE TINERET

Printre activitățile extra- 
olimpice, dar strîns legate de 
jocuri, trebuie să menționăm 
taberele de tineret pentru a- 
dolescenți (născuți în 1952— 
1955) — la 3,5 km de satul

• Membrii comisiei sportive 
a Comitetului de organizare de 
la Milnchen au votat cu mare 
majoritate introducerea în 
program, ca sporturi demon
strative, a schiului nautic și a 
badmlntonulul.
• După ce primăria din 

NUrnberg a renunțat la con
struirea noii hale de sport, 
s-a restructurat programul 
preliminariilor turneului de 
handbal, care vor avea loc in 
orașele : Augsburg, Giippin- 
gen, BGblingen și (ca ultim 
venit) Ulm.
• în tabăra de tineret, care 

va funcționa la MUnchen în 
timpul jocurilor, vor locui ti
neri între 17 și 25 de uni. Ua 
dispoziția lor s-au pus 40 000 
de bilete. Organizațiile de ti
neret din lume au trimis, pină 
acum, cercrj pentru 70 OOi) de 
Jocuri și 455 000 de bilete !

e Federația internațională 
de specialitate anunță ținerea 
la Milnchen. cu ocazia jocu
rilor. as unul concurs demon
strativ de orientare turistici, 
sub conducerea suedezului 
Bengtsson. O probă specială va 
fi rezervată presei străine.

QSALTIUS^
• La săptămina preolimpivă 

de Ia Sapporo (7—14 februarie 
1971) vor lua startul 239 spor
tivi din 22 de țări. Reprezenta
tiva cea mai numeroasă se 
anunță cea din Norvegia (41 
membri). Printre celelalte țări 
participante : U.R.S.S., R.D.O., 
Cehoslovacia, R.F.G., R.P.D. 
Coreeană, Italia, Elveția etc. 
Franța va fi prezentă cu 11 
sportivi și un oficial. Austria 
a anunțat 11 membri ai fede
rației de schi Si 5 de la să
niuțe.

e Pină la .jocurile de iarnă 
mai sint — în ciuda evidenței 
calendaristice — doar patru 
luni de gheață : februarie,
martie și decembrie 1971. ia
nuarie 1972. Sportivii care fo
losesc gheața, trebuie să se 
grăbească !
• Flacăra olimpică care va 

arde în timpul Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sapporo 
va pleca pe calea aerului de la 
Atena la 28 decembrie. 1971. 
Ea va ajunge la Sapporo in 
ziua de 1 ianuarie 1972. Aceas
tă informație a fost dată ofi
cial publicității de comitetul 
de organizare a J.O. da iarnă 
de la Sapporo.

WFORTIUS

MEDICII FRANCEZI INVESTIGHEAZĂ LA VIȚEL
Un schimb de experiență colegial

Bătălia pentru laurii olim
pici ai anului 1972 este 
în plină desfășurare, deși 

primul start oficial se va da 
peste aproape 600 de zile. Lup
ta se duce acerb, deocamdată 
pe planul teoretic, al rețetelor 
de pregătire, dar conținutul ei 
este prin excelență sportiv. Oa
menii științei, angrenați în a- 
ceastă vastă acțiune, fac un 
schimb larg de opinii și de 
experiență, animați cu toții de 
ideea generoasă ca efortul lor 
să slujească sportului mondial.

Am avut, recent, prilejul să 
particip la un scurt stagiu în 
Franța, discutînd cu distinșii 
mei colegi din această țară cl- 
teva probleme legate de pregă
tirea loturilor olimpice : asis
tenta medicală a sportivilor de 
performanță si cea științifică 
necesară antrenamentului, am
bele plasate — bineînțeles — 
în contextul unei evoluții cit 
mai bune la marile întreceri 
de la Sapporo și Milnchen.
DRUMUL RECORDURI

LOR TRECE PRIN LABO
RATOR

Din vizitele pe care te-am 
făcut, din discuțiile purtate și 
din activitatea practică desfă
șurată in comun cu specialiștii 
francezi, ni s-a confirmat încă 
o dată punctul de vedere că 
investigația periodică a sporti
vilor Cruntași este, la această o- 
ră, absolut indispensabilă și că 
fără ea orice program de an

trenament, orlcit de bine ar fi 
alcătuit, nu se poate sustrage 
empirismului.

Medicii sportivi din Franța 
acordă cu precădere atenție 
explorărilor cardio-vasculare, 
biochimice și neuromusculare. 
tn acest sens, există o foarte 
strlnsă colaborare cu Comitetul 
olimpic, care-i programează pe 
sportivi la controlul medical, 
studiază rezultatele primite, 
transmite medicilor de loturi 
recomandările făcute, pentru a 
se corela — in spiritul unei 
stricte individualizări — cu 
programul de pregătire al fie
cărui candidat olimpic.

Investigațiile complexe ' în 
condiții de efort specific sînt 
efectuate numai în scop de cer
cetare, utilizarea de rutină 
considerîndu-se greoaie, dacă 
nu chiar nocivă pentru buna 
desfășurare a procesului de an
trenament

STAȚIUNEA VIȚEL — CAR- 
‘ TIERUL GENERAL AL

OLIMPICILOR FRANCEZI

Comitetul olimpic francez a 
stabilit drept loc de pregătire 
a loturilor sale stațiunea Vitei, 
faimoasă pentru condițiile ei 
climaterice și pentru apele mi
nerale de aici.

