
DECERNAREA PRIMELOR MEDALII OLIMPICE
V. Vedenin (U.R.S.S.) la 30 km fond

și A. Schenk (Olanda) la 5000 m patinaj
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O Ninsoarea, lin handicap pentru competitori • Echipajul
Zangor, mai poate recupera • Se cunoaște componența

a grupelor la hochei
ninge
zăpada este un

Ninge, 
îndoială, 
absolut necesar pentru buna des
fășurare a unei Olimpiade albe. 
Ne amintim că la unele din edițiile 
precedente ale competițiilor olimpi
ce, lipsa de zăpadă a impus orga
nizatorilor luarea unor măsuri 
speciale pentru a o aduce cu cami
oane speciale, pe pistele de con
curs. De data aceasta, jocurile n-au 
avut nevoie de nici un astfel de 
efort suplimentar. In schimb, efor
turi tot au fost necesare, în primele 
ore ale dimineții de vineri, pentru 
reamenajarea pîrtiilor acoperite de 
un strat proaspăt de nea. A nins, 
însă, intermitent, în tot cursul di
mineții ceea ce, evident, a fost un 
impediment pentru fiecare schior, 
pentru patinatorii de viteză cît și 
pentru boberi. Singurele întreceri 
care n-au avut nimic a suferi 
fost cele ale hocheiștilor și ale 
tistelor gheții.

In aceste condiții noi, dar nu 
tal neprevăzute, specialiștii echipe
lor participante . au avut de rezol
vat probleme >egate de ceruirea 
shiurilor. Cei inspirați, le-au re
zolvat cu bine, alții însă...

Pe noi ne-a interesat, firește, 
cel mai mult întrecerea boberilor 
de pe muntele Teine.

cu fulgi mari. Fără 
element

au 
ar-

to-

4FEBRUARIE [trimisufnostmspecia}

Panțuru
definitivă

Nu se făcuse încă ziuă în Sappo
ro cînd caravanele de boberi, ofi
ciali și ziariști au început să urce 
cu autobuzele spre muntele Teine. 
La ora 5.30 a plecat primul convoi, 
apoi încă două la intervaluri de 
cite o jumătate de oră. După apro
ximativ 25 km ne aflăm la locul 
desfășurării probelor.

Lumina zilei n-a răzbit deplin. 
In jos spre Sapporo este încă ne
gură ; nu se văd nici orașul, nici 
marea. Becurile electrice răsfață, 
însă, pîrtia, iar acolo pe viraje și 
Pe faluzurile de gheață lucrează 
oameni care n-au închis ochii toată 
noaptea. Muncitorii și tehnicienii 
japonezi în impecabile combinezoa
ne albe, controlează, curăță, mătu
ră fiecare porțiune a pistei. Ne 
oprim aproape de sosire. Virajele 
12 și 13 sînt lingă noi. Seamănă 
cu niște guri de lup gata să înghi
tă boburilș. Deasupra, la feJ de a- 
menințătoare, stă — deocamdată 
mută — tabela electronică pe care 
timpii realizați pe parcurs ne vor 
teroriza aproape două ore. Mai jos 
se află linia de sosire cu ochiul

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

medalie olimpicăViaceslav Vedenin (U.R,S.S.) se grăbește 
de aur

spre prima
Foto: A.P. — AGERPRES

KOK’IGSSEE, VIA PIATRA ARSĂ

IN PLATOUL
BUCEGILOR,

* TINERII BOBERI

S-AU PREGĂTIT
EXCELENT

Paralel cu prodigioasa activitate 
a boberilor noștri fruntași, aflați în 
aceste zile la Sapporo, în febra con
cursurilor olimpice, mai tinerii lor 
colegi rămași în țară se pregătesc 
de zor pentru starturile ce le vor 
lua în campionatul european de ti
neret, la bob două persoane, a cărui 
desfășurare a fost programată pe 
pîrtia din Konigsee (R. F. a Germa
niei) între 1 și 5 martie.

Pîrtia de bob din Konigsee, în
ghețată artificial, a fost construită 
pentru concursurile de săniuțe. Cum, 
însă, lungimea ei (1010 m), numă
rul virajelor (11) și diferența de ni
vel (102 m) întrunesc în bună mă
sură condițiile pe care le reclamă 
și cursele de boburi, organizatorii 
s-au grăbit să pună pista și la dis
poziția acestora.

