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DECOR DE PRIMĂVARĂ ÎN BUCEGI, PE VALEA SCÎNDURARILOR

A

D. MUNTEANU SI MARIA CÎMPEANU ÎNVINGĂTORI 
LA SLALOM SPECIAL, IN „CUPA SINAIA55

CURIERUL PREGĂTIRILOR

FOTBAUȘTII ȘI-AU RELUAT
încheiem o cAptimlnă tn care fotbalel a Intrai pe deplin tn drepturile 

sale. Echipele de divizia A țl-au reluat, In corpore, pregătirile pentru se
zonul de primăvară. Ea fel de grăbite afnt șl multe dintre formațiile eșa
lonului secund, îndeosebi cele ce speră să facă un pas important spre.» 
înalta societate • fotbalului nostru.

Desigur, in centrul atenției iubitorilor de fotbal se află mal ales divi
zionarele A, cele care furnizează elemente pentru loturile naționale, de 
seniori, olimpic și de tineret Așadar, ce fac echipele noastre la ora actu
ală t

ACTIVITATEA

s SINAIA, 15 (prin telefon). Splen
didă zi de concurs a fost azi (n.r. 
Ieri) în Bucegi. Dacă jos, în Sinaia, 
temperatura oscila în jurul a —18 
grade, sus, în Vîrful Furnica, soa
rele dogorea, iar mercurul termo- 
metrului nu cobora mai jos de 
zero grade. Deci, pentru partici- 
panțiî la „Cupa Sinaia". condiții 
minunate de întrecere. Organizato
rii, care s-au achitat excelent de 
sarcinile ce le reveneau, au stabi
lit ca slalomul special să se dis
pute în Valea Scîndurarilor. Prima 
manșă a fost montată de maestrul 
sportului Comei Tăbăraș, care a 
așezat cele 45 de porți, pe o lun
gime de circa 400 de metri, de așa 
manieră îneît schiorii să poată 
coborî într-o viteză mai ridicată, 
în această situație, sportivii cu o 
tehnică avansată s-au considerat 
avantajați și s-au arătat mulțumiți 
de „încuietorile" parcursului. Cît 
privește presupunerile specialiștilor 
prezenți aici, ele indicau favoriți 
Pe D. Munteanu, I. Bobiț și N. 
Crețoi. Pronosticurile s-au adeve
rit. Alunecînd foarte bine, N. Cre
țoi (Politehnica Brașov) a trecut

fără greșeală prin porți și a reali
zat 46,3. D. Munteanu și I. Bobiț 
au aruncat în întrecere toată forța 
de luptă, dar cronometrele au ară
tat ‘ ...... _____
de secundă mai mult: 46,6, Tinerii 
V. Crețoi și N. Ghimbășanu s-au 
menținut (lucru lăudabil) în apro
pierea fruntașilor, realizînd 47,4 și 
respectiv 47,5.

VICTORIE DECISA TN MANȘA 
A DOUA

pentru amîndoi cu trei zecimi

Manșa a doua a fost amenajată 
de antrenorul Ion Cașa. Traseul a 
fost mai închis, cu cîteva „ace" 
care au pus destul de multe pro
bleme sportivilor. Primul a pornit 
dinamovistul I. Bobiț, care a țintit 
evident locul întîi și a realizat un 
timp bun : 46,3. L-a urmat D. 
Munteanu. El a mizat totul pe teh- 
nica-i recunoscută, căreia i-a adău
gat o combativitate remarcabilă. 
Drept consecință, a obținut 45,7, 
timp prin care a luat o opțiune 
serioasă asupra primului loc. N. 
Crețoi nu a considerat lupta în
cheiată. A ceruit cu atenție, a por-

tfn Mei-ciun (stînga) ji Carmen Crișan într-unul din meciurile lor de 
antrenament de la Floreasca

nit hotărît, dar în poarta cu nr. 4 
i-a sărit securitul, pietrzînd, astfel, 
orice șansă de a se clasa printre 
fruntași. Ceilalți concurenți nu au 
mai reușit să se apropie de rezul
tatele lui Munteanu și Bobiț.
LA FETE, TOT TREI PROTAGONISTE

Fetele s-au întrecut pe un traseu 
mai scurt și, la fel ca la băieți, 
lupta pentru primul loc s-a dat în
tre trei concurente: Maria Cîm- 
peanu (I.E.F.S.), Gizela Mores-Șin- 
dilaru (Politehnica Brașov) și Elena 
Neagoe (Caraimanul Bușteni). A 
cîștigat studenta bucureșteană, care 
a parcurs constant ambele man
șe, față de Mores-Șindilaru, care nu 
a concurat la valoarea ei decît în 
prima coborîre.

Iată rezultatele. Senioare : 1. Ma
ria Cîmpeanu (I.E.F.S.) 84,4; 2.
Gizela Mores-Șindilaru (Politehnica 
Brașov) 86,0 ; 3. Elena Neagoe (Ca
raimanul Bușteni) 88,5 ; 4. Maria 
Trestian (I.E.F.S.) 94,5 ; 5. Doina 
Lascu (I.E.F.S.) 101,3 ; 6. Florenti
na Lepădatu (Politehnica Brașov) 
108,9; seniori : 1. Dorin Munteanu 
(Politehnica Brașov) 92,2 ; 2. I. Bo
biț (Dinamo) 92,9 ; 3. N. Ghimbă
șanu (Dinamo) 94,2 ; 4. V. Crețoi 
(Steagul roșu Brașov) 95,4; 5. Al. 
Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 95,5 ; 6. M. 
Burchi (C. S. B. Sinaia) 95,7; ju
niori : 1. I. Neagoe (C.S.B.S.) 83,4 ;
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RAPID. în GiwJeștl, pregăti rite 
au fost reluate miercuri. Ca peste 
tot, și aici s-a început eu vizita 
medicală, după care antrenorul 
Bazil Marian a condus prima ședin
ță de pregătire. Vineri dimineață, 
rapidiștii au luat parte la ședința 
de analiză a comportării tn turul 
campionatului.

DINAMO. Campionii își fac baga
jele, se pregătesc să plece la Bra
șov, unde își vor stabili azi „tabă
ra pregătirilor". In această săptă- 
mînă, antrenamentele dinamoviști- 
lor au avut loc în Parcul sportiv 
din șoseaua Ștefan cel Mare.

U.T.A. La Arad, antrenamentele 
au avut loc în fiecare zi, în sală 
și în aer liber. De luni, jucătorii 
de la U.T.A. se vor afla la Hercu- 
lane, unde vor rămîne două săp- 
tămîni. în tabăra arădenilor am 
aflat că sînt cîteva nume noi: por- 
*- rul Nagy, mijlocașul Cilian, 

». aintașul Roșea, toți trei jucători 
tineri.

F.C. ARGEȘ. Piteștenii și-au re
luat pregătirile marți. Zi de zi, la

(Continuare în pag. a 3-a)

Rapid, și-a încheiat cu o „miuți“ 
antrenamentul efectuat ieri dimi
neață pe terenul din Giulești. Ia- 
tă-i în fotografia noastră pe Codrea, 
Codreanu (care protejează mingea).

Lupescu și Dumitru
Fotoi V. BAGEAC

*

LUNI DUPĂ-AMIAZĂ, LA SALA FLOREASCA

PARADA VEDETELOR
TENISULUI DE MASA
DIN ROMÂNIA SI R. P. CHINEZĂ

5

Zile «pline de tenis de masă la 
Bala Floreasca. In săptămîna care 
«e încheie azi, pe cele șase drept
unghiuri verzi, frumos aliniate în 
cunoscuta hală bucureșteană a 
sparturilor, s-au efectuat antrena
mente comune între fruntașii jocu
lui cu mingea de celuloid din 
România și R. P. Chineză. Au fost 
nenumărate momentele de mare 
delectare trăite de spectatorii oca
zionali, martori ai unor schimburi 
de mingi extrem de rapide, cu exe
cuții măiastre. Aproape că nu știai 
Ce să urmărești mai întîi : lovitu
rile de catapult ale uriașului stîn- 
gaci Li Cin-kuan, cel care, la Na
goya. l-a ridiculizat pe japonezul 
Shigeo Ito, campionul lumii de la 
Miinchen (1969), în două seturi 
(21—3, 21—6), pe coechipierul lui, 
Lian Ko-lian, cu mișcări de feli
nă și o apărare ermetică, acționînd 
în cel mai autentic stil european. 
Sap pe micuța Cen Huai-yn, o ade
vărată mașină de atac. Acestora ca 
și celorlalți colegi, partenerii lor, 
gazdele au căutat și au reușit de
seori să le dea replici onorabile, 
distingîndu-se, mai ales, maestra 
emerită a sportului Maria Alexan-
■ -----------------------------

dru, maestrele sportului Eleonora 
Mihalca-Vlaicov, Carmen Crișan, 
campionul țării, Șerban Doboși, sau 
Sergiu Luchian.

Vizionînd toate aceste evoluții, 
am întrezărit, parcă și mai bine, 
spectacolul, fără ‘ - - — 
de atractiv care 
după-amiază (cu 
ora 18) în sala 
se va da startul 
reprezentativele (feminină și mas
culină) ale celor două țări. ,

Echipele nu au fost încă defini
tivate. Oricum, antrenorii Ella Con- 
stantinescu și Ion Pop (România), 
Su In-sin și Huan Gi-lian (R. P. 
Chineză) contează pe următoarele 
loturi : Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca-Vlaicov, Carmen Crișan, 
Șerban Doboși, Teodor Gheorghe, 
Sergiu Luchian, Stelian Nicolae și 
Li Cin-kuan, Lian Ko-lian, Si En- 
tln, Tian Ven-ien, Iu Cian-ci (bă
ieți) și Li Li, Cian Huai-yn, Lin 
Mei-ciun, Hu Iu-lan, Hu Si-pin 
(fete). Nume care pot constitui ca
pete de afiș pentru competițiile de 
anvergură de pretutindeni.

C. COMARNISCHI

îndoială extrem 
va fi oferit luni 
începere de la 
Floreasca. Atunci 
întrecerilor dintre

S-A INAUGURAT SEZONUL DE TIR
LA ARME CU AER COMPRIMAT

Invinglnd in meci retur pe Macabi Hărăzim cu 29—8

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
S-A CALIFICAT IN TURUL II

AL C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

Paul IOVAN
Gh. IRIMINOIU, coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

Aseară tn sala Floreasca din Ca
pitală, s-a disputat partida re
tur — contînd pentru primul tur al 
Cupei campionilor europeni la hand
bal feminin — dintre Universitatea 
București si Macabi Hărăzim (Israel)- 
Desigur', rezultatul meciului de la 
Holon (29—14 pentru Universitatea 
București) nu lăsa nici o urmă de în
doială asupra echipei care urma să 
se califice în turul II al C.C.E.

Campioana României a dominat

Ieri, In sălile Dinamo și Viitorul

DEBUT ATLETIC
Sezonul atletic bucureștean a fost 

inaugurat ieri după-amiază prin în
trecerile de sală din cadrul campiona
tului municipal de atletism — ju
niori II. Tinerii aruncători și sări
tori și-au disputat întîietatea în sala 
Dinamo, în timp ce sala Viitorul a 
găzduit “probfele de alergări.

Iată rezultatele finale: 50 m FETE: 
1. Aurica Nedelea (S.S.A.) 6,9 s ;
2—4. Florentina Vintilă (St.), Gabi 
Moraru (V.), Doina Ciolan (St.) 7,1 s. 
50 m — BĂIEȚI : 1. Silviu Hoșchiu 
(S.S.A) 6,2 s ; 2—5. Ionel Predescu, 
Constantin Tânăsescu, Constantin

Obreja, Lucian Pop (toți S.S.A.) 6,3 s. 
După cum se vede, proba sprinteri
lor a fost dominată de atleții de la 
Șc. sp. de atletism. TRIPLU-SALT 
BĂIEȚI : 1. B. Bedrosian (V) 14,50 m 
record național juniori II; 2.P, Apos
tol (V) 12,75 m ; 3, V. Ion (S.S.A.) 
11,97 m GREUTATE FETE : 1. Dom
ni» Nistor (C.S.S.) 11,52 m ; 2. Stelia- 
na Georgesqu (St.) 9,80 m ; 3. Corne
lia Turloi (R) 9,14 m. LUNGIME 
FETE : 1. Maria Sîntea (S S.A.) 5,28 
m ; 2. Vasilica Cotorbaie (S.S.A.) 
5,17 m : 3. Elena Ivan (C.S.S.) 5,10 m. 

întrecerile continuă astăzi.

copios modesta formație Macabi Hă
răzim, a înscris cît a vrut și cînd 
a vrut, a accelerat ritmul și l-a în
cetinit ca într-o partidă-școală și, în 
final, a învins la un scor foarte se
ver : 29—8 (13—3).

Campioana Israelului (care a de
plasat la București numai 8 jucătoa
re. ..) este o formație la începutul 
carierei, alcătuită din fete foarte 
tinere, lipsite de experiență compe- 
titională. Ea n-a incomodat nici un 
moment teamul studentelor noastre, 
deși s-a străduit, s-a zbătut, a încer
cat tot ce-i stătea în puteri.. •

Universitatea a condus cu 7—0, 
cu 11—2 și 25—6, scorul puțind fi 
mult mai mare dacă Simona Arghir 
și colegele sale n-ar fi expediat 
14 ori mingea în bară.

Au marcat: Arghir 8, Furcoi 
Scorțescu 5, Iordache 3, Mereu 
Schramko 2, Surugiu L Niță 1, Dna- 
goș 1 — pentru Universitatea Bucu
rești, Cohn *, Yerusalhmy 2, Suker 
1 și Fanger 1 — pentru Macabi Hă
răzim.

Au arbitrat: M. Stanoevid șl S. 
Vojvodici (Iugoslavia).

Scorul ambelor partide fiind fa
vorabil echipei noastre campioane 
(58—22), Universitatea București s-a 
calificat pentru turul II al Cupei 
campionilor europeni. Tragerea la 
sorti a partidelor din aoeastă fază a 
întrecerii se va face după 
rie (data limită pentru 
partidelor din turul D 
slava.

Doina Furcoi înscrie spectaculos cel de al 26-lea gol al formației 
Universitatea București.de

5.
3.

30 ianua* 
disputarea 
la Brati-

H. N.

Foto i Theo MACARSCHI

CAMPIONATUL DE HOCHEI

STEAUA Șl DINAMO
IN CURSĂ PENTRU... GOLAVERAJ

După o d de pauză, campiona
tul de hochei (seria A) a (ost re
luat cu jocurile turului III, ulti-

k
3b I

Anișoara Matei (Dinamo 
București), campioana țării 
la pistol, favorita probei 
care se încheie azi.

Ieri, tn sala de expoziție din noua aripă 
a Institutului de arhitectură „Ion Mincu" 
din Capitală, a început concursul inaugural 
pe 1972 la arme cu aer comprimat La aces
te întreceri, dotate cu „Cupa primăverii" — 
denumire... timpurie, participă un număr 
record ,de concurenți, 196 din București, 
Brașov (4 echipe I), Iași, Cluj, Focșani și 
Arad, cu toate că o parte dintre compo- 
nenții lotului național nu sînt prezenți pe 
liniile de tragere, neavînd prevăzut în pro
gramul lor de pregătire acest concurs. Se 
dispută proba de pușcă și pistol — la 
ambele arme, cîte 40 de focuri. Ieri, cu 
toate că s-a tras de dimineață și pînă seara 
tîrziu, după orele 21, n-au fost cunoscuți 

și la nici o ca- tegorie de vîrstă.
zi a competiției se află veto 

Iuliu Pieptea, care a debutat cu 
punctaj foarte valoros, 385 p, la

cîștigătorii Ia nici o probă
In fruntea celor remarcați în prima 

fânul pistolarilor noștri, dinamovistul 
succes în *72, obținînd la pistol un 
numai 3 puncte de recordul țării.