Toți olimpicii francezi vor 
efectua la Vitei stagii de 2—4 
săptămîni, prilej cu care vor 
putea fi testați în condiții iden
tice de viată și de efort. Cu 
3—4 luni înaintea J.O. de la

Milnchen se preconizează re
unirea întregii delegații la 
Vitei.

CE TREBUIE SĂ MANIN-
CE SPORTIVII

In cadrul schimbului nostru 
de experiență, o atenție deose
bită a fost acordată alimenta
ției sportive. Specialiștii fran
cezi au extins sfera acestei 
probleme, îmbogățind-o în mod 
considerabil, diversifieînd-o.

Se vorbește tot mai mult des
pre alimentația de recuperare 
după diferite traumatisme, re
gimul dietetic devenind un aliat 
de preț al repausului, tratamen
tului fizio-hidro-balnear, medi- 
cației antiinflamatorii si celei 
tonice.

Pentru refacerea după efort 
se utilizează cu precădere o 
rație alimentară alcalină (bo
gată în sucuri, fructe și legu
me). complexe vitaminice con- 
tinînd minerale, asociate cu 
mijloace hidro-balneo-teraplcei 
masaj și automasa), 'diverse 
produse chimice (Sargenor, a- 
minoaclzi, relaxante musculare), 
evitîndu-se însă total hormonii.

Mă simt dator să subliniez, 
în încheiere, modul cordial, co
legial și prietenesc în care s-a 
desfășurat vizita mea, ca și 
caracterul creator, util și sin
cer al acestui schimb de expe
riență.

dr. IOAN DRĂGAN 
medic primar, directorul Centrului 

de medicină sportivă

• Potrivit ziarului parizian 
,-,l’Equlpe“, Iranul a găsit o 
modalitate originală de a sus
ține pregătirile olimpice. In
dustria tutunului a făcut do
nații lunare care s-au ridicat, 
în cursul anului 1970, lâ 920 000 
de franci francezi.
• Comitetul olimpic elvețian 

s impus federațiilor sportive 
să comunice ferm condițiile de 
selecție pentru J.O. 1972 cu îs 
luni înainte de Jocurile de 
vară și eu 12 luni înaintea ce
lor de iarnă.
• tn Austria a luat .-ecent 

ființă federația de pentatlon 
modern și blatlon. Interesele 
acestor două sporturi erau 
pînă acum reprezentate de o 
comisie a comitetului olimpic 
austriac.
• 140 de sportivi (cu 40 mal 

puțini decît la Mexico) vor 
reprezenta Australia la J. O. 
1972. în aprilie 1971. la Mel
bourne, comitetul olimpic na
țional va stabili mărimea lo
turilor pentru fiecare sport tn 
parte.

« Comitetul olimpie francez 
susține o acțiune numită „Jetix 
de France" care ar urma să 
angreneze un milion de șco
lari, în vîrstă de 13—17 ani, in 
practicarea a 28 discipline 
sportive. în așa fel îneît, prin 
probe eliminatorii succesive, 
3 Ooo să-și dispute finalele în 
Ziua de 14 iulie 1971. Preșe
dintele comitetului. Beaumont, 
a ținut să precizeze că nu este 
atît vorba de recrutarea unor 
sportivi de elită, cît de posi
bilitatea de a face pe tineri 
să cunoască valoarea etică a 
sportului.

Iată proiectul vasului In care 
va arde flacăra olimpică la 
Sapporo tn 1972. Conturul ~ 
care dd impresia de dinamism 
asimetrie — a fost realizat de 
celebrul desenator japonez 
Munemichi Yanagi.



Cum a fost bbflnută șansa descalificare in Semifinalele C. C. E.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA AU ȘTIUT 
SĂ REZISTE PRESINGULUI SUEDEZ

STOCKHOLM, 23 (prin tele
fon de k> trimisul nostru spe
cial).

„Dacă la Eriksdalhallen nu 
eîștigăm cu 6 goluri diferen
ță — nu avem șanse prea 
mari de calificare!“ — de
clara ziariștilor, în preziua 
meciului cu Steaua, antreno
rul echipei campioane a Sue
diei .— Hellas Stockholm — 
Cunoscutul Boland Mattson. 
Așadar. în acest mod — ab
solut realist și după părerea 
noastră — aprecia reputatul 
tehnician capacitatea forma
ției sale de a trece cu bine 
prin dificilul examen al sfer
turilor de finală ale C.C.E. 
La un moment dat, șansele 
suedezilor —. în' mod normal 
nu prea mari — au prins să 
sporească. Mai precis, atunci 
cind s-a știut că handbaliștii 
români, în loc să doarmă joi 
seara liniștiți în camerele lor 
de la hotelul Malmen. își con
sumai nervii ’ îritr-o agasantă 
așteptare prin sălile du tran
zit sau palpitînd la decelă
rile și aterizările repetate 
printr-o ceată deasă ce se 
înverșuna să nu le dea voie 
să ajungă în timp util la 
Stockholm.

Am. înțeles. mai bine. însă 
pe ce mizau handbaliștii de 
la Hellas, în această situație, 
după primele minute ale .par
tidei , (încheiată' — așa cum 
am anunțat în numărul de

ieri' — cu 12—11: pentru sue
dezi), cînd scorul se menți
nea egal, dar ei nu se im
pacientau și încercau în con
tinuare, prin atacuri foarte 
lungi, să macine încă din>a- 
părare forțele fizice ale e- 
chipei Steaua și . să întețeas
că — prin, presiunea ce o 
exercitau la poarta lui Ditică 
— starea de ' surescitare a 
bucureștenilor. Nu a .fost de 
loc rea această .idee tactică 
și ea a dat roade nesperat 
de bune, deoarece la repri
ză ei realizaseră... jumătate 
din ceea ce-și piiopuSese. an
trenorul lor.