CONCURSURILE 
DE LA PIATRA ARSA

Ideea amenajării unei pîrtii mi
niaturale de bob la Piatra Arsă a 
încolțit mai de mult. Altitudinea a- 
preciabilă (care implică o tempera
tură scăzută) și zăpadă mai abun
dentă” decît la Sinaia sau în Poiana 
Brașov au fost principalele argu
mente care pledau pentru o aseme
nea amenajare. Și iată că încă de 
anul trecut pîrtia mult visată a 
prins contururi. Lungimea redusă a 
ei (380 m) ca și numărul mic de 
viraje (doar 6) n-au constituit un 
impediment pentru boberii dornici 
să se perfecționeze, chiar și în con
diții mai puțin favorabile decît cele 
pe care le oferă în mod obișnuit

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Speranțele noastre: Ion Panțuru—Ion Zangor.

Azi, la Sapporo

(Continuare în pag. a 4-a)

Mihai BÎRA
■ maestru al sportului

PANTURU-ZANGOR PE LOCUL 4
DUPĂ DOUĂ MANSE

Pentru mica noastră delegație pre
zentă la Sapporo ziua de vineri a adus 
primele emoții : intrau în întrecere 
boberii. Vremea care se anunța bună 
in primele ore ale dimineții a devenit 
între timp instabilă, seninul alternînd 
cu ninsoarea deasupra muntelui Teine. 
Așa se explică faptul că primii patru 
concurenți au beneficiat de o gheață 
excelentă, în timp ce următorii au fost 
dezavantajați de zăpada proaspătă așe
zată pe pîrtie, în special pe liniile 
drepte.

Printre cei favorizați de timp s-a 
numărat și vest-germanuj Zimmerer 
care, cu numărul 4, a reușit cel mai 
bun timp al manșei întîi : 1:14,81. Echi
pajul nostru Panțuru - Zangor, cu 
numărul de start 7, a înfruntat greu
tățile cauzate de ninsoare. în plus, 
o eroarp dș conducere la virajul 7 
(după care urmează o linie dreaptă 
prelungă), a făcut ca timpul pri
mei manșe să fie doar 1:16,59 — al 
șaptelea în clasament — inferior, de
sigur, posibilităților și timpilor de la 
antrenamente.

In manșa a doua, cînd condițiile at
mosferice au fost normale și egale, 
Panțuru a reușit al doilea timp 
(1:15,31), fiind întrecut doar de Zimme
rer (1:14,56), dar depășindu-1 pe Wicky 
(1:15,86) și Floth (1:15,38). Pentru a 
avea o imagine mai fidelă a celor 
două manșe realizate de echipajul 
nostru trebuie să menționăm că în 
prima el a avut si un start mai slab, 
realizînd pe primii 40 m 5,8 s. față 
de cele 4,94 secunde ale lui Zimme
rer. în schimb, în manșa secundă, 
Panțuru - Zangor au luat Un start 
foarte bun (4,88 s) și au condus fără 
greșeală, reușind să recupereze în bună 
parte din handicap.

AZI SE REIAU ÎNTRECERILE
DIVIZIEI A LA POPICE

Fruntașii clasamentului, Zimmerer - 
Utzschneider, au avut, în ambele 
coborîri. comportări excelente. Ei au 
găsit linia ideală, în timp ce ceilalți 
concurenți, fie că au urcat prea tim
puriu și prea sus pe viraje, fie că 
au ieșit prea devreme, pierzînd din 
accelerație.

Echipajul Zimmerer - Utzschneider, 
conduce după două manșe cu 1,60 sec., 
diferență care, în mod normal, îi 
poate aduce victoria finală.

Intre următorii clasați diferențele 
sînt atît de mici (1,85 sec, între al 
doilea și al șaptelea), încît, cu sigu
ranță. cele două manșe care se vor 
disputa astăzi, vor aduce modificări 
în clasamentul care acum arată ast-

8.30— 11,30 (1,30—4,30) -.
Bob 2 persoane. Manșele 3 si 4 
9,00—10,30 (2,C0—3,30) -.
Combinată nordică. Schi fond 
10,00—12,30 (3,00—5,30) : 
Patinaj viteză. 500 m masculin 
10,00-12,30 (3,00—5,30) : 
Hochei. Cehoslovacia — Polonia 
10,00-17,30 (3,00—10,30) ■: 
Patinaj artistic. Figuri impuse 

femei
13.30— 14,30 (6,30—7,30) -. 
Schi. Coborîre femei. 
14,00—16,00 (7,00—9,00) : 
Hochei. U.R.S.S. — Finlanda 
18,00—20,00) 10,00—12,00) -. 
Săniuțe. Manșa a 3-a (m-J-f) 
19,00—21,00 (12,00—14,00) : 
Hochei. Suedia — S.U.A.

