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MECIURILE DE CALIFICARE LA HOCHEI • ASTĂZI SE DECERN PRIMELE MEDALII
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I

BRONZ

830—11.30
9,00—11,30
9.00—1330 

10.00—12,30 
10,00—17,30

1230—14,30
16.00—18.00
19,00—21,00

35 de trompeți au anunțat lumii 
primul mare eveniment sportiv aî 
anului 1972.

(5.30—7,30, : 
(9,00-11,00) : 
(12,00—14,00)

se indreap- 
stadionului

(130—4,30 : 
(2,00—4.30 : 
(2,00—6,50 : 
(3,00-5,30 ; 
(3,00—1030);

Dubedout, îl inmînează colegului 
său din Sapporo. Momentul este 
marcat cu trei salve de onoare.

PENTRU PACE Șl ÎNȚELEGERE 
ÎNTRE OAMENI

103 TREPTE PINA LA CUPA DE

tele tradiționale: «Proclam

Privirile spectatorilor 
tă afUm spre intrarea 
unde o tinâră și zveltă patina-

SĂNIUȚE. Individual manșa 1 și 2 
("t -f)
BOB 2 PERSOANE. Manșa 1 si 2 
SCHI FOND 30 km
PATINAJ VITEZA. 5000 m bărbați 
COMBINATA NORDICA. Sărituri 
PATINAJ ARTISTIC. Figuri impuse 
femei
Hochei FINLANDA—NORVEGIA 
Hochei. R.F.G.—POLONIA 
Hochei. ELVEȚIA—S.U.A.
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35 DE TROMPETI AU VESTIT LUMII SPORTIVE

După cinci ani de pregătiri, co
mitetul de organizare japonez iș: 
vede eforturile încununate de suc
ces, reușind să realizeze o solem
nitate impresionantă, o armonie de 
lumină, sunet și culoare. Mulțimea 
entuziastă de pe stadionul de ghea
ță Makomanai a însuflețit cadrul 
natural și artificial al acestor locuri 
atît de depărtate de Europa, puțin 
cunoscute și 
prin dorința 
a se ști în 
crind pentru 
pentru pace 
meni.

totuși atît de vibrante 
oamenilor de aici de 
întreaga lume că lu- 
olimpiadâ. au lucrat 

și înțelegere intre oa-

TIMPUL FRUMOS A REVENIT

A ) l-a ediție a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă, prima din istoria com
petiției care se desfășoară intr-o

țntii februarie 1972. Stau la plndă 
Ir. holul hotelului „23 August”. Peste 
ciieta minute vor coborî fotbaliștii 
totului mare. Cunosc ritualul. L-am 
ij.mărit, de zeci sau de sute de ori. 
Dacă vreți, totul e o mișcare ciclică. 
Firește, uneori intervin și excepții. 
M -aducaminic, la Lisabona, după jocul 
din ’68. l-am văzut pe Coman cu ochii 
înlăcrimați. adre.indu-se celorlalți: 
-tu am murit aici, astăzi, ta Lisabo
na!” N-as fi crezut vreodată căNarcis 
Coman p-nate privi atît de clar 
A fost apoi teiebra baie colectivă 
din bazinul W. mbley-ul. cind apa 
ră-colită redevenise

'Ctmi-.ui't în pic- a J-O

O aparifie inedită pe patinoarele noastre

o,.. Si Domăabur, pentru a

personaje in căutareaȘase

FotoI Paul ROM’

ofensivei. Lucescu, Dobrin, Demb 
Dumitrache, Iordănescu, Uifăleanu.

De mtercun seara, lotul 
e. al R. P. Chineze se 
vnăma pentru un turneu 

meciuri, p-ogramate la

Campionatul bucureștean 
de patinaj artistic

De citeva zile, patinoarul acoperit 
„23 August” este gazdă a două com
petiții de patinaj artistic rezervate 
sportivilor bucureșteni. Este vorba 
de faza municipală a concursului re
publican al începătorilor și campio
natul municipal pentru copii, juniori 
și seniori. Fină acum s-au desfășurat, 
In întregim;-, întrecerile începătorilor 
și copiilor la care au participat pa
tinatori de la cluburile Dinamo și 
Constructorul, de la Școala sportivă 
nr. 2 și A.S.C.P-M.B.

Iată ordinea primilor clasați : ÎN
CEPĂTORI II, băieți: 1. » Ștefan 
(Șc. sp. 2) 32,4 p; fete : 1. Daniela 
Elefterescu (Constructorul) 39,0, 2. 
Gina Paraschiv (Șc. sp. 2) 30,2, 3. 
Gabriela Călinescu (Constructorul) 
30,8; ÎNCEPĂTORI I: băieți: 1. FI. 
Gafencu (A-S.C.P.M.B.) 88,6, 2. O Ma
rinescu (Șc. sp. 2) 77,3. 3. Al. An
gliei (Șc. sp. 2) 75,0; fete: 1. Ofel» 
Farauanu (Constructorul) 84,9, 2. Mî- 
haela Radu (Șc. sp. 2) 83,6, “ " 
xandra Lieu (A.S.C.P.M.B.) 
COPII II, băieți: 1. Tiberiu 
(Constructorul) 133,2, 2. L. 
(Constructorul) 120,2, 3. R. 
(Constructorul) 95,1; fete: 1. 
Nencu (Constructorul) 140,2,

3. Ru- 
78,4;

Suciu 
Ghica 

Vasiliu 
Tercza 

____________ . , 2. Car
men "Ganeev (Constructorul) 132,1, 3. 
Creița Burcea (Șc. sp- 2) 116,5; COPII
1. băieți: 1. C. Neagu (Dinamo) 184,9,
2. A. Vasile (A.S.C.P.M.B.) 175,4, 3. 
D. Gimghină (Constructorul) 174,5, 
fete: 1. Dana Radulescu (Dinamo) 
178.1, 2. Roxana Cebuc (Constructorul) 
158,9. 3. Cornelia Ghișerenl (Șc. sp. 
2) 157,7.Duminică vor fi cunoscuți ocu- 
panții prunelor locuri la juniori și 
seniori.Dumitru NEGREA, tarea»- 

țară asiatică, a fost inaugurată ’a 
prinz. pe magnificul Stadion de 
gheață de la Makomanai, din Sap
poro. în prezenta impăratulu; Hi
rohito al Japoniei, a membrilor 
Comitetului internațional olimpic, 
a numeroase oficialități nipone și 
de peste hotare.

Peste 50 000 de spectatori se aflau 
in tribunele stadionului cînd dra
pelele celor 35 de țări participante 
la Jocuri au fost înălțate în sune
tele „Uverturii olimpice". După zr 
lele de viscol £i ninsoare, timpul 
frumos a revenit la Sapporo și in 
dimineața deschiderii Jocurilor ce
rul se luminase, iar zăpezile scin- 
teiau pe virfurile munților Eniwa 

Teine, gazdele probelor de schi 
bob ale Olimpiadei albe.

și 
și

SPORTIVII ROMÂNI IN 
COLOANA TRADIȚIONALA

La ora 11 (ora locală) a început 
parada delegațiilor participante Ia 
Jocuri, avînd în frunte, potrivit 
tradiției, echipa Greciei — țara de 
orițgine a Olimpiadelor. Coloana 
sportivă — în care a fost remarcată

sugera mai bine nașterea unei echi
pe... A urmat Atena. Aprilie ’69. Pe 
la miezul nopții am aflat că elveție
nii ciștigaseră cu 2—0, la Lisabona 
Noi ne bucurasem pentru acel 2 -2 
al nostru. A doua zi, de dimineață, 
am intrat stingherit în camera lui 
Dan și Boc. Dan se bărbierea A 
trebuit să le spun : „Ați auzit, băieți? 
Elvețienii au bălul la Lisabona”. Dan 
s-a Întors spre mine și a spus : 
..Foarte bine. înseamnă că o să ciș- 
tigâm in Elveția"... Șt a venit Lau
sanne. cu tunle heivete dei
pe trepteli -lului de la Pai\ 

golul acela negru, ca ur b’.ec.em. go
lul acela superb și inutil, care a iz
butit să Întristeze o tribună arhipli- 
nă intr-o seară in care brazilienii ar 
fi dansat Samba pină : zori.

.. .lată-i și pe fotbal.șt: ! Prun ii 
e Dembrovschi. Nu mă vede. Ctod 
se întoarce, mă zărește. E timid, ca 
întotdeauna- Eternul Dembrovschi. 
fetita echipei. 

(Continuare in pag. a 3-a)

Miercuri seara, la aeroportul international Otopeni, fotoreporterul nostru Theo Macarschi a surprins această 
‘imagine de la ^călduroasă -primiro făcută-echipei de hochei aR.P. Chineze de către membrii lotului nostru 

reprezentativ,

ți delegația României, alcătuită din 
boberi. biatloniști, schiori alpini ți 
un patinator — a fost încheiată 
de reprezentanții Japoniei. Caden
ța defilării a fost dată de marșul 
consacrat acestor jocuri de către 
compozitorul Naozumi Yamamoto.

Sportivii. în număr de peste 1 200. 
echipați In costume multicolore 
s-au aliniat în fața tribunei oficiale. 
Din partea Comitetului de organi
zare a Olimpiadei, președintele e:. 
Kogore Uemura. adresează tinerilor 
sportivi cuvintul de burfjvenit: „Cu 
opt ani in urmă, flacăra olimpică 
a fost aprinsă la Tokio pentru prima 
oară in Asia ți iată. acum. a\en> 
nemărginita cinste de a vă primi 
din nou aici ți a vedea arzind focul 
olimpic deasupra munților noștri'.

PROCLAMAREA DESCHIDERII 
JOCURILOR

în tăcerea solemnă care a cu
prins stadionul, președintele C.I.O., 
Avery Brundage. îl invită pe îm
păratul Hirohito să deschidă oficial 
Jocurile olimpice de iarnă. Șeful 
statului japonez pronunță cuvin-

— Ce faci, Dembo 7
— Nimic. Am venit la lucru. ,
Intră clujenii Ștefan se furișează 

ca o umbră chinezească, pe lingă 
zid. Are, poate, complexul Inălbmii 
sale. Crețu avansează tiptil. Uifălea
nu încearcă să mimeze detașarea, dar 
nu reușește. Anca, veteranul, imi 
face cu ochiul : „Ce ziceți de copiii 
mei 7”

— Bun venit, baciule. Ce mai faci?
— încerc șt eu marea eu degetul 

Nu-i prea ușor intre ciocan și nico
vală.

— Adică ?
— Adică intre Dumitru și Radu 

Nunweiller— Dar totul e să ai răb
dare. Asa-i la fotbal- Cind am zis 
si mă las. m-am pomenit Jucind pe 
Wembley. Apoi, cind am crezut și 
eu că nu mă mai sare don'prnfesor. 
am fost ..pasat" lotului olimnic. 
zburat 25 9M de kilometri pină 
Australia și înapoi, ca să joc • 
priză și ceva din vreo 14... Dar. 
râsj am a'ui răbdare Si iar m

loon CHIUIA

ECHIPA DE HOCHEI A R P CHINEÎE
de ho- 
aflâ in 
de șase 
Galați. 

Miercurea Ciuc și București. O pre
zență inedită pe patrulaterele de 
gheață din țara noastră, care stir- 
nește interes.

Pe cei mai multi dintre jucătorii 
care vor evolua începind de sîm- 
bâtâ i-am cunoscut și i-am văzut 
cu prilejul vizitei selecționatei ro
mâne la Pekin, in noiembrie anul 
trecut. Cete două meciuri România 
— R. P. Chineză, desfășurate in
tr-un magnific Palat al sporturilor.

AZI
[0,30—4,30 :

deschi
să cea de-a 11-a ediție a Jocurilor 
olimpice de iarnă de la Sapporo 
din anul 19*2“.

Fanfara execută Imnul olimpic și 
steagul alb, drapat cu cele cinci 
cercuri colorate, este Înălțat pe ca
targ. în acest timp, schioara fran
ceză Ingrid Lafforque, in sunetele 
muzicii compusă special pentru a- 
cest moment de către Yuji Koseki. 
aduce în stadion drapelul Jocu
rilor Olimpice 

primarul
de la 

acestui
Grenoble pe 
oraș, Hubert

Eleva izuri Tsujimura, penultimul schimb al ștafetei pornite din stră
vechea Olimpia.(Continuare în pag. a 4-a)
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1'
mondial de patinaj viteză. japonezul Keichi Su-Fostul campion

ruki, rostește rurămintul olimpic, în fata semicercului format de 
pori-drapelele țărilor participante REZULTATE MERITORII,

tn fața a 19 000 de spectatori. au 
revenit, după cum se știe, forma
ției noastre cu scorurile de 7—? 
și 4—3.

Impresia principală pe care 
ne-am format-o cu prilejul acelor 
partide, al ci torta jocuri-școală și 
al antrenamentelor comune efec
tuate de hocheiști: celor două țâri 
a fost capacitatea deosebită de 
acumulare a sportivilor chinezi, ex
cepționala lor putere de muncă și 
marile resurse de progres pe car* 
ie dețin.

Și dacă in primul meci, echipa 
noastră a zburdat pe gheață, in cel 

de-a’ doilea, desfășurat după 14 
zile, ea a trebuit să se întrebuințeze 
la maximum pentru a smulge vic
toria m ultimele minute de joc

Hocbeiștii chinezi — ii veți ve
dea — patinează bine, sint iuți; 
au reflexe uimitoare. Acnoșajul este 
punctul lor forte. In atac ei com
bină ingenios, știu să scoată din 
dispozitivul de apărare pe funda
șii adverși. dar trag destul de pu
țin la poartă. Nu folosesc sufi
cient jocul cu corpul. în momen
tul dnd iși vor însuși și aceste 
două procedee (nu este exclus să

Valeriy CHIOSE

MARGARETA TEODORESCU 
PE LOCUL III LA WUK AAN ZEE

Maestra internațională de șah Mar
gareta Teodorescu s-a întors in patrie 
cu un rezultat de valoare, obținut 
la tradiționalul turneu feminin de 
la Wijk aan Zee (Olanda). într-o 
companie puternică, numărînd două 
din participantele recentelor meciuri 
ale candidatelor la campionatul mon
dial și nu mai puțin de 7 maestre 
internaționale. Margareta Teodorescu 
s-a clasat pe locurile III—IV, la ega-

FEZ, 3 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special).

Continuîiidu-și turneul tn Maroc, 
reprezentativa olimpică a României 
a întîlnit, astă-seară (n.r. ieri), In 
localitate, echipa de club Fez, clasată

DAR SI UNELE MOTIVE 
DE INSATISFACȚIE

Pe marginea analizei activității C.S U. Știința Petroșani

In peisajul sportiv hunedorean, 
Ciubul sportiv universitar Știința 
Petroșani se situează, printr-o lar
gă și diversă activitate in rîndurile 
studenților, pe una din treptele po
diumului fruntașilor.