La reluarea „ostilităților11, 
lucrurile, s-au, schimbat însă. 
Intuind că pot rața califi
carea dacă, nu reușesc să 'se 
mobilizeze (măcar 10. minu
te !)' pentru a realiza egala- 
reajși, apoi. pe. acest fond să 
împingă .starea de nervozitate 
în " tabăra cealaltă, jucătorii 
de la Steaua au înviat din 
propria lor oboseală. Ei și-au 
surprins adversarii', prin vi
talitatea cu care au reluat 
partida. Dezlănțuiți, bucureș- 
tenii au atacat rapid, schim- 
bînd ritmul jocului și, prin 
aceasta, să termine Iu un 
scor strins. Dentru a-și păs
tra șansa de calificare. In 
apărare, steliștii au reușit 
prin’, omogenitate și mobili
tate să „închidă11 semicercul, 
să stopeze acțiunile celor trei 
pivoți. Astfel a dost ; posibil

ca după ce Hellas a cîștigat 
prima repriză cu 7—4, Steaua 
să obțină în cea de a doua 
un scor favorabil ; 7—5 !

Avantajul cu care Hellas 
a cucerit victoria la Stock
holm este foarte fragil. Pre- 
zentîndu-s» la 4 februarie în 
sala Floreasca din Capitală 
doar cu un punct avans, sue
dezii — așa cum bine preve
dea antrenorul Roland Matt
son — nu pot, în mod nor
mal, emite pretenții la cali
ficare.

Este, clar — pentru toți cei 
ce cunosc și urmăresc hand
balul — că, deși învinsă la 
Stockholm, Steaua a cucerit 
în meciul de vineri seara de 
la Eriksdalhallen serioase op
țiuni pentru calificarea în se
mifinalele Cupei campionilor 
europeni. Jucînd la valoarea 
lor reală, Gruia. Gațu și co
legii lor pot ușor depăși pe 
campioana Suediei." Este, de 
fapt,\ ceea ce așteptăm cu 
toții.

Călin ANTONESCU

ECHIPAJELE ITALIEI DOMINĂ

MONDIALELE DE BOB 2 PERSOANE
Panțuru - Zangor pe locul 6 după două manșe

CERVINIA, 23 (prin tele
fon).

Așa cum era de așteptat, 
după coborîrile efectuate în 
cadrul antrenamentelor, echi
pajele italiene conduse de 
Gaspari și Vicario au confir
mat forma bună in care află 
la bob 2 persoane, situîndu-se 
pe primele două locuri după 
desfășurarea manșelor 1 și 2 
ale campionatelor mondiale. 
Plecat primul din start (după 
cele 11 coborîri-pilot), echipa
jul Vicario-Del Fabro a fost 
înregistrat cu 1:11,83. Deși 
recordul pistei aparține tot

acestei formații cu 1:10,95 
(obținut cu cîteva zile în ur
mă la un antrenament ofi
cial), timpul de 1:11,83 este 
bun dacă ținem seama că ju
riul internațional a liotărît, 
în urma gravului accident de 
joi, ca pe tot timpul dispu
tării campionatelor mondiale, 
Pe anumite linii drepte să fie 
așternut un strat de zăpadă 
de 2—3 cm. in scopul micșo
rării vitezei și creării unei 
stări psihologice favorabile in 
mijlocul concurcnților.

Echipajul nostru PAN- 
ȚURU-ZANGOR a plecat

POLITEHNICA BUCUREȘTI 

PIERDE CATEGORIC ÎN

FAȚA RAPIDULUI: 72-88!
București, 23 ianuarie, ora 0,46. Start în Raliul Monte Carlo. Pe linia de plecare, echipajul 

italian: ■ Leo Pittoni — Bepi Zenchetti, care rept ezintă revista milaneză „II Pilota"
Fotografie de Dragoș NEAGU

al treilea din start, ocu- 
pînd locul șase cu 1:12,20, 
din cauza unei ușoare de
rapări.

Timpi buni în această man
șă au realizat boburile con
duse de Gaspari — 1:11,66, 
Candrian 1:11,90 și, în mod 
surprinzătof, austriacul Gru
ber — 1:12,06, Vest-germanul 
Zimmerer și elvețianul Vicki, 
principalii pretendențl la ti
tlu in afara celor menționați 
maj sus. au obținut 1:12,01 
și respectiv 1:12,22.

Manșa secundă a fost mai 
rapidă și doar cinci echipaje, 
printre care și cel românesc, 
au fost cronometrate sub 1:12 
și anume cele pilotate de 
Gaspari — 1:11,11. Vicario — 
1:11,15, Gruber — 1:11,32,
Zimmerer — 1:11,69 și Pan
țuru — 1:11,81. I-au urmat 
elvețienii Candrian — 1:12,06 
și Vicki — 1:12,14.