Dintre cele mai bune rezultate de
Iui M. Dumitriu 372 p și C. Feciorescu 370 p (ambii de la Steaua), Ana 
Butu (Olimpia) 354 p, — senioare, M. Trușcă (Metalul Buc.) 353 p. — 
Juniori, Liliana Ionescu (Metalul Buc.) 317 p — junioare. La proba de 
pușcă i-am remarcat pe M. Ferecatu (Dinamo) 369 p, M. Marin (Metalul 
Buc.) 366 p, D. Vidrașcu (Dinamo) 365 p — seniori, L. Ilovici (Activul 
Brașov) 364 p — Juniori, D. Lucachi (Nicolina Iași) 362 p — Juniori, Ma
riana Feodot (Dinamo) 360 p și Melania Morariu (Nicolina Iași) 342 p — 
Benioare.
AhfoKtfl 4e ift 8,3». (Ț.R.).

ieri la pistol amintim pe cele ale

GIMNASTELE PAR DECISE

SA REEDITEZE LA OLIMPIADA

BUNA COMPORTARE DE LA MONDIALE

SUCCESELE VIITOARE SE PREGĂTESC

Din București, Sibiu și Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, cele mai bune gim
naste ale noastre s-au reunit pen
tru o scurtă perioadă de recreare și 
antrenament la Predeal, beneficiind 
din plin de ceea ce li se oferă: aer 
plăcut. întinderi nesfîrșite de nea, 

” ' cu
cu 

nu ?
tocmai bună pentru o plimbare 
schiurile sau pentru o bătaie 
bulgări'de zăpadă, și — de ce
— o sală'de antrenament, destul de 
bine dotată cu aparatura necesară. 
Locul cinci ocupat la campionatele 
mondiale de la Ljubljana de echipa 
noastră feminina a deschis din nou 
ptrtia afirmării internaționale a gim
nasticii noastre feminine si nu pu
țini sînt cei care nădăjduiesc că a- 
ceastă performantă poate fi repetată 
și la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. Cu condiția unei totale mobili
zări, a unei depline dăruiri la antre
namente, a unor eforturi susținute, 
de-a lungul întregii perioade preolim- 
pice.

Și fetele au înțeles acest impera
tiv. Elena Ceampelea, Alina Goreac, 
Maria Antinie, ca șl grupul de „li
ceene" din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej
— Elisabeta Turcu. Paula loan- Mar
cela Păunescu. Iuliana Simonfi, An
ca Grigoraș, Ileana Coman, Mariana 
Gheciov, Ștefania Bacoș si Rodica 
Sabău. sub conducerea și competen
ta îndrumare a unui grup de tehni
cieni — Maria Simionescu, Emilia Li- 
tă, Nicolae Covaci, Gheorghe Gorgoi 
și Norbert Kuhn — lucrează cu o 
meticulozitate de bijutier la defini
tivarea programului pentru J.O., la 
perfecționarea exercitiilor individu
ale ce vor fi prezentate la marea în
trecere. Nu sînt omise nici cele mai 
mici detalii de pregătire, impuse mai 
ales de analiza filmelor unor mari 
competiții europene, a comportării 
sportivelor noastre la marile con
cursuri internaționale ale anului tre
cut.

Scurta perioadă de pregătire la 
munte este consacrată, cu prioritate, 
unor temeinice acumulări în direc
ția creșterii potențialului fizic. în

• Predealul — gazdă ospitalieră a 12 gimnaste 
și 5 antrenori, în luptă cu desăvîrșirea măiestriei 
sportive • Pregătirea fizică în aer iiber și sală, 
îmbinată cu lucrul la aparate • La întrecere cu... 
telefericul • Optimism pentru primul 

național

acest scop, zilnic au loc antrenamen
te In aer liber, gimnastele gustînd 
din plin plăcerea unor jocuri cu 
mingea, a alergărilor prin zăpadă, 
a exercitiilor de dezvoltare fizică 
generală sau a celor specifice ano
timpului Iernii. La intervale scurte 
au loc și excursii în împrejurimile 
Predealului, adevărate colocvii ale 
rezistentei- Si nu o dată tinerele 
sportive întrec toate așteptările. Ni 
s-a povestit, de exemplu, că dumi
nica trecută a fost organizată o ex
cursie, pe jos, la cabana Clăbucet- 
plecare. Deoarece au trebuit să tran
sporte materiale sportive, cîțiva din
tre antrenori au urcat cu telefericul. 
Nu mică le-a fost mirarea cînd — la 
cinci minute după sosirea lor ! —
și-au făcut apariția în coama pantei 
Ștefania Bacoș și Maria Antinie, câș
tigătoare detașate ale concursului 
sui-generis de... alpinism.

Și acesta este, bineînțeles, 
unul din aspectele pregătirii, 
buna condiție fizică, obținută . 
îndeplinirea exemplară a unui minu
țios plan elaborat de colectivul de 
antrenori, le ajută pe sportive să 
abordeze cu destul succes activitatea 
în sală, unde accentul se pune, fireș
te, pe lucrul specific. In antrenamen
te zilnioe de cîte trei ore, desfășu
rate, de regulă, după-amlaza, gim
nastele desăvîrșesc elementele de ma
re dificultate din exercițiile impuse 
și liber 
zeci de 
nastă le

start inter-

doar 
Mai 
prin

alese, care sînt repetate de 
ori, pînă cînd 
poate executa

Constantin

fiecare glm- 
fără greutate
MACOVEI

(Continuare. In pag. a J-aJ

In pas vioi, grupul de sportive a început programul zilnic 
de pregătire fizică pe aleile Predea lului.

mul înaintea participării echipei 
României la grupa B a campiona
tului mondial. Manșele a IV-a și 
a V-a se vor desfășura — potrivit 
unei hotărîrl a biroului federal — 
în primăvară.

Această a treia reuniune a for
mațiilor noastre fruntașe capătă, 
într-un asemenea context,.o impor
tanță deosebită. Ea va fi determi
nantă în aprecierea, de către tehni
cienii federației, valorii jucăto
rilor pentru alcătuirea lotului re
prezentativ (în vederea C.M.) și a 
ioturilor B și de tineret, chemate 
să devină pepinierele de cadre 
pentru împrospătarea efectivului 
primei garnituri.

Totodată, turul III va constitui 
prilejul uaei noi confruntări între 
Dinamo și Steaua, care pînă acum 
și-au împărțit victoriile în întîlni- 
rile directe și sa află la egalitate 
de puncte,

Reuniunea de ieri s-a desfășurat, 
conform previziunilor, în acest spi
rit.

STEAUA — AVTNTUL
7—2 (4—0, 2-0, 1-2)

Scorul, fără proporții astrono
mice, nu reflectă diferența reală de 
pe teren. Meciul a avut mai de
grabă caracterul unui joc de an
trenament, aflîndu-se în cea mai

V. CHIOSE

(Continuare în pag a 4-a)

I săptămîna sportivă internă I
5

In întreaga țară au loc sesiu
nile consiliilor populare ju
dețene. Cu acest prilej, răs- 

punzînd Chemării lansate de că
tre Consiliul popular al județului 
Hunedoara, acești gospodari in
vestiți cu răspunderi își propun 
valorificarea cît mai judicioasă a 
resurselor locale, pe baza iniția
tivei și hărniciei maselor de ce
tățeni, astfel îneît civilizația so
cialistă să aibă piloni de oțel în 
toate localitățile patriei noastre. 
Tn acest sens, sesiunea Consiliu
lui popular județean Sibiu a pre
văzut pentru acest an lucrări pri
vind modernizarea frumoasei 
zone turistice a Păltinișului.

Tn aceeași perioadă de timp pe 
care o consemnăm a început de
cernarea premiilor și distincțiilor 
acordate municipiilor și orașelor 
fruntașe în acțiunea de gospodă
rire și înfrumusețare a localități
lor. Astfel, în adunarea de la 
Bacău — municipiu distins cu pre
miul I pe țară — cadrului fes
tiv i s-a asociat și angajamentul 
deputaților, al reprezentanților or
ganizațiilor obștești și al cetă
țenilor din acest municipiu pri
vind înfăptuirea unor noi lucrări

tn 1972, printre care refacerea 
barajului de la lacul de agre
ment, extinderea cu 10 hectare 
a parcurilor Libertății și Gheră- 
iești, construirea a trei noi baze 
sportive, vin în întîmpinarea do
rinței oamenilor muncii, tineretu
lui, de a face sport, de a-și pe
trece timpul liber în mod recrea
tiv.

ÎNTRE CUPELE CONTINENTALE 
Șl „CUPA ROMÂNIEI"

Fotbalul a stat în această săp- 
tâmîno sub semnul sorților. Și 
chiar dacă la Zurich, sub egida 
U.E.F.A., se aflau în urne bile
țele purtînd numele unor echipa 
reprezentative și de club cu carte 
de vizită în soccerul european, iar 
la București, tragerea la sorti a 
„T6"-imilor „Cupei României' o- 
punea divizionarelor A și echipe 
fârâ rezonanță, emoțiile aveau în 
ambele locuri aceeași încărcătură 
emoțională.

Bineînțeles că tntr-o asemenea 
fază avansată a competițiilor — 
sferturile de finală — rămîn, în
deobște, formații puternice, fără 
mari diferențe valorice și, deci,

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

cu șanse apropiate. Nu afirmăr, 
aceasta pentru a «plusa* cota e 
chipelor românești, sau pentru a 
întreține un fals entuziasm, ci 
pentru că sîntem convinși câ fol 
balul nostru a depășit etapa cînd 
în meciuri internaționale cu miz6 
era partener comod, lată de ce 
nu apreciem meciurile A. S. To
rino — Glasgow Rangers și Fe- 
rencvâros — Zelezniciar, de pil
dă, ca fiind mai echilibrate decît 
Steaua — Bayern Munchen în 
„Cupa cupelor' și, respectiv, 
U.T.A. — Tottenham Hotspur în 
„Cupa U.E.F.A.”. Cît pentru echi
pa națională, la cota sa actuală 
de echilibru valoric și psihologic, 
reprezentativa Ungariei constituie 
un adversar ce poate fi depășii 
tn cursa spre semifinala Campio
natului european.

Dar pînă la 8 martie, cînd se 
vor disputa primele partide din 
competițiile europene de club, pe 
agenda fotbalului nostru vor sto 
pregătirile echipelor divizionare 
pentru noul sezon și, apoi, debu

Paul SLAVESCU
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6JOCLRILE OLIMPICE DE IARNAW
1968: GRENOBLE

Firesc, fiecare ediție a Jocurilor 
Olimpice, de vară sau de iarnă, a- 
duce ceva nou. Dar parcă nicioda
tă nu s-au petrecut atîtea fapte ne
obișnuite, ca la Grenoble, gazda 
celei de a X-a ediții, jubiliare, a 
Olimpiadei albe. Aici, de pildă, tele
viziunea a prezentat pentru prima

ADEVĂRURI
Mulțumirea este bună la sfir- 

șitul drumului ; cine este mul
țumit de la început, n-ajunge 
departe.

F. Riickert
Grația e mai frumoasă decit 

frumusețea.
La Fontaine

Iubesc pe acel ce dorește im
posibilul.

Goethe
Desăvîrșirea este scopul su

prem și inaccesibil omului; ac
țiunea infinită de a se desăvîrși 
este menirea sa.

B. M. Grâcian
Mai bine să fii invidiat decit 

com pătimit.
Thales 

fizice, tinerii de- 
ce mai sănătoși 
iar cei slabi se

din Leutini 
că stnt atît

Prin exerciții 
vin din ce in 
și mai robuști, 
fortifică.

Herodicus
Oamenii se miră

de tînăr și că mă simt perfect. 
Secretul meu este simplu: cor
pul meu are virstă spiritului 
meu și spiritul meu este tînăr.

Luther Burban K. 
deprimi pe copii să 
nu vor învăța nici 
nici să scrie, nici 

gimnastica, nict

Dacă nu-l 
muncească, 
să citească, 
muzica, nici 
ceea ce cuprinde întreaga virtu
te a omului — respectul, izvo- 
rit din exercitarea tuturor învă
țăturilor de mai sus

Desene de la

Frumosul e tot atlt 
tor ca și utilul.

Democrît 
de folosi-

cititori

V. Hugo 
Gloria e o strădanie fără 

răgaz.
J. Renard

jucat atlt— Niciodată n-am 
-de. prost ca astăzi!

— O ! Ați mai jucat î 
(M. BARBU — Petrii»)

SPORTUL VĂZUT DE PICTORI
Putem spune, fără riscul exageră

rii, că sportul — această superbă 
ordonare a mișcării — a suscitat 
dintotdeauna, într-o anume măsură, 
interesul artiștilor de pretutindeni. 
Literatura, sculptura, muzica chiar, 
culeg de pe stadioane subiecte mereu 
noi. De la Diirer pînă la Picasso 
sau Ball, pictura s-a dovedit un mij
loc optim de exprimare a frumuseții 
și nobleții acestei laturi a activității 
umane.

Artei plastice românești îi este fa-

porane, prin care Pierre de Couber
tin voia să aducă lumii un plus de 
„sănătate și de frumusețe". în an
samblul lor ele reliefează prin ma
niera de tratare a subiectelor alese 
atlt maturitatea artistică a pictori
lor semnatari, cît și virtuțile plastice 
ale elementelor ce compun lumea 
atît de variată și originală a spor
tului. Vii și condensate, pînzele amin
tite ne auc cu gîndul la freamătul 
stadioanelor, la spiritualitatea aces
tei lumi — întruchipare Ideală de

OLIMPIADA SURPRIZELOR
Nones T Da, cu el pentru că per
formanța italianului a reprezentat 
cu adevărat un unicat Pentru pri
ma dată în istoria probelor nordi
ce, un schior dintr-o țară alpină 
cucerește un titlu olimpic la fond I 
Este drept că Nones s-a antrenat 
mai mult în Norvegia, la Volodalen,

A X-a

MAREA SATISFACȚIE A VENIT IN ZORII ZILEI

Locul > Grenoble (Franța), altitudinea *19 m.
Data : 6—18 februarie 1968.
Partidpanți : 1527 sportivi șl sportive din *7 de țări.
Sporturi în program : schi alpin (slalom, slalom uriaș, 

ți bărbați, schi nordic (15 km^ Sb km, 5o km, ^ștafeta JxM 
ștafeta 3x5 km la femei, patinaj viteză (500 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m 
la bărbați. 500 m. 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m la femei), blatlon (Individual 
20 km, ștafeta 4x7.5 km), patinaj artistic (bărbați, femei, perechi), bob (2 și 
4 persoane), săniuțe (simplu șl dublu bărbați, simplu femei), hochei pe 
gheată.

Cel mai populat start : slalom uriaș bărbați (117 concuretnțl).
Probe noi introduse in program : ștafeta de biatlon 4x7,5 km.
Sportivii români : au participat la bob 2 persoane (I. Panțuru — N. Nea

goe locul 3, R. Nedelcu — Gh. Mafiei abandon), bob 4 persoane (I. Pantu.-u, 
N. Ne-eoe P. Hristovici. Gh. Maftei locul 4), slalom special (D. Cristea 
locul 25. D. Milnteanu eliminat in calificări), coborire (D. Cristea locul 62. 
D. Mu-.*'’">nu locul 65). slalom uriaș (D. Cristea locul 49. D. Munteanu locul 
55). pa‘-nai artistic (Beatrice Huștiu locul 29). blatlon (20 km C. Cartela locul 
14 G Vilmoș locul 22 Gh. Clmpoia locul 23. N. Bărbășescu locul 29. ștafeta 
4x'.5 km — Gh. Cimoola. C. Carabei». N. Bărbășescu, G. Vilmoș — locul 8), 
hochei pe cheală (locui 4 In grupa B. locul 12 in clasamentul general, din 11 
ech’ne) : au jucat.; F. Dumitras. N. Stolculescu, D. Varga. St. Ionescu, Z. Fo- 
garasi. z. Cz’ka. R. Schiau I. Szâbo. G. Szabo. I. Stefanov. I. Bașa, Al. Kala- 
mar. I. F1 nre«eu» A, Mots. I. Gheorghiu, E. Pană. Șt. Texe.

Cea mai bună performanță : locul - --- ~
N. Neagoe).

coborire) femei 
T. „ _____ ...... — ......  , t_________ km, sărituri de

la Tambuiinele de 70 m șl 90 m, combinata nordică la bărbați. 5 km. 10 km, 
ștafeta 3x5 km la femei, patinaj viteză (500 m, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m

EROII EDIȚIEI

I'- • J- C<-11 Cl, fcp V, A -
3 la bob 2 persoane (I. Panțuru *-
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dată imagini în culori. Dar, pe ci
titori îi interesează, desigur, în pri
mul rînd, evoluția propriu-zisă a 
sportivilor. De aceea, să trecem la 
ea.

Cu cine să începem ? Cu Franco

care 
reali- 
timp 
man- 
totul

și că antrenorul său era un norve
gian, GȘsta Olander. Dar ce con
tează toate acestea ? Franco Nones 
i-a întrecut pe nordici și pe sovie
tici și a demonstrat că „se poate $i 
așa“. Tot probele nordice au furni
zat și alte mari surprize. Combinata 
nordică și salturile de la trambuli
nele de 70 m și 90 m s-au încheiat 
fără a consemna un campion din- 
tr-o țară nordică ! Keller (R.F.G.), 
Raska (Cehoslovacia) și Belousov 
(U.R.S.S.) și-au însușit cele trei ti
tluri. Țările scandinave s-au revan
șat. în schimb, în întrecerile femi
nine, obținînd medaliile de aur atît 
în cursele individuale (prin Toini 
Gustafsson), cît și Ia ștafetă (Nor
vegia).