Acest loc și acest rol au fost evi
dențiate și in cadrul recentei șe
dințe de analiză a activității pe 
anul 1971, atît in materialul prezen
tat de asistentul universitar Gheoc- 
ghe Irimie. secretarul clubului, cit 
și in discuțiile participanților. De 
altfel, concluzia că activitatea des
fășurată de Știința Petroșani poate 
fi calificată ca bună s-a conturat și 
in ședința in care s-a făcut analiza 
clubului de către Biroul Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport Hunedoara.

In activitatea sportivă de masă 
s-a evidențiat preocuparea pentru 
cuprinderea unui număr cit mai 

litate cu campioana Ungariei, Maria 
Ivanka (clasată, după cum se știe,, 
pe locurile 1—3 la recentul campionat 
european de la Vrnjacka Banja), 
totâlizind 6' j puncte (din 11 posibile). 
Ea a pierdut o singură partidă (in 
ultima rundă, la Lazarevici) și a 
obținut 3 viptorii (la Timmeri van 
den Giessen și Heemskerk) și remi- 
zind restul partidelor.

In cel de a| treilea ioc din Maroc

7

pe locul 3 to campionat. La capătul' mide (mjn. 59). în minutul 70, Ghiță 
unui joc excelent, olimpicii români a apărat un penalty.
au învins cu categoricul scor de 4—0 - cadrul turneului:
(2-0). Autorii goluritor: Kun (min. cu ° seletti0'
11 Si 14). Rugiubei (min. 52) Do« “ Mircea M. IONESCU

t
mare de studenți într-o sene de ar., 
tivități, preocupare concretizată în 
atragerea a 396 de participanți la 
întrecerile campionatelor universi
tare de baschet, handbal, fotbal, 
velei, șah și schi. Pentru studenții 
din primul an a devenit tradiționa
lă organizarea „Cupei anilor 1“ la 
fotbal, handbal și volei, care an
grenează majoritatea „bobocilor" și 
contribuie la depistarea a numeroa
se elemente de perspectivă pentru 
secțiile șl echipele de performan
ță. De asemenea, a fost organizat un 
cerc de inițiere la judo, frec

ventat de 16 studenți și au fost în
ființate, la fiecare cămin, camere 
speciale pentru practicarea gimnas
ticii de dimineață și a exercițiilor 
fizice.

în cadrul clubului sînt 180 de 
sportivi clasificați (4 maeștri ai 
sportului, un candidat maestru. 19 
de categoria I, 70 de categoria a 
II-a, 34 de categoria a III-a, 20 de 
juniori etc.) care activează în secții
le de atletism — campionatul muni
cipal, baschet — diviza B, fotbal — 
divizia C și juniori, gimnastică — 
campionatul republican, handbal — 
divizia B, judo — campionatul ju
dețean, rugby — diviziile A și B, 
șah — campionatul municipal, volei 
— campionatul de calificări. Se 
poate aprecia că aproape toate echi
pele și-au respectat și realizat o- 
biectivele. în principal, activitatea

N. STANCIU-coresp. județean

(Continuare în pag. a 3-a)
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ELECTROPUTERE Șl UNIVERSITATEA
cele două mari și prestigioase cluburi

Există în orașul Craiova — ca puternice puncte de sprijin ale spor
tului doljean — două cluburi mari. în cadrul acestora, respectiv al sec
țiilor care le aparțin, activează mulți sportivi fruntași ai județului și, toto
dată, ai țării.

Unul este cunoscutul club studențesc Universitatea, iar celălalt este 
clubul aparținind marilor uzine din oraș, Electroputere.

Iată o succintă prezentare a acestora :

UNIVERSITATEA CRAIOVA acum mai ales la șali și tenis de 
masă.

IN SATE Șl COMUNE, UN PRIETEN BUN: SPURTUL9

Pe plaiurile Doljului, acolo unde 
în trecut țăranii munceau din greu 
petecul lor de pămînt sau trudeau 
pe moșiile boierilor, a pătruns în anii 
socialismului sportul, 
mid — avînd mai 
decît prieteni —el a 
noi și noi adepți, a 
oamenilor din sate 
de unde în urmă cu . .
eram obișnuiți să auzim cile o femeie 
mirată, spunînd cu mîna la gură : 
„Auzi, nerușinata lui Tănase, i s-a 
năzărit să alerge creanga după min
ge" — azi SPORTUL SĂTESC trebuie 
scris cu majuscule. Fiindcă a devenit 
destul de puternic, demn de laudă.
Vrînd să aflăm amănunte, ne-am
adresat tovarășului GHEORGHE PĂ
TRĂU — secretar cu problemele 
spartului, turismului și pregătirii mi
litare în Comitetul județean Dolj al 
U.T.C.

— Știm că în satele și comunele 
din județul dv. sportul este foarte 
iubit. Am dori să punem la dispozi
ția cititorilor noștri din întreaga țară 
cîteva date privind cadrul organizato
ric existent, baza materială respec
tivă.

— Avem în județ 93 de osociații 
sportive comunale și 86 de asociații 
sportive ale elevilor. In satele și co
munele de la noi sportul este soco
tit un prieten bun. Mii și mii de ti
neri — ai căror părinți nici nu știau 
in trecut ce este sportul — își pe
trec în prezent timpul lor liber pe 
stadioane, în aer liber. Nu vreau să 
vă plictisesc, dar țin să vo spun că 
tot Doljul este împinzit cu baze spor
tive 51 terenuri de fotbal, 123 de 

. volei, 97 piste de atletism și sectoare 
o'e aruncare ș. a. — numai în școli ;

La început ti- 
mult potrivnici 
cîștigat mereu 
ajuns la inima 
și comune. Și 
20—25 de cț i

Interviu cu tov. GHEORGHE PĂTRĂU,
secretar al Comitetului județean U. T. C.

terenuri de fotbal, 67 de volei129
etc., etc., în sate. In 1971, de pildă, 
s-au construit 6 terenuri noi de fot
bal, 14 de volei și 11 de handbal. 
Este prevăzut, de altfel, ca in 1972 
să nu mai avem nici o comună fără 
cel puțin o bază sportivă : teren de 
fotbal sau sector de atletism. Țin să 
arăt că in prezent avem în județ 
adevărate complexe sportive pentru 
tineret: în comunele Goicea Mare 
(stadion cu 3 000 locuri 1), Afumați, 
Boureni, Seaca de Cimp, Birca ș. a.
— cuprinzind terenuri de handbal și 
volei, piste de atletism. Avem cazuri 
cînd s-au amenajat cstfel de beze 
din inițiativa și prin munca t -erilor. 
Este vorba de ce'e din comunele 
Galicea Mare, satul Radomir, comu
na Dioști, centrul școlar agricol Ca
lafat ș. a. Sint, bineînțeles, numai cî
teva exemple din multe altele pe 
care le putem da.

— Deci, cadru organizatoric există ; 
baze, de asemenea. Ce ne puteți 
spune despre participarea tinerilor 
la manifestațiile sportive ?

— Aș răspunde prin două cifre 
seci, dar concludente. La sate, din 
trei tineri — unul face sport. în anii 
1970 și 1971 în „Cupa tineretului ia 
sote' — iarnă și vară — au partici
pat de fiecare dată aproape 30 000 
tineri. La crosuri, au ieșit circa 35 000 
tineri pe an. Avem — printre altele
— și un campionat sătesc de fol

la care participă 22 de echipe.la care participă 22 de echipe. Nu 
vă mai spun ce succese — din punct 
de vedere al participării — am în
registrat |a duminicile cultural-spor
tive. In cadrul serbărilor organizate 
se jucau citeodată 4—5 meciuri pe 
zi. Și avem convingerea că numărul 
tinerilor angrenați în sport vq crește 
în continuare. Noi căutăm să te ve
nim in ajutor, îndrumîndu-i, sprijinin- 
du-i la nevoie, repartizînd asociațiilor 
sportive mingi, plase, mese de tenis 
ș. a.

— Se poate vorbi de un sprijin 
efectiv al cooperativelor agricole de 
producție acorda» sportului ?

— Fără îndoială că da. Este vorba 
de sprijin în repartizarea unor tere
nuri adecvate și chiar de sprijin bă
nesc. Cert este însă că numai 25 la 
sută din cooperative au sprijinit 
ciațiile sportive prin scel fond st 
cultural de 10 la sută. Surprinzător, 
sprijinul... nu vine tocmai de la co
operativele cu putere economică ma
re : Gînciova, Poiana Mare și Urzicu
ța, de pildă. Consiliile populare — 
obligate prin lege să sprijine mișca
rea sportivă — „uită” de multe ori 
s-o facă, nu dau atenția cuvenită 
dezvoltării mișcării de educație fizică 
și spori. Este cazul consiliilor din co
munele Țuglui, Sopet, Botoșești-Paia 
ș.a.

Cu un sprijin efectiv al C.A.P.- 
urilor, al consiliilor populare, cămine
lor culturale, comitetelor sindicatelor 
și comisiilor de femei — rezultatele 
obținute pe linia consolidării sportu
lui in satele și comunele județului ar 
fi și mai bune.

t eso- 
seeial-

In toamna acestui an, Universi
tatea craioveană va sărbători 25 de 
ini de Ia înființarea sa. (Centrul 
studențesc din Cetatea Băniei s-a 
născut în anul proclamării Repu
blicii.) Și, bineînțeles, cu acest pri
lej se va sărbători un sfert de veac 
de activitate sportivă a tineretului 
itudios. Pentru că încă de atunci 
t-au pus bazele aetualului club 
iporțiv. Universitatea Craiova dis
pune acum de opt secții pe ramuri 
de sport: atletism, baschet, gim
nastică, handbal, judo, fotbal, volei 
și tenis de masă.

„Vedeta" echipelor 
Universității Craiova, 
în prima divizie a țării, este, fără 
îndoială, cea de fotbal. Trebuie să 
precizăm însă că și alte discipline 
sînt prezente în întrecerile divizio
nare. Deci :

— fotbal (divizia A)
— volei masculin (divizia A)
— judo (divizia A)
— baschet, masculin și feminin 

(divizia B)
— volei feminin (divizia B).
Clubul sportiv Universitatea are 

un număr de 192 sportivi legitimați 
la federațiile pe ramuri de sport, 
din care 42 de fete. Dintre ultimele 
succese ale clubului sînt de men
ționat : promovarea în divizia A a 
secției de volei băieți ; secția de 
judo a cucerit două titluri de cam
pioni universitari, un loc H și un 
loc IV la campionatele republicane 
de seniori.

Clubul Universitatea organizează 
și o activitate remarcabilă de masă 
pentru studenții din localitate. Re
zultate deosebite ș-au obținut pină

ELECTROPUTERE CRAIOVA

fotbal, volei

ce aparțin 
participantă

Pentru a se crea baze sportive,

campionatele d® ju 
si școlari.

Ion Stoica — cu medalia de campion — alături de antrenorul 
său Hie Marinescu și cîțiva colegi de club.

Folosind date din statistica vremii

SPORTIVII FRUNTAȘI 
DIN DOLJ AU CUCERIT

SUMAR CIFRIC:

ă -r'

MODEST, DAR APRIG LUPTĂTOR
Este greu, categoric, să scrii de

spre el. Să așterni astfel cuvintele 
incit cel ce le citește să simtă in
tr-adevăr că-i este prezentat un 
om și un sportiv deosebit. Pentru 
că la Ion Stoica, unul din cam
pionii noștri naționali la lupte 
gțr.eco-romane (cat. 48 kg) — spor
tiv fruntaș al clubului Electropu
tere și al' țării — calitățile sale 

. sportive sînt strîns împletite cu 
seriozitate, dar mai ales cu o în
semnată cantitate de modestie. 
Trece aproape neobservat pe stra
dă atunci cînd se îndreaptă spre 
uzină, sala de sport sau spre casă. 
Tocmai de aceea mulți nu-1 re
cunosc, deși craioveniî se mîndresc 
cu el. Cine poate crede că „micu
țul" pe care îl lntîlnesc pe drum 
este un campion ?

Neașteptat pentru mulți, lui Ion 
Stoica ii place să vorbească îndeo
sebi de munca sa în producție — 
la Electroputere — și mai puțin 
despre succesele sale sportive. 
Este electrician in echipa maistru
lui Eugen Miertescu, la secția lo
comotive Diesel electrice. Doar 
dacă insiști...

— ...Despre sport ce pot să vă 
spun 7 Că datorez mult antrenoru
lui meu actual, Ilie Marinescu, cit 
și celui dinainte, Dumitru Cuc. Sau 
că mi-au fost colegi, — am mun
cii laolaltă pentru perfecționarea 
măiestriei sportive — Gh. Ber- 
ceanu, D. Pîrvulescu, C. Bucșoi, 
Marcel Vlad ș.a.

— Ce performanțe ai dobindit?
— Am obținut de două ori ti

tlul de campion național la 48 kg, 
in anii 1979 și 1971, m-am clasat pe 
locul II la campionatul european 
feroviar.

— Ce faci
— Tot ce 

profesiei și .. ... __ ___ _
învățăturii. Iutii a fost școala pro
fesională, apoi un curs de cali
ficare superioară, iar in prezent, 
cursurile fără frecvență la liceu) 
dc cultură generală.

Dorințe în 1972 ? Să lupte In con
tinuare pentru echipa uzinei sale 
— Electroputere. Nu se teme de cei 
27 ani ai săi. Avînd forță, voință, 
putere de muncă, visează Ia un 
titlu mare : campion european sau 
poate chiar olimpic.

în timpul liber ? 
mi-a rămas în afara 
sportului, am dedicat

1 titlu de campion mondial
7 titluri de campioni bal

canici
87 titluri de campioni na

ționali.
★

In palmaresul lor figu- 
rează și stabilirea a 13 noi 
recorduri republicane.

-

• 224 »soci»(U spȘrtlvt (Î4 
Întreprinderi ; S3 la sate ; 94 
școli ș.a.),
• Dou* cluburi (Electroputere 

ți Universitatea»
• 1 liceu eu program sportiv
• nouă școli sportive
• 244 secții afiliate pe ramuri 

Pe sport
• 4109 sportivi lepritinaatl
• 39CS sportivi clasificați (11

maeștri ai sportului, Ui de caieg.

In 
tn

ACTIVITATE DE
PERFORMANTĂ ÎN PREZENT

Județul dispune în prezent 
de 31
— T
— 8
_  2
— 1
neret
— 13 
niori

în 
în 
în 
în

în

s-a pornit de la... aproape nimic
Săracă istoria sportivă a Dolju

lui, in anii vechiului regim! Prin 
1944, ne arată statistica vremii, pe 
teritoriul actualului județ erau 3 
terenuri de fotbal (la Craiova, Băl
tești și Calafat), un teren de tenis, 
un hipodrom la Craiova fi 3 săli 
de gimnastică in școli. Grupări 
sportive? Doar 9 echipe de fotbal 
(cu 200 sportivi legitimați), 20 de 
boxeri, 15 călăreți ofițeri. Cam a- 
tît se poate spune despre sportul 
și baza sportivă a Doljului fn tre
cut.