CLASAMENT după două 
manșe: 1. ITALIA I (Gas- 
pari-Armano) 2:22,80; 2. Ita
lia II (Vicario-Del Fabro) 
2:22,98; 3. Austria I (Gruber- 
Oberhauser) 2:23,38; 4. R.F.G. 
I (Zimmerer - Utschneider)

2:23,70; 5. Elveția II (Can- 
drian-Seharer) 2:23,96; 6. RO
MANIA (Panțuru _ Zangor) 
2:24,01; 7. Elveția I (Vicki- 
Schenker) 2:24,36; 8. Canada I 
(Storey-Holtley) 2:25,62; 9.
R.F.G. II (Probst-Quik) 2:25,63; 
10 Franța I (Parisot-Morda) 
2:25,86.

Echipajul Franța II (pilot 
Boty) s-a răsturnat în man
șa pilot și nu a mai putui 
lua startul în cursa pentru 
campionatele mondiale. iar 
echipajul S.U.A. I (pilot Shef
field) a greșit atît de grav în 
prima manșă, (fără a se răs
turna), Incit nu a mai luat’ 
startul în cea de a doua. 
Astfel că au rămas în concura 
19 echipaje care își vor dispu
ta duminică manșele 3 șj 4 
ale „mondialelor11. Dacă pen
tru primele trei locuri situația 
pare destul de clară, pentru 
pozițiile 4—7 întrecerea de 
duminică este decisivă. Echi
pajul român va pleca cu nu
merele de start 1® și 8.

Hariton PAȘOVSCHI
antrenor

SMRTACHIAOA DE IARNA A ARMATELOR PRIETENE

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
PERTURBAT DE LIPSA ZĂPEZII

{Urmare din pag. I)

pe rînd ambele formații. Calm 
și imperturbabil, în afara stă
rii de tensiune ridicată din 
teren. Alin Savu a puneiat 
în cîteva ‘rînduri decisiv re- 
dresînd moralul echipei sale 
care s-a impus în final (69— 
66). Cu această victorie ,.5”-ul 
militar reintră în disputa pen
tru medalii.
ȘI A FOST ZIUA A DOUA-

...cu meciuri — în prima 
parte a programului — fără 
sare si piper, desfășurată du
pă obișnuitul calapod al în- 
tîlnirilor opunînd formații d* 
valori mult distincte. Dinamo 
și-a testat potentele înaintea 
jocului decisiv cu Politehnica 
București adăugind zestrei sa
le o victorie la scor : 94—69 
(48—31) cu Poli Cluj. Steaua, 
dezlănțuită a obținut o di
ferență aproape asemănătoare: 
90—69 (53—38) — în fața Po
litehnicii Brașov în ciuda ce
lor 27 de puncte înscrise de 
Dikay. în fine, toate stră
daniile baschetbalistiT.or lo

calnici nu s-au tradus decit 
-,pr intr-o în'frîngere onorabilă- 
,.U-1 Timișoara a învins pe 
Farul cu 77—69 (35—38) mai 
ales prin eforturile rezerve
lor sale.

Constănțenii au condus mi
nute in șir. dar au trebuit 
să depună armele în fața u- 
nei echipe superioare tehnic 
Si mai bine orientată tactic.
CLUJENII NU POT CTȘ- 
TIGA TN FAȚA I.E.F.S.-ULUI

Spre deosebire de meciul din 
seara anterioară, cvintetul 
I.E.F.S.-ului a luptat, cu ela
nul și ambitia-i cunoscute, din 
primul și nină în ultimul mi
nut, recoltînd o victorie pre
țioasă. Tînărul Dumitru a li- 
nut mult să demonstreze con
cetățenilor săi creșterea valo
rică reușind multe acțiuni de 
efect. Ioneci, mai activ ca de 
obicei, a punctat în momente 
decisive, și. împreună cu An
tonescu. neobosit dirijor în 
ofensivă și în defensivă" au 
dus formația bucureșteană

spre o victorie clară : 
66—57 (34—31). în absența lu! 
Ruhring, Universitatea nu s-a 
putut descurca în fața unei 
apărări agresive care l-a ani
hilat foarte bine Pe Demian. 
Doar Zdrenghea a- reușit cîte
va lucruri bune pe întreg par
cursul meciului, dar talentatul 
baschetbalist de la „U.11 a fost 
insuficient ajutat de coechipieri, 
mai ales în final. Și. astfel, 
pentru a doua oară in acest 
campionat, clujenii pierd in 
fața unei echipe care nu le 
este superioară."

Cu 15 ore înaintea derbvului 
cu ,Dinamo. Politehnica Bucu
rești a . primit o adevărată 
lecție de baschet din partea 
Rapidului. In. ciuda celor 35 de 
puncte .înscrise de Popa, fero
viarii au jucat magistral și 
au cîștigat eu 88—72 (44—41). 
Intr-un alt. meci nu mai puțin 
spectaculos. în : care balanța 
victoriei a înclinat de partea 
ambelor echipe. I.C.H.F. a dis
pus de Politehnica Galați cu 
76—72 (39—37). Amănunte în.
ziarul de mi ine.

REZULTATE
I.E.F.S. — Universitatea Cluj 

66—57. Steaua — Politehnica 
Brașov 90—69, Universitatea 

Timișoara — Farul 77—69. Di
namo București — Politehnica 
Cluj 94—69. Politehnica Bucu
rești — Rapid 72—88. I.C.HiF. 
— Politehnica Galați 76—72.