în schiul alpin, Jean-Claude Killy 
a repetat performanța din 1956 a 
lui Toni Sailer, dar în condiții teh
nice evident mai pretențioase decît 
ale marelui campion austriac, pre
zent și el la Grenoble, în calitate 
de comentator. La fete, Olga Pali 
și Marielle Goitschel au ciștigat co- 
borîrea și respectiv slalomul spe
cial, iar canadianca Nancy Greene 
s-a dovedit mai abilă la slalom 
uriaș, unde a realizat surpriza pro
belor alpine.

La Stade de Glace, spațios și ele
gant. artiștii gheții încîntau miile de 
spectatori și milioanele de telespec
tatori. Peggy Fleming dansa ca o 
zînă, iar perechea Belousova-Proto- 
popov se detașa prin eleganță, prin 
sincronizare desăvîrșită, prin tehni
ca dusă pînă la deplină virtuozitate.

Cît privește delegația țării noas
tre. eu excepția boberilor Panțuru 
și Neagoe, primii români cîștigători 
ai unei medalii la Jocurile. Olimpice 
de iarnă, ceilalți sportivi s-au com
portat modest Chiar șl blatloniștll,

PANȚURU 1963

concursurile de bob. Marele Monti bătuse, însă, 
recordul pîrtiei (1:10,05), element care a hotărît

îmi este impo
sibil să-mi amin
tesc de Alpe 
d’Huez, fără să 
simt o profundă 
emoție. Acolo, la 
cei 2 000 de me
tri ai stațiunii, la 
lumina \ gălbuie 
a reflectoarelor, 
mi-am văzut îm
plinit unul din
tre cele mai dragi 
visuri. După o 
serie de succese 
la campionatele 
mondiale și eu
ropene din anii 
precedenți, am 
Izbutit, concurînd 
alături de așii 
bobului din în
treaga lume, să 
cuceresc prima 
medalie olimpică, 
îmi aduc aminte 
ji acum, de for
midabilele manșe 
parcurse de Mon
ti și Floth 
aveau să 
teze același 
după patru 
șe, fapt cu
ieșit din comun in 
in ultima coborire 
cucerirea medaliei de aur, prima lui medalie la Jocurile Olimpice. 
Pentru mine și coechipierul meu Nicolae Neagoe, locul al treilea a 
reprezentat o mare satisfacție, mai cu seamă că lăsasem in urmă bo- 
beri celebri ca Thaler, Nash, Lamey, Zimmerer, Vicki ș a. Zorii zilei 
de 11 februarie 1968 (N.R.: amintim că ultimele două manșe au în
ceput la ora 3 și s-au încheiat la ora 5,30 dimineață) m-au găsit eu 
adevărat fericit. Primul pe care l-am felicitat a fost Eugenio Monti, 
campionul olimpic și in același timp profesorul meu de-a lungul 
anilor. Iar primele felicitări le-am primit tot de la Monti, pe țața 
căruia am citit satisfacția realizării elevului său. La bobul de 4 per
soane am concurat pe o pîrtie moale care, in general nu îmi con
vine. Simțeam totuși că merg din ce în ce mai bine, dar starea pistei 
i-a obligat pe organizatori să oprească întrecerea după numai două 
manșe. Campion olimpic, tot Monti; eu cu Neagoe pe locul al patru
lea, ia numai 10 sutimi de secundă de elvețianul Vicki Dacă ar fi 
fost și celelalte două manșe...

Chamrousse. Jean-Claude 
Killv a confirmat pe deplin previ
ziunile făcute de specialiști în 
1964 la Innsbruck. ..King" Killy a 
ținut morțiș să-1 imite pe Toni 
Sailer și a reușit să cîștige toate 
cele trei probe alpine, infrîn- 
gtndu-1 pe dirzul Stiranz, pe 
abilul Perillat, pe toți ceilalți 
ași ai schiului mondial. A fost 
cel mal aplaudat concurent al 
Jocurilor Olimpice, a fost adula
tul publicului, schiorul care a 
tnmân-jnchiat tn mod perfect 
multiplele calități solicitate de 
acest pretențios sport. La Au- 
trans. fe-mecătoarea suedeză 
Toini Gustafsson șl-a depășit, 
surizătoare adversarele în curse
le de fond 5 și 1» km, cuce
rind medaliile de aur, iar în 
ștafeta 3x5 tan a contribuit de
cisiv la „argintul" echipei Sue-

s.

București,al municipiului 
tempera cu teme sportive 

.Fotbal" și „Atac la poartă’). In clișeu i tabloul „FOTBAL," 
Foto i Theo MACARSCHI

în cadrul Salonului de 
pictorul Dorian Szas: 
(„Rugby",

pictură ji sculptură 
expune trei tablouri in

miliară tematica sportivă, care oferă 
artistului largi posibilități de expre
sie. Salonul de pictură șl sculptură 
al municipiului București găzduiește 
și tn acest an. într-un context de 
bună ținută artistică, un număr de 
lucrări de pictură a căror tematică 
este sportul. Lucrările poartă sem
năturile t-nerilor sau mai virstnicilor 
pictori Dorian Szasz. Semproniu lelo- 
zan, Teodor Râducan, Lucia Dem Bă- 
lăcescf. Ion Nicodim. Aurelia Ghera- 
sim-Diamandescu.

Aceste lucrări Ilustrează fle dez
voltarea bazei materiale („Șantierul 
bazei nautice „Străuleștr" — Teodor 
Răducan, „Avint turistic in R.S R.“ 
— Lucia Dem Bălăcescu), fie ele
mentele de esență ce definesc unele' 
sporturi („Atac la poartă", „Fotbal". 
„Rugbj— — Dorian Szasz, „Radiofo
nie" — Ion Nicodim), fie activita
tea colectivă în cadrai asociațiilor 
(„Club sportiv" — Semproniu Ielo- 
zan) sau surprind clteva din trăsătu
rile caracteristice sportivului UCam
pioana" — Semproniu Iclozan. „ff- 
■eri sporttM- — Aartlla Gheraoim 
Diamandescu).

Ele vin si Ilustreze preocuparea 
artiștilor noștri plastici pentru acest 
important domeniu al vieții contem-

• •

MINI-FOTBAL LA ZURICH
în plină iarnă, cînd zăpada așter

nută din belșug asupra Elveției in
vita mai curînd spre St. Moritz sau 

(Aviru Davos, am văzut la Hallenstadion 
din Zurich mii de spectatori aplau- 
dînd pe Kunzli, pe Quentin și pe 
ceilalți ași ai fotbalului șvițeran, 
deși în loc de bocanci cu crampoa- 
ne purtau pantofi de tenis și deși 
nu urmăreau balonul pe gazon, ci 
pe parchetul sălii. Două seri la 
rînd, se joacă tradiționala Cupă a 
fotbalului de sală, competiție ajun
să acum la a cincea ediție. Sînt 
angajate (în două grupe) 6 dintre 
cele mai bune echipe elvețiene, 
care nu pregetă să folosească pri
lejul pentru un interesant antrena
ment de iarnă. Ne ferim să spunem 
util, pentru că problema este con
troversată încă și în Elveția, după 
cîțiva ani de practică. Păstrarea 
contactului cu balonul și cu regu
lile de joc este considerată folo
sitoare într-o epocă în care ieșirea 
pe teren în aer liber nu este posi
bilă. în același timp, însă, se ridică 
obiecția exersării unor deprinderi 
care nu sînt proprii jocului normal,

cum ar fi de pildă folosirea manti
nelei (ca la hochei sau biliard).

Acum este cazul să relatăm cî- 
teva dintre prevederile regulamen
tare ale jocului In sală practicat 
de elvețieni. Se joacă pe un teren 
de 30x56 m, mărginit de mantinele. 
Poarta are dimensiunile : 4X2 m., 
iar penaltyul se execută de la 8 m. 
Timpul de joc normal este de 2 re
prize a 12 minute și jumătate. Pen
tru sporirea atracțiozității meciuri
lor finale, se sporește timpul de joc 
la 15, la 20 sau chiar la 25 de mi
nute repriza. Dacă partida se în
cheie cu un scor egal, victoria se 
decide prin penaltyuri executate de 
întreaga echipă (formată din por
tar și 5 jucători de dmp). Te
renul se schimbă fără pauză. Of- 
side-ul este suspendat. La executa
rea loviturilor libere, adversarul 
trebuie să păstreze o distanță de 5 
m. Mingea este afară din joc cînd 
trece peste mantinelă (deci, impli
cit, mantinela poate fi folosită).

Jocurile sînt extrem de rapide și 
spectaculoase, fiind foarte gustate 
de public, (vib)

ârumoB șl echilibru, de nobilă aspi
rație spre perfecțiune, de loialitate 
și îndîrjire și — de ce nu ? — de 
grație.

în mod cu totul arbitrar ne-am 
oprit asupra plnzelor lui Semproniu 
Iclozan și Dorian Szasz.

Compoziția sobră a „Clubului spor
tiv" a pictorului Semproniu Iclozan 
este un ansamblu tonal discret, punc
tat de luminozități de efect. Ritmul, 
accentuat vertical de siluetele zvelte 
ale tinerilor, este echilibrat cu dis
creție de cele două diagonale ale 
sulițelor. Figurile prelungi, siluetele 
aerate degajează un echilibru calm 
In care forța fizică se armonizează 
fericit cu intenția de spiritualitate 
condensată a ansamblului. în cea do 
a doua lucrare a lui S. Iclozan — 
..Campioana" — aerai recules al por

tretului de fată transferă expresia 
In individualitatea mlinii care atestă 
efortul Chipul ei hotărît și mJndra 
iradiază o forță calmă șl •tăptnită. 
dînd imaginea tipică a campionului.

Contrastante ca mar.ieră atestnr 
două lucrări, tablourile expuse de 
Dorian Szasz (Rugby. Fotbal și Atac 
la poartă) dinamizează cromatic unul 
dintre panourile săli în scenele 
prezentate răzbat atmosfera vibran
tă a meciului, atitudinile dinamice 
ale luptei pentru balonul rotund 
(Fotbal) sau oval (Rugby).

Originalitatea compozițională acom
paniată de o suprafață bine susți
nută pictural ca și tematica viguros 
reprezentată recomandă aceste lu
crări atenției Muzeului sportului, 
din al cărui patrimoniu nu ar tre
bui să lipsească mărturiile interest»; 
lui pe care arta noastră plastică 
poartă sportului.

Contribuția pe care artele — să 
zicem — tradiționale (pentru că 
sportul încearcă, și ne Dur" * 
te să ocupe locul... 8) — o pot adu
ce la răsptndirea onor noi concepte 
despre sport despre mișcare, tn ge
nere. este însemnată. De aceea, pre
zența unor picturi cu teme sportive 
la Salon ne-a bucurat efectiv. Am 
simțit Insă regretul că n-am putut 
să vedem nici o sculptură cu aceeași 
temă, mal ales că în acest domeniu 
există un strălucit exemplu : George 
Apos tu.

n

le 
Si înă drepta.

Marta POSTOLACHE 
Emanuel FÂNTANEANU
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care speram că vor ocupa un loc 
fruntaș la ștafetă. Nesiguranța lui 
Bărbășescu la trageri a dereglat, 
însă, întregul mecanism al echipei, 

în rest, Beatrice Huștiu — me
zina ediției — a smuls ropote de 
aplauze. Dan Cristea s-a clasat pe 
locul 25 la slalom special (o per
formanță, totuși, deoarece în cali
ficări au fost eliminați ași ca Guy 
Perillat, Jean-Pierre Augert, William 
Kidd ș.a.), iar hocheiștii s-au cla
sat pe un modest loc 4 în grupa B.

în sfîrșit, nu putem omite excep
ționala organizare care, în ciuda 
unor dificultăți create de starea 
timpului, nu întotdeauna favorabi
lă, a asigurat condiții ideale de 
desfășurare celei de a K-a ediții a 
Jocurilor Qlinjpțpe deivnă.

D. STANCULESCU

PARCUL CELOR SLABI**

ION PANȚURU
maestru emerit al sportului

SEMICENTENARUL

CLUBULUI RAPID

«fief. La „concurentă".
Monti înfrunta, la Alpe d’Huez, 
rivalitatea celorlalți pt’.oți (prin
tre care și a românului Ion Pan
țuru) și înregistra primul său 
succes la Jocurile Olimpice, 
după ce ciștigâse nouă (!) ti
tluri de campion mc«»d.al. Even- 
tul de Ia Grmoble avea să în
semne Încununarea carierei lui 
Monti care, după acest succes, 
s-a retras din activitatea com- 
pettționalA. In sfirșit. nu putem 
să nu amintim de Peggy Fle
ming. despre care specialiștii 
afirmau că este cea mal suavă, 
cea mal elegantă cea mal... 
perfectă patinatoare artistică. 
Peggy Fleming a cucerit un sin
gur titlu, dar într-o manieră 
care o situează prtntre marile 
vedete ala Olimpiadei de la 
Grenoble.

UN PERFORMER DEOSEBIT
elev al unui cclegiuUn tînăr 

britanic, R. Bruniges, în virstă de 
15 ani, a făcut senzație, clasfn- 
du-se pe locul doi în turneul in
ternațional de scrimă de la Mil-

lifield. Nu numai vîrsta lui Brunl- 
ges a contribuit la vîlva stîmită de 
această performanță, ci și trista lui 
particularitate de a avea un sin
gur braț. Dar. după cum o arată 
rezultatul, un braț de fier.

~ ’c-

Străvechiul stadion Parc des Princes 
din Paris. întinerit de către gospodarii 
parizieni, va putea adăposti 51000 
de spectatori. Dar pentru a se ajun
ge la o asemenea performanță — 
mărirea capacității eu 50 la sută — a 
fost necesar ca spațiul să fie folosit 
la maximum. Locurile cele mai bune 
beneficiază de 47 cm, iar celelalte 
de 43 cm. In aceste condiții, stadio
nul ar putea fi supranumit „Parcul

celor slabi", căci, e clar, nici o per
soană corpolentă nu va putea să vină 
aici fără a-si cumpăra-.. 2 locuri.

Clubul Rapid, înființa* în annl 
1923, Iși va sărbători In luna mal 
1973 o jumătate de veac de exis
tență, prin mari demonstrații spor-< 
tive, cu participarea tuturor sec
țiilor de care dispune.

De pe acum se alcătuiește mx 
vast program de festivități, la care 
vor participa toți componențll clu
bului, precum .fi nțiile_de,suporteri 
care îndrăgesc organizații sportiva 
din Giuleștî. ț

Un album, bogat ilustrat, ▼» tt 
alcătuit de un colectiv redacțional, 
din care fac parte vestiți cronicari 
sportivi ai tuturor disciplinelor. 

Albumul va apare sub îngrijirea 
colaboratorului nostru D. Moraru-i 
Slivna, devotat „sufletist" al Ra
pidului.

FIGARO 1971...
Oficialitățile sportive grecești nu 

mai permit sportivilor din reprezen
tativele țârii să apară pe teren cu 
coafuri extravagante. Ca urmare, la 
hotelul din Vouliagmenoi — la sud 
de Atena — unde erau cazați inter
naționalii greci. In vederea meciului 
cu Anglia, din cadrul Campionatului 
european — a apărut un personaj 
misterios .Înarmat" cu un foarfece 
și un brici — frizerul.

Conform instrucțiunilor, acesta a 
trecut botărlt la fapte. Astfel spor
tivii din reprezentativa Greciei au 
apărat la meci în postura de „proas
păt rași, tunși si frezați".

j'c j** u1! j'c j*i .7*<• i1'. ț’tXgA Zo ZȚK ZfA. >0. efK ZgA

IOLANDA KOVACS, SIBIU. Posedați 
colecția întreagă a ziarului nostru, pe 
anii 1970 ți 1971, fi o țineți la dispo
ziția amatorilor. Adresa dv. i strada 
Karl Marx nr. 1.

EUGEN OANES, MEDIAȘ. In orașul 
dv. există, desigur, o agenție O.N.T. 
Informațiile el, in materie de excursii, 
stnt mal precise dectt cele pe care 
vl le-aș' putea da eu.

MtRCET PREDA, STREJNTC. «Fiind 
un admirator al lui Die N&stase și 
vrtnd să-l scriu, vă rog să-mi comuni
cați adresa talentatului nostru teniS- 
man-, îmi cereți cel mal greu lucru 
de pe lume ! Vă sfătuiesc, de aceea, să-l 
scrieți pe adresa Federației române de 
tenis ■ București, strada Vasile Conta 
nr. 1 , sectorul 1. Aveți de-a face, cel 
puțin, cu o adresă... fixă !