Astăzi, numai enumerarea prin
cipalelor baze sportive din județ 
constituie un lucru dificil. Totuși, 
cum să nu amintești de stadionul 
Central din Craiova (34 000 locuri), 
cu teren de fotbal, pistă de atletism 
cu 10 culoare in linie dreaptă și 
6 fn turnante, sală de forță, bazin 
cu apă caldă pentru refacere, stație 
de oxigenare ș.a. Sau de stadionul 
Tineretului (10 000 locuri) din ace
lași oraș cu: teren de fotbal, pistă 
de atletism cu 6 culoare, sală de 
forță, dușuri, cabine-vestiar etc.

Stadioane, terenuri pe care copiii, 
tinerii și adulții fac astăzi sport 
au apărut și în restul județului. 
Stadioane la Calafat (1509 locuri). 
Băilești (1000 locuri), Goicea Mare 
(3 000 locuri), terenuri la C.F.R., E- 
lectroputere, Constructorul, Aripile 
(toate tn Craiova), la Podari etc.

Dar parcă numai atît? Se cuvine 
să amintim de frumosul ștrand al 
7 ineretului, cu plajă lărgită și do
tat cu tot ceea ce îi este necesar; 
de cele 11 săli de gimnastică școla
re noi: de nenumărate terenuri de 
baschet, handbal și volei din Cra
iova (în licee pe lingă fabrici), Se
garcea, Băilești, Calafat; de sala 
sporturilor (400 locuri) și Hipodro
mul din parcul Poporului (5 000 
de locuri în tribune de beton).

Multe se pot face cînd toate sînt 
ale oamenilor muncii, cînd dru
mul lor spre o viață mereu mai 
bună este îndrumat și sprijinit, pas 
cu pas, de către partid.

echipe divizionare 
divizia 
divizia
divizia

A 
B

C
campionatul de

Este prezent cu echipe de per
formanță în diviziile A și B, astfel:

— lupte greco-romane (divizia A)
-r- scrimă, spadă (divizia A)
— box (campionatul
— rugby (divizia B)
— fotbal (divizia B)
La Electroputere mai 

ții de gimnastică, judo,

republican)

găsim sec- 
atletism și

turism, iar ca sporturi cu bază de 
masă — la loc de cinste — fotba
lul, voleiul, tenisul de masă șl tu
rismul.

In cadrul clubului s-au format 
sportivi fruntași care au dus faima 
sportului românesc departe peste 
hotarele patriei. Ne este, bineînțe
les, imposibil să amintim numele 
tuturor celor care au învins tn în
treceri grele, care au cîștigat titluri 
de campioni naționali sau medalii 
în întreceri internaționale. Vom da 
însă cîteva asemenea nume cunos
cute iubitorilor sportului: Gh. Ber- 
ceanu (campion mondial la lupte), 
Stelian Șerban, Eugen Negrea, Ilie 
Popa, Ion Stoica (lupte). Dumitru 
Livezeanu, Mihai Goanțâ (box), 
Marius Bunea, Dan Godeanu, A- 
drian Cărămidă și Constantin Duțu 
(spadă).

DOUA PUTERNICII
FERICIT ÎMPERECHEATE

însemnări despre activitatea sportivă a elevilor 
Liceului „Nicolae Bălcescu" din Craiova

Aproape 2 000 de elevi — mai 
precis 1948 — intră zilnic pe poar- 
ta Liceului de cultură generală 
„Nicolae Bălcescu" din. Craiova. O 
instituție de învățămînt vestită în 
întreaga țară nu atît pentru ve
chimea sa cît pentru pregătirea in
telectuală pe care o asigură elevi
lor respectivi. Numai în ultimii ani 
de pildă, reprezentanții 
ceu au avut comportări 
decît onorabile, ocupînd 
frunte, în olimpiadele 
literatură,'matematică și 
care au 
prezent, 
Craiova se numără printre cele 15 
licee cu profil științific din țară. 
Dar acj se face și mult sport, spre 
beneficiul învățăturii și dezvol
tării armonioase a tineretului.

Nu vrem să insistăm asupra fap
tului că am găsit aici o secție cu 
program de educație fizică (atle
tism și baschet) ci altceva: o aso
ciație sportivă — Viitorul — cu 
1216 membri (626 băieți și 590 
fete). Se practică efectiv atletis
mul, baschetul, voleiul, handbalul, 
tenisul de masă, fotbalul; numai 
la crosul de toamnă din 1971 au 
participat 920 de elevi, iar la pen
tatlonul atletic școlar toți membrii 
asociației; 1216! Există competiții 
dotate cu „Cupa liceului" la fotbal, 
handbal, baschet; se participă cu 
echipe la diviziile școlare. Liceul 
dispune și de o bază materială 
bună: două terenuri de handbal 
(unul cu zgură, altul bituminizat),

participat. De 
liceul „N.

acestui li- 
mai mult 
locuri de 

de fizică, 
chimie la 
altfel, în 

Bălcescu" din

două de baschet, unul de volei, un 
sector pentru atletism (gropi cu 
nisip pentru sărituri în lungime 
și înălțime), două săli bine utilate 

una de gimnastică, alta pentru 
jocuri sportive.

Prieteni ai sportului? In primul- 
rînd, directorul Nicolae Andrei cu 
adjuncții săi Ion Ciolac și Nicolae 
Gronea, apoi profesorul Ion Rin- 
deru — șeful catedrei de educație 
fizică și mulți alți profesori de 
alte specialități. Discutînd cu eif 
îți precizează că lucrează sub im
pulsul dictonului „mens sana jn 
corpore sano" și Ie face plăcere să 
amintească despre unii din elevii 
școlii ajunși pe înălțimi sportive, 
la diferite discipline: Virginia
Bonei, Virgil Popescu, Argentina 
Menis, Marian Georgescu (atletism), 
Gh. Păunescu (gimnastică), Adrian 
Cărămidă, Dan Podeanu (scrimă) 
ș.a.

Dar cîte planuri de viitor n-am 
aflat aici! Proiectul de a spori nu
mărul membrilor asociației cu încă 
380, cel privind crearea unei secții 
de turism, pregătirea unor arbitri- 
elevi și multe altele. Părăsind li
ceul de cultură generală „N. Băl- 
cescu“ din Craiova — această ve
ritabilă pepinieră sportivă — gîn- 
durile ne-au zburat, fără voie, la 
ceea ce spunea o dată marele no
stru TUDOR ARGHEZIî „Un om 
puternic și în fizicul și în mintea 
lui are două puternicii fericit îm
perecheate".

O cursă pe extrem» a Iul Martlnovicl — centrare, și Oblemenco, cu capul, Înscrie... Un rapid contraatac al adversarilor — șut puternic insă Papuo reține spectaculos.
Asta în 1972...
Dar în 1982 7 cine vor fi înlocuitorii 7

Nici o grijă ! Vajnicul schimb de mline al fotbaliștilor fruntași 
de astăzi ai Universității Craiova a— „intrat în foc“. Deși de-o 
șchioapă — sau „ceva" mai mari — cei pe care îl vedeți iubesc cu 
pasiune cartea și mingea de fotbal. Cu gtndul Ia pregătirea viitori
lor fotbaliști, în cadrul clubului Universitatea s-a înființat un cen
tru de copii. Cu siguranță, din acești mici olteni se va ridica pro
babil un Viitor „tunar", MU mijlocaș cu plămini de oțel, un portar- 
panteră. Cu un asemenea detașament de nădejde mai poți avea griji 7 Priviți-i...

I

SI DA,»
Dacă întrebi la sediul C.J.E.F.S. 

Dolj care este activitatea asociații
lor sportive din județ «— aceste ve
ritabile „motoare" ale sportului — 
poți afla bune... și rele.

De pildă, că sînt unele asociații 
cu o activitate bună, intensă, dem
nă de toată lauda. Este vorba de : 
Chimia, U.R.A., Voința, 7 Noiem
brie, Constructorul și Rovine — 
toate din Craiova, Dunărea — Ca
lafat și Progresul Goicea Mică. în 
frunte se situează, însă, fără con
tracandidat, A. S. Rovine, cu re
zultate bune chiar în sportul de 
performanță: Andrei Natalia — 
campioană balcanică la 1 500 m!

SI NU AJI AFLAT DE CABINETUL

Liceul de cultură gene-

și ... se execută în in-

nr. 1, 2, 22 din Craiova,școlile generale

• A. S. Unirea, cin 
comuna Seaca de cimp, 
obține rezultate foarte

campionate municipale 
de fotbal, handbal, vo
lei, atletism și popice. 
La Băilești, de pildă, 
la Calafat ș.a. • !n urmă cu 15 ani, eielismul din Dolj... dispăruse. în ultimii doi ani 

însă, a reînviat. Se organizează curse cicliste, au apărut alergători talentați. 
Nicolae Andronache și Constantin Cristea, de pildă, au obținut de acum 
succese în curse desfășurate în județ sau în țară. •

• La
liceele din Segarcea, Băilești, Calafat și Craiova 
(N. Bălcescu) există terenuri de volei, baschet și 
handbal, bituminizate. Și bituminizarea se va ex
tinde.

bune in activitatea sa 
(un animator: prof. 
Marin Neagoe).

lor" 
că), 
niei"
luțul 
prin
„Delfin

c Peste 25 concursuri locale de orientare turis
tică în 1971 : la Terasa Băniei. Argintești, Filiași, 
Podari ș.a. La fiecare din ele — circa 100 ț de 
participant.

• Bogată activitate 
sportivă desfășoară pio
nierii : „Roza vînturi- 

(orientare turisti- 
„Floarea priete- 
(cicloturism), „Ca
de fildeș" (șah 

corespondență), 
70" (natație) —

sînt numai cîteva din
tre concursurile orga
nizate pentru cei mai 
mici sportivi în cursul 
anului trecut. 60’7» din
tre participant! au fost 
pionieri din mediul ru
ral.

• Un experiment: la 
ralâ N. Bălcescu — Craiova, există o stație de am
plificare, megafoane in toate clasele și cu ajutorul 
acestora — începînd din toamna anului 1971 — 
se face gimnastica de înviorare. Un singur profe
sor comandă la microfon 
treaga școală.

• La nivelul județu
lui «e desfășoară cam
pionate județene de 
fotbal, handbal, volei, 
atletism și oină. De 
asemenea sînt organizate

»
O. Nicolae — dublu campion re
publican la 1 500 m și 2 000 m ; 
echipele de tenis de masă (m și f) 
sînt în divizia A i dispune de sec
ție de călărie ; la radioamatorism 
are 4 maeștri ai sportului; în 
sportul de masă : organizează cam
pionatul asociației la fotbal (11 
echipe), atletism și volei: duce o 
bogată activitate turistică ș.a.m.d.

Sînt însă și asociații care se 
„mișcă" foarte încet sau aproape de 
loc. La Fabrica de confecții Craio
va, cu 3 400 femei salariate, există 
o echipă de... fotbal masculină și 
palidă preocupare de angrenare a 
femeilor în sport! Fabrica de za
hăr și ulei „Unirea" Podari are o 
echipă de fotbal și... dezinteres 
pentru mișcarea sportivă de masă ; 
„Minerul" Craiova cu salariați 
mulți — în aceeași situație — dis
pune doar de o echipă de popice ; 
slabe rezultate față de posibilități 
se obțin și la „Electrica" Craiova...

Ce bine ar fi fost să lipsească 
din această pagină asemenea exem
ple 1

METODICO-ȘTIINȚIFIC
DIN CRAIOVA?

In cadrul CJEFS — Dolj acti
vează de mai mulți ani un cabi
net metodico-științifie. Membrii a- 
cestuia experimentează, în princi
pal, pe baza activității sportive de 
zi cu zi, noi metode în procesul 
de antrenament și în cel de răs- 
pîndire a educației fizice In ron
durile elevilor și studenților.

Activitatea cahinetului metodic 
este asigurată de către 7 medici, 
20 profesori de educație fizică, 
antrenori și instructori sportivi, re
zultatele muncii acestora fiind pre
zentate în patru sesiunii în anii 
1960, 1967, 19/9 și 1971. Diferite 
comunicări au fost prezentate și în 
cadrul unor reuniuni internațio
nale la Viena, Bratislava, Helsinki 
și București (la Simpozionul inter
național de medicină sportivă).

• în 39 internate și cămine studențești se prac
tică gimnastica de înviorare.

In ultimii doi ani, £n sportul 
dcljean și-au făcut apariția două 
noi ramurii judo-ul și culturismul. 
La judo ș-au înființat și afiliat la 
federație 3 secții — Universitatea 
(22 sportivi), Electroputere (20), 
Școala sportivă-Olimpia (30), 
după care, pe baza rezultatelor 
bune înregistrate, au apărut pri
mele satisfacții. Secția Universită
ții Craiova a primit dreptul de a 
participa cu judekanii săi în fn-

trecerile din prima divizie a țării, 
iar sportivii secției de la Electro
putere au cîștigat un turneu inter
național la Kiev.

A prins teren și culturismul. 
Mai întîi s-au înființat două cen
tre — la ștrandurile Luncă și Ti
neretului — dotate cu aparatura 
necesară.

Și cele două discipline cîștigă 
mereu noi adepți în Cetatea Bă
niei.

Pagină realizată de MODESTO FERRARINI și ȘTEFAN GURGUI corespondent



Pag. 3 5-aNr. 6956

TESTUL COOPER" IN FATA
PROPRIEI SALE TESTĂRI!

roșim GLORII AII

fAJA-N FATA LA MINI-flIIBAl

Cornel Dinu sau optimismul...

VEȘTI DE LA JIUL
TESTULUI

pornit și

ghi-

Mihai IONESCU

SEMENIC Șl BUCIN, GAZDELE UNOR CONCURSURI INTERESANTE

trebuie 
un pe-

tu 
la 
in

în controlul pregăti- 
swdii etape de 

acesteia. Chiar dacă 
se referea, nu așa 
ideal, la ansamblul

Călinoiu,
Dungu,
Langa,

Romică 
D. Ră-

„TRICOLORII1 LA

acum mai
— Anca —

PRIMA APARIȚIE PUBLICĂ ÎN 1972

11, 
a- 
E-

(Urmare din pag. 1)

pomenit lucind cu Cehoslovacia. Și 1* 
râu, adică la Bratislava, și la bine, 
adică 1* București.

Intră ’ .22_____ - •
M-aș fi așteptat să-l văd necăjit. în fond, ai ’•
văzut-o
- ÎH _______ _______
— Deloc,
— Te gîndeștl la Palmeiras 7
— Nu. Poate că aș fi dat un gol, 

dar ar li fost ca golul lui Dobrin 
Ia Ziirich. Mai bine să-1 dau pe Ncp- 
sladion. Golurile nedate rămin undeva.

Intră Dinu. Se îndreaptă spre 
Dembo. „Te salut, monseniore”. Apoi 
se apropie de mine: „Mulțumesc".