CLASAMENT r
1. Dinamo 40 p. 2. Steaua 

36 p. 3. Poli. Buc. 35 p. 4. ,.U” 
Timișoara 35 p. 5. Rapid 34 p. 
6. „U“ Cluj 32 p. 7. I.C.H.F. 
32 p, 8. Poli. Galati 30 p. 9. 
I.E.F.S. 29 p. 10. Poli." Cluj 25 
p. 11. Poli. Brașov 24 p. 12. 
Farul 23 p.

PROGRAMUL DE AZI
Universitatea. Timișoara — 

Politehnica Cluj. Dinamo — 
Politehnica București. Universi
tatea Cluj — Steaua. Rapid — 
I.C.H.F.. Politehriica ' Galați — 
I.E.F.S.. Politehnica Brașov — 
Farul.

Fotbal „indoor", în turneul pe teren acoperit al echipelor 
test-germane. Aci, portarul Schrage (Borussia Moenchenglad

bach) oprește un șut puternic

CELE MAI BUNE ECHIPE 
DIN ULTIMII 12 ANI

Ultimul număr al revistei 
„FRANCE FOOTBALL1- publică un 
clasament al celor mai bune e- 
chipe europene de fotbal din ul
timii 12 ani.

Clasamentul este alcătuit pe 
baza locurilor ocupate de echi
pele respective în anchetele or
ganizate de aceeași revistă In ul
timii 12 ani. Iată-1 : 1. U.R.S.S., 2. 
Anglia, 3., Ungaria, 4. Italia, 5. 
R.F. a Germaniei, 6. Cehoslova
cia, 7. Iugoslavia, 8. Suedia. 9. 
Spania. 10. Bulgaria. In clasa
ment figurează 25 de echipe. Ro
mânia ocupă locul 17.

Aceeași revistă publică și cla
samentul din ultimii 5 ani : 1. An
glia, 2. R.F. a Germaniei, 3. Ita
lia, 4. U.R.S.S., 5. Ungaria, 6. Sue
dia. In acest clasament, reprezen
tativa României ocupă locul 12.

SCADE NUMĂRUL SPEC
TATORILOR ÎN R.F.G.

La 23 ianuarie, a început retu
rul campionatului vest-german.

Bilanțul sezonului de toamnă arată 
că au fost Înregistrați. în cele 17 
etape, 3 385 000 spectatori, ceea ce 
dă o medie de 20 800 de joc. După 
afirmația federației, cifra ■ este. cea 
mai . scăzută din ultimii: opt ani ; 
în sezonul 1965 66 au asistat 
4 100 000 spectatori (record). De a- 
semenea. scăderi s-au consemnat 
și la capitolul eficacitate : au 
fost însșrise 415 , golurr /(media : 
2.7 de meci) față de 473 (media: 
3.09) În 1969'70. Reputatul golgeter 
Gerd MUller și-a pierdut... tronul: 
el nu ocupă decît Tbclil 7 cit 9 
goluri. Primul loc a revenit lui 
Itippens (Essen). Să" vedelm- ce va 
aduce returul.

MAI STABIL DECTT 
LIRA STERLINĂ

Gordon Banks, la 33 de ani. ră- 
mîne unul dintre cei mal buni 
portari, din lume. El a apărat pîoă 
în prezent buturile naționalei bri
tanice de 62 de or, — 40 de vic
torii. 14 meciuri egale și, 8 in
fringer! — iar în. 27. din aceste 
partide, plasele porții sale, au ră
mas imaculate. De altfel, in An
glia, nu puțini sinț acei specia
liști care au declarat că prezența 
lui Banks la meciul jucat împo
triva echipei R.F. .a .Germaniei,

Raliul onte Carlo

BUCUREȘTI

Ora 0,46 nu-i prea potrivi
tă pentru un spectacol spor
tiv, mai ales cînd el se re
zumă doar la plecarea cîtor- 
va echipaje, într-un raliu. Și 
totuși, cîteva mii de pasio
nați s-au adunat în noaptea 
de 22/23 ianuarie la inter
secția Căii Victoriei cu str. 
C-A. Rosetti pentru a-i vedea 
pe concurenți, pentru a 
vi mașinile pregătite să 
curgă 5.000 de kilometri 
drumurile de iarnă ale 
ropei, în uriașa întrecere a 
celui mai vechi raliu!

Deocamdată, s-a dat star
tul în prima 
TRASEUL DE
TRARE. Pentru cele trei e- 
chipaje care au luat plecarea 
din Capitală, el 
3.387 lan, față de 
totalizează cel mai 
punct' de plecare 
3.632, cel mai lung, 
de plecare Oslo.

Sub lumina reflectoarelor 
televiziunii și cinematografi
ei. care au reținut pe peli
culă acest eveniment ce 
marchează prezența Capitalei 
noastre — după o întrerupere 
de’32 de ani — printre ora
șele de start, la ora fixată 
celei trei mașini au trecut li

pri- 
par- 

pe 
Eu-

încercare : 
CONCEN-

măsoară 
3.219 cît 
scurt, cu 
Atena și 
cu punct

nia de plecare Ia semnalul 
dat de Petre Cristea, concu
rent cu ani în urmă în 
ediții ale acestui raliu și 
ti gaterul lui în 1936.

Au plecat din minut 
minut echipajele: nr. 49 
Pilota" (Leo Pittoni) — 
Zanchetti, (Italia) pe o 
șină Porsche 911 T : nr. 
Ilia Ciubrikov — Kola 1 
brikov (Bulgaria) pe o ma
șină _Alpine Renault și nr.