VASILE DUMITRU, BUCUREȘTI. «Ca 
rapidist din fașă (n.r. : chiar
de-atunci 7), am făcut un pariu în 
legătură cu rezultatul obținut de Rapid, 
In fața Stelei, in turul campionatului 
1866—67, și numai de la dv. se poate afla 
purul adevăr-. Cunosclnd că martorii

Era tntr-o toamnă nespus de fru
moasă, cu cer de cristal și un soare 
care parcă incendiase pădurile rugi
nite și cîmpiile pline de rod bogat, 
întimplarea mă împinse tntr-una din 
acele zile, în biroul unul coleg, toc
mai cînd se punea la punct o vînă- 
toare de mistreți, ce avea să albă 
loc în pădurile de la Rupea, ținut 
în care rfmătorii îsi făceau de cap, 
dînd jama tn nopțile eu lună, prin 
porumbul sătenilor.

Se punea la cale un veritabil ma
sacru. Se socotea amănunțit numărul 
puștilor, muniția, dispunerea trăgă
torilor și altele. Nimic nu scăpase 
vestitului maestru X, organizator 
excepțional și vtnător de temut, care 
trimisese pe lumea cealaltă o co-1 
hortă de urși, lupi și alte lighioane.

— Ai picat la țanc, mă tntîmpină 
acesta vesel. Mergi la vlnătoare ?

— Bine... dar eu n-am vînat tn 
viața mea, replicai șovăind.

— Nu-i nimic. Totul începe eu-.. 
începutul.

Și cu acest argument ml convinse.
Pe seară, trei mașini încărcate, 

porneau din București în această te
ribilă expediție vînătarească. Majo
ritatea erau vînători încercați. Echi
pați de sus pînă jos, de iți era mai 
mare dragul: scurte de piele, cizme 
Burger, curele, curelușe, catarămi, 
saci, rucsacuri...

începusem să fac complexe. Mă 
uitam la mine și îmi venea să bat 
în retragere. Mai ales că din primul 
moment devenii obiect al Ironiilor 
vînătorești.

■— Da’ unde pled șefule ? La 
plimbare pe bulevard, de al venit 
în pantofi ? mă interpelă unul din
tre ei.

Mă făcui că n-aud și mă tnghesuîi 
tăcut în fundul GAZ-ulul...

...în zori, după ce înnoptasem un
deva. jn ținutul Rupei, o pornirăm 
la drum. Pășeam tăcuți prin ierbu
rile încărcate cu boabe grele de

rouă, iar din gură ne ieșeau aburi în 
reprize din ce în ce mai scurte.

La un moment dat. maistrul făcu 
semn să ne oprim. Zărise niște urme 
proaspete de mistreți șl încerca să 
descifreze direcția de unde veneau, 
numărul lor, greutatea ți alte taine, 
despre care aveam să aflăm mai țir- 
«iu.

Nu părea mulțumit de cel* ee 
descifrase. Mîrîl ceva in barbă, ea 
ghicitoarele ce vor să fie misterioa
se, și ne făcu semn să pornim.

Și. iată-ne ajunși într-o poieniță. 
Un nou semn, o nouă oprire. De data 
«ceasta definitivă. Ne repartiză la tu-

mot Cei din Jurul meu nu făceau 
nici o mișcare- Stăteau pitiți șl aș
teptau cârmi, cu armele pregătite. 
Eram numai ochi și urechi. Deodată, 
un gînd stupid mă Înfieră. Dacă 
mistrețul In loo să apară din față, 
venea din spate 1 ba această Idee, 
înghețai de-a binelea. Acum nu pri
veam numai in față, de unde m au
reau tot mal deslușit vocile gonaci
lor. începui *ă privesc șl în spate, 
ha început mai rar, apoi pe măsu
ră ce mă cuprindea frica, tot mal 
des. Parcă vedeam aievea, rîmătoru.’ 
cu colții lui amenințători țîșnind fu
rios din vreun boschet din spatele

de măcelul pe care îl pregăteam, 
gonise peste noapte turma de mis
treți pe alte meleaguri.

Aceasta era, de altfel, explicația 
urinelor întâlnite.

— Nu-i nimic, fraților, ne tragem 
•pre marginea pădurii la iepuri, vesti 
earn trist șeful nostru.

Aid, In cîmpul plin de pilcuri de 
lăstăriș, era raiul urechiaților. Nici 
nu sosiserăm bine și se porniră să 
sară printre picioarele noastre, ca 
potîrnichile. Mai, mai să ne dărîme.

Eu mă dădui spre o poieniță din 
marginea pădurii. Curînd începură 
armele să bubuie ca la nuntă. Mă

di.-, emoția produsă de această p’.eaș- 
că. îndreotal arma liniștit, ochii în
delung fără graDâ, ca pe vremuri 
cînd cu 50 de bani scoteam mireasa 
la moși... și apăsal pe trăgaci

se păru că trăsei cu tunul. 
Nu se mai vedea dedt un imena nor
de țărfnă galbeni. Bietul de el cred
câ l-am făcut arșice. gfndll tn line*
mea. în rîtev® clipe, norul de praf
se destrămă„

Rămăsei trăznît Iepurelui meu
era nemișcat. Tot în două picioare.

țeală In stand. La mijloc, unde stnt 
locurile cele mai bune, puștile temute 
iar pe la margini... ăștia oare eram um
plutură. Eu stăm după un fag gros 
cu pușca pregătită șl priveam te
mător spre deal. Curînd liniștea pă
durii se sparse sfîșiată de strigătele 
ascuțite ale gonacilor ce coborau din 
hățișuri spre noi. Privii în jur și mă 
cuprinse subit emoția debutului. E- 
ram la prima mea vînătoare. Inima 
prinse a bate mai tare. Nu-mi era 
frică, dar. de ce să n-o spun pe cea 
dreaptă, nici nu mă simțeam In lar
gul meu. Treșăream la fiecare zgo-

meu. Schimbai poziția. Acum stă
team Intr-o parte. Cu un ochi In 
deal șl cu unul în vale. Dar aceasta 
nu schimbă și starea mea de spirit 
începui să-mi reproșez ușurința cu 
care am acceptat invitația.

— Tocmai la mistreți te-ai găsit să 
debutezi, nătărăule ? — îmi zisei In 
sinea mea. Puteam s-o iau și eu gra
dat. Mai întii la potîrnichi. la rațe, 
la iepuri și apoi la dihăniile astea.

Norocul era însă de partea mea. 
Temerea maistrului fusese justificată. 
După părerea lui, mărturisită mai 
tlrziu, vreun braconier local, avizat

uitai spre vale aproape cu eiudă. 
cum ceilalți, culcau urechiații unul 
după altul de parcă erau la popice. 
După un timp de așteptare mă plic
tisii si mă luai cu gindurile. Să fi 
tot trecut 5—10 minute de toropeală 
plăcută. Cînd, deodată, mă trezii cu 
un șoșoi cît toate zilele fixat în fața 
mea cam la 4—5 metri. Acesta minat 
de frica bubuiturilor, puse o frînă 
bruscă și acum sta aci, unde se cre
dea în siguranță. în două picioare 
cu urechile ciulite ca niște antene.

Nu mă zărise și sta nemișcat ca 
o stană de piatră. îmi revenii repede

Dar numai pentru o fracțiune de se
cundă. deoarece Imediat o porni ea
o torpilă direct spre tufișurile din
pădure.

Dună un pom. ceva mal din deal
se auzi un hohot de rfs.

— De ce i-ai tras tn picioare, bo-
bocule ? Ai vrut să-l descalți ’

Inehiții ironia și plecai mai înco
lo, fără să scot un cuvînt.

între timp, bubuiturile continuau. 
E drept, mai rar. Se apropia sfîrșitu] 
vînătorii.

Tocmai cînd pierdusem orice spe
ranță, pe un colnic. Ia vreo zece 
metri, apăru un alt urechiat Privea 
speriat in dreapta. în stingă ți apoi 
o porni țopăind spre adăpostul unui 
zmeuraș mai în vale. Cînd îndreptai 
pușca spre el îmi adusei aminte că 
făcusem armata la antiaeriană 

Așa că-i ochii mustățile. Am tras în 
plin.

Urechiatul meu se rostogoli, făcu 
clteva tumbe și apoi rămase lat. 
chiar tn marginea boschetului, ce 
trebuia să-i salveze viața.

Mă îndreptai spre el cu inima 
strînsă. Mai respira încă. îl privii 
lung și avui senzația stranie că ochii 
lui mari desch’și mă privesc cu re
proș. Mă cuprinse o milă adîncă și 
Pe loc îmi dădui seama că iremedia
bil cariera mea de vînător se sfîrși- 
se în aceeași frumoasă zi de toamnă 
în care începuse.

ION BALAȘ

mincinoși sînt pedepsiți de lege, Jur 
că voi spune adevărul șl numai ade
vărul 1 Rapid a ciștigat meciul respec
tiv (disputat la 9 noiembrie 1966) cu 
3—0, toate golurile giuleștenllor fiind 
marcate de Ion Ionescu. Ați ciștigat, 
deci, pariul. Era să spun... procesul.

NICOLAE DANET, BUCUREȘTI. 1) 
La 63 de ani, probabil că stntețl deca
nul de virstă al celor care corespon
dează cu mine. Și nu pot dectt să 
apreciez legătura sufletească pe care 
o pfistrați cu lumea sportului, interesul 
cu care continuați să urmăriți activi
tatea sportivă. 2) Manolo Santana nu 
mai face parte din echipa Spaniei, pen
tru „Cupa Davls", dar n-a abandonat 
complet tenisul. El mal participă la tur
nee, cînd este invitat. Dar este invitat 
din ce In ce mal rar...

N. GHINGA. ARAD. In ediția 1947—48, 
U.T.A. a invlns Jiul cu 12—0.

VASILE TATARU. PLOIEȘTT în edi
ția 1965—1966 a campionatului diviziei 
A la fotbal, ciștigată de Petrolul Ra
pid avusese la un moment dat (după 
etapa a 10-a) un avantaj de cinci 
puncte asupra ploleștenilor. Acest a- 
vantaj s-a redus pas eu pas (la sfîrșl- 
tul turului nu mai erau decit două 
puncte), pentru ca în final Rapidul să 
rflmînă cu... șase puncte în urma Pe

trolului. Dacă vă tntflnlți cu tui rt- 
pldlst, vorblți-1 despre orice, in afară 
de acest campionat 1

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Proba
bil că surpriza dv. nu este mal mică 
decit a mea. Aștept, cft de aurind, 
telefonul dv...

MARCY MORJAN, PETROȘANI IM 
acord cu dv.: chiar dacă fotbalistul 
Marin Peronescu a corni* unele gre*eu 
față da clubul său. Jiul nu trebuie a* 
uite că acest Jucător a foet, ani de-a 
rtndul, o flacără vie în teren. Ca atare, 
dacă despărțirea de astflzi urmează lă 
devină un lucru definitiv, ea trebuie 
să aibă loc intr-un cadru festiv, ta 
care amintirile frumoaso do altădată 
»ă le alunge pe cele mal puțin plăcute, 
din ultima vreme.

petra danuț, moldova vechz 
Ridicați o problemă care privește exclu
siv redacția revistei „Flacăra" : do ee 
Dinamo șl Rapid figurează în Alma
nahul acestei publicații printre echipele 
de fotbal cu renume ale lumii, șl 
Steaua, nu. Ca atare, nu trebuie s* aș
teptați un răspuns de la mine, mal a- 
les că n-am o Jumătate de normă la 
,, Flacăra"!

GEORGE ALCAZ, BUCUREȘTI. Veți 
primi răspuns prin scrisoare. Oricum, 
vă felicit pentru atlt de cuprinzătoarea 
statistică pe care o posedați în ale 
atletismului.

LUIZ PORSr. ȘCOALA GENERALĂ 
nr. 142. BUCUREȘTI. Vă promit că voi 
face să-l parvină Iul Ilie Năstase ră
vașul dv. Și sint sigur că 11 va prețul 
pentru gingășia lui.

Ilustrafii : N. CLAUDIU
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în prim plan, „promoția Gurghiu**

ȘI-AU PRIMIT BREVETELE Șl ECUSOANELE

a festdvl-

Activul Secției sport-turism a 
C.C. al U.T.C. nu se dezminte t 
Vineri seara ne-a oferit din nou 
o frumoasă surpriză, organlzînd 
la liceul „Gheorghe Șincai" din 
Capitală, festivitatea de lnmîna- 
re a brevetelor si ecusoanelor de 
arbitri unor elevi din 
Gurghiu”, ediția 1971, 
acest fel (60 dintre cei 
urmează a fi instrui ți 
acestui an).

Locul de desfășurare
tații a fost bine ales: un liceu ou 
tradiție si valori în sport, ta bas
chet sl volei îndeosebi. La „Șin- 
cai” exista un profesor de educa
ție fizică așa cum stat tacă pu
țini în țară — este vorba de 
Victor TIbacu — expresie a pa
siunii și competenței, care s-a în
scris printre primii susținători ai 
acestei lăudabile inițiative. A 
avea cît mai multi arbitri dintre 
elevi înseamnă a rezolva cu forte 
proprii cele mai dificile obiective 
ale calendarului sportiv din fie
care școală. Or, calendarul, se 
știe, constituie oglinda fiecărei 
asociații sportive.

După festivitate, onorată de 
prezenta unor factori cu munci 
de răspundere din C.C. al U.T.C.. 
Inspectoratul municipal școlar și 
unele federații (atletism, baschet, 
fotbal, handbal si volei), cei pre
zenți — foarte mulți elevi ai li
ceului — au putut urmări la lucru, 
eonducînd demonstrații de baschet 
Si volei, pe clțiva reprezentanți 
ai „promoției Gurghiu”.

Primul dintre ei a fost elevul 
Dan Dorde» din anul II G al 
liceului „Gheorghe Șincai". arbi
tru de baschet. Calm, permanent 
pe fază, cu promptitudine în de
cizii, elevul Dordea a arătat cu
noștințe temeinice lntr-o discipli
nă pe care o practică încă de la 
vîrsta de 10 ani- „Pe atunci eram 
elev la Liceul nr. 30... Abia reu
șisem să descifrez tainele acestui 
sport- Adevărata ucenicie, insă, 
am fâcui-o aici, la ..Șincai" cu to
varășul profesor Tibacu și in ciu
da unui foarte complex program 
de pregătire — și mai complicat 
pentru mine care doresc să de
vin inginer electronist — îmi cal
culez în așa fel timpul, mi-1 dră
muiesc cît 
fi prezent 
mină și in 
preferată”.

Trei elevi de la Liceul_____
— Vladimir Boreea, Emil Tănă- 
soiu si Cristian Teodorescu 
condus In continuare, pe

unor echipe femi-

LA CONCURSUL DE FOND

Pag. a 3-a

GER NAPRAZNIC DORIM SA NE MENȚINEM
ne-a declaratDIN POIANA BRAȘOVULUI

■ntreno-

fost foarte popu- 
peste 100 de con- 
pe categorii de 
juniori concursul

Oltenița a fost una din 
primei părți a campio-

In 1970.
ceea ce

PE UN LOC FRUNTAȘ*

mai bine, pentru a 
citeva ore pe săpta- 

activitatea sportivă
nr. 24

— au 
rlnd,

demonstrația ____  ____
nine de volei. Un arbitraj aplau
dat la scenă deschisă, evidential 
în special prin corectitudine. Cei 
trei elevi de la ..24” vor părăsi 
în primăvară școala, o vor absolvi 
Dar fiecare s-a arătat dornic ca 
mîinc„ în facultate sau în pro
ducție, să-și continue în mod vo
luntar această activitate care Ii 
pasionează si, după cum au ținut 
să afirme, „le cristalizează perso
nali tatea"-

„Mezinul” elevilor-arbitri care 
au primit vineri seara Învestitura 
oficială, elevul Lucian Stelea din 
clasa a VII-a a Școlii generale 
nr. 186, era puțin dezamăgit. Ca 
arbitru de fotbal ar fi dorit să 
arate ce 
ță. I se 
prilejul, 
tor ii.

A fost ______ _______ _ _ __
bianță pur sportivă, determinată 
și de gazde. în persoana prof. 
Adrian Jiga, director cu proble
mele educative, care ne-a oferit 
o emoționantă surpriză: scrisoa
rea apreciatulu: profesor si peda
gog Virgil Roșală. adresată colec
tivului de profesori de educație fi
zică de la „Șincai”. în încheierea 
scrisorii se arată: „Niciodată nu 
vei obține nimic, dacă nu veî da 
ceva din tine însuți”.