N. B. în paranteze figurează 
ora Bucureștiului.

TURNEUL „OLIMPICILOR" ÎN MAROC

EXCELENTA 
ÎN PARTIDA

FEZ, 4 (prin telefon de la trimisul 
nostru special).

Așadar, să relatez în corespondența 
de față ceea ce n-a fost posibil în 
precedenta, din cauza orei tîrz.i la 
care a luat sfîrșit partida cu formația 
M.A.S. Acest al treilea joc al olimpi
cilor a început, de fapt... miercuri 
dimineața. Atunci, ei au plecat cu au
tocarul de la Casablanca și după a- 
proape 5 ore de mers, paralel cu 
Oceanul, printre păduri de mandarini 
și cactuși, și, după ce au traversat 
munții pe la' poalele Atlasului, au 
ajuns la Fez, oraș vechi, întemeiat în 
secolul XI, în inima Marocului, în
tr-o climă mai rece, așa cum e toamna 
la Brașov.

Echipa din Fez, M.A.S., situată pe 
locul 3 în clasament, număra 4 inter
naționali în formație, iar antrenorul 
său, francezul Kmejar, o făcuse cu
noscută în Maroc prin sistemul său 
defensiv, supraaglomerat, potențat cu 
contraatacuri iuți. în fața unei astfel

TRICOLORII ÎNAINTEA

SCHIORI DIN PATRU ȚARI

EVOLUȚIE 
DE LA FEZ

de echipe de club, omogenă prin defi
niție, cel de-al treilea meci din ulti
mele 5 zile urma să probeze, in pri
mul rînd, rezistența olimpicilor noștri.

Dar n-a fost un simplu test de re
zistență. Joi, pe stadionul Hassan II, 
din Fezj la umbra palmierilor, pe up 
teren cu gazon aproape pîrjolit de 
atîta soare, olimpicii au dat un ve
ritabil recital, mult gustat și aplaudat 
de publicul local, obiectiv și entuziast.

Joi, la Fez, echipa olimpică a Ro
mâniei a dovedit că și-a conturat sti
lul, că și-a dobîndit o omogenitate 
viabilă, în pofida timpului redus, a 
oboselii și a provenienței jucătorilor 
de la cluburi diferite. Se poate spune 
că, astăzi, jucătorii încep să» se simtă 
în teren la fiecare pas, se intuiesc s’ 
se completează. De aici și jocul foarte

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

CELUI DE AL DOILEA TEST

MÎINE. LA PITEȘTI LOTUL REPREZENTATIV

LA „CUPÂ UNIVERSITĂȚII BRAȘOV

începînd de azi, cele 40 de formații 
divizionare de popice, feminine și mas
culine, reiau întrecerile campionatu
lui 1971—1972. Returul campionatului 
va stîrnl mult Interes în rîndurile nu
meroșilor iubitori ai acestui sport, în- 
trucît va desemna cele trei echipe, 
din fiecare serie, care își vor disputa 
turneul final pentru stabilirea campi
oanelor, Un plus de atracție îl va 
conferi Întrecerilor faptul că jucătorii 
și jucătoarele din loturile naționale, 
care se pregătesc pentru campionatele 
mondiale programate la sfîrșitul lunii 
mai în Iugoslavia), sînt cu toții com- 
ponenții formațiilor divizionare și 
evoluția lor în campionat este hotărl- 
toare în ceea ce privește ocuparea 
unui loc în echipele reprezentative.

Participantele la divizie s-au pre
gătit cu multă atenție pentru retur 
și-au completat efectivele cu tineri 
popicari valoroși, iar federația de spe
cialitate a asigurat o bună desfășu
rare a reuniunilor. Echipele au avut 
posibilitatea de a-și procura noi garni
turi de popice din import (popice din 
lemn cu bandă antișoc din material 
plastic). Dar celelalte formații din 
campionatul de calificare (al căror 
număr se ridică la cîteva sute) nu pot 
să-și procure de Pe piață garnituri 
de popice din producția internă, deși 
F.R.P. a făcut toate demersurile ne
cesare.