Jean 
pe o

opt 
ciș-

120 Dino Pizzinato 
Franz (Luxembourg)

Alfa Romeo 1750. 
de mașinile de de- 
echipajele s-au în
spre Pitești pe firul 

autostrăzi, iar de 
Slatina și Craiova 
(după 6 ore și 15 
drum) la Tr. Seve- 

primului control

mașină 
Urmate 
panare, 
dreptat 
viitoarei 
acolo prin 
au ajuns 
minute de 
rin, locul 
orar. Drumul complet dega
jat și în mare parte uscat nu 
a pus nici o problemă con- 
curenților 
prevăzute 
bord. Pe 
mat apoi 
verin — 
țeg — Alba 
unde au sosit. în avans pen
tru a putea lula masa. La ora 
14,07, pe ploaie, echipajul cu

„pontați11 la orele 
în carnetele de 

lumină, ei au ur- 
itinerarul Țr. Se- 

Caransebeș — Ha- 
Iulia — Cluj

la; C.M. din Mexic, ar fi dus cu 
siguranță naționala britanică piuă 
în . fțnala competiției. Mai mult, 
ziariștii englezi., apreciind forma 
excelentă a portarului luj Stoke 
City, scriu că „Banks este mai 
sigur decît Banca națională a An
gliei și mai stabil decît lira ster
lină!«

foarte dificile. Șl totuși, deși fot
balul a atins un nivel calitativ 
superior, el mi se pare prea sofis
ticat din cauza modalităților de 
care face uz actualmente.

JUCĂTORII. Jucătorii de azi se 
îngrijesc mai mult. Profesionismul 
îi obligă să se gîndească. mal se
rios, la ziua de mîine, la familia 
lor. Ti înțeleg, și, recunosc, că eu 
însumi aș proceda, astăzi, exact 
ca ei.ZAMORA DESPRE FOTBA

LUL DE AZI SI DE 
ALTĂDATĂ

Faimosul portar spaniol, Ricar
do Zamora, una din figurile de 
legendă ale fotbalului, a acordat 
un amplu interviu cotidianului 
sportiv ■ AS din Madrid. Cu acest 
prilej, „don Ricardo“ a făcut o 
comparație între fotbalul din epo
ca șa și cel de azi, vizînd toate 
componentele acestui, sport : jucă
tori, arbitri, antrenori, conducă
tori. Iată opiniile fostului „înger 
păzitor*1 al naționalei iberice.

FOTBALUL. Pe vremea mea se 
juca un fotbal mai rudimentar, 
bazat mai mult pe forță și dirze- 
nie. Astăzi. în schimb, se joa?ă 
mai științific, se utilizează tactlei

, lilC'ARDO ZAMORA

ARBITRII. Arbitrajul a fost din- 
totdeauna o „problemă". A fost, 
este și va fi. Arbitrul trebuie să 
judece într-o zecime de secundă 
orice fază de joc. Și nu numai 
atît. Să se și pună de acord cu 
diferiți spectatori așezați comod 
în tribună. Nu putem fi încă des
tul de obiectivi ca să apreciem 
activitatea unui arbitru.

ANTRENORII. Antrenorii au o 
sarcină foarte ingrată și dificilă. 
In capul lor se sparg toate neca
zurile. Foarte adesea, cînd echipa 
merge prost, cel sacrificat este 
antrenorul. I se- reziliază contrac
tul chiar dacă are doar un cin 
de cind se ocupă de echipă, ceea 
ce este puțin pentru a o pune 
pe picioare.

CONDUCĂTORII DE CLUBURI. 
Un conducător de club fotbalistic 
își începe cariera, de obicei, ce
tind umil ajutorul experțllor care 
11 înconjoară — pentru că el nu 
se pricepe. După trei luni, insă, 
își închipuie că știe mai mult decît 
toți ceilalți specialiști șt nu mai 
primește nici un sfat. Ar trebui să 
se organizeze cursuri pentru con
ducători. așa cum se fac pentru 
antrenori.

PORTARII. In ultima parte a 
activității mele sportive se juca 
un fotbal care aducea mult cu 
cel de azi. îmi permiteam să stau 
foarte mult afară din poartă șl 
nu aveam prea mari dificultăți 
,S-a spus, cîndva, . că stăteam si 
Pe scaun... Acum, cu noua tactică 
folosită în marcajul adversarilor, 
trebuie să fii tot timpul atent la 
minge. Altădată, urmăreai, însă, 
cu egală atenție, și mingea și Ju* 
că torul.

la 
de

o-

au

ni-. 49 a luat startul de 
Cluj, urmat la intervale 
un minut de celelalte, 
prin punctul de control 

. rar de la Arad (Î9,01 
19,03) cele trei echipaje
trecut cu bine, ploaia care 
i-a însoțit aproape tot tim
pul nepunîndu-le probleme 
în realizarea mediei orare de 
55 km.