Un îndemn, colegilor mal tineri, 
consemnat cu căldură si sinceri
tate.

Tiberiu STAMA

Știe, măcar Intr-o miu- 
va oferi cit de curînd 

l-au asigurat organiza-
o seară plăcută, o am-

POIANA BRAȘOV. 15 (prin tele
fon). Ieri, pe un frig de minus 18 
grade, s-au disputat întrecerile de 
fond programate de calendarul cen
tral federal. Dacă temperatura scă
zută a favorizat alunecarea schiurilor, 
în schimb concurenții, din același 
motiv, au suferit vizibil. Terminlnid 
cursa cu sprînceneie, părul șl genele 
acoperite de chiciuri, el acuzau du
reri violente la față si membre.

Asa cum ne-au obișnuit întrecerile 
acestui an, startul a 
lat. înregistrindu-se 
curenți, repartizați 
vîrstă. Deși pentru 
conta ca etapă județeană a campio
natului național, din lipsa unui ca
lendar propriu, la competiții au luat 
parte si schiorii școlii sportive din 
Gheorghieni, care. în ansamblu, s-au 
dovedit bine pregătiți.

în afara dificultăților ridicate de 
temperatură, concurenții au înttm- 
pinat și o stare precară a pîrtiei, 
în special în porțiunea de coborlre 
unde placa subțire și dură de zăpa
dă oferea slabe posibilități de frî- 
nare. Din această cauză stăpînirea 
schiuriior a devenit foarte dificilă 
chiar și pentru cei mai buni schiori, 
interesați în obținerea unui rezultat 
bun- N. Sfetaa, Gh. Voicu si Gh. Cin- 
cu. toți de la A.S.A. Brașov. deși 
clasați pe primele locuri la catego
ria seniorilor, au rupt cîte un schiu. 
fiind obligați să le înlocuiască. La 
juniori mari, N. Cristoloveanu (A.S.A. 
Brașov), antrenat Intr-o căzătură 
printre brazi, a pierdut secunde pre
țioase pînă să reia cursa, situație 
care a permis colegului de echină, 
Ioan Tudor, să se detașeze si să cîș- 
tige cu un apreciabil avans. Cu toate 
accidentele semnalate, timpii reali
zați pe distanțele clasele sînt buni, cei 
mai buni din acest an. în ansamblu. 
A.S.A. Brașov la seniori și juniori mari 
și-a impus o dominare pe care ni
meni n-a putut s-o conteste (la se
niori. 8 locuri în primii 10 clasați). 
La celelalte categorii, unde s-a ob
servat un echilibru de forțe, au con
curat cu sanse egale reprezentanții 
Șc. sp. Rîșnov. Șc. sp. Brașovia. Di
namo. Tractorul, Steagul roșu si Li- 

Predeal. Ca performante 
remarcate cele 
Foriko (Șc. sp. 
a Elenei Ilie 
tavingînd-o pe 

obținut 
pentru

na Rimbu (Dinamo) 12:18; 3. Elena 
Tomos ISc. sp. Rîșnov) 12:34; 5 km 
junioareltnari (5 participante): 1. Ele
na Trișcă (Tractorul) 20:28; 2. Vir
ginia Cristoloveanu (Șc. sp. Rîșnov) 
20:50 ; 3. Marcela Bâdescu (Tractorul) 
21:37; 10 km senioare (5 participante):

Marcela Leampă (Dinamo) 36:32; 
Adriana Barabas (Tractorul) 39:35; 
Rodie» Cllnciu (Tractorul) 39:30; 

km juniori miel (37 participant!): 
F. Foriko (Șc. sp. Brașovia) 16:34; 
V. Rucăreanu (Dinamo) 16:56; I. 
Mols» (Lie. Predeal) 17:08; 10 km

juniori mari (17 concurențl): 1. I. 
Tudor (A.S.A.) 31:53; 2. N. Crlstolo- 
veanu (A.S.A.) 32:47 ; 3. S. Tomoș 
(Steagul roșu) 33:32; 15 km seniori 
(16 participanți): 1. N. Sfetea (A.S.A.). 
47:07; 2. Gh. Voicu (A.S.A.) 47:55 ; 3. 
N. Cojocaru (Dinamo) 48:30.

1.
1
».
8
1.
2.
I.

Mihai B1RA

V. Copil, antrenor
- ș. N. 

revelațiile 
natului diviziei secunde, clasindu-se 
pe locul doi. Ce factori au determi
nat comportarea constant bună a 
formației ?

— Cînd am revenit, anul trecut, 
Ia Oltenița, ne-a declarat 
rul Vasile Copil, am găsit aproapa 
intact lotul ce îl lăsasem 
Deci, după părerea mea, 
este esențial la un colectiv, coeziu
nea sufletească, se formase de-a 
lungul anilor, de cînd activează 
împreună. Jucătorii se pregătesc 
cu multă seriozitate și în meciurile 
disputate în sezonul trecut, atît în 
cele de acasă cît și în cele din de
plasare, au făcut risipă de ener
gie. Iar cîțiva dintre 
valoare. Voi aminti 
dișteanu — portar, 
fundaș, Eftimescu și

ei au o bună 
doar pe Gră- 
Ratcu II — 

Stamanichi —

MINCIUNA NU FACE CASĂ BUNĂ CU SPORTUL

ceul din 
individuale, trebuie 
ale tinărului Ferenc 
Brașovia).
(Șc sp. Rlșnov) 
Elena Rlmbu 
o scrisoare de 
lotul național.

REZULTATE 
nionre miei (22 
na Ilie (Șc. sp.

precum si 
care, _

(Dinamo), a
recomandatie

km Ju-TEHNICE: 5 
participante): 1- Ele- 

Rlșnov) 12:13; 2. Ele-

STAȚIUNILOR DE IARNĂ MULT SOLICITATE
Interviul nostru cu tov. TRAIAN ASMA RANDEI, primarul orașului Vatra Domei

în aceste zile, amatorii 
sporturilor de iarnă așteaptă cu 
nerăbdare sfîrșitul de săptămînă 
pentru a ajunge la Sinaia, Predeal 
sau Brașov în căutarea zăpezii. Și 
la Vatra Dornei străzile, casele, 
brazii, munții, totul este îmbrăcat 

mantia strălucitoare de nea. Cu 
toate acestea, chiar șl mulți schiori 
de acolo, din îndepărtata Țară de 
Sus a Moldovei, pleacă la Brașov I 
De ce? — ne-am întrebat. Pîrtia 
existentă este excelentă, pe ea se 
poate schia aproape jumătate din 
an — de la începutul lui noiembrie 
pînă prin aprilie. Dar..

Pentru acest 
mai pentru 
primarului 
tovarășului 
DEI, care a 
ne răspundă

țlonal pentru Educație Fizică și 
Sport. Probabil că mă veți întreba 
de ce nu a fost preferată Vatra 
Dornei 7 Ei bine, n-o să ocolesc ade
vărul pe care se pare că-1 cunoaș
teți și dv. După cum spuneați, ați 
văzut pîrtia noastră. Aflată pe par
tea nordică a versantului, zăpada 
se menține aproape jumătate de 
an. Specialiștii — eu, trebuie să 
recunosc, nu mă număr printre ei 
— o apreciază In termeni elogioți. 
Dar, fiindcă nu există un mijloc me
canic de urcare. Intr-o după-amiază

nu

Un boxer de 
făcut apariția, 
sportul nostru 
Ruicu. Bucuria

Descoperit de ..._______
Fîntînă, la Craiova, tînârul Ruicu 
a repurtat repede cîteva victorii, și 
apoi, ca orice tînăr, a plecat să-și 
satisfacă stagiul militar, ajungînd 
la Dinamo Brașov. Aici însă, cre- 
zînd că a și devenit „cineva”, a 
început să facă mofturi. Azi an 
trenament de mîntuială, mîine ab
sență totală din sală. Și, totuși, 
Ruicu- n-a avut neplăceri. Clubul 
Dinamo Brașov, ca și cei de la 
federație, au continuat să-l trateze 
cu duhul blîndeții, poate pe bună 
dreptate, avînd în vedere vîrsta sa. 
Ba mai mult, considerîndu-1 un 
boxer cu posibilități reale, și avînd 
în vedere criza „greilor”, forul de 
specialitate l-a ajutat să-și desă- 
vîrșească pregătirea, chemîndu-1 de
seori alături de boxerii consacrați 
Dar tînârul nostru s-a menținut. în 
continuare, pe o poziție neserioasă, 
continuînd să ignoreze îndatoririle 
față de echipa sa de club și cea 
(națională) de tineret, în care a fost 
promovat, recurgînd — ceea ce e 
mai grav — pur și simplu la min
ciuni, pentru a-și masca indolența. 
Concret, iată faptele :

— Nu de mult, în returul campi
onatului pe echipe, “ 
să boxeze la Sibiu, cu Al. Prohor, 
cu prilejul meciului C.S.M. Sibiu- 
Dinamo Brașov. A doua zi, el a 
apărut Ia sediul F.R. Box. întrebat 
cum a fost meciul cu Prohor, năs
trușnicul sportiv n-a ezitat să răs
pundă i „l-am învins la puncte, dar 
mai greu ca In tur”.

categoria grea și-a 
acum trei ani, în 
cu mănuși : Ion 

antrenorilor ! 
antrenorul Dumitru

Ruicu trebuia

REALITATEA. Avînd la activ o 
victorie asupra sibianului, în turul 
competiției, Ruicu a considerat că 
pentru el, acest meci nu mai pre
zintă interes, așă că, pur și simplu 
a fugit din Sibiu, 
cu Prohor.

... Zilele trecute, 
fonică între F.R. 
Dinamo Brașov.

— Boxerul dv Ion Ruicu trebuia 
să fie prezent la Piatra Arsă, în 
vacanța de iarnă, alături de cei
lalți sportivi din lotul 
Sîntem informați că nu 
tat. Ce știți despre el 7

— Intr-adevăr, Ruicu n-a putut 
merge la Piatra Arsă, deoarece 
ne-a spus că tatăl său este bolnav, 
așa că am fost de acord să meargă 
pentru două zile acasă, la Filiași.

REALITATEA. Tatăl lui Ruicu a 
decedat acum cîțiva ani I...

Comentariile sînt de prisos. Ne 
permitem totuși să amintim că min
ciuna nu poate face casă bună cu 
ideea de sport, că altul trebuie 
să fie profilul moral al unui tînăr 
sportiv- care aspiră la marea per
formanță. Din păcate, folosind me
moria tatălui într-o treabă necin
stită, tînărul nostru s-a recomandat, 
de fapt, a fi un om pe care — de
ocamdată — nu se poate pune mare 
preț. Ruicu va trebui „scuturat” 
serios de antrenorii săi, dîndu-i-se, 
poate, și un recent exemplu al unui 
alt boxer de 
torită lipsei 
țeanul Vasile

înaintea partidei

o discuție tele- 
Box și clubul

de tineret, 
s-a prezen-

certă clasă, ratat da
de seriozitate i gălă- 
Lehădus.

la Ș. N. Oltenița 
înaintași. în ziua de 9 ianuarie am 
condus primul antrenament din a- 
cest an. țn programul de pregătire 
am prevăzut o perioadă de 12 zile, 
Intre 20 ianuarie și 1 februarie, în 
care se vor face antrenamente pen
tru pregătire fizici generală, mări
rea capacității de efort șl dezvolta
rea calităților fizice specifice. Apoi, 
pînă la 19 martie, cînd se va re
lua campionatul, pe lîngă antrena
mente vom susține mai multe 
meciuri amicale.

— Ce Jucitori aveți Ia dispoziție 7
— Pe lingi cei amintiți mai îna

inte, din lot mai fac parte Mitrid
— portar, Baltag, Chivu, Dima, 
Iordache, Viciu — fundași, Cîmpea- 
nu, Vasilescu, Buburuz, Căpraru — 
mijlocași, Nițv, Enculescu, Rădules- 
cu, Constantin, Patraclî și Păunescu
— înaintași.

— Zilele acestea veți pleca în 
Iugoslavia pentru a vă documenta 
asupra metodelor de pregătire ale 
unor echipe din această țară. Cine 
va conduce antrenamentele forma
ției Ș.N.O. în lipsa dv. ?

— Voi lipsi aproape o lună. Deci, 
o perioadă destul de lungă, dar 
sînt sigur că programul se va des
fășura ca și cum aș fi eu la Olte
nița. Am un înlocuitor de nădejde, 
pe profesorul de educație fizică, 
cu specialitatea fotbal, Eftimescu, 
de mai mulți ani unul din jucătorii 
de bază ai echipei.

— Ce sperați să realizați In retu
rul campionatului 7

— Locul doi, pe care îl ocupăm 
la sfîrșitul turului — obligă I Dorim 
ca în primăvară să desfășurăm un 
joc de bună calitate și, în final, să 
ne menținem pe un loc fruntaș.

P. VINTILA

OPTIMISM 
LA SATU MARE

Nemulțumita de penultimul loc pe 
care-1 ocupă ta clasamentul seriei a n-a, 
divizionara B, echipa Olimpia Satu 
Mare și-a început de la 12 Ianuarie pre
gătirile sub conducerea antrenorului Gh. 
Stalcu, ajutat de Vasile Savanlu. tntr-o 
convorbire telefonică avută cu antreno
rul Gh. Stalcu, am aflat amănunte des
pre programul de pregătire, ca șl unele 
intenții legate de returul campionatului. 
„Ne vom pregăti o aăptămlnă tn locali
tate, perioadă de timp In care vom efec
tua antrenamente zilnice ta icopul re
adaptării organismului la efort, tocmai 
ca jucătorii aă suporte mal bine — ta 
perioada Imediat următoare — Intensita
tea șl durata sporită a ședințelor. De ta 
20 Ianuarie, ne deplasăm cu tot efectivul 
la Băile Felix, sau tn stațiunea montani 
Izvoarele, unde urmărim dezvoltarea ca
lităților fizice de bază ca șl acumulare» 
unul potențial fizic ridicat, pe fondul că
rora să putem broda la Întoarcere, ta 
locurile de verificare șl omogenizare, 
ideea tactică pe care o preconizăm. Stat 
optimist în privința returului, căci băieții 
slnt hotărlți să nu precupețească nici un 
efort pentru a evita zona periculoasă a 
clasamentului. Principala noastră preocu
pare se refera la realizarea liniei ‘ 
sive, compartiment care mi-a dat 
bătaie de cap".

Curierul pregătirilor
(Urmare din pag. I)

oten-1 
mare

eKett

„dar" — șl 
el — ne-am

orașului Vatra 
TRAIAN ASMARAN- 
avut amabilitatea să 
la cîteva întrebări.

— Am coborît de cîteva minute 
de pe pirtie, tovarășe primar, și, 
spre*surprinderea noastră, 
prea mulți amatori. Să 
că dornenii nu îndrăgesc 
de iarnă 7

— în cele ce urmează, 
veți găsi răspunsul. Față 
trecuți, activitatea sportivă din Va
tra Dornei a cunoscut noi dimen
siuni. Avem o școală sportivă cu 
profil de schi — fond șl alpin — 
care dispune de echipament sufi
cient șl corespunzător. Circa 120 de 
elevi de la liceul din localitate și 
de la școlile generale fac parte din 
această secție. Mai mult, în cadrul 
secției sînt și unii sportivi de per
formanță. Bunăoară, eleva Iuliana 
Pața a cucerit un titlu de campioană 
balcanică, iar alți trei elevi au de
venit campioni republicani la ju
niori și copii. Dacă doriți, vă mai 
pot spune că 5 tineri au categoria I 
de clasificare, iar 23 a doua.

— Cu toate acestea, în vacanța 
de iarnă schiorii fruntași din ora
șul dv. au plecat la Brașov. Știți 
de ce 7

— Aș putea aă vă răspund în 
eîteva cuvinte i fiindcă acolo au or
ganizat tabere Ministerul Educației 
și învățămîntului șl Consiliul Na

nu nu- 
adresat 
Dornei,

nu erau 
înțelegem 
sporturile

cred că 
de anii

1

nfergem
FOTBAL ! Sala Dinamo, 

de la ora 10,30 : întreceri fi
nale în cadrul Cupei 
nifotbal: participă 
nata Dinamo, T.M.B., 
tineret și Metalul.

HOCHEI: Patinoarul „23 
August", ora 16,30 : Dinamo 
Buc. — Avîntul M. Ciuc, ora 
19 : Steaua Buc. — Agrono
mia Cluj 
turului 3 
național).

de mi- 
Combl- 
Steaua

(jocuri în cadrul 
al campionatului

Bazinul Floreasca,
10,30 : Rapid —

A —

POLO :
de la ora
Lotul de juniori, Lotul 
Lotul B.