— De ce, Cornele 7
— Pentru „Mulțumesc, Dinule“.
— Lasă asta. Dă-mi o vorbă.
— O vorbă? Cred că noi ne pregă

tim maj bino decit ungurii.
— Asta inscamnă că...
— Asta nu înseamnă încă nimic 
lată și trio-ul Luoescu—Dumitru— 

Nunwailler VI, Radu Înaintează cu 
pași mărunți, ca pe gazon. Dumitru 
pare foarte degajat. Are . "'-,2_ 
buzunare. Strings sub cot o carte.

— Ce carte ai. Liță 7
— Mi-a imprumutat-o

aripile vîntului". Nici n-am termi
nat-o. Par n-ai ce face. E cartea Ma
rianei. Și nu vreau drame in familie 
I-o restitui. -,

Sosește marele maestru al combi
națiilor, Dobrin. E uimitor cit de ti
mid poate fi supergîscanul Pitești
lor. Șe oprește o clipă, dezorientat, 
apoi pornește în grabă spre grupul 
Lucescu. Mă apropii :

— Cum e atmosfera. Luciei 7
— Foarte bună. Am numărat zilele 

pină Ia această reintilnire. Și nu 
sint singurul. Fără glumă

Așadar, solidaritatea tricolorilor nu 
e o invenție gazetărească. Mă gindesc 
că, în fond, toți jucătorii din acest 
hol au senzația de durabil doar la 
lot. în ultimii patru ani ți jumătate, 
la lot nu s-a schimKat aproape nimic. 
(Doar Ciogli Vogi lipsește). La ei 
tioasâ. la dub, fotbalul șe distrează 
cu antrenorii. Peste tot, regizori ama
tori montează, cu o rîvnâ demnă de 
o cauză mai bună, „11 personaje in 
căutarea unui antrenor”.. Asa s-a în- 

'vîmplat la Steaua. La Rapid. La Di
namo. La „U". La Bacău. La „Stea
gul”. ..

— Ce zici. AJamache ?
Stere n-are de unde să-mi 

ceașcă gîndurile:
— Mă simt cam singur.
— De ce, Stere?
— Lipsește Rică.

îți lipsește cu adevărat 7

Puiu Iordănescu. E vesci.

pierdut Brazilia, pe care n-a 
niciodată
pare rău. Puiule 7

— N-ar trebui să vă mire. Fu sint 
Primul admirator al lui Ric*. A fost 
aseară p-aici. Ne-a a run cit-o imediat: 
„Sinteți morii fără mine !- Dar era 
trist, imj venea să-l string de git. 
Un portar așa de mare J..,

Dobrin îl Îndeamnă Pe Radu Nun- 
weiller la șah. Radu se lasă greu, 
dar pină la urmă așează piesele. Du
mitru se apropie de mine. îmi șop
tește : „începe spectacolul. Radu ia 
totul în serios. Dar cu glscanul e 
comedie mare. Cu o singură mișcare 
își impinge piconul și deplasează ți 
tumul advers care Ii st* în cale Ra
du nu se prinde. Doar noi, chibiții, 
cunoaștem tehnica. Și na facem că 
plouă. Șahul fără fente ar fi plicti
sitor".

— Ce zici. Dobrinc, de meciul cu 
Ungaria 7

— Nn m-am gindit încă 
punde șahlstul absorbit.

Partida s-a terminat foarte reped» 
A cîștigat Dobrin. Radu ride c* un 
copil. „Bravo, pară!" Aici, la lot, cel 
mai bun prieten al lui Dobrin e Radu.

.. .Unde-i Dumitrache ? Nici r.u 
l-am văzut cind a intrat. Ciudată in
trare la Dumitrache. Asta spune mul
te. . . Stau și mă gindesc că ech ;-a 
națională are un moment interesant 
In atac. Unul din cei cinci titulari, 
adică Dobrin, Dembrovschi, Lucescu. 
Iordănescu și Dumitrache. nu va pu
te* juca. De altfel, cunosc un ma:c- 
matician care a și stabilit numărul 
variantelor posibile. Varianta 3xD —I. 
3xD-|-L, 2xD-ț-L4-I. varianta cu De- 
Do, cu Du-Do, cu Du-De, etc. etc.

— Ce zic». Radule 7
— Unul din el iot trebuie să moară 
Dobrin lansează imediat contraata

cul :

răi-

4

mtinile In

Radu. „Pe

— Sâ știi. Radule, ei eu pot să 
joc foarte bine și mijlocaș- Cu Du
mitru o o plăcere.

— De acord. Acum patru ani 
ni mai jucat un fel de mijlocaș. 
Budapesta, și ai luat zece torpile 
trei zile.

— Tempi passatj — intervine Lu
cie*. Am jucat și eu 45 de minute. 
Aia nu era echipă. Fiecare făcea ce 
vroia.

— Ai fost și tu in teren. Radule?
— M-a ferit dumnezeu. Eu ani ju

cat cu un an inainte. la #—1 Cred 
că am stabilit atunci un record mon
dial. Știu că am intrat in echipă cam 
prin minutul 50—55, 1* •—1. și sm 
fost schimbat după 3 minute. fără 
să fi atins mingea. Cind l-am văzut 
pe S*su că vine și-mi spune s ,.leși 
tu. Radule, că intru eu!“ n-am cre
zut. Dar as* er*. C* să vedeți cum 
am jucat noi. pin* acum, cu ungurii”.

Dumitru se trezește vorbind : „Bine

UN INTERESANT 
SIMPOZION 

LA CLUBUL RAPID
Sinipozioanele lunare ale Rapi

dului, în cadrul cărora sportivii 
clubului se întâlnesc cu oameni de 
știință și de artă, cu profesori, 
tehnicieni și muncitori, cu care dis
cută despre viață și despre sport, 
au devenit manifestări îndrăgite 
de membrii marii unități sportive 
de lingă Podul Grant Și nu de 
puține ori, localul clubului s-a do
vedit neincăpător pentru astfel de 
manifestări, ele desfășurindu-se in 
casa bunului vecin al clubului Ra
pid, care este Teatrul Giulești.

Așa s-a întîmplat și cu simpo
zionul organizat zilele trecute. Nu 
este mai puțin adevărat că, în mij
locul sportivilor de la Rapid, și-a 
făcut apariția un oaspe neobișnuit: 
un... procuror, tov. Ion Dordea, 
care a făcut o largă expunere le
gată de normele de conviețuire so
cială, de datoria fiecărui cetățean 
de a cunoaște legile țării și, bine
înțeles, de a le respecta. A fost o 
expunere deosebit de interesantă 
și de utilă, ea oferind un bun pri
lej sportivilor rapidiști de a-și ri
dica nivelul cunoașterii, de a afla 
noi lucruri de natură să-i ajute în 
formarea lor ca cetățeni cu o con
duită ireproșabilă.

Sportivii prezenți în sală — fot
baliști, atleți, voleibaliști, luptă
tori etc. — au reținut mai multe 
idei, printre care și aceea că cine 
nu cunoaște legea, nu se poate a- 
păra cu necunoașterea ci. De ase
menea, prin exemplele date, s-a 
putut vedea că abateri cetățenești, 
în aparență minore, pot genera al
tele de o mai mare gravitate.

în cadru] aceluiași simpozion tov. 
conf. univ. dr. Nicu Alexe, director 
al Centrului de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. a preferat să pără
sească pentru citeva minute lumea 
precisă, dar poate și aridă a date
lor și concluziilor științifice, a- 
dresîndu-se spotrivilor. de la om 
la om

Aplauzele iui Dumitru, Răduca- 
nu, Neagu și ale celorlalți sportivi 
feroviari n-au putut fi interpretate 
decit ca un semn de aprobare. (B).

O Timp de trei ?ile, Semenicul a 
găzduit etapa județeană a campio
natelor republicane de seniori și ju
niori. La probele alpine, s-au impus 
reprezentanții Școlii sportive din 
Reșița ; sportivii de la Olmpia Reși
ța au cîștigat marea majoritate a 
probelor de fond. In primele două 
zile, gerul și viscolul au fost adver
sari puternici ai concurenților, iar 
în cea de a treia zi, cei 40 de cm 

idă căzută In cursul r.opții au 
____ li un alt impediment.

FOND, seniori 
— — . _______ . -.1: senioare—
km : Aurora lonițâ t juniori I — 
km: Victor Coleea: jnmoare I 

5 km Sorina Rădulicea ; juniori 
5 km : Robert Bentzik ; juni- 
II — 3 km : Ildico Kussy

de zăpad; 
constituit 

lat* cîștigătorli. FONi
— 15 km : Helmuth Fett 
ÎS
II
II -
oare _____ _ ___ __
(toți de la Olimpia). De asem 
asociației Olimpia ' 
lurile și ' *
3x10 km.,
1 3x5 km, juniori II 3x3 km. la ju
nioare II 3x3 km_primul loc f::r.d ocupat de --- __ --_
URIAȘ (18 porții- Seniori 
csny : senioare : B. Heidl ;
L. Nagier ; junioare I : G.

i-au revenit tif
la ștafetele de seniori 
senioare 3x5 km. juniori 
juniori II 3x3 km. la tu-
C.S.M. Reșița. SLALOM 

H. Kone- 
juniori I s 
Ivănescu :

că am scăpat d* Brazilia’.
— De ee, Uți 7
— Mi-e Mc* de avien. Aeum dai 

ani, ia drum tare Guadalajara, era 
U ae curățăm deasupra Fleridei

— Și țl-e frică numai tie 7
— Nu, mai sint destui «ticnii. Fia* 

și Radu, care face pe gresavuL 
moare d« frică. O data, stewardess 
a anunțat că vine turtoaa. Ce cre
deți că făcea Radu 7 își căuta pan
tofii.

— 51 ceilalți 7
— Dobrin nu poate derail chiar 

dacă i-a* turna (eu forța desigur . .» 
două kile de .adio mamă*. ..Șelra' 
(n-r. LUpescu) bea tutun Cei mai fe
ricit e baciul Anca. Nici ne știe că 
rimară. Adoarme Înainte de decelare 
și se trezește >■ vaaaă-

— D*r Rieu?
— N-are timp să-i fie frică. Vor

bește englezește eu stewardesele.
— Ce le spune 7
— începe cu ] iov» you. apoi turuie 

citeva nume de echipe englese»ti și 
fetele cască gura Își închipuia pro
babil. că Ricu e un american crescut 
in Kuweit. Are și fnțâ...

.. .Buna dispoziție creșto. Deodaiă. 
însă, ușa se deschide. Apere Angelo 
Niculescu. Se tace lăuște. Toți se 
ridică în picioare. Pește eheva mi
nute va Lacepe primul antrenament 
a: echipei naționale...

la arsenalul modern al metodelor 
și mijloacelor de obiectivizare a 
procesului de antrenament și joc, 
testul Cooper — cunoscut la noi și 
sub denumirea de „testul celor 12 
minute" — a constituit in ultima 
vreme o importantă probă de veri
ficare periodică și parțială a poten
țialului fizic al jucătorilor-

Privit inițial cu oarecare rezervă 
de o mare parte a tehnicienilor 
noștri și considerat mult timp insu
ficient de concludent — datorită ca
racterului său nespecifie fotbalului 
— in aprecierea capacității de efort 
individuale, testul celor 12 minute 
a fost totuși adopat și folosit, cu 
bune rerullate, 
rii pe diferite 
desfășurare a 
acest control 
cum ar fi fost 
calităților motrice, ci numai la una 
dintre ele : rezistența generală.

Recent, cu prilejul vizitelor făcu
te echipele noastre divizionare, 
In cadrul pregătirilor pentru viito
rul sezon competitions], am putut 
constata fără excepție că recoman
darea F.R.F. privind trecerea, in 
termenele stabilite, a normelor tes
tului Cooper a fost Îndeplinită. An
trenorii și jucătorii dau, în general, 
o mai mare atenție astăzi proble
mei sporirii capacității de efort și

în protide timpului friguros, a 
fost ceva lume ieri in Parcul spor
tiv din șoseaua Ștefan cel Mare ! 
Strînsi ciorchine In jurul terenu
lui IH, cei aproximativ 2 000 de 
bucureșteni au aplaudat călduros a- 
pariția „tricolorilor", echipați parcă 
pentru o partidă de hochei, cu de 
fotbal, de altfel în ton cu decorul 
(a nins în continuu) și cu aspectul 
terenului, înghețat și acoperit eu un 
strat de zăpada.

Din cauza clnapului ee joc. tare 
ș: alunecos, formația lui Angelo Ni
culescu (Adamache — Cretă, Lu- 
pescu. Dinu, Deleanu, Dumitru, Radu 
Nunueiller. Dembrovschi, Dobrin, 
Dumitrache, Iordănescu) a acționat 
cu multă prudență, spre deosebire 
de adversari, tinerii dinamoviști 
(pregătiți de Traian Ivănescu), sti
mulați de valoroasa companie și, 
în consecință, mai cutezători pe difi
cilul teren.

Firește, și Li aceste condiții, „tri
colorii” au controlat, jocul, leglnd 
mai ușor și desfâțurind acțiuni mai 
clare. Și deși golul, singurul gol al 
partidei, a venit destul de tîrziu 
(rain. 70, autor Dobrin), remarcabi
lă și demnă de subliniat a fost se
riozitatea cu care au tratat „trico
lorii" această primă verificare, pre
ocuparea lor pentru combinații sim
ple, pe poartă, încheiate, de regulă, 
cu șuturi spre buturile apărate de 
curajosul și talentatul Eftimescu.

Mai trebuie spus că în această 
primă repriză, In absența lui Mir
cea Lucescu, care acuză o răceală, 
antrenorul Angelo Niculescu a în
cercat In atac o formulă inedită : 
Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache și 
Iordănescu. "

în această primă partidă de ve
rificare a fost rulat întregul lot dis
ponibil, întrucit, după reluare, Ște
fan, Sătmăreanu II, Mocanu, Anca

și Uifăleanu i-au înlocuit pe Ada- 
mache, Lupeseu. Deleanu, Dumitru 
și respectiv, Dembrovschi. Formu
la cu patru clujeni în formație a 
menținut superioritatea teritorială de 
partea selecționabililor, dar și-a pus 
amprenta, intr-un fel, pe desfășura
rea acțiunilor orientate 
mult pe culoarul Crețu ____
Uifăleanu. De aici, de pe latura 
dreaptă a terenului, a pornit și 
centrarea lui Anca, fructificată de 
Dobrin, care, din interiorul careu
lui mare, a reluat imparabil cu 
capul.

Așa cum remarca Ia sfirșit și 
Angelo Niculescu, acest prim meci 
de verificare s-a dovedit util, el e- 
vidențiind, printre altele, pofta de 
joc q selecționabililor și, îndeosebi, 
aceea manifestată de Dobrin, Dinu, 
Dumitru, Radu Nunwelller, Crețu 
și portarul Ștefan care, 
spus, în min. 85, a apărat 
nalty.