Im ora 21 cele trei echi
paje plecate din București au 
ajuns la punctul de frontie
ră St.amora Moravița, iar ’a 
ora 20,53 (ora locală) la Bel
grad. Sperăm ca și pe restul 
traseului, comun cu al concu- 
rentilor porniți din Atena 
cele trei echipaje care au 
luat startul din București să 
nu aibă dificultăți și să a- 
jungă cu bine la Monte 
Carlo

ZAKOPANE, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Tot răul spre bine, spune o 
vorbă din bătrîni. Ea pare că 
se potrivește de minune (dacă 
am face mai ales haz de ne
caz) cu situația schiorilor par- 
ticipanți la întrecerea din ma
rea stațiune poloneză. Cei 
care au pierdut ziua de an
trenament (planificată vineri), 
din cauza sosirilor 
au avut posibilitatea 
rită organizatorilor - 
pregătească sîmbătă, 
tatea de deschidere 
minată- Totuși, nici 
nouă posibilitate de 
nu a putut fi bine 
cată, deoarece lipsa zăpezii se 
face din ce în ce mai resim
țită și aci. pîrtiile trebuind 
să fie alimentate prin trans
portarea în coșuri sau cami
oane a prețioasei zăpezi, din 
văiugile ferite de ..săgețile lui 
Ra”. Cele mai multe îngrijiri 
le suportă trambulinele de să
rituri. Așadar, soarele ce do
gorește necruțător îi face pe 
multi din cei orezenti aici să 
devină pesimiști. Coborîrea 
care trebuia să se dispute 
luni, de pildă, a fosț amînată 
pentru marți sau miercuri si 
în general, tot. programul a 
suferit modificări. în " 
de dărnicia cerului în 
privește ninsoarea.

Ce fac !n aceste ___
sportivii ? Se pregătesc, totuși 
care pe unde apucă. Coborî- 
torii noștri se mulțumesc, de 
exemplu, cu cîteva porțiuni 
din pirtie. deoarece prin mul
te locuri au apărut cioturile 
si pietrele. Biatlonișiii s-axi 
antrenat intens la trageri, iar 
fondiștii cărora antrenorul

întîrziate,
— dato- 

— să se 
festivi- 

fiind a- 
această 

pregătire 
fructifi-

funcție 
ceea ce
condiții

Constantin Enache le-a mar
cat o buclă de 4—5 km • 
străbat in număr nelimitat. 
Toate cele 8 delegații de spor
tivi prezente aci. U.R.S.S., 
Bulgaria. Cehoslovacia. R. D- 
Germană. R. P. Mongolă, Po
lonia, Ungaria și România au 
făcut cit de cît pregătiri sim- 
bătă. dar ele sînt departe de 
autentice antrenamente pre
mergătoare unei mari " com
petiții. Și tot în cadrul sur
prizelor. vă relatăm pățania 
sportivilor sovietici ale câtor 
bagaje cu materiale și echi
pament sportiv s-au 
Deci, ei sint obligați 
ocamdată 
mai mult 
regret la 
celorlalți.

Startul 
tat cu multă nerăbdare, 
prezentați vele 
anunță puternice și dornice de 
afirmare. Din delegațiile pre
zente se desprind vîrfuri spor
tive ca Vladimir Belousov, 
campion olimpic de sărituri 
la Grenoble. Aleksandr Ușa- 
kov. campion mondial de ju
niori la biatlon. un alt biat- 
lonist Iuri Krakosieviei. fon- 
distii V. Voronkov. A. Aken- 
tiev și V. Douganov din de
legația sovietică, specialistul 
în alpine Andrei Bahleda, 
săritorul Tadeus Pawlusak și 
fondistul Josef Risula din e- 
ch i na poloneză etc.

Deosebit de nerăbdători sînt 
Si concurenții români. în spe
cial Carabela, Bărbășescu, 
Cimpoia și ceilalți biatlonistl, 
care urmează să deschidă în
trecerile. Dar ele se lasă de
ocamdată așteptate...

Paul IOVAN

rătăcit.
— de-

— să se pregătească 
teoretic, privind cu 
mini-antrenamentele

este, firește, aștep--• - Be
de schiori se

TELEX • TELEX • TELEX
PRAGA. 2.3 (Agerpres). — La 

Sliace (Cehoslovacia) au Început 
întrecerile unu; concurs "interna
țional de schi fond la care parti
cipă sportivi din R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia. România, Un
garia, URSS și'Cehoslovacia.

In proba feminină de 5 km, 
victoria a revenit schioare/ ceho
slovace G. ■ Sikolova, cronometrată 
in 22:26,4. Cele trei concurente ro
mânce au ocupat următoarele 
locuri : 22. Marcela Leampă — 
25:14.3. 40. Elena Barabaș — 26:53.8. 
43. Lucia Barabaș ,27:05,3.

Cursa masculină de 15 km a 
fost dștigată de l. Bartosz (Ceho
slovacia): cu timpul de lh 01:41,9. 
Pe locul secund s-a clasat compa
triotul: său M. Karasek — lh 
02:12.4, urmat de sovieticul A. 
Burkin — lh 02:25,3. Schiorii fo

mâni. Petre Dinu șl Nicolae Cojo- 
caru au ocupat locurile 44 (lh 
06:07.7, și respectiv 68 (lh 08:10,3). 
La startul acestei probe s-au ali
niat 145 de concurenți.

Pe patinoarul municipal
Vlena s-a desfășurat tradiționalul 
concurs internațional de patinaj

din

artistic, rezervat junioarelor. Pri
mul loc a revenit patinatoarei 
vest-germane Gertie Schanderl cu 
175,0 p. urmată de austriecele 
Anne Algtura — 167.7 p șl Dori» 
Knopfi — 1.66,7 p. Concurenta ro
mâncă Doina Mieriei că a terminat 
pe locul 11, cu 140.6 p. Au parti
cipat 14 concurente din 12 țâri.

LUPTĂTORII MAROCANI,
CASABLANCA, 23 (Agerpres). 