Insti- 
„Ion

8,30 :

TIR: Sala expoziției 
tuiului de arhitectură 
Mincu", de la ora 
„Cupa primăverii** la probe
le de pușcă și pistol cu aer 
comprimat.

O viitoare pîrtie de 
schi iluminata
Se va schia și pe mun
tele Giumalău
S-a descoperit — și 
reamenajează — 
străveche 
bob
Un nou 
Lunca Dornei

pîrt'm

se
o 

de

patinoar in

șe reușesc doar puține 
în asemenea condiții, 
pricep, nu poate fi vorba de dobîn- 
direa unor performanțe. Pîrtia are 
o lungime de 1 500 metri șl e cobo- 
rîtă în numai cîteva minute. La 
urcare, însă, după cîteva escaladări, 
se face noapte...

— Am vizitat și magazinul cu 
articole de sport. Gestionara — 
Maria Casiuc — ne spunea că toc
mai schiurile care se caută lipsesc 
din magazin, chiar de la începutul 
anului trecut. Pe de altă parte, 
la Vatra Dornei nu există nici un 
centru de închiriere a materialelor 
sportive. Nu sfht și acestea impedi
mente pentru cei care îndrăgesc 
sporturile de iarnă 7

— Dacă nu aveți nlmio împotri
vă, aș inversa ordinea răspunsuri
lor la cele două chestiuni. Centrul 
de închiriere a materialelor sportive 
îmi produce șl mie necazuri — 
ca să spun așa. In fiecare zi vin 
oameni — în majoritate aflați la 
odihnă — să solicite schiuri Acezt 
centru de închiriere trebuia să exis
te mai de mult. Cooperația mește
șugărească din localitate a primit 
o astfel de sarcină, dar nici pînă 
în prezent nu a rezolvat-o. Și, tre
buie să mai spun că încă din luna 
august a anului trecut am intervenit 
la Ministerul Turismului pentru

coborîri ți, 
atît cît mă

100 de perechi de «chiuri, dar 
s-a primit nici un răspuns. Așadar, 
cine vine cu schiuri de acasă, schia
ză, cine nu... se descurcă cum poate, 
sau renunță.

— Sau Încearcă să cumpere 
la magazia 1‘-•y-fT-r-r-> •▼Irit’©'* %

— Tocmai vo:am să vă tpun că, 
spre regretul lor, aid la acest ma
gazin nu găsesc După cite știu, 
stat niște schiuri acolo, dar foarte 
scumpe (n. n. marca „Start* — 1 200 
lei perechea). Mai știu că s-a făcut 
comandă, dar a rămas, deocamdată, 
neonorată.

— Am reținut mai înainte că dacă 
ar exista un schi-lift. pirtia s-ar 
bucura de mai multă solicitare. In
tenționați să întreprindeți ceva 
in acest sens 7

—De fapt, am și întreprins. Au 
fost alocate fondurile necesare pen
tru mecanizarea transporturilor pe 
pirtia de schi existentă, numai că 
nu avem specialiști pe plan local 
pentru realizarea instalației și s-a 
apelat ia cei din Brașov. Sperăm 
că Ir. sezonul viitor o vom avea, 
în plus, o surpriză i se va putea 
schia șl noaptea, fiind prevăzută și 
o instalație de iluminat.

— Aveți și alta surpriza 7
— Mai întîi, fiindcă ne aflăm la 

capitolul schi notați, dacă vreți, 
că avem In proiect pentru sezonul 
viitor amenajarea unei noi ptrtii. 
De astă dată pe muntele Giumalău 
(n. n. — 1 890 ml. Apoi, o surpriză 
pentru amatorii bobului. Bătrînii 
ne-au spus că în urmă cu multă 
vreme a existat în partea locului o 
plrtie de bob. Toamna trecută s-a 
făcut reconstituirea traseului — 
lung de 1800 m — traseu care 
trece prin niște poiene de basm. Au 
și început lucrările de reamenajare. 
Numai că treaba este destul de 
anevoioasă. Defrișări, săpături, talu- 
zări. Nu va fi, se înțelege, deloc 
ușor. în sflrșit, In Lunca Dornei 
se fac pregătiri pentru un nou pati
noar (n. n. — al doilea). Poate așa 
vom avea ș! noi o echipă mare 
de hochei. Mă refer la una de se
niori. De juniori există, șl participă 
cu succes la un campionat inter- 
județean.

— Nu știu dacă Intr-a asemenea 
situația veți avea numai o echipă 
de seniori și au cumva 
Sigur credem. Insă, că 
vor realiza proiectele 
le-ați prezentat. Vatra 
reintra în circuitul 
iarnă mult solicitate. Vă mulțumim 
pentru amabilitate.

Cornel ROMAN

pregătiri au fost prezenți toți com- 
ponenții lotului, inclusiv Olteanu, 
suspendat, în toamnă, de către con
ducerea clubului pe timp nelimitat 
(!). S-a înregistrat, totuși, și o ab
sență, tocmai a antrenorului prin
cipal Fl. Halagian, care a f it ope
rat si se află în prezent în cova- 
lescență. Primele antrenamente au 
fost conduse de secundul 
Dima. Luni, piteștenii se 
li la cabana Voinea, 
Cîmpulung.

JIUL. Fotbaliștii din 
sînt primii oaspeți ai stațiunii cli
materice Herculane. De miercuri, 
Jiul s-a instalat la „Cema“ iar ju
cătorii iau parte zilnic la ședințe 
de pregătire fizică.

PETROLUL. Sîmbătă, pe terenul 
de acasă, ploieștenii au încheiat o 
primă etapă de pregătire. Azi elevii 
antrenorului emerit Iile Oană vor 
pleca la Sinaia, unde, pe cărări de

Tănase 
vor stabl- 
da lîngă

Petroșan!

munte, speră să găseascĂ... 
succeselor de altădată.

UNIVERSITATEA CRAIOVA* 
Studenții au luat parte la antrena-4 
mente zilnic, ne declara ieri an-î 
trenorul Constantin Cemăianu. Da 
Ia pregătiri aa lipsit Oblemenco și 
Țarălungă, aflați In tratament ia 
Băile Herculane, șl Neaga, care, 
din motive medicale, se pare cM 
va fi Indisponibil pentru tot reta- 
rul. De luni, lotul craiovean, alcă-^ 
tult din 22 de jucători, se va afla 
la Herculane (n.n. cam multe echl-* 
pe au ales această stațiune I).

C.F.R. CLUJ. La ora cînd am e- 
fectuat convorbirea telefonică ca 
asociația clujeană, șțhipa se afla 
la antrenament. Am fost informați 
că feroviarii vor rămîne tn localii 
ta te pînă Ja 6 februarie, cînd in-»: 
tenționează să susțină un meci a-, 
mical, urmînd ca a doua zi să plece 
Intr-o stațiune de munte.

FARUL. Constănțenii nu mai ră-. 
mîn pe malul mării decît pînă luni/ 
cînd vor face... transbordarea la
munte.

STEAGUL ROȘU. Elevii Ini 
Proca și-au continuat antrenamen
tele la Brașov. în ziua de 1 ianu
arie, Stei 
lână, T 
la 2 februarie. (AL. C.)

axa » avaaaw

teagnl rbșu Va »rci tn Po- 
&W BS W’pSilti pini .

SITUAȚIA

DIN CAMPIONATUL DE JUNIORI ,

O Mraie cu bulgari d« zăpadă încheie întotdeauna antrenamentul In aer liber. Foto i Vasile BAGEAC

SUCCESELE VIITOARE
(Urmare din pag I)

T

(Urmare din pag. I)

tul oficial al acestuia, care va avea 
loc la 5 martie prin intermediul șai- 
sprezecimilor .Cupei României'. Așa 
încît, înainte de Bayern Miinchen, 
Steaua va întîlni pe Politehnica Ti
mișoara, și U.T.A., pînă să ajungă 
la Londra, pentru a înfrunta pe Tot
tenham, va evolua la... Drăqiășani, 
în compania echipei .Unirea". Ce 
sâ-i faci, sortii I

PALETELE INTRA IN PLIN SEZON
I

Tncet, dar sigur, calendarul com- 
petițional la tenis de masă se lăr
gește, intrînd pe făgașul său obiș
nuit din lunile de iarnă, cînd cele 
mai bune palete din lume se con
fruntă tot mai de», în vederea esti-

mai multe» 
după ce 
pe care

Dornei 
stațiunilor

se 
ni 
va 
de

Coitin CHIRIAC

mării șanselor, a raportului actual 
de forțe.

lafâ, însă, că redutabilele repre
zentative — feminină și masculină — 
ale Republicii Populare Chineze au

Si le poate apoi încadra cu ușurință 
în compoziția exercițiului propriu.

Antrenorul Nicoiae Covaci suprave
ghează si coordonează activitatea a 
patru sportive: Ceampelea. Goreac, 
Anttnle. Sabău- In prezent unele pro
bleme ridică doar Alina Goreac. Ac
cidentată la începutul anului, ea a 
trebuit să suporte rigori ie unui ban
daj ghlpeat la gleznă (din păcate, in
corect aplicat). ÎncepLndu-si pregăti
rile efective cu e tatfriziesre de sece 
zile. Celelalte fete participi ta mod 
regulat la antrenamente si acumu
lările stat evidente. Gheorghe Gor- 
goi este — ca de obicei — optimist 
în ce privește șansele elevelor pe 
oare le pregătește. EUsabeta Turcu 
s-a restabilit complet de pe urma 
accidentelor de anul trecut (la co
loană si gleznă) sl ÎSi va putea re
lua curînd locul în echipa națională, 
ca principală adversară a Lied Ceam-

pe l ea la pozi'a de lideri în repre
zentativă. Paula loan va putea fi re
cuperata după un an extrem de slab. 
Marcela Păunescu promite că 1972 va 
G „anul carierei" sale, iar Iulian» 
Simonfi așteaptă debutul tatr-o mare 
competiție pentru a confirma marile 
ei calități. „Nori” Kuhn are o for
mație de campioane: Mariana Ghe- 
dov, Anca Grigoras. Peana Coman. 
precum si Stefania Bacog. Toate 
da mai mult decît ta precedentele 
întreceri la care au luat startul șl 
antrenorul aperi «i «ie o vor face 
chiar ta in în această săptâmînă 
a foet rezolvată și problem» pianu
lui. ceea os va crea DcsîbiUtatea ea 
în următoarele zile să se definitiveze 
compoziția exercittiloc la sol, spre 
marea satisfacție a antrenoarel fede
rale Maria Simionescu, care suprave
ghează ar.trenamentele la această 
bă. La bîrnă conducerea tehnică 
asigurată de Emilia Lițâ.

Timp de trei ore. activitatea
contenește In sală, decît atît cît gim
nastele să poa'ă schimba un aparat

pro
asta

nu

mondială : Lian Co-lian, Lî Ciu-kuon, 
Si En-tin, jucătoarele Li hi (semifi- 
nalistă la ultima ediție a .mondiale
lor' de la Nagoya) și Gian Huai-in 

a(învingâtoarea fostei campioane

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNĂ
sosit la București, cu două săptă- 
mîni înaintea campionatelor interna
ționale ale României (23—25 ianua
rie), pentru ca în zilele premergă
toare întrecerilor de la Cluj să efec- 

comun cu 
componenji 
campioană

foare întrecerilor de 
tueze antrenamente în 
sportivii noștri. Cei trei 
ai echipei masculine,

lumii, japoneza Kowada) și toți cei
lalți reprezentanți ai celebrei școli 
chineze de tenis de masă, prezenți 
acum în țara noastră, vor evolua în 
compania celor mai bune palete 
românești, atît la orele de antrena
ment — prilej excelent de împărtă
șire a experienței — cît și la tntîl-

nirile amicale de mîine dintre echi
pele feminine și masculine ale celor 
două țâri.

La Praga, a avut loc recent pri
ma confruntare oficială a unei echi
pe românești în acest an : jucătoa
rele de la Progresul București au sus
ținut partida semifinală din C.C.E. cu 
Start, campioana Cehoslovaciei. Și 
în formația noastră și în cea pra- 
gheză a figurat cîte o jucătoare de 
clasă : Maria Alexandru și llona 
Vostova. Victoria a fost decisă nu 
atît de confruntarea dintre aceste 
două vedete (învingătoare, Vostova), 
ci de handicapul pe care l-a supor
tat echipa noastră la tinerele jucă
toare (cu numărul doi și trei) ad
verse. De unde se vede — încă o 
dată I — că avem în tenisul de 
masă feminin valori individuale, și 
nu echipe. Iar la băieți, doar 
speranțe.„

cu altul sau sâ-și adune forțe pen
tru noi eforturi. La sărituri se lu
crează mai ales la trambulină, corec- 
tindu-se poziția de start a gimnas
telor- în ce privește acrobatica, obi
ectivul propus vizează realizarea 
unui torent de mișcări grele fără 
alergare (de pildă rondăflic-salt), 
esențial astăzi ta reușita pe plan 
mondial. La paralele se accentuează 
pe realizarea amplitudinii sl pe o 
tehnicitate crescută, tacerctadu-se u- 
nel« coborîri noi, cit mal înalte. în 
sfîrșit. la bîrnă, s» execută de zed 
șl zed de ori elemente de dificultate 
Intr-o ținută desâvîrșită, căutîndu-se 
coborîri dt mal erele pentru unele 
dintre gimnaste-

Există multe speranța că, hierfn- 
du-se în acest ritm, se v» reuși ca 
la finele lunii ianuarie să se poată 
executa exerciții integrale, iar la în
ceputul lunii martie să se înceapă 
verificările pe aparate. Martie va de
veni astfel o lună de pregătire spe
cifică de concurs, oeaa ce va permi
te un start bun la „Turneul Interna
țional Gheorghe Moeeann”, prima 
competiție de anvergură a lotului 
nostru feminin și, tn continuare, o 
evoluție la înălțime în anul olimpic.

< An pe care îl dorim cit mai rodnic 
pentru gimnastele noastre fruntașe.

Iată primele trei clasate tn seriile 
campionatelor republicane de juniori 
și școlari, la încheierea primului 
tur :

MASCULIN : Seria I: Șc. Sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej 13 p. Șc. sp. P. Neamț 
10 p. Lie. 2 Iași 9 p ; Seria a Il-a : 
Șc. Sp. 1 București 14 p, Lie. Cara- 
giale Ploiești 11 p, Șc. Sp. Constanța
10 p ; Seria a III-a : Șc. Sp. Olimpia 
Craiova 12 p, Șc. Sp. Craiova 12 p, 
Llc. 2 Caracal 10 p ; Seria a IV-a; 
Șc. Sp Sf. Gheorghe 12 p, Șc. Sp. 
Odorhei 12 p, Șa. Sp. 3 București
11 p; Seria a V-a i ti#. 4 Timișoara
12 p, Șc. Sp. Deva 10 p, Elo. Sebeș 
8 p i Seria a Vl-a : Șo. Sp. Sibiu
13 p. Șc. Sp. Tg. Mureș 11 p. Ci
ment Turda 8 p.

FEMININ, Seria I : Mo. 2 Iași
12 p, Șc. Sp. Gh. Gheorghiu-Dej 12 p,
Textila Buhușî 9 p 1 - „
Șc. Sp. 2 București 
Constanța 11 p. Șc. ! 
10 p; ’ —- ,
13 p C. S. Școlarul București 11 p,
Rapid WnniT-Axil U r» • Serin a IV-a 3 
LlC. 2 
reș 10 r, , .
a V-a : Șc. Sp. Arad 12 p, Șc. Sp. 
Timișoara 11 p, Șc. Sp. Gloria Arad 
10 p ; Seria a Vl-a : Șc. Sp. Sibiu 
H p, Șc. Sp. Bistrița 10 
Cluj 9 p.

După cum se vede, la 
lor 7 meciuri susținute 
tur al campionatului, 
echlp» au reușit să acumuleze maxi
mum de puncte — 141 Este vorba 
de formațiile Șc. Sp. 1 București — 
la masculin țl Liceul 2 Brașov — la 
feminin. Lucrul acesta demonstreazg 
marele echilibru de forțe din com
petiția juniorilor și școlarilor, fapt 
care firește, este de natură să ne 
bucure. Din păcate insă, există ți 
echipe care ta 7 etape n-au reușit 
să acumuleze nici un punct, dovedind 
superficialitate în pregătire. în au 
ceastă situație se găsesc formațiile 
Lie. Suceava, Voința Agnita, Voința 
Brașov, Lie. Cristur șl Llo. 10 Timi-' 
șoara. Sperăm însă că tn turul al 
doilea vom putea anunța și revirt-1 
mentul acestor echipe, unele dintre 
ele făcînd parte din centre cu vechi 
tradiții in handbal. Oricum, să nu 
uităm că ne găsim de-abia la sftrși- * 
tul primei părți a campionatului, așa 
că rezultatele obținute sînt departe 
de a fi hotărîtoare în stabilirea ie-4 
rarhiei finale.