Meciul a fost condus de 
Stîncan, ajutat la tușă de 
dulescu și M. Popescu.

de «ceea ti înșiși simt, se pare, ne
voia — mai mult decit înainte — a 
unei verificări cit mai reale a po
tențialului fizic, la un moment dat.

Pornind însă de la constatarea că 
volumul și calitatea instruirii au 
crescut simțitor față de anul trecut, 
nu putem trece cu vederea faptul 
că in același timp, haremurile sta
bilite cindva in scopul testării pe
riodice a pregătirii au rămas ne
schimbate, sau in orice cgz sub li
mitele posibilităților actuale. Așa se 
și explică de altfel situații ca ace
lea în care unii jucători au realizat, 
chiar din\ prima parte a perioadei 
de iarnă, normele prevăzute pentru 
partea sa finală, sau de ce alții se 
opresc pur șt simplu după parcurge, 
rea distanței de 3.200 m. chiar dacă 
nu s-au scurs cele 12 minute, de 
fapt obligatorii.

Este cit se poate de evident astăzi 
că decalajul creat intre actualele 
norme ale testului Cooper și capa
citatea de efort rezultată din pre
gătire constituie, în desfășurarea a- 
cesteia din urmă, o frînă și chiar o 
cauză care poate genera în viitor 
scăderea interesului pentru realizări 
mai bune.

Nu-i mai puțin adevărat însă că, 
așteptînd aproape totul din partea 
federației, cei mai mulți se mulțu
mesc cu o situație de inerție pe 
care formal o acuză, dar în fond 
nu luptă să o modifice.

Și-atunci ce-i de făcut, totuși ?
Incontestabil. O REVIZUIRE A 

CONDIȚIILOR ACTUALE DE TRE
CERE A NORMELOR 
COOPER SE IMPUNE CU ACUI 
TATE. Acesta este un adevăr care 
nu mai poate fi ocolit. în ceea ce 
privește modalitățile concrete, de 
■ordin practic, pentru realizarea 
unui astfel de deziderat, optăm 
firește pentru introducerea în con
ținutul „în vigoare" al testului ce
lor 12 minute, și a unor elemente 
de dificultate — chiar individuali
zate — cu posibilitatea verificării 
și a altor calități fizice de bază cum 
ar fi viteza, forța sau detenta. în 
acest fel, considerăm un asemenea 
mijloc de obiectivizare a procesu
lui de pregătire mult mai aproape 
de realitatea jocului de fotbal. ■

Oricum, însă, pină Ia adoptarea 
unei soluții general acceptate în a- 
eastă direcție, inițiativa personală a 
antrenorilor ar putea sâ fie de un 
real folos și, în primul rînd, în in
teresul propriilor lor echipe. Unele 
încercări, cum ar fi acelea ale 
U.T.A.-ei sau Universității Craiova, 
ar putea constitui un exemplu și 
un îndemn.

Amatorii de fotbal din București 
vor aveo prilejul să asiste dumi
nică dimineața la un interesant 
cuplaj, găzduit de stadionul Giu- 
lești.

In deschidere, începînd de la ora 
9, echipa de tineret-rezerve a Ra
pidului va întîlni formația secun
dă a Electronicii, De la ora 
prima garnitură a Rapidului va 
vea ca parteneră de joc echipa 
lectronica, din divizia C.

Sala de sport a clubului Dinamo 
găzduiește mîine, de la ora 18,30, 
o interesantă partidă de mini-fotbaL 
care va opune pe fostele glorii ale 
echipelor bucureștene Dinamo și 
Rapid. Iubitorii fotbalului din Ca
pitală îi vor putea revedea, așa
dar. pe Ene I, Ene II, 
Szoke, Lică Nunweiller, 
Nae Georgescu, Greavu, 
Vărzan, Cristescu.

în deschidere, se va disputa un 
joc între formațiile feminine Ve
nus și Băneasa.

Revenit la Petroșani, lotul divi
zionarei A din Valea Jiului își con
tinuă în localitate, antrenamentele 
zilnic. în perioada 1—15 februarie, 
antrenorul Eugen Iordache a pre
văzut în programul de pregătire 
și o serie de meciuri amicale, de 
verificare. Astfel, Jiul va întîlni 
la 3.II pe Aurul Brad (in depla
sare), 6.II — Corvinul Hunedoara 
(în deplasare), 8.II — Corvinul (la 
Petroșani), 10.II — Politehnica (la 
Timișoara), 13.11 — Universitatea 
Craiova (in deplasare).

De remarcat că în această peri
oadă, la echipa din Petroșani a a- 
vut loc o acțiune lăudabilă. Pen
tru ca echipa de tineret să de- 

o pepinieră a 
la 

s-a

vină, intr-adevăr, 
primei formații, s-a renunțat 
jucătorii fără perspectivă și 
completat lotul cu fotbaliști tineri, 
recrutați în urma unui trial la care 
au luat parte cei mal talentați ju
cători din Valea Jiului. S-a dat 
dezlegare lui Gligore, lui Demeter, 
Sandu și Emil Georgescu.

juniori II t Șt. Filip ; junioare II t 
M. Weber (toți de Ja Șc. sp. Reși
ța) ; SLALOM SPECIAL (48 porți în 
manșa I, 45 în cea de a doua). 
Seniori : M. Belei (C.S.MJ ; senioa
re : B. Heidl ; juniori I t S. Vrăji- 
toru (C.S.M.) ; junioare I: G. Ivă- 
nescu ; juniori II : R- Dând (Șc. sp.)j 
junioare II : M. Weber. COBORÎRE. 
Seniori : H. Konecsny ; senioare t 
B. Heidl; juniori I: I. Bot (Șc. spj ; 
junioare I : G. Ivănescu ; juniori 
II : ȘL Filip : icnioare II : M. Weber. 
tDoru GLAVAN — coresp. județean).
• Simbătă șt duminici, comisia 

de specialitate ce pe lingă CJEFS 
Mureș a organizat la Bucin con
cursul de deschidere a sezonului 
la schi. Iată primii clasat!: FOND 
‘eniori : Andrei Adorjan (Comerțul 
Tg. Mureș) ; juniori II I Csaba Kiss 
(Lie. Sovata) ; juniori I : Beta Vinc- 
seti (Sănătatea). SLALOM URIAȘ. 
Seniori: Ladislau Vojt (Medicina) ;

:oare : Matilda Szabo (Medicinali 
junloci I : Mircea 
țuft; juniori II ■ 
(Sănătatea—A vtntul

Serviciile prevederilor 
lungă și scurtă durată, 
cadrul Institutului meteorolo
gic, ne semnalează grosimea 
stratului de zăpadă din zona 
montană : Predeal — 28 cm, 
Sinaia — 60 cm, Omul — 41 
cm Semenic — fii cm, Iezer 
—10 cm, Țarcu — 31 cm, Ceah
lău 15 cnș Paring — 57 cm. 
Pentru simbătă și duminică, 
se prevede ninsoare generală 
și tint moderat. De asemenea, 
sub altitudinea de 1 800 m, se 
va înregistra o încălzire ușoară.

•Hi

L PAUȘ —

Buelea (Cotner- 
Ladislau Gidro 

Reghin).
coresp. județean

PRIMUL CONCURS DIN ACEST AN 
LA REȘIȚA

Simbăiă va aVea loc in bazinul 
de 25 m din Reșița primul concurs 
oficial din acest an al înotătorilor 
din localitate. Cu acest prilej. Eu
gen Aimer va tace o tentativă de 
record pe distanța de 800 m liber.

REZULTATE MERITORII
(Urmare din pag. 1)

consiliului clubului s-a orientat spre 
secția de rugby, dar nu au fost ne
glijate nici celelalte secții și echipe, 
ceea ce a făcut ca rezutatele clubu
lui să reflecte relativ corespunzător 
ponderea dată fiecărei discipline In 
parte.

Secția de rugby Știința 
eforturi susținute pentru 
rea echipei la valoarea 
în acest campionat, pentru 
lățirea rezultatelor la echipa de 
divizia B Și 
zei de masă 
laborare cu 
șani, a unei

Tot cu un calificativ bun poate 
fi cotată și activitatea echipei divi
zionare C de fotbal, finalistă a 
campionatelor republicane universi
tare, aspirantă la primul loc în se-

depune 
menține- 
afirmată 
îmbună-

pentru dezvoltarea ba- 
prin înființarea, in co- 
Școala sportivă Peiro- 
secții de copii.

ECHIPA DE HOCHEI A R.P. CHINEZE
(Urmare din pag. 1)

și le fi însușit), ei vor alcătui o e- 
;hipă redutabilă, capabilă de re
zultate foarte bune.

în linii mari, lotul deplasat este 
același care a fost utilizat la Pe
kin. Relatam, în cronica celui de 
al doilea meci, forma excepțională 
a portarului Kuo Hun. Spectatorii 
români vor avea prilejul să-l vadă 
la lucru. La o bună valoare se 
prezintă și ceilalți doi apărători 
de buturi : Lin Si-dă și Watt Cin- 
șan.

In apărare se remarcă fundașii 
Cian Iii-hu, Li Wen-hun, Sj Fu 
și Cean Te-i,

Prima linie de atac o alcătuiește 
tripleta Cen Sin-pin, 14 Ci-țien și 
Wan Kuo-sin, tehnică și rapidă, 
capabilă de contraatacuri fulgeră
toare. De altfel, în joeurile de la 
Pekin ea a străpuns de cele mai 
multe ori apărarea echipei noas
tre. In linia a doua, alături de 
Wan Ciun-sien și Pi Ciun-hua a 
fost introdus Li Fun-ci, un jucător 
care nu fusese utilizat la Pekin. 
Lipsește din formație (indisponibil) 
fundașul Cen Ciun-îian, un jucă-

tor robust și tenace, care se asea
mănă prin stil cu Varga.

Căpitanul echipei este Wan Fen- 
cie, un virtuoz driblet. posesorul 
unei remarcabile „prize ia puc”.

Media de virstă a lotului — 28 
de ani; așadar, o formație ma
tură

Discutînd cu antrenorii Li Wan- 
oi și Cen Sen-ia, el ne-au spus:

„Vizita echipei dv. Ia Pekin a 
fost foarte utilă. Am Învățat multe 
de la antrenorii Flamaropol și 
Czaka, de la talentații jucători 
români, In perioada care a trecut 
de atunci am muncit în conti
nuare, căutind să punem in prac
tică tot ce am văzut la prietenii 
noștri români. Dar. desigur, mai a- 
vem foarte multe lucruri de pus la 
punct pentru a putea face față o- 
norabil întrecerii grele din grupa 
C a campionatului mondial.

Jocurile pe care le vom susține 
în zilele următoare vor fi pentru 
noi un nou prilej de școală, de 
îmbogățire a cunoștințelor și ex
perienței. Sîntem convinși că ele 
vor contribui, totodată, la întări
rea marii prietenii care leagă po
poarele noastre1'.

rîa a VH-a și la barajul per.tru 
divizia B. In ceea ce privește rezerva 
de mi ne a echipei, merită eviden- 
pali buna acuviuu în riadul Ju
niorilor a profesorului Iosif îeher. 
Cure șe ocupă voluntar de pregăti
rea formației-

Cu bune rezultate a fost încunu
nată și activitatea secției de bas
chet, oeși aceasta n-a beneficiat de 
cele mai bune condiții da pregătire, 
sada institutului fiind In renovare 
din iulie trecut, iar lotul s-a des- 
eempietat prin plecarea jucătorilor 
de oază. Dumitru Ianoșiga și Tra
ian Bcboieeanu.

Cu mai slabe rezultate s-a înche
iat activitatea secției de handbal, în 
cadrul echipei existînd un climat 
necorespunzător, datorită faptului 
că antrenorul, prof. Vasile Mărgu- 
lescu, fastul portar al formației, n-a 
reușit să unească jucătorii înțro 
echipă, să-i disciplineze, să se facă 
înțeles și respectat de foștii săi co
legi de sport. Secția va avea nevoie 
de un sprijin mai concret dn partea 
elubului și a consiliului clubului.

Activitatea voleiului și cea a sec
țiilor sporturilor individuale se re
zumă, pină la creșterea valorii 
sportivilor da perspectivă, la parti
cipări în campionate locale.

In cadrul ședinței de analiză a 
fost adoptat un plan de măsuri pri
vind activitatea pentru acest an, 
care să sprijine ți să dezvolte miș
carea de educație fizică și sport in 
clubul Institutului de mine Petro
șani Dar, pentru îndeplinirea lor 
sint necesare o serie de perfecțio
nări în stilul de muncă al consiliu
lui clubului, birourilor secțiilor, in 
colaborarea ciub-eatedră de educa
ție fizică, club-organe sportive

După cum sublinia 
Tbderiei, ^ste necesară 
firea disciplinei in toate 
mentele ți înțelesurile, 
măsuri severe împotriva 
lor care comit abateri, se cere mai 
multă grijă față de pregătirea stu- 
denților".

In încheiere, au luat cuvintul 
conf. ar. ing. Nicolae Iliaț, prețe- 
ătateie clubului, și prof Mircea .Mi
ron. vicepreședinte al C-J.E.F.S. Hu
nedoara, care au făcut recomandări 
prnrind îmbunătățirea activității de 
Viitor.

Dezbaterea activității la C.S.U. 
Știința Petroșani a însemnat o ma
tură analiză a succeselor și lipsu
rilor, un mijloc eficace de jalonare 
a activității viitoare a 
fel ea el să-și 
cît mai eficientă 
mișcării sportive 
performanță, la 
țiilor de studenți.