Prima etapă a returului programea
ză o serie de tntîlniri interesante, des-

chise oricărui rezultat. Fruntașele 
riilor cu etapă, relativ ușoară; ele

se- 
___ ______ .... ____  ____ _ vor 
juca astfel: feminin (seria Sud) Vo
ința București, la Bălcoi, cu Petrolul, 
(seria Nord) C.S.M. Reșița, acasă, cu 
Dermagant Tf. Mureș, iar la mascu
lin (seria Sud) Constructorul Galați, 
acasă, cu Voința Bucu
rești (seria Nord) Voința 
Tj, Mureș, tot Pe arenă 
proprie, cu l.C. Oradea. 
Deci, fruntașele au șanse 
mari să se mențină, și 
după etapa inaugurală, 
pe primele locuri In cla
sament

Returul campionatu
lui va fi inaugurat azi 
de către echipa feminină 
Laromet din Capitală, 
care, începînd de la 
ora 14, va intflni for
mația 
Voința.
Elena Trandafir dublă 
campioană mondială, 
laureata Federației ro
mâne de popice pe 1971 
și căpitana echipei La
romet.

constănțeană,
In imagine.

Foto : B. VASILE

Sfîrșit de săptămînă bogat 
în concursuri de schi. Zăpada 
căzută în ultimele zile a des
crețit frunțile antrenorilor și 
sportivilor și permite orga
nizarea întrecerilor fără în
trerupere. Evenimentul prin
cipal se va desfășura pe 
muntele Fostăvar, acolo unde 
stratul de zăpadă a atins o 
grosime liniștitoare pentru o 
bună perioadă și unde se va 
disputa „Cupa Universității", 
cu o frumoasă participare in
ternațională. Pîrtia Lupului, 
amenajată cu grijă de stator
nicul iubitor al schiorilor 
care este Ion Cojocaru, se 
prezintă excelent, iar la an
trenamentele ce au avut loc 
în aceste zile, sportivii din 
Polonia, Iugoslavia, Cehoslo-

vacia și România au avut nu
mai cuvinte de laudă la a- 
dresa condițiilor de concurs. 
Deci, azi va avea loc un sla
lom uriaș (2 manșe), în care 
sperăm ca schiorii noștri al
pini vor demonstra că au a- 
tins o valoare destul de bună, 
iar duminică, între cabanele 
Cristianul Mare și Postăvarul, 
se va disputa slalomul spe
cial.

Cei mai buni biatloniști ju
niori din țară își dispută tit
lurile de campioni naționali 
sîmbătă la Poiana Stînii — 
Sinaia.

Concursurile naționale ale 
copiilor și-au ales ca loc al 
întrecerilor Păltinișul (alpine) 
și Miercurea Cluc (fond).

3»

-s

V >

■

■ : 1

Echipa de hochei a R.P. Chineze învingătoare la Galați:
7-4 (3-0; 3-0, 1-4) cu

GALAȚI, 4 (prin telefon, de .la 
corespondentul nostru județean).

Vizita hocheiștilor chinezi în ora
șul nostru a suscitat un deosebit 
interes în rândurile iubitorilor spor
tului cu pucul și crosa. Atît ofi
cialitățile locale, cît și cei peste 
2 500 de spectatori, au făcut primi
lor soli ai sportivilor din R.P. ' 
neză care evoluează în orașul 
lăți o călduroasă primire.

Despre partida inaugurală 
cadrul turneului pe care-1 între
prind hocheiștii din țara prietenă 
în România, meciul cu Dunărea 
Galați, avem numai cuvinte de

Chi- 
Ga-

din

laudă. Am asistat la un joc specta
culos, de bun nivel tehnic, desfă
șurat într-o notă de perfectă spor
tivitate. Evoluția oaspeților ne-a 
încîntat Viteza debordantă, acura
tețea paselor, priza la puc au con
stituit principalele lor atuuri. Nu 
este mai puțin adevărat, însă, că 
victoria selecționatei R.P. Chineze, 
Pe deplin meritată, a fost facilita
tă și de comportarea, oarecum, 
modestă a divizionarei gălățene, în 
special, în primele două reprize. 
Abia în ultima parte localnicii au 
profitat de insuficienta pregătire 
fizică a oaspeților, reușind să do-

Dunărea
mine repriza și să reducă substan
țial din handicap.