Seria a III-a :

i Seria a Il-a :
12 p Șc. Sp. 

Sp, 1 București 
Șc. Sp. Craiova

București 9 p ; Seria a IV-a 1 
Brașov 14 p, Șc. Sp. Tg. Mu- 
p, Șc. Sp. Odorhei 9 p ; Seria

p, Șc. Sp. 
sftrțitul ce- 
în primul 

doar două

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE A 
NOULUI AN DIN S IANUARIE 1972 1

Extragerea I: Cat. 1 : 1,25 variante a 
190.000 lei ; Cat. 2 : 2,65 a 46.198 lei; Cat. 
3 : 17,65 a 6.936 lei; Cat. 4 : 73,90 a 1.657 
le! ; Cat. 5 : 189,85 a 645 lei: Cat. 6 : 
7.051.80 a 40 lei.

REPORT CATEG. t I 821.364 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A : 1 variantă 

a 100.000 lei: Cat. B : 34.10 a 3.855 lei: 
Cat. C : 105,00 a 1.241 lei; Cat. D : 3.988.70 
a 6o lei; Cat. E : 218,80 a 2Oo lei; Cat. F: 
4.188,60 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 248.722 lei.

(53.000 le!); cat. H : S’.M excursii tn 
R.D.G. (3.000 lei); Cat. I : 139,88 a 1.00» 
lei: Cat. J : 425,70 a 100 lei

Extragerea a V-a : Cat. N : 8 varianta 
(10“/0) a 5.500 lei numerar ; Cat. O : 9.15 
excursii a 2 locuri in Turcia (7.000 lei): 
Cat. P : 30,30 excursii tn R.D.G. (3.OM 
lei) ; Cat. R : 59,10 a 1 000 lei numerar; 
Cat. S : 135.45 a 500 lei numerar: Cat. ’ 
Ț : 265,9o a 100 lei numerar; Cat. U i,' 
6.019 a 40 lei numerar.

I
Extragerile a m-a șl a IV-a : Cat. G| 
variante, autoturisme .Skoda B 100*

Lista nominală a cîșugătorilor de autoi 
turisme șl excursii se va publica în nu-? 
merele viitoare ale ziarului.

Rubrică redactată de
LOIOl’RONOSFORT



33 de echipe la startul
zonei europene a „CUPEI DAVIS
• Capi de serii; 1. Romanț Zona europeană

2. Cehoslovacia, 3. Spania,
TURULE

22-V
SEMIFINALE

19-Vl
FINALE

24-VU

33 de țări, număr impresionant, 
Bînt prezente la startul „Cupei Da- 
vis“, zona europeană- Este al 61-lea 
start, cu care se începe, de fapt, 
o serie nouă in bătrîna competiție, 

, revitalizată acum printr-o modifi- 
‘care de regulament esențială. După 
;cum se știe, pornind de la actuala 
.ediție, întrecerile pentru „Salatiera 
ide argint" nu se mai încheie cu 
L-tradiționalul Challenge-round. De
ținătoarea trofeului, echipa S.U.A., 
(pornește cot la cot cu ceilalți com- 
jpetitori, dar în zona americană a 
■ întrecerii.
t O privire pe tabelul european 
ne explică. în parte, această afluen- 

jță de participanți. Au fost admise, 
jîn cele două grupe, alături de for- 
, mâții de pe continentul nostru și 
’altele, din Asia și Africa. Printre 
•‘acestea, o surpriză neplăcută. Re
apare echipa Republicii Sud-Afri- 
tcane, de atîtea ori indezirabilă în 
[întrecerile sportului alb. Reprezen
tanții țării, care promovează poli- 
Jtica rasistă, revin în „Cupa 
(Davis", așa cum anunțase, de alt
fel, în ajunul tragerii la sorți, se
cretarul comitetului de organizare, 
dl. Basil Reay, care a prezidat re
uniunea de la Londra. Ea a avut 
loc în saloanele federației britani
ce de tenis și dezbaterile asupra 
acestei spinoase probleme nu par 
a fi fost puține. Ca rezultat, se pot 
discerne permutații vizibile de for
țe în cele două grupe, tocmai pen
tru a face loc acestei echipe sud- 
africane. Să vedem dacă și actualii 
ei parteneri de joc vor accepta si
tuația creată sau — ca și în alte 
ocazii — vor boicota întîlnirile cu 
R.S.A.

Pentru echipa României, lucru
rile par clare, cel puțin pentru de
but. Așa cum comentează și agen- 
țiile internaționale de presă, pri
mele două 
români ar 
formalitate(
ediții. Nici
rea adversară nu pot emite preten
ții prea mari. Ultima va fi desem
nată din rîndul a trei formații con
curente,, un meci preliminar Israel 
— Iran*“ fiind programat pînă la 
.finele lunii martie. In continuare, 
însă, lucrurile se schimbă, proba
bilă semifinalistă fiind echipa Ita- 
l 
I

,-V

1
>

jocuri ale tenismenilor 
trebui să fie o simplă 
pentru Analiștii ultimei 
Elveția, nici următoa-

}

1 . .#

.Editja.61 CUPAMV/S'7Z 
i 
8V

GRUPA A
fijRW^NIA-

ELVEȚIA — 
R.A. EGIPT 
ISRAEL-!
IRAN—*
ITALIA-----
AUSTRIA—
DLANDA -
NORVEGIA

EJlUGOSLAVlA------- 1
Polonia-------- ’
FINLANDA -------- 1

Danemarca —*
U.R.S.S.---------
UNGARIA------
LIBAN----------
MAROC--------
GRUPA B

E3 CEHOSLOVACIA —i
BELGIA ---------------1

SUEDIA ------------- 1
N.ZEELANDĂ >
R.F.G. -
GREClA-

}

}

}
IRLANDA ■ 
TURCIA -

EJ SPAN IA - 
BULGARIA 
anglia — 
FRANȚA ■
R-S.A. --------------- j
Portugalia —»

ELENA PRICOP A CIȘTIGAT PROBA DE FLORETA

}

1

LUXEMBURG-----1

MONACOi---------- •

liei care dispune de jucători tineri 
(Panatta, Banazzutti, Di Matteo) ce 
pot fi redutabili. în fine, dacă a- 
cest obstacol va fi trecut, o finală 
cu Iugoslavia sau U.R.S.S., ar fi, 
de asemenea, o încercare dificilă 
pentru echipa română obligată să 
joace în deplasare.

In grupa a doua, cîteva întîlniri 
echilibrate se anunță chiar din pri
mul tur: Anglia — Franța. Sue
dia — Noua Zeelandă. Aci semi
finalele, în mod logic, ar trebui să 
opună echipele Cehoslovaciei și 
R. F. a Germaniei, de o parte, iar

de alta cele ale Spaniei și Repu
blicii Sud-Africane. Câștigătorii ce
lor două grupe intră în semifina
lele inter-zone, cu campioanele 
Asiei și Americii. Apoi, urmează 
finala (una singură...) opunînd ul
timele două echipe rămase în 
cursă.

Pe tabelul alăturat, primele echi
pe, în fiecare întîlnire, sînt gazde. 
Deci, start — vineri 5 mai, dacă 
nu vor surveni modificări de date 
— cu intîlnirea România—Elveția, 
la București !

Radu VOIA

HANOVRA SE PREGĂTEȘTE| GLEZNA ARBITRULUI

Med în campionatul belgian.
Pe teren propriu, celebra Standard Li£ge 
este condusâ cu 2—0 de senzația sezonu
lui în cupele europene, Lierse. Jucătorii 
^din Llfege fac eforturi disperate spre a 
(redresa situația. Dezlănțuițl, ei reușesc 
«u numai egalarea, d pînă la urmă, și 
^victoria. Cu 4—2 ! tn toiul luptei, unul 
dintre fundașii lui Standard, Beurlet, 
iurmărlnd cu decizie o minge aeriană, îl 
|tovește — în degajare — pe arbitrul par
tidei Loraux (cel care a condus la Gua- 
îdalajara meciul Anglia — România) și îi 
iprovoacă «o dfefettî 1 de serioasă rană la 
>Eleznă. Dar, după cîteva minute de în- 
igrijire, cunoscutul „cavaler al fluierului" 
■reia conducerea partidei.
' După Joc, Beurlet se prezintă la cabi
ne spre a cere scuze arbitrului. N-ai de 
fee să te scuzi, l-a răspuns Loraux eu 
«tnt vinovat, am urmărit prea de aproa- 

.«* faza...".

BUCURIILE LOR
^'Tn pauza unul med de campionat en- 

yglez internaționalul Ralph Cowen (Leices- 
•ter) este chemat la telefon. Medicul de 
'gardă <1 maternității locale II anunță că 
fde cîteva minute a devenit tatăl 
«băiețel.
1 — Ce ■> comunicăm soției dv. 7

— Spunețl-i că... echipa noastră 
Muce ea 1—0!

Oficialitățile orașului Hanovra șl-au de
pus candidatura ca un* din grupele pre
liminarii ale campionatului mondial de 
fotbal din 1974, care va avea loc în R.F. 
a Germaniei, să fie găzduită de stadionul 
central al acestui oraș, în cererea oficia
lităților se arată că stadionul orașului 
Hanovra. care va fi modernizat, va putea 
găzdui peste 60 000 de spectatori.

FĂRĂ STICLE DE BERE I
De la 1 ianuarie, suporterii echipelor 

din Manchester, care joacă un roi atît 
de important în campionatul englez din 
acest an, nu vor mai avea dreptul să 
transporte și să folosească sticle de bere 
atunci cînd își urmează echipele în de
plasare, cu trenul. •

Grave accidente au fost înregistrate în 
special printre suporterii echipei lui 
Bobby Charlton și George Best, adică 
Manchester United,

SCHON i STOP TN 1974!

unul

con-

Cu prilejul unei călătorii la Lima, în 
Peru, unde a condus un curs de antre
nori, Helmut Schdn, antrenorul repre
zentativei vest-germane, a declarat că va 
renunța la postul său după Campionatul 
mondial din 1974. El a spus, de aseme
nea, că Hoettges, Schultz și Schnelllnger 
nu vor mai fi reținuți în lotul național*

Accidentat la 
pictor, interna
ționalul francez 
Bosquier a fost 
nevoit să stea un 
timp pe tușă. Ne- 
împăcîndu-se cu 
această situație, 
Bosquier a încer
cat in fel și chip 
să-și... repare 
mai repede picio
rul, a folosit toa
te mijloacele ca
pabile să-l 
aducă pe 1 
Unul din 
o tablă de 
aplicată pe 
pa ghetei, 
degetul mare, așa 
cum i-a recoman
dat un prieten 
medie.

re- 
teren. 

ele! 
zinc 

: tal- 
sub

a
Celebrul tricou cu nr. 10, purtat de 

.Fele la ultima Iul apariție In echipa Bra- 

.seiliei, cu ocazia meciului amical susținut 
Șla Rio de Janeiro în compania reprezen- 
'tativei iugoslave, a fost înregistrat la 
țaMuzeul sporturilor" brazilian. Este in
teresant că ancheta unul ziarist sportiv 
•a constatat că numai în patria renumi
tului fotbalist există la ora actuală 87 

f de asemenea tricouri. Posesorii pot ga-

TRICOURILE LUI PELE
ranta că sînt In posesia unicatului purtat 
etndva de „El Rey“.

în lumea întreagă există peste 2000 de 
tricouri presupuse & fi aparținut cele
brului jucător. Peste o sută au fost ex
pediate chiar de el dlferițllor sollcitanțl, 
în special tineri admiratori. Celelalte 
erau cumpărate direct din magazine $1 
bineînțeles Pele nu jucase niciodată cu 
ele.a

1. r 
i 
/

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

mare parte a timpului la discre
ția învingătorilor. Steaua și-a asi
gurat încă din prima repriză un a- 
yantaj confortabil, l-a mărit In
tr-a doua șl, la 7—0, antrenorul 
Czaka a început lă experimenteze 

(diferite scheme tactice (în supe- 
«rioritate «au Inferioritate numerică) 
ți să încerce felurite linii.

i Jucătorii militarl nu s-au între
buințat decît atît cît le-a trebuit 

. ca să cîștige, dar nici cel de la A- 
'vîntul nu i-au pus prea mult Ia 
încercare. Semnificativ este faptul 
că în prima repriză hocheiștii din 
Ciuc n-au tras nid un șut serios 
la poarta adversă. Ultima parte a 

'meciului le-a fost favorabilă, punc
tată de două admirabile șarje ale 

..lui Bașa. Dar. ele s-au petrecut 
cu.... asentimentul jucătorilor de la 
Steaua, cînd aceștia conduceau de
tașat și Intîlnirea nu mai prezenta 
de fapt nici un interes. Au mar
cat : Bucur (2), Fodorea, Varga, 
Justinian, Iordan, Herghelegiu, res
pectiv Bașa (2).

Arbitrii Fl. Gubernu și Gh. Mu- 
rejan au dictat în. acest joc 16 mi
nute de eliminare.

1 DINAMO - AGRONOMIA
8—3 (3—0, 3—2, 2—1)

Deși lipsiți de aportul lui 
(indisponibil pentru o ușoară 
dere), studenții au opus o

Texe
Intin- 
dîrză

Ultima campioană de la Gdtehorg: BEATRIX SCHUBA
în penultima zi de întrecere, a 

campionatelor europene de patinaj 
artistic de la Goteborg, protago
niștii probei de dans pe gheață 
au oferit o elocventă pledoarie pen
tru această tînără disciplină spor
tivă. Atît perechea campioană a 
fraților Angelika și Erich Buck, 
nou promovată pe prima treaptă 
a podiumului, cît și cea a foști
lor campioni, Ludmila Pahomova 
și Aleksandr Gorșkov, soț și soție, 
au evoluat la nivel excepțional, 
smulgînd ovații spectatorilor din 
sala „Scandinavium". Separați de 
3 puncte, după dansurile impuse, 
cele două cupluri au dat întreaga 
măsură a virtuozității lor în proba 
liberă, decisivă. Valoarea lor s-a 
arătat foarte apropiată. Patru ar
bitri au preferat totuși pe patina
torii vest-germani, iar trei pe cei 
sovietici. Doi membri ai juriului 
au dat note egale.

Și astfel, după o lungă cursă, pe 
distanța ultimelor patru ediții a 
„europenelor", frații Buck intră în 
posesia mult rîvnitului titlu con
tinental. Iată clasamentul prime
lor șase perechi : 1. Angelika și 
Erich Buck (R.F.G.) 514,9 p; 2.
Ludmila Pahomova-Aleksandr Gor
șkov (U.R.S.S.) 511.3 p; 3. Janet 
Sawbridge-Peter Dalby (Anglia) 
501,5 p ; 4. Hilary Green-Glyn Watts 
(Anglia) 490,2 p ; 5. Tatiana

Voitiuk-Viaceslav Jegalin (U.R.S.S.) 
485 p; 6. Elena Zaharova-Ghenadi 
Karponosov (U.R.S.S.) 466,3 p.

Aseară tîrziu, a luat sfîrșit 
ultima probă a campionatelor

individual feminin. Conform aștep
tărilor, titlul a revenit ■ austriecei 
Beatrix Schuba, deși cel mai bun 
program de figuri libere a fost 
prezentat de Sonja Morgenstern 
(R.D.G.).

SOFIA, 15 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). — Turneul 
triunghiular de scrimă la care par
ticipă tineri trăgători din Bulgaria, 
România și R. D. Germană a în
ceput în sala „Slivnița" din Sofia, 
cu probele individuale de floretă- 
fete și spadă.

Cele cinci floretiste care repre
zintă România au luat un start 
foarte bun, toate (Pricop, Draga, 
Ostafi, Bartoș și Lazăr) calificîn- 
du-se în semifinalele probei. în fi
nală, însă, nu au mai ajuns decît 
Pricop și Draga, alături de 3 flo
retiste din R.D.G. și una din țara

STARTURILE PATINATOARELOR DE VITEZĂ
La Inzell (R.F.G.). au început 

campionatele europene de patinaj 
viteză pentru femei. Prima probă 
— 500 m — a revenit patinatoarei 
sovietice Ludmila Titova, cronome
trată în 43,27. Pe locurile urmă
toare : Vera Krasnova (U.R.S.S.)