ÎNTRECERILE MICUȚILOR PATINATORI
LA POIANA BRAȘOV

întrecerile finale ale campiona
tului republican de patinaj artistic 
(categoriile de copii și începători) 
care urmau să se desfășoare la 
Miercurea Ciuc, vor fi găzduite — 
în zilele de 10—13 februarie — 
la Poiana Brașov.

lectorul N. 
imbunătă- 
coniparti- 
Sc impun 

sportivi -

dubului, ast- 
o contribuție 

dezvoltarea 
masă și de

aducă 
la 
de 

educarea genera

• SAPTAMINA FOTBALISTICA, 
Joi... tn socotelile calendaristice ale mi- nl-rubricil noastre, râmlne mal mult in 
domeniul culiselor. Normat. încă nici 30% din armata balonului rotund nu s-a 
pus tn marș pentru noul sezon. Ne mulțumim dem. acum ș! încă vreo 2—3
săptămlni, cu tnumplări mal mult din spatele decorurilor... • PREZENTtND 
PE SUCCESORUL LUI LAFFLEUR (celebrul realizator al „Cupei Juies Rimet", 
trofeu rima» In mod definitiv în rile „Băncii Braziliei” in contul 
âerației de sporturi a țării lui 
prezentindu-1 deci pe milanezul Gazzaniga, realizatorul actualului 
Stanley Rous — președintele F.I.F.A. 
a pus șl următoarea întrebare ; cine va 
avea, primul, în miinl noua cupă, după 
celebrii căpitani «i campioanelor mondiale de pină acum, Nasazzi (Montevideo 1930): combi (Roma 1934), Meazza 
(Paris 1938), Varela (Rio de Janeiro 
1S30). F. Walter (Berna 1954). Bellini 
(Stockholm 1958), Mauro (Santiago 1902). 
Moore (Londra I960) și Carlos Alberto 
(Mexic 1970) 7 Cine 7 « PlRCALAB șl
VOINEA imping, ma) departe, pe Nimes 
spre un loc pe care nici nu l-ar fi visat. la tr.eeput de campionat, destul de necu
noscuta echipă antrenată de Firoud. 
Marseille învinsă, Nimes ciștigătoare in fata lui Rennes... Cei care preziceau vic
tori* fără emoții a oamenilor Iui Leiluc 
Încep sâ piardă teren • UN CRESCĂ
TOR DE CANAT. I renumit in Italia — Giorgio Benet ti jucătorul iul A.C. Milan 
— de loc gingaș pe teren (are la activ 
ți vreo două gambe de adversar rupte), 
a cișttgat recent un mare concurs al 
eintăreților cu pene, unul din „pensio
narii” miianistului impresionînd, pină 
la... ovații juriul ! * PONOMAREV
CREDE DJ TINERII LUf. Antrenorul re
prezentativei Uniunii Sovietice, a anunțat 
c* noul lot. rezultat din reunirea echi
pei A cu ce* olimpică, va fi în majori- 
tot* reprezentat d« foarte tinerii jucători 
dtn seiecțtcctata olimpică remarcați din

safeu- 
Confe-
Pele), 
Silvio 

trofeu,

meeturlle acesteia. Sestame.v,. . Bișeveț, 
Sevcepko, nu var fi — probabil — pre* zenți pe noua listă a lui Ponomarev. 
Rudakov. Doiluașvtli, Hurțilava, Evrniji- 
liin, vor reprezenta vechea sau mai ve
chea generație. Kolotov — marea apariție a sezonului 1971 — Andriassian, Ichtoian, 
Abramov, Matveenko stat „șefii de cla
să” ai noii generații • EUSEBIO cre
dincios PRIMEI IUBIRI. Lunea trecută 
s-a anunțat la Lisabona că, în ciuda a numeroase oferte venite din Europa sau 
din America de Sud, Eusebio rămîne la 
Benfica pentru încă trei ani. In treacăt să spunem, clubul din Lisabona, întine
rit, pare că face un „galop de sănătate” 
în campionat : șase puncte avans față de Setubal, locul doi. iar Sportingui. 
marele, eternul adversar, abia se mai 
zărește în urmă. Cine spunea că Benfica 
a murit ? • RECORDUL DE IARNA AL FOTBALULUI IUGOSLAV. Abia am in
trat In a doua lună a anului și soocerul 
iugoslav stabilește un record de iarnă, 
să-1 spunem : a deplasat în turnee peste 
hotare ce! mal mare număr de echipe, care au realizat cel mai important nu
măr de intilnlri. de cind există fotbalul 
din țara vecină șl prietenă. O nouă confirmare a marii aprecieri de care se 
bucură formațiile iugoslave, ambasadoare 
ale fotbalului elegant și tehnic, vivace 
și impetuos- * BOBBY MOORE URĂȘ
TE ANONIMATUL. Doar așa trebuie să ne explicăm ultima ispravă a căpitanului 
echipei Angliei : meci semifinală in 
„cupa ligii”, West Hara — stocke City. Minutul 13. portarul lui West Ham (echi
pa lui Bobby), Fergusson, rănit. Moore 
ii ia locul. Stocke City atacă fără milă. 
Bobby apără totul. Chiar și un penalti, 
tras de Mike Bernard ! Și West Ham 
cîștigă cu 3—2 și ajunge în finala „Cupei 
ligii" cu Chelsea. Bobby Moore a reprezentat ?5’/« din acest succes... • B.B. 
CTȘTIGATA PENTRU FOTBAL. După 
lovitura de începere la meciul cu Santos, de anul treout, Brigitte Bardot apare 
larișl în lumea fotbalului. La 24 februa
rie, celebra actriță, va stabili optimile

„Cupei Franței". Cu ajutorul sorților, se 
înțelege ! « MJGAS - FINAL DE CA
RIERA 7 Cunoscutul internațional cehoslovac a suferit o a doua fractură a 
piciorului sting la 18 luni după prima și aceea foarte gravă. Continuare* acti
vității de performanță a fostului fundaș 
central al selecționatei Cehoslovaciei Începe să fie pusă sub un mare semn de 
întrebare. Ar fi păcat ! * LEE RĂS
PUNDE PROMPT. Acuzat mereu, și nu tocmai delicat, de presă că marchează 
prea mult din lovituri de pedeapsă, Lec 
— noul „buldozer” al fotbalului englez și al lui Manchester City — dă replică 
prin fapte: trei goluri din acțiune, sîm- 
băta trecută, in jocul cu Wolverhampton; și — Implicit, locul de lider pentru 
pa lui; șl locul de frunte pentru 
clasamentul general a! golgeterilor peni („Gheata de aiu“ — Adidas) goluri în 25 meciuri.

— ef.

REPREZENTATIVA UNIUNII SOVIETICE
SE ANTRENEAZĂ

Li ace*-.*.* sipaimt-.ă vor sosi tn 
Iugoslavia jueitorJ echipei reprezenta
tive a U.R.S.S. E vor participa Ia o pe
rioadă de pregătire, ce urmează a se 
desfășura la Hvar. sub condueerea an
trenorului principal Aleksandr Ponoma
rev și a adjunctului s*u Nikolai Guleav. 
La 13 februarie selecționata sovietică a întîlnit la Split echipa _H*jduk-, cam
pioana Iugoslaviei. Dup* aceasta. Jucă- 
tqrti sovietici se var depiaaa ia Olanda, 
unde vor susține In orașul Ttvente Ca

LOTO - PRONOSPORT
CONCURS CU PREMII PENTRU CITITORII PROGRAMULUI LOTO—PRONOSPORT
Redacția publicației „Programul 

Loto-Pronosport" organizează un 
interesant concurs cu premii pen
tru cititori, legat de meciurile tur- 
retur din sferturile de finală în 
cupele europene de fotbal, care șe 
vor disputa — conform programă
rii — la 8 și respectiv, 22 martie 
1972.

Concursul constă în indicarea 
echipelor care se apreciază că se 
vor califica in etapa următoare 
(după disputarea jocurilor tur-re- 
tur), in cele 8 partide alese din 
cele trei mari competiții continen
tale : „Cupa campionilor", „Cupa 
cupelor” și „Cupa U.E.F.A".

La acest concurs pot participa 
toți cititorii „Programului Loto- 
Pronosport” care pot găsi amănunte 
în numărul de marți 
1972.

Premiile care se vor 
următoarele : I : una 
TURCIA (3 500 
vizor „OLIMP“ 
un aparat d«

(1 000 led) ; IV : un ceas de mină 
..POLJQT” (503 lei); V: un ceas 
de mină „POLJOT- (400 lei).

Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19,10.

CÎȘTIG URILE
TRAGERII EXCEPȚIONALE 

DIN S5 IANUARIE 191»

Categoria 1 : 7,40 autoturisme „Da
cia 1300” ; Cat 2 : 3,40 autoturisme 
,.Skoda 1100” ; Cat. ‘ ‘
le;

1 februarie

acorda sint 
excursie in 

lei) ; II : un tele- 
(2 300 lei)! III: 

radio „MAMAIA".

3 : 3,60 a 25 000 
Cat. 4 : 51,05 excursii în Italia 

plus diferența în bani pină la 10 000 
lei ; Cat. 5 : 90,35 a 14 232 lej ; Cat. 6 : 
121,55 excursii In Polonia; Cat. 
123,60 a 1 000 lei ; Cat. 8 : 120,20 a 
lei ; Cat. 9 : 890,05 a 200 lei.

Lista nominală a câștigătorilor 
autoturisme și excursii va fi publicată 
tn numerele viitoare ale ziarului.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

7 :
500

de

ÎN IUGOSLAVIA
13 februarie) un meci cu echipa localii, 
casat* pe locul patru In campionatul 
primei ligi. Dup* aceasta, vor trece In 
Belgia, spre a Înfrunta, la S3 februarie, 
echipa Standard Liige.

Cu privire la programul lntUnlrilor In
ternaționale pe care reprezentativa so
vietic* le va susține în anul 1972, Alek
sandr Ponomarev a declarat unui re
prezentant al agenției „TASS“: „Prima 
partid* oficial* o vom disputa la 29 
martie cu naționala bulgar*, la Sofia. La 
19 aprilie vom juca cu echipa Perului, 
in vizit* ia Moscova. Apoi, aș* cum a 
decis tragerea la sorți, t om lntilni iugo
slavia, intr-unui din marile sale orașe, 
la data de 29 aprilie. Meciul retur se 
va disputa in capital* UR.S.S. Ia 13 mai. 
Peste puțin* vreme de 1* aceste meciuri grele. Ia data de 24 mai, reprezentativa 
sovtetie* va disput* un Joc amical cu 
reprezentativa Republicii Federale a 
Germaniei pe stadionul olimpic din 
Mfinchen. La 7 iunie, se va disput* la 
Moscova meciul amical cu Bulgaria. In lunile iulie și august, ne vom intîlni eu 
Finlanda și respectiv Suedia. Calendarul international al echipei Uniunii Sovietice 
va fi eompletat cu meciul din cadrul 
turneului de calificare pentru C.M. 1974, 
Împotriva Irlandei, care urmează * se disput* 1* Dublin, la H octombrie".

echl- 
el in 
curo- — 27

i.

Portarul — revelație a sezonului 
englez — se numește... Bobby 
Moore.DE PRETUTINDENI

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV F.I.F.A,

BEIRUT 3 (Agerpres). — Sesiunea lunar* a Co
mitetului executiv al Federației internaționale de 
fotbal s-a deschis la Beirut cu lucrările comisiei 
pentru statutul jucătorului. Partieipanții ia lu
crări au disputat, de asemenea, problema transferărilor, precum și chestiunea organizării tur
neului olimpic de fotbal. Pe ordinea de zi mat 
figurează reuniunea comisiei tehnice, a celei dis
ciplinare, precum și a comisiei Însărcinate cu 
organizarea campionatului mondial de fotbal.

COLUMBIA 
CANDIDEAZĂ LA 
ORGANIZAREA 

C. M.... 1936

Federația Columbia
ns a anunțat că și-a 
pus, oficial, candidatu-

ra pentru organizarea C.M., ediția 1936. Se 
știe oă întrecerea mon
dială din 1974 va fi 
organizată de R. F. 
a Germaniei, cea din 
1978 de către Argenti
na, ediția din 1982 nu, 
este încă oficial atri
buită (Principale caii-

«Mate Iugoslavia spania) iar pentru 
din 1936, iată, 
registrează. -cu 
înainte (un 
cord) prima 
ră oficială:

AJAX LA

S! cea 
în- 
ani 
re-

se
14 mio 

candidatu-

MARSILIA
echipăCunoscuta i-’.2,2 Ajax Amsterdam, lide

ra campionatului olan
dez de fotbal, a susți
nut un meci internațio
nal amical, Ia Marsilia 
in compania formației locale Olvmpique. După 
un Joc echilibrat, cu 
multe faze spectaculoase, partida s-a în
cheiat cu un rezultat 
de egalitate; 2—2 p-i).



„TURNEUL KLIPPAN* 
un prim test util 

pentru 
„olimpicii" noștri 
la greco-romane
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Recent, opt luptători români din îottfi 
olimpic de greco-romane au pășit pen- tru prima oară anul acesta în arena in- 
temațională, participtnd, în Suedia, la 
tradiționalul „Turneu Klippan", care de patru ani, la fiecare sfîirșit de Ianuarie, 
reunește numeroși sportivi de valoare 
de pe continent. La întoarcerea delegației noastre, ne-am adresat antrenorului 
federal Ion Comeanu, care l-a însoțit 
tn Scandinavia pe luptătorii noștri, cu rugămintea de a relata unele aspecte 
ale acestei confruntări.

„In primul rînd. trebuie să precizăm 
— ne spunea I. Comeanu — că această 
a patra ediție a „Turneului Klippan* * fost cea mai puternică, ceea ce era și 
de așteptat, fiind an olimpic. Au fost 
prezenți la Întrecerile din micul oraș suedez nu mai puțin de 20 actuali șl foști 
campioni olimpici, mondiali si europeni, 
în aceste condiții, turneul inaugural a fost folositor pentru toate delegațiile 
(șase țări au prezentat echipe complete). 
Toți tehnicienii au putut trage concluzii privind alcătuirea loturilor pentru Mfin-

I
I
I
I
I
I
I

V. DOLIPSCH1
«ehen. Vorbind despre valoarea întrece
rilor' amintim că o serie de luptători de mare clasă, printre care campioni olimpici șl mondiali, n-au reușit să se 
claseze pe primele locuri, ca, de pildă, Zubkov, Rezanțev, igumenov (U-K-S.S.), 
Metz, Wesper (R.D.G.), Markov (Bulga
ria), Bock (R.F.G.) ș.a.“.

In general, se poate spune că lotul 
nostru a avut o comportare bună, obiec
tivul propus, verificarea potențialului 
tehnic al olimpicilor, fiind atins. Majori
tatea concurențelor noștri au luptat cu 
mult curaj, au folosit cu succes t **“ 
procedee tehnice in meciuri cu 
sari puternici. Printre cei remarcap în 
mod deosebit îi putem aminti pe greul V. Dolipschi docul H într-o companie 
valoroasă), care l-a întrecut pe campio
nul olimpic Bock: (R.F.G.) șl a pierdut, de puțin, la bulgarul Tomov, deținătorul 
medaliei de aur la C.M. '71. La cei 22 ce 
ani ai săi, greul nostru a dat dovadă de multă maturitate, el abordînd parti
dele. chiar și cele cu luptători de talie mondială, cu mult curaj. în atac, și cu 
prudentă. în apărare. Gh. Berceanu (lo
cul I la cat. 48 kg) și-a etalat din nou 
finețea sa tehnică, dar absența lui din activitatea internațională timp de peste 
o jumătate de an s-a resimțit. De pildă, 
tn medul cu Maas (R.F.G.) a fost la un pas de înfrângere, dar in ultimele 30 
<le secunde, a inițiat un atac fulgerător, caro i-a adus victoria. N. Martinescu (locul I la 100 kg) l-a depășit pe cam
pionul mondial, suedezul K. Sven-sson, 
și s-a revanșat în partida cu norvegianul Holm, cel care l-a învins, anul tre
cut la Constanța. în progres se află și 
St. Vlad, cu toate că s-a clasat pe locul IV la cat. 82 kg. și N. Neguț (locul HI 
la cat. 90 kg). Amindoi au avut parteneri puternici șl au pierdut cite un meci 
la diferențe mici de puncte. Neconvingă
tor au evoluat Gh. Stolciu (locul 5 la 
52 kg), I. Baciu (locul III la 57 kg) și S. Popescu (locul 4 la 68 kg). Dintre aceș
tia. Baciu a fost cel mal slab, pierzînd 
două partide fără drept de apel.„A fost un turneu foarte utiî, întrucît, 
pe lingă o primă verificare a olimpicilor 
noștri, tuni putut cunoaște șl pe unii 
dintre viitorii noștri adversari. Printre 
aceștia se numără Radinski șî Weîhel (R.D.G.). Konstantinov șl Kllnston 
(U.R.S.S.), Skyold și K, Svensson 
(Suedia), Hota (Norvegia), Nlkolov șl Tomov (Bulgaria), Maas (R.F.G.) “ —
a Încheiat dialogul Interlocutorul nostru.