Punctele au fost înscrise de: Li 
Ci-sien (3), Cen Slen-pin, Pi Kun- 
hua, Sen Ko-cian și Iu Ciai-cu pen
tru reprezentativa R. P. Chineze, 
respectiv, Rusu, Firici, Tăbăcaru și 
Curelaru. Au arbitrat foarte bine 
DL Prezneanu și C. Bănică (Bucu
reștii

Sîmbătă, oaspeții vor juca, tot 
pe patinoarul artificial din Galați, 
cu o selecționată divizionară.

x T. SIRIOI’OL

Șt. Moldoveanu este 
un tînăr schior care 
bate la porțile afir
mării, „Cupa Univer
sității" îi oferă un bun 
prilej.
Foto: Paul ROMOȘAN

După jocul de antrenament sus
ținut miercuri cu o combinată Di
namo, lotul nostru / reprezentativ 
va avea o nouă apariție publică 
mîine ia Pitești, unde va evolua, de 
la ora 15, în compania echipei F.C. 
Argeș. Organizatorii acestui meci 
amical ne-au informat că partida 
de mîine suscită un real interes în 
orașul lui Dobrin.

In fotografia noastră, o secven
ță surprinsă de fotoreporterul 
nostru, Paul Romoșan, în timpul 
jocului disputat miercuri.

„CUPA
POLITEHNICA"

LA VOLEI
GALAȚI 4 (prin telefon). în sala 

sporturilor din localitate a început 
un turneu de volei, la care parti
cipă formațiile bucureștcne Dinamo, 
Rapid, Steaua și Politehnica Ga
lați. întrecerea, dotată cu „Cupa 
Politehnica", se desfășoară după 
un regulament inedit Cu partide în 
care se joacă obligatoriu cite 4 se
turi, fiecare din acestea însemnînd 
cite un punct pentru formația res
pectivă.

în primul meci, Rapid și Steaua 
au terminat la egalitate l 2—2 (—5, 
8, 6, —14). La ora cînd transmitem 
are loc partida dintre Dinamo și 
Politehnica.

V. ȘTEFANESCU și 
M. PETRESCU-coresp.

PREMIERĂ AEEEEICĂ REPUNICANĂ EA BOTOȘANI
BOTOȘANI, 4 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
Sportul este, începînd de azi, 

evenimentul nr. 1 al manifestări
lor cultural-artistice pe care sfîr- 
șitul acestei săptămîni le prileju
iește în nordicul oraș moldovean, 
începînd de azi — deși, campiona
tul republican de sală al juniori
lor II debutează mîine (n.r. azi) 
după-amiază — pentru că la 24 de 
ore înaintea primului start febra 
pregătirilor a atins cota maximă. 
Botoșenenii, obișnuiți deja de că
tre teatrul „Mihail Eminescu" cu 
aerul festiv al premierelor, n-au 
putut, totuși, înlătura emoțiile pre
mierei unui concurs național de 
atletism în urbea lor. Emoții, emo
ții, dar cele mai mici amănunte 
— uneori, decisive! — n-au fost 
uitate, așa încît între aranjarea ca
zării și odihnei sutelor de tineri 
concurenți din țară, s-au confec
ționat noi ciocane pentru start- 
blocuri și un podium de premiere 
„de gală“. Piesă de debut, rechi- 
zită proaspătă !

O primă caracteristică a concur
sului i afluența mare de partici
pant. După validarea înscrierilor, 
care a avut loc în cursul după- 
amiezii (n.r. ieri), pe foile de con
curs figurează peste 250 de juniori 
II. Aria răspîndirii este, de ase
meni, considerabilă. Și-au trimis re
prezentanți la Botoșani 26 de ju
dețe din țară și, bineînțeles, muni
cipiul București, 60 de cluburi și

asociații sîni prezente în orașul 
moldovean, din care 8 din Bucu
rești. ,

Programul a fost definitivat, re
uniunea de sîmbătă începînd de la 
orele 14, iar cea de duminică, de 
la orele 9.