— Intre 25 și 28 februarie vor 
avea loc la Alexandria, campiona
tele Africii la lupte greco-romane. 
In vederea acestei competiții echi
pa Marocului se pregătește intens.

BUCUREȘTI
înaintea competiției LUPTĂTORII 
MAROCANI SE" VOR DEPLASA 
LA BUCUREȘTI (12 februarie) 
unde vor susține cîteva întilnirl 
de antrenament cu cei mal buni 
luptători români.

S|tiri* ultimele știri •ultimele știri • ultimele I
WIJK AN ZEE : 

POLIHRONIADE LA 
PRIMA VICTORIE

HAGA, 23 (Agerpres). — 
Festivalul șahist din Olanda 
a continuat la Wijk an Zee 
cu desfășurarea partidelor cu
prinse în runda a 9-a a tur
neelor masculine. în grupa 
marilor maeștri, Olafsson l-a 
învins pe Hiibner, Hort pe 
Van den Berg. iar Korcinoi 
a ciștigat la Kujpers. Petro
sian a remizat cu Langeweg. 
tn clasament qonduce OLAFS
SON (Islanda) cu 6V2 puncte, 
urmat de Ivkov (Iugoslavia), 
Hort (Cehoslovacia) și Korci
noi (U.R.S.S.) — toți cu cite 
6 n.

In turneul rezervat maeș
trilor. Hartoch l-a învins pe 
Minici. Witkowski pe Den
ker și Adorjan pe Forintos. 
Șahistul român VICTOR CIC- 
CÂLTEA a întrerupt cu yest- 
germanul Hecht. Pe primul 
loc in clasament se află A- 
DORJAN (Ungaria) cu 6'/j 
puncte.

în turneul feminin, maestra 
româncă ELISABETA POLI
HRONIADE a obținut prima 
sa victorie, invingind-o în run
da a 5-a pe olandeza Fanny 
Heemskerk. Alte rezultate : 
Vreeken—Timmer 1—o ; Vo- 
kralova—Ivanka ‘ 2—*/j. tn cla
sament conduce I.AZARE- 
VICI (Iugoslavia) cu 4l/2 
pun t ■.

NOU RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

Tn cadrul unuț concurs de hal
tere desfășurat la Goete’oorg 
(Suedia) campionul suedez B-O 
JOHANSSON a stabilit un nou 
record mondial la categoria semi
grea (stilul „împins^ cu perfor
manța de 187,5Oo kg.

RANDY MATSON PIERDE 
TEREN...

Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală desfășurat la San Fran
cisco, tînărul sportiv american AL 
FEUERBACH a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit îd proba de greu
tate cu o aruncare de 21.00 m« 
Performanța sa este superioară cu 
33 cm celei anterioare deținute de 
compatriotul său Randy Matson.

CHRIS AMON, CEL MAI 
RAPID

Pe autodromul municipal din Bue
nos Aires au avut loc ultimele 
antrenamente în vederea tradițio
nalei competiții automobilistice 
„Marele premiu al Argentinei".

START IN EUROPENELE
Pe pista de gheață de la Heeren- 

veen (Olanda) au început ieri 
campionatele europene ele pati
naj viteză, pentru bărbați. Cursa 
inaugurală de 500 m a fost ciș- 
tigată surprinzător de olandezul 
Ard Schenk, considerat ca nespe- 
cialist al probei. Timpul lui 
Schenk — 40.61. Pe locul doi s-a 
clasat Jan Bols (Olanda) in 40,77, 
iar al treilea a fost B. Thomassen 
(Suediai in 40,79. Doi norvegieni 
s-au clasat pe primele “locuri la

Cel mal bun timp a fost realizat 
de campionul neozeelandez CHRIS 
AMON, pe ..Matra", care a par
curs un tur (3 413,66 m) în 1:15.95. 
(medie orară 161.806 km). L-au 
urmat vest-germanul Rolf Storn- 
melen — 1:16.25, brazilianul E- 
merson Fittipaldi — 1:16,37 etc.

„CUPA INTERCONTI
NENTALĂ" LA BASCHET
„CUPA INTEftCONTINEN’TA- 

LAm la baschet masculin se va 
desfășura între 26 și 28 martie 1» 
Belgrad. Din Europa vor partici
pa echipele Ignis Varese. TSKA 
Moscova și o echipă iugoslavă 
care urmează să fie desemnată. 
Nu se cunosc pînă in prezent c- 
chipele care vor reprezenta Ameri
ca de Nord și America de Sud.

PELE LA A 1 000-A 
PARTIDĂ !

Echipa de fotbal F.C. Santos 
(Brazilia) în frunte cu celebrul 
Pele a sosit la Fort de France 
(Martinica). Fotbaliștii brazilieni 
vor susține două meciuri. Dacă 
PELe va evolua în cele două în- 
tilniri atunci el va atinge cifra de 
1 OOo partide jucate.

DE PATINAJ VITEZĂ
5 000 m: D. Fornaes — 7:42,3, șl 
W. Guttormsen — 7:47,9. Pe lo
cul trej — G. Claesson (Suedia) 
în 7:49,1. J. Bols — cronometrat 
in 7:43,9 — a fost descalificat 
pentru încălcarea culoarului. La 
totalul probelor, conduce ex-cam- 
pionul mondial Dag Fornaes cu 
87,480 p, urmat de sovieticul Ce- 
kulaev — 88,420 p și actualul 
campion al lumii, olandezul 
Schenk — 88,430 p.
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