T. R.
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inima de bucurie cd 
ei, cd flăcăii melea-

sînt binecunoscute și

> b da obicei'. Ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olim
pic» iau «fîrșit Intr-un chip grandios, care emoționează, 
fie printr-o punere în scenă originală, fie datorită pano
ramicului multicolor al stadionului, străjuit de flacăra 
olimpică și încoronat de lansările de artificii. Asistînd Ic 
o asemenea mare «ărbătoare sportivă mondială, nu se

poate să nu simți regretul de o nu fi fost în trecut concurent olimpic. 
Faptul că acum o lume întreagă privește, prin intermediul t.v., la 
ceea ce se petrece pe scena de cîteva mii de metri patrați de gheață, 
că undeva departe tricolorul românesc este ridicat în cinstea ta, că 
ești împreună cu marii campioni ai lumii, că trăiești emoția unei even
tuale realizări, toate acestea laolaltă tți strecoară in suflet un dram 
de nostalgie. Și atunci, doar ca simplu spectator, aștepți nerăbdător să 
treacă prin fața tribunelor Al TAI, să-ți tresalte 
România se află aici, cu reputația și stindardul 
gurilor tale primesc aplauze calde, sincere.

Unele momente ale ceremoniei de deschidere
obligatorii, pentru că sînt necesare și tradiționale. Unul dintre ele 
rămîne mereu emoționant t aducerea flăcării olimpice. De această dată, 
penultimul schimb a fost o tînără pafinaioare. Stadionul Makomanai 
era mut de emoție. Se auzea -numai zgomotul helicopterelor din care 
operatorii de t.v., cinema și foto înregistrau panoramic memorabilul 
eveniment al primelor Jocuri Olimpice de iarnă în Asia.

Au intrat apoi pe gheață cel 800 de puști de la 7 la 9 ani, pe patine, 
cite trei in rînd, In ritmul muzicii de fanfară. Au acoperit întreg inelul 
de gheață și le o comandă au dat drumul Saloanelor multicolore, luate 
de vînt spre cer.

Mai mult decît baloanele ne-au impresionat copiii japonezi, fiindcă 
aici, tn Japonia, constați zilnic o grijă deosebită pentru educația fizico 
a copiilor, chiar de la vîrsta de 2—3 ani. La studiourile de televiziune 
se organizează jocuri cu copii de la această vîrstă in sus, pe care le 
imită acasă mii de olți copii. Asemenea lecții pot fi privite in orice 
dimineață și după amiază.

N-ar fi exclus ca în viitor olimpiadele de iarnă de azi să fie înlo
cuite de olimpiade ale copiilor și tinerilor pînă la vîrsta majoratului, 
pentru că voci destul de autorizate avansează aici ideea că orașul 
Denver (gazda Jocurilor Olimpice de iarnă din 1976), întîmpină difi
cultăți serioase, că C.I.O. a avertizat comitetul de organizare, căruia 
i-a cerut garanții concrete și că în caz de eșec al orașului Denver or 
fi greu să se mai găsească candidați. Deci probleme suficient de 
dificile pentru olimpiadele de iarnă.

Apropo de cazul Schranz. Schiorul austriac a dat un interviu zia
relor japoneze în care l-a ’ acuzat pe Avery Brundage de tiranie și pe 
unii membri ai GI.O. de servilism

Se pare de altfel că în balanța hotâririi de excludere a lui Schranz 
au cîntărit mai greu desele replici usturătoare la adresa organizației 
olimpice mondiale și a președintelui său, decît comercializarea numelui 
marelui schior. La vîrsta de 34 ani, Schranz a fost puternic lovit de 
hotărîrea de excludere, deoarece oici la Sapporo era ultima lui șansă 
de a deveni campion olimpic.

Considerat ca unul dintre marile fenomene ale schiului, alaturi de 
Sailer și Killy, el a fost de mai multe ori campion mondial, dar tot
deauna in jurul olimpiadelor nu a fost în plenitudinea forțelor lui. 
Dacă Schranz va absenta de Ia marile întreceri clpine de !c Sapporo, 
în cea mai mare măsură e din vina lui. Miercuri, un accident stupid 
a scos din cursă pe Francoise Macchi, favorita nr. 1 Io coborire și 
slolom. Tînăra franțuzoaică este comparată cu Killy. Ea o căzut în timp 
ce cobora pe pîrtia de pe muntele Eniwa și și-o rupt ligamentele de la 
piciorul sting, urmînd să fie spitalizată timp de două săptămini.

Decalajul de timp face ca in această dimineață să puteți auzi la 
radio primele rezultate înregistrate de ech:paje!e noastre de bob (Poi- 
țuru-Zongor și Ponaitescu-Focșenecnu), după două manșe Incheioie 
azi 11,30 oro locală (4,30 dimineața la București). Miine vor continua 
monșele 3 și 4, după care, prin edițiunea timpilor din cele 4 manșe, 
se va da rezultatul final.

Să sperăm că rezultatele de azi vor putea contribui la performanta 
de miine, care să ne bucure.

Aurel NEAGU
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Stadionul Makomanal în timpul marii uverturi..

BOBERII ROAAANI 
AU NUAAERE

DE START BUNE!
efectuat și tragerea la sorți 
primele două manșe în pro- 
bob 2 persoane. Firește, spor-

S-a 
pentru 
ba de . ...
tivii români au urmărit cu emoție 
această operațiune, care determină 
conturarea unor rezultate mai bune 
sau mai puțin bune, în funcție de 
numărul de start. Spre bucuria lor, 
sportivii noștri au avut satisfacția 
de a vedea că... zeița Fortuna a fost 
îngăduitoare cu ei, astfel că echipa
jul Panaitescu - Foeșeneanu va pleca 
in prima manșă al 5-lea, iar cuplul 
Panțuru - Zangor al ' lea, ceea ce 
este destul de bine dacă ținem seama 
că favoriții, printre care vom enu
mera pe Zimmerer și Floth (R.F. a 
Germaniei), Wickl (Elveția), Vicario 
și Gaspari (Italia) se află, și ei, prin
tre primele 10 
vineri pe pista 
tele Teine. Tn
Panaitescu și 
numărul de start 15, iar Panțuru și 
Zangor 17. La proba de bob 2 per
soane sînt înscrise 21 de echipaje 
din Japonia, S.U.A., R.F. a Germa
niei, Franța, Italia. România. Suedia, 
Elveția. Canada. Austria și Marea 
Britanie.

echipaje ce vor pomi 
de gheață de pe mun
cea de-a Il-a manșă, 
Focșeneanu vor avea

REPETIȚIA GENERALĂ
A BIATLONISTILORî

Biatlonițtii români, care au partici
pat ia ceremonia de deschidere, își 
vor relua pregătirile vineri. în ziua 
de 5 februarie va avea loc o repetiție 
generală tn condiții de concurs, cu 
parcurgerea unui traseu de 20 km 
(pentru recunoașterea terenului) și 
cu 4 trageri (pentru reglajul arme
lor).

INAUGURAREA JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
(UI r mare din pag, I)

DE PINA AGUM
SCHI FOND,

1956
1960
1964
1968

30 KM
)

(Finlanda)V. Hakulinen
S. Jernberg (Suedia)
E, Maentyranta (Finlanda)
F. Nones (italia)

PATINAJ VITEZA, 5 000 M 
(BĂRBAȚI)

C. Thunberg (Finlanda)
Ballangrud (NorVegîa) 
Jaffee (S.U.A.)
Ballangrud (Norvegia) 
Liaklev (Norvegia)

H. Andersen (Norvegia) 
B. Șilkov (U.R.S.S.).

I.
I.
I.
R.

1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960 V. Kosicikin (U.R.S.S.)
1964 K. Johannesen (Norvegia)
1968 F.A. Maier (Norvegia)

CINE VOR Fl
prima 

,_______ Olim
pice de Iarnă, probele alpine ale 
schiului — datorită spectaculozită
ții țor — au polarizat interesul tu
turor, ' devenind punctul central de 
atracție a acestei uriașe sărbători. 
Gu trecerea anilor popularitatea 
acestor probe a crescut și astăzi 
schiul alpin este pentru Olimpiada 
albă ceea ce atletismul a fost și 
rămîne pentru Jocurile Olimpice de 
vară. Iată de ce toată lumea a ră
suflat ușurată după încheierea con
flictului C.I.O. — schiul alpin, con
flict care amenința însăși prezența 
acestei discipline în cadrul J.O. de 
la Sapporo, dar care s-a soldat — 
așa cum se știe — cu sacrificarea 
marelui campion ' austriac Karl 
Schranz. Regretînd absența acestui 
schior, care la 33 de ani era pri
mul favorit al coborîrii (în acest 
sezon a cîștigat trei din cele pa
tru curse disputate), vom încer
ca să întrevedem — în mulțimea 
candidaților — cine vor fi urmașii 
supercampionilor de ieri Sailer 
Killy, cei 
rească în
1968 toate 
înmulțirea continuă a candidaților 
la primele locuri și o normală ten
dință de specializare, fac ca astăzi 
doar cîțiva din campionii prezenți 
la Sapporo 
trei probe 
mai 
doar 
se

Din 1936, cînd au apărut 
dată în palmaresul Jocurilor

Și 
care au reușit să cuce- 

1956 și, respectiv, în 
medaliile schiului alpin.

Ieri a plecat spre Rejkjawik ma
rele maestru internațional Florin 
Gheorghiu, invitat să ia parte la 
un puternic turneu organizat in ca
pitala Islandei.

Printre concurenți se află marii 
maeștri Tukmakov, Ștein (U.R.S.S.), 
Hurt (Cehoslovacia), Andersson 
(Suedia), Olafsson (Islanda). Se 
scontează, de asemenea, pe prezen
ta lui Larsen (Danemarca), Gligo- 
rici (Iugoslavia) și Hiibner (R. F. a 
Germaniei).

I
I
I
I
I

toare japoneză, eleva Izuri Tsuji- 
mura, echipată complet în alb, își 
face apariția, ținînd deasupra ca
pului flacăra aprinsă la Olimpia. 
Cu pași grațieși, grijulie să nu ca
dă, ea parcurge în aplauzele asis
tenței inelul de gheață al stadio
nului și transmite flacăra compa
triotului ei Hidekj Takada, nn ti- 
năr de 16 ani. Acesta, ch pași sigur'., 
arcă cele 103 trepte 
duce la uriașa cupă 
flata în partea cea 
tribunelor. El ține
cîteva clipe, apoi aprinde focui 
olimpic, ce va arde aici pînă la 
13 februarie, ziua închiderii Olim
piadei In acest moment răsună 
acordurile imnului dedicat de Nîi-

ehio Mamija ceremoniei de deschi
dere.

„PENTRU ONOAREA 
ECHIPELOR NOASTRE"

ale scării ce 
de bronz, a- 
mai înaltă a 
torța ridicată

TELEX • TELEX

Purtătorii drapelelor delegațiilor 
participante se adună în semicerc 
în jurul podiumului instalat în mij
locul arenei. De aici patinatorul 
de viteză Keichi Suzuki, fost cam
pion mondial, rostește Jurămîntul 
olimpic i -în numele tuturor concu- 
rentilor. ne angajăm să participăm 
la Jocurile Olimpice in spiritul lo
ialității sportive. Vom respecta re
gulile ce guvernează această com
petiție. dornici să ne intrecem pen
tru gloria sportului ți onoarea echi
pelor noastre". în numele oficia
lilor. jurămîntul este depus de ar
bitrul japonez Fumio Asaki.

Focuri de artificii cu cele cinci 
culori olimpice, brăzdează cerul, iar 
asistența, în picioare, ascultă 
nul

me frumoase, variate ca la e 
paradă a modei, zîmbeau tutu
ror, salutau entuziaști, fericiți 
că sînt actorii unui asemenea 
eveniment de amploare mondia
lă. Printre ei, sportivii noștri, 
în frunte cu Ion Panțuru căruia 
i-a revenit cinstea să poarte dra
pelul tricolor al României. De
parte de țară, aicj la Sapporo, 
băieții noștri chipeși cu paltoa
ne sport, amestec de alb și ne
gru (sare și piper), cu gulere și 
căciuli de astrahan gri, primesc 
numeroase aplauze.

să ia startul în cele 
alpine. Dintre tot 
schiori, polivalenți, 

candidează cu șan 
cîștiga 

•î medalii : francezul Henri Duvil
lard, care conduce în Cupa Mon
dială și italianul Gustavo Thoeni, 
cîștigătorul de anul trecut al tro
feului. Nici unul nu domină însă 
schiul alpin așa cum o făcea Killy 
acum patru ani. Rămîne deci să 
analizăm pe probe șansele candida 
ților Ia laurii olimpici.

Cbborîrea va fi fără îndoială și 
la Sapporo proba numărul 1. O 
pîrtie foarte variată și rapidă, 
iungă de 2 780 m, cu o diferență de 
nivel de 825 m, face ca doar marii 
specialiști ai acestei probe să poa
tă pretinde victoria. Iar aceștia 
sint : Bernard Russi (Elveția), ul
timul campion mondial al probei. 
Henri Duvillard (Franța), Heini

rarii
doi 

teoretice — de a

Im-
de stat al Japoniei.