— 43,88 și Ruth Schleiermacher 
(R.D.G.) — 43,92. A doua cursă, 
cea de 1 500 m, a fost cîștigată de 
olandeza Antja Keulen-Deelstra în 
2 :16,67 urmată de Ludmila Savro- 
lina (U.R.S.S.) — 2 :17,25.

gazdă. Finala a fost extrem de 
disputată, patru din concurente ter- 
minînd la egalitate de victorii i 
Pricop (România), Eltz, Dick, Les- 
chnik (toate din R.D.G-) cu cîte 3 v. 
Barajul susținut de acestea a luat 
sfîrșit cu succesul meritat al flore- 
tistei românce Elena Pricop 3 v., 
urmată de Eltz — 2 v, Dick — 1 v 
și Leschnik — 0 v. Pe locurile 5 
și 6 s-au clasat Dimitrova (Bulga
ria) și, respectiv, Viorica Draga.

întrecerea de spadă a reunit 22 
de trăgători, dintre care 5 români. 
Unul din ei, I. Popa, a fost eliminat 
din primul tur, iar ceilalți patru 
(Cărămidă, Szabo, Podeanu și Zi- 
daru) au ajuns în semifinale. Din
tre ei, numai A. Cărămidă a con
curat în finală, terminînd pe locul 
III. Iată clasamentul finalei: 1. 
Franke (R.D.G.) 4 v; 2. Glaser
(R.D.G.) 3 v ; 3. Cărămidă (Româ
nia) 2 v; 4. Berger (R.D.G.) 2 v; 
5. Zacharias (R.D.G.) 2 v ; 6. Docev 
(Bulgaria) 2 v.

TOMA HRISTOV

ORANTES REFUZA...
Cunoscutul tenisman spaniol Ma

nuel Orantes a refuzat oferta făcu
tă de grupul profesionist aparținînd 
organizatorului american Lamar 
Hunt de a trece la profesionism. 
Orantes va juca în continuare în 
echipa Spaniei în jocurile pentru 
„Cupa Davis". Alături de el va fi
gura în echipa spaniolă și Andres 
Gimeno, care s-a reamatorizat, re- 
ziliind contractul cu „trupa" lui 
Hunt.

16 MILIOANE DE FOTBALIȘTI
Ctțl dintre locuitorii planetei noastre 

practică fotbalul 7 Care este continentul 
în care acest Joc este cel mal răsplndlt ? 
La asemenea întrebări răspunde darea 
de seamă anuală a F.I.F.A. publicată 
In buletinul forului internațional.

In lume există 16 milioane de fotbaliști 
legitimați la 300 000 de cluburi din 134 de 
țări. Dintre aceștia numai 42 000 — sînt 

K. profesioniști.
Trei sferturi din numărul Jucătorilor 

citați activează In Europa, zece procente 
ta zona Americii de Nord și Centrale șl 
numai 6—7 la sută ta 
Restul în Africa, Asia

NERVOSUL

America de Sud. 
șl Australia.

NILTON
ales 
di nd 
Dar,

VEȘTI
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Stadionul central al orașului 
Krasnoiarsk, construit după 
un proiect al tînărului arhi

tect sovietic V. Orehov

SUCCESE ALE SPORTULUI 
DIN R. D. GERMANĂ

In anul care s-a încheiat spor- 
tivii din R. D. Germană au obți
nut succese de seamă, pe linia ac
tivității de masă. Din cei 18 mili
oane de locuitori ai țării, 2 210 000 
cetățeni de diferite vîrste fac parte 
din organizațiile sportive.

Cel mai numeros sector este a- 
cela al fotbalului, cu 443 047 ju
cători legitimați. Urmează în or
dine celelalte discipline sportive : 
gimnastica cu diferitele ei forme 
este practicată de 326 665 membri 
ai foarte numeroaselor asociații 
respective. De mare popularitate 
se bucură popicele. Numărul în
registrat de practicanți ai acestui 
sport este 122 956, dar se găsesc 
pretutindeni în R.D.G. popicari ne- 
înscriși în asociații. Atletismul care 
a adus atîtea succese în anul de 
vîrf 1971 cuprinde 120 706 atleți de 
diferite categorii. De asemenea, 
handbalul consemnează o rapidă

LA SAPPORO

ÎNTRECERI OLIMPICE DE SCHI 
SAU CAMPIONATE MONDIALE?

tBrdn eiso.

ascensiune, cuprinzînd la ora ac
tuală 112 738 jucători participant! 
la diferite campionate.

Campionatul de fotbal este ur
mărit cu deosebit interes. Un nu
măr record de 23 884 participant 
își dispută în competiții pe dife
rite categorii, organizate pe crite
riile de vîrstă și valoare. O apari
ție nouă și în plină eflorescentă 
este aceea a fotbalului feminin. Nu 
mai puțin de 194 echipe au fost 
înregistrate la finele anului și nu
mărul lor e în creștere.

de educație fizică, precum și zia
riști.

Comisia urmează să supună con
cluziile și propunerile sale guver
nului polonez pînă la 31 august a.c.

COMISIE 
GUVERNAMENTALĂ POLONEZĂ 

PENTRU PROBLEMELE SPORTULUI
In Polonia a fost constituită o 

comisie specială pentru a studia 
posibilitățile de dezvoltare a edu
cației fizice și sportului. Comisia 
este condusă de W. Krasko, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și are în componența sa per
sonalități din lumea sportului, re
prezentanți ai organizațiilor de ti
neret, cercetători științifici în do
meniul me< icinei, sociologiei, pro
fesori universitari de la Institutul

^MUȘCHETARII" PURTAU 
CRAVATE ROȘII,.:

Zilele trecute, s-a desfășurat în 
Bulgaria un turneu republican de 
scrimă rezervat pionierilor. Compe
tiția a reunit pe planșele de con
curs 50 de mini-mușchetari din o- 
rașele Sofia, Pleven, PlbVdiv, Var
na și Șumen.

O numeroasă participare a întru
nit proba de sabie (16 concurenți) 
cei mai buni dovedindu-se următo
rii : B. Ibrisimov, A. Zapreanov, S. 
Gancev și B. Alexandrov. La flo- 
retă-fete au participat 10 purtă
toare de cravate roșii, în fruntea 
lor situîndu-se L. Gheorghieva, P. 
Bacivarova, D. Petrova. Al. Ivano
va. în sfîrșit, la floretă-băieți, lo
tul concurenților s-a ridicat la 16 
trăgători, din rîndul cărora s-au 
evidențiat K. Manolov, B. Alami- 
nov, T. Krumov și L. Hristov.

Micilor sportivi care s-au clasat 
pe primele locuri li s-au decernat 
plachete, diplome și premii în echi
pament sportiv.

rezistență campionilor, mai 
în reprizele a II-a și a IlI-a, 
dovadă de o mare vitalitate, 
clasa dinamoviștilor șl-a »pua, bine
înțeles, cuvîntul In acest meci deo
sebit de animat și desfășurat In li
mitele unei gportlvități desăvîrșite 
(doar două eliminări pentru gre
șeli involuntare).

Au marcat Huțanu (2), Florescu 
(2). Moiș, Tureanu, Pană, Banda», 
și respectiv Deneș, Bartha 11 Ot- 
v5ș. Au arbitrat A. Ballnt Și O. 
Barbu.

Astăzi se joacă partidele Dinamo 
— Avîntui și Steaua — Agrono
mia.

„CUPA SINAIA"
(Urmare din pag. 1)

2—3. C. Neguțescu (C.S.B.S.) și D. 
Miloș (Șc. sp. Sinaia) 91,6 ; junioa
re : 1. Carmen Enache (Caraimanul 
Bușteni) 95,8 ; 2. Sorina Stavăr (Sc. 
Sp. Sinaia) 107,7 ; 3. Maria Soare 
(Sc. sp. Sinaia) 114,0.

Slalomul uriaș, programat du
minică pe Valea lui Carp, nu se 
poate disputa din lipsa zăpezii pe 
anumite porțiuni ale pîrtiei. Ca ur
ni ~re, organizatorii l-au înlocuit cu 
o nouă cursă de slalom special ce 
se va desfășura tot în Valea Scîn- 
durarilor, cu începere de la ora 
10,30.

fundaș el echipei 
un gentleman al

Milton Bantos, fostul 
naționale a Braziliei, 
terenurilor de fotbal, este acum un an
trenor (la Botaiogo) 
timp în urm» el a Intrat pe gazonul de 
1* Maracana pentru a-1 lovi pe arbitrul 
Armando Marquee care tocmai eliminase 
doi Jucători din echipa ga pentru că au 
refuzat să ^accepte" un penalty Indiscu
tabil.

CURIOZITĂȚI ENGLEZEȘTI
• Una dintre oele mai ^active" echipe 

din oamplonatul Angliei ae dovedește 
formația londoneză Cryital Palace : de 
la Începutul gazonului • înrolat șase Ju
cători noi, ceea oe constituie un record 
pentru fotbalul insular.
• O 

englezești r ttaărul Bobby Beli 
ani) a 
a trei 
cel al
«1 Iul

nervos. Cu puțin

alt* curiozitate a transferurilor 
(20 de 

purtat în numai o lună tricourile 
echipe: cel al lui Ipswich, apoi 
Iul Blackburn jl, In «ftrșlt, cel 
crystal Palace.

NEW YORK, 15 (Agerpres). — în 
cadrul unui interviu acordat revis
tei americane „Sports Illustrated”, 
Avery Brundage, președintele Co
mitetului Internațional Olimpic, a 
arătat că iși menține părerea ca 
întrecerile de schi de la Sapporo să 
conteze pentru campionatele mon
diale, deci să nu figureze în cadrul 
Olimpiadei. „Noi nu ne vom abate

de la punctul 26 al articolului sta
bilit de CJ.O. — a declarat A. 
Brundage — in ceea ce privește 
publicitatea pe care o fac unii 
schiori pentru diferite firme co
merciale".

O hotărire definitivă va fl luată 
la 24 ianuarie, cu prilejul unei șe
dințe a C.I.O.

TELEX«TELEX

KASAYA N-A
SAPPORO, 15 (Agerpres). — Cu

noscutul săritor cu schiurile de la 
trambulină, japonezul Kasaya. în
vingător în trei din cele patru 
concursuri programate la începutul 
acestui sezon în Europa (Garmisch 
Partenklrchen, Innsbruck și Ober- 
shof), nu a reușit să obțină vic
toria în competiția de selecție de

CONFIRMAT
la Sapporo. După cum ee știe, el 
nu a mai participat la ultimul 
concurs contînd pentru „Trofeul 
celor 4 trambuline", deoarece tre
buia să evolueze în competiția de 
la Sapporo. El a căzut în ambele 
sărituri, fără a "se accidenta. Vic
toria a revenit lui Masakatsu, care 
a realizat 82 și respectiv 74 m.

DAN CRISTEA PE LOCUL 4 IN CONCURSUL DE SCHI DE LA PERNITZ
PERNITZ, 15 (prin telefon), 93 de 

schiori din șase țări (Suedia, Nor
vegia, R.F.G., Belgia, România și 
Austria) as luat startul în cursa 
de slalom special desfășurată, sîm- 
bătă, în cadrul unui mare concurs 
internațional. Timpul a fost foarte 
frumos, dar pîrtla înghețată a so
licitat mult tehnica concurenților 
care nu s-au putut antrena nici un

moment pe ea (a fost dată în fo
losință doar în ziua competiției). 
Din această cauză a» fost înregi
strate 25 de abandonuri. Primul 
loc a fost cucerit de cunoscutul 
schior suedez G. Grahn, urmat de 
norvegianul O. Fosterfoltt și 
vest-germanul C. Rummel.

Concurentul român Dan Cristea, 
plecat din start cu nr. 7, a avut

de

o comportare remarcabilă, clasîn- 
du-se pe locul 4, Bine a evoluat 
(mai cu seamă în manșa a doua) 
și Virgil Brenci care, deși a avut 
număr de start 32, a ecupat, în fi
nal, locul 10. Deoarece organizato
rii nu au încheiat calcularea 
țațelor, ni putem publica 
înregistrați.

Duminică are loc a doua 
de slalom special.

rezul- 
timpii

cursă

5- a stabilit definitiv ca medul de atle
tism dintre echipele masculine și femi
nine ale R.F. a Germaniei și URSS să 
aibă loc pe pista stadionului din Augs
burg. Intîlnirea se va desfășura în zilele 
de 21 și 22 iunie. Pentru acest meci, 
fiecare echipă va prezenta la cite o probă 
trei concurenți. Orașul Augsburg a mal 
găzduit in anul 1958 un med de atletism 
R.F.G. — URSS. ciștlgat în mod surprin
zător de gazde cu scorul de 115—105 
puncte.■
In cadrul concursului atletic disputat pe 
teren aooperit la College Parle (Mary
land), Mel Pender (SUA) a egalat cea 
mal bună performanță mondială In pro
ba de 80 yarzi plat cu timpul de 5,9. 
Reynaldo Brown (SUA) a realizat la să
ritura In Înălțime excelentul rezultat de 
2,23 m. în formă bună, Keino (Kenya) 
a ciștlgat proba de o milă cu 3:59,4. 
Aruncătorul de greutate, americanul Al. 
Feuerbach a ocupat primul loc ou 20,44 
m. Compatriotul său Tom Blair a repur
tat victoria la săritura cu prăjina cu o 
performanță de 5,24 m.■
Tlnăra înotătoare australiană, recordma
na mondială Shane Gould, halterofilul 
sovietic Vasili Alekseev, recordman al 
lumii. Marie Chantal Demaille (Franța), 
campioană mondială la floretă și țintașul 
Michel Carrega (Franța), campion mon
dial, sint principalii laureați pe anul 
trecut al Academiei de sporturi din Fran
ța. In cadrul unei ședințe care a avut 
loc la Paris, cei 4 sportivi au fost elo- 
giați de un Juriu care le-a decernat pre
miile■
Echipa de hochei pe gheață Traktor Ce- 
llablnsk șl-a încheiat turneul în Ceho
slovacia. juclnd cu formația T.E. Gotwal- 
dow Hocheiștii sovietici au terminat în
vingători cu’ scorul de 8—4 (3—1, 2—1, 
3-2).■
In sferturile de finală ale turneului de 
tenis de la Hobart (Australia), campio
nul sovietic Aleksandr Metreveli l-a în
vins cu 6—3. 6—3 pe australianul Ross 
Case. Dominguez (Franța) a dispus cu
6— 4, 6—1 de Trickey (Australia), Godrella 
(Franța) l-a eliminat pe Dlbley (Aus

tralia) cu 3—6, 6—4, 6—4, iar Cooper 
(Australia) a ciștlgat cu 7—5, 5—7, 9—7 
In fața compatriotului său Jan Fletcher. 
■
Karl Schrans a ciștlgat proba de cobo- 
rire din cadrul concursului internațional 
de schi de la Kitzbuehel, reallzlnd tim
pul de 2:23,70. Pe locul doi, francezul 
Henri Duvillard — 2:23,95, urmat de cam
pionul lumii, elvețianul Bernard Russl 
— 2:24,85. In clasamentul „Cupei Mon
diale" conduce H. Duvillard (Franța) cu 
69 p, urmat de K. Schranz (Austria) — 
58 p, J. N. Augert (Franța) șl B. Russl 
(Elveția) cu cite 44 p. Pe echipe condu
ce Franța — 561 p. Austria, pe locul doi, 
are 394 p.

Proba de oobortre din cadrul campiona
telor europene de schi pentru Juniori de 
Ia Madonna dl Campigllo (Italia) a fost 
clștlgată de Erlberto Plank (Italia) — 
1:26,17. Au urmat în clasament Ulrich 
Spiess (Austria) — 1:26.40 și Magrelter 
Wemer (Austria) — 1:26,52.

Cursa eicllstă de 6 zile, de la Bremen, 
s-a încheiat cu victoria vest-germanilor 
Schulze și Renz. cu 484 puncte. Pe locu
rile următoare : Post (Olanda) — Serou 
(Belgia) — 416 p. Bugdahl — Kemper 
(RFG) — 393 p, Peffgen (RFG) — P1J- 
nen (Olanda) — 341 p.

La Utrecht s-a disputat Intîlnirea inter
națională amicală de fotbal dintre -elec- 
ționata olimpică a R.F. a Germaniei șl 
reprezentativa de tineret a Olandei. Fot
baliștii vest-germanj au terminat învin
gători cu scorul de 2—0 (1—0).

După disputarea a patru runde. în tur
neul internațional de șah (rezervat ma
rilor maeștri) de la Wijk aan Zee, con
duce Pomar (Spania) cu 3 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Portisch 
(Ungaria) — 3 p, Browne (Australia). 
Adorjan (Ungaria), Ber.ko (SUA), Ivkov 
(Iugoslavia) și Donner (Olanda) — toți 
cu cite 2Va p. In runda a 4-a, Donner l-a 
învins pe Hartoch, iar Browne a cîștl- 
gat la Savon.
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