Bachleda (dreapta),Doi favorifi, Henri Duvillard (stingă) și Andrej 
vest-germanul Max Riegeralături de un outsider,

Selecționata olimpică de box a SLA va 
evolua la Moscova, șl la Londra. Din echipa americană se remarcă „greu: 
Bobick, de profesie marinar (l.M m — »3 kg) despre care se spune că are clasa lui Frazier șl Foreman. La cat. semi- 
muscă va boxa Tlm Dement, în virată 
de 16 ani. iar la — ---------americană prezintă 
(17 ani).
După disputarea a > partide, în meciul 
pentru campionatul mondial de șașkl 
(dame), care se dispută la Tallin între 
tucâtorii sorieucț .Andreiko ?i Xu^' 
man. scorul este «al : 4‘i~4'1 Pțm«e- cea de-a 9-a partidă s-a terminat la ega- 
litate.
S cea de-a doua semifinal* a competi
ției internaționale masculine de baschet 
^Memorialul Koraci*4 s-au lntîlnit în med tur formațiile OK Belgrad șl Olym- 
pique Antibes (Franța). Baschetballșu. 
Iugoslavi au obținut victoria cu scorul 

99—72 (48—30). Returul acestei lntflrun 
se va disputa la 8 februarie la Annbes.
tn cadrul competițiilor europene de bas
chet s-ău disputat noi partide, contind pentru grupele sferturilor de finală. In 
„Cupa campionilor europeni” la mascu
lin, echipa italiană Ignis Varese a mtre; cut pe teren propriu cu scorul de 10i-B-> 
(41—35) formația austriacă Radio Kocn 
Vlena. în competiția similară feminina, TTT Riga a dispus cu 74—47 (41—26) de 
echipa bulgară Marița Plovdiv și s-a 
calificat pentru semifinalele Cupei. Intr-un alt joc echipa franceză Clermont 
Ferrand a învins pe teren propriu cu 
47—37 (21—18) pe Wisla Cracovia, con- firmind ascensiunea de formă din acest 
sezon. „Cupa cupelor* a programat două 
meciuri încheiate cu următoarele rezultate : masculin : Spartak Leningrad — 
Slavia Praga 70-53 (33-29); femhhns 
Vozdovac Belgrad — Montceau le» Mi
nes (Franța) IOT—87 (53—38).
Ottnplonul european de box I* categoria 
cocoș, spaniolul Augustin Senin, țl-a 
păstrat titlul. învingînd la puncte în 15 
reprize pe francezul Guy Caudron. Me
ciul s-a disputat la Barcelona în fața a 
1 ooo de spectatori,

cat. mijlocie echipa pe Marvin Johnson

Li Prețov s-a disputat meciul retur din
tre echipa locală Tatraa și formar.» vest-germană ViL. Gummersbach, con- 
Und ca semifinală a „Cupei eamțxonilor 
europeni” la handbal masculin. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de ÎS—1» 
no—8). Pentru r competiției s-a ca
lificat formația V.LL. Gummersbach.

A început, la Richmond, primul turneu de tenl» al anului, rezervat jucătorilor 
profesioniști. In turul I, Roger Taylor 
i-a învins cu 7—6. 6—3 pe Tom Okker. Bob Carmichael a dispus cu 6—4, »—7, 
6—3 de Mark Cox, iar Cliff Drysdale l-a 
întrecut cu 6—1. 7—5 pe El Shafel. Principalul favorit al concursului, australia
nul John Newcombe, l-a întKnit pe com
patriotul său Fred Stole în fața căruia a cîștigat cu 7—6. 7—6. Alte rezultate : 
Riessen — Froehiing 6—2, 6—2; r.-ufrcl: 
— Dent 6—2. 3—6, 7—6.

Ruffels

Rezultate înregistrate în cadrul 
lut internațional de tenis de la 
haga : simplu bărbați: Hrbec (Ceho
slovacia) — Matthews (Anglia) 6—3.
11—9 ; simplu femei : Nathalie Fuchs (Franța) — M. Klougart (Danemarca) 
1_6 6—3, 6—2 ; Odile de Roubin (Franța)
— G. Ejlerskov (Danemarca) 6—3, 6—3: 
dublu bărbați c Larsen, Norberg (Suedia)
— Matthews, Palsh (Anglia) 6—2, 6—2; Fala. Hrbec (Cehoslovacia) — Elvstroem 
(Danemarca), Jones (Anglia) 6—2, 2—6, 
6—1.

turneu- 
Copen-

6—3.

Tânărul boxer englez Nick Pinkney, tn 
vlrstâ de 32 de ani, a decedat miercuri seara, tn urm* loviturilor primite tn me
ciul susținut la Bradford cu Jim Moore, 
un pugilist localnic In vlrstâ de 25 de ani. Pinkney s-a prăbușit în nesimțire 
în repriza a 5-a, dar pînă la acordarea 
primelor ajutoare medicale a sucombat. Acesta era al treilea meci ca profesio
nist al lui Pinkney.

BĂIEȚII CHIPEȘI DIN 
ROMANIA

în75 de minute emoționante, 
care sportivii celor 35 de țări 
participante. îmbrăcați în eosta-

Oficialitățile părăsesc stadionul. 
Este ora prînzului. Aici la Sapporo, 
ultimii nori s-au risipit și soarele 
strălucește puternic în această zi 
geroasă de februarie. In acordurile 
unor marșuri vesele: „Curcubeul 
zăpezii" de Saburo Iwakawa sau 
„Marșul pămîntului alb" (cor) de 
Yuji Koseki, compuse special pen
tru această grandioasă manifestare, 
sportivii părăsesc stadionul de 
gheață. însoțiți de iureșul celor 800 
de băieți și fete, care Sn timpul 
ceremoniei au prezentat o reușită 
demonstrație de patinaj și au lan
sat deasupra arenei 18 mii de ba
loane colorate, în sunetele „Valsului 
patinatorilor" in versiune orientală 
a lui Koseki.

CEHOSLOVACIA SI SUEDIAA S-AU CALIFICAT IN GRUPA A

în prunul mec. de calificare al tur
neului 
echipa 
scorul 
mația 
dintre 
slaviei. __ _ _________ _
cheiștii suedezi au dominat net, în- 
vingînd cu scorul de 8—1 (0—0, 4—0, 
4—1). Au înscris : Quast 2, Halberg 2, 
Ortling, Wikberg, Peterson, Lindberg 
de la învingători, respectiv Savici, de 
la Învinși.

olimpic de hochei pe gheață. 
Cehoslovaciei a întrecut, cu 

de 8—2 (1—0, 4—1, 3—1), for- 
Japoniel A urmat partida 
selecționatele Suediei și lugo- 

După o repriză egală, ho-

LA HOCHEI
Echipele Cehoslovaciei si Suediei 

vor juca — alături de reprezentativa 
U.R.S.S. (calificată din oficiu) — în 
grupa A, în timp ce Japonia și Iugo
slavia vor evolua în grupa B.

Astăzi sînt programate partidele 
R.F. a Germaniei — Polonia (învin- 
gâtoarea joacă miine cu Cehoslova
cia). Finlanda — Norvegia (câștigă
toarea întîLnește miine echipa UR6S) 
și S.U.A. — Elveția (învingă toa rea 
va juca, tot miine. cu . Suedia).

ÎMPOTRIVA RECLAMEI COMERCIALE
Joi, în cursul unei ședințe, con

ducătorii Federației internaționale 
de schi au comunicat reprezentan
ților tuturor delegațiilor care au 
concurenți în probele de schi alpin 
dispozițiile C.I.O., potrivit cărora 
pe materialele purtate de schiori 
nu pot figura decîț inscripții mini-

male de 3 cm pe schiuri, de 1.5 
cm pe legături și de 1 cm pe bețe. 
Pe căști, mănuși sau ochelari nu se 
poate purta nici un fel de inscrip
ție comercială. Nesocotirea acestor 
dispoziții atrage după sine descali
ficarea imediată a concurentului.

• PÎNA în ajunul deschi
derii Olimpiadei s-au vîn- 
dut 740 000 de bilete de in
trare. Cele mai multe au 
fost cumpărate de amato
rii de sport, dornici sâ ur
mărească întrecerile de să
rituri speciale cu schiuri le 
de la trambulină. Acest 
succes de public al săritu
rilor nu se explică insă 
doar prin spectaculozitatea 
probei, ci și prin faptul că 
schiorii japonezi se află 
printre favoriți. De altfel, 
Yukio Kasaya a reușit acum 
cîteva zile o săritură de 
113 m (1,5 m sub recordul 
trambulinei mari, 
tot de el) dovedind 
în formă.

deținut 
că este

la J.O.CANADA, care ...
1968 a cîștigat o meda- 
de aur la schi prin

•
din
lie _ __
Nancy Greene, este repre
zentată la Sapporo de un 
lot de opt schiori alpini :

și aproape exclusă 
lui Sailer și Killy.

(Austria). 
și Walter 

Lafferty

Messner și Karl Cordin 
Joan-Daniel Daetwiler 
Tresch
(S.U.A.),
Sprecher (Elveția) sînt cei ce pot 
profita de greșelile
campioni îri acerba luptă pentru 
medalii. Tn slalomul uriaș întrece
rea ni se pare mai deschisă, cele 
trei curse din cadrul cupej mon
diale furnizînd fiecare alt cîștigă- 
tor. Gustavo Thoeni (Italia), J. N. 
Augert și H. Duvillard (Franța). 
Walter Tresch, Werner Matle și 
Ldolf Roesti (Elveția) vor fi fără 

îndoială în primele rîndurile ale 
bătăliei. Aici nu sînt însă excluse 
surprizele. Proba tehnicii de mare 
subtilitate, slalomul, are un mare 
favorit în francezul Jean Noel 
Augert, campionul ei mondial și 
un mare absent în colegul său de 
echipă Patrick Russel, accidentat 
acum trei săptămîni. Polonezul 
Andrej Bachleda, mereu în prime
le locuri, polivalentul H. Duvil
lard, elvețianul Edi Bruggman, 
Gustavo Thoeni și vijeliosul ame
rican Tyler Palmer sînt ceilalți pre- 
tendenți la medalii.

Dacă este puțin probabil, la băr
bați, ca un schior să reușească o

(ElVeția), 
J. Loild

M.
(Austria) și A.

primilor 4 mari

BREVIAR
Judy Crawford, Laurie si 
Kathy Kreiner, Diane Prat- 
ie și Carolyn Oughton (la 
femei), Jim Hunter, Keto 
Barrigton și Derek Robbins 
la bărbați. Cum însă nici 
unul dintre acești schiori și 
schioare nu a figurat pe 
locuri fruntașe La 
cursurile din cadrul 
Mondiale, nu putem 
că urmașii lui

DZ. Marc Hodler, pre
ședintele F.I.S., unul din
tre oamenii cei mai o- 
eupați in aceste zile, la 
Sapporo

con- 
Cupei 
spune 

_ _ . Nancy
Greene au șanse să o imite.

• SPECIALIȘTII mondi
ali ai hocheiului pe gheață 
acordă cele mai mari șan
se echipei U.R.S.S. cu toate 
că tn poarta acestei forma
ții nu evoluează celebrul 
Anaioli Konovalenko. în 

comentariul agenției „france 
Presse" se arată, printre 

■altele, că tehnica superi
oară, jocul organizat și in
dividualitățile echipei vor 
permite probabil hocheiști- 
lor sovietici să se impună 
in fața selecționatelor Ce
hoslovacei și Suediei.

• CUNOSCUTUL schior 
austriac Karl Schranz, care 
a fost descalificat si nu va 
participa la Jocurile Olim
pice, a urmărit din tribu-

festivitatea de deschi-

dublă victorie 
tripla reușită a 
în probele feminine lucrurile stau 
altfel. Frangoise Macchi, acidentîn- 
du-se în ajunul deschiderii J.O., 
Anne-Marie Proell rămîne mare fa
vorită 
uriaș, 
temut 
tînăra 
Nadig 
pe 
Proell
Michele Jacot (Franța).

Mai deschisă este lupta la slalom 
special, probă în care doar Britte 
Laforgue s-a detașat în acest sezo.n. 
In orice caz, dacă în probele mas
culine cele 4 mari forțe ale schiu
lui alpin (Franța, Austria, Elveția 
și Italia) s-au reapropiat valoric în 
cei patru ani scurși de la Greno
ble, în schiul feminin lupta se va 
da între o echipă puternică deci
mată de accidentări (a Franței) și 
o mare campioană, austriaca Anne- 
Marie Proell. Ceea ce înseamnă că 
nu trebuie să excludem surprizele 
..noului val". Dar oricare vor fi 
învingătorii, sîntem siguri că schiul 
alpin va înregistra și la Sapporo o 
mare victorie, aceea a popularității.

a coborîrii și a slalomului 
singurele adversare mai de 

fiind Isabelle Mir (Franța), 
elvețiancă Mărie Therese 
și, dacă își va găsi forma 

pîrtiile olimpice, rivala lui 
din cupa mondială ’71

oumpic

Păpuși-geișe tn costum traditional (japonez sint 
articolele cele mai căutate in magazinele de arti
zanat din satul olimpic

presă. Mare Hodler, preșe
dintele federației Internațio
nale de schi (FIS) a decla-

KARL SCHRANZ
A PĂRĂSIT SATUL OLIMPIC

Referitor la excluderea sa. Karl Schranz a spus iDacă președintele C.I.O., Avery Brundage, ar înțelege 
ce Înseamnă pentru mine o competiție sportivă, —’ 
ar ști ce tristețe profundă încerc eu acum, * 
fi sacrificat... Spiritul olimpic trebuie să timpurilor în care trăim".

La aflarea hotâririi federației austriece de menține sportivii la întrecerile olimpice, *____  ___
\ președintele Comitetului de organizare a Jocurilor de la 
I.Sapporo, a declarat : ..Z—'. Z'.—K L_—— ____—
decizie. îmi exprim tot respectul pentru această înțeleaptă hotărâre și doresc ca sportivii austrieci să obțină 
succese la întrecerile Olimpiadei de la Sapporo1*.

Deși conducerea satului olimpic, gazdele Japoneze, l-au 
Îngăduit să rămtnă tn satul olimpic, Karl Schranz a 
părăsit miercuri seara locuința ce-i fusese rezervată, aici.

dacă 
el nu m ar 
fie adaptat

s schi de a-și 
Tomoo Sato,

,Sint foarte bucuros de această

dere a Olimpiadei Albe. El 
va părăsi localitatea Sap
poro, duminică seara. I 
cadrul unei conferințe de

rat că așteaptă ca Schranz 
să se decidă : rămîne ama

in tor sau trece la profesio- 
2? nism. Deocamdată, Schranz

a arătat că el va participa 
la o serie de competiții tn 
S.U.A. și Canada în cadrul 
Cupei Mondiale.

• COMITETUL interna
țional olimpic (G.I.O.) a ac
ceptat planurile prezentate 
de organizatorii viitoarei 
Olimpiade Albe, care va 
avea loc în 1976 la Denver 
(Colorado). S-a stabilit de
finitiv ca probele de schi 
alpin să aibă loc în locali
tatea Vail, iar cele nordice 
la Șteamboat Springs (200 
km de Denver). Organiza
torii au anunțat că încă nu 
au stabilit unde va fi ame
najat satul olimpic.

• 2—8 CU ECHIPA Ce
hoslovaciei este fără îndo
ială un rezultat bun reali
zat de echipa de hochei a 
Japoniei care s-a pregătit 
intens (și în Europa) pentru 
această ediție a Jocurilor 
Olimpice. Prea puțini știu 
însă că această echipă a 
fost pregătită de 6 antre
nori: fostul international 
sovietic Nikolai Karpov și. 
fostul antrenor al echipei 
Canadei David Bauer, asis
tați de alți patru antrenori 
japonezi
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