De ce, totuși, ța Botoșani ? Pen
tru că federația de resort, în do
rința de a înmulți punctele de 
sprijin pe harta atletismului ro
mânesc, a venit în întâmpinarea 
organelor sportive locale care în
cearcă să acrediteze sportul prin
tre mijloacele eficace de dezvol
tare și educare a tinerei generații, 
în perspectiva înrădăcinării unei 
tradiții și pe aceste meleaguri. Și 
atletismul — disciplină olimpică 
de prim rang, etalon important al 
pregătirii fizice, sport spectaculos 
— poate furniza argumente de ne
tăgăduit, cu atît mai mult cu cît 
concursul de mîine (n.r. azi) și du
minică aliniază la startul celor 12 
probe juniorii, acești adolescenți 
aflați în formare. Tradiționalelor 
întreceri dintre reprezentativele de 
atletism ale județelor Bistrița-Nă- 
săud. Harghita și Botoșani, ce au 
loc anual în orașul de reședință 
ai ultimului, i se adaugă, în aceste 
zile, un plus de experiență organi
zatorică pentru localnici, un nou 
imbold pentru propășirea acestei 
ramuri.

Sala de sport din Botoșani, 
„moștenitoarea" unui fost manej 

călărie, kva marca festiv intra

rea atletismului, alături de hand
bal, volei și baschet, discipline pe 
care le găzduiește în mod obiș
nuit. Avînd o zgură excelentă, o 
iluminație fluorescentă de „aer li
ber", și un podium mare într-o 
extremitate a sălii, ce servește 
amenajării tribunelor, sala are și 
un cordon asortat de terenuri bitu- 
minizate pentru volei, baschet, 

z handbal și tenis. Tinerii atleți so
siți din toate colțurile țării au gă
sit aci un cochet și bine utilat pe
rimetru al sportului. Disciplina lor 
favorită deține însă acum capul 
de afiș al săptămînii. Performan
țele lor vor fi pe măsura intere
sului stîmit în acest oraș moldo
vean ?

Paul SLAVESCU

TINERII SABRERI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ LA PLOVDIV
După evoluția spadasinilor la 

Milano și a floretiștilor la Paris 
este rîndul tinerilor noștri sabreri 
să-și etaleze posibilitățile în cadrul 
unui turneu internațional. Așadar, 
astăzi și mîine vor evolua la Plov
div (Bulgaria) următorii cinci tră
gători ; Al. Csiki și G. Duția (am
bii de la Tractorul Brașov), Z. Ro- 
hony și K. Buș (ambii de la C.S.M. 
Cluj) și Gh. Mocanu (Viitorul — 
București).
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CUM SÎNT ÎNDEPLINITE PREVEDERILE LEGII Nr. 29? 2

O INIȚIATIVĂ

Remarcam, tn rubrica trecută, 
faplul că într-o recentă șe
dință a Colegiului Ministe

rului Minelor, Petrolului și Geolo
giei au fost amplu și eficient dez
bătute a serie de importante pro
bleme cțle activității de educație 
fizică și sport. Aflăm cu satis
facție că* această acțiune nu va 
rămîne, nicidecum, singulară. De 
altfel, ea a fost imediat urmată 
de o analiză asemănătoare (asu
pra căreia vom reveni) efectuată 
în codrul Comitetului Executiv 
CENTROCOOP. Problemele edu
cației fizice- și sportului vor fi, 
se pare cît <le curînd, înscrise și 
pe ordinea de zi a uneia din șe
dințele Colegiului 
Economiei Forestiere șî 
lelor de Conslț'ucții.

lată, astfel, începînd 
vedească valoarea și 
inițiativa CONSILIULUI 
NAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT — organ de speciali
tate, cu caracter obștesc, căruia 
îi revine misiuaea de coordonare 
și îndrumare wiitară a activită
ții de educație jizică și sport — 
care, încă spre sfîrșitul anului 
1971, a adresat organelor și or
ganizațiilor cu atribuții în acest 
domeniu — conform Legii nr. 29 
— propunerea de a efectua stu
dii și analize, la nivel central, 
privind contribuția acestor factori 
cu importante răspunderi la înde
plinirea sarcinilor încredințate de 
partid mișcării noastre sportive.

Era, într-adevăr absolut nece
sară o asemenea modalitate di
rectă de cunoaștere a principale
lor rezultate obținute pînă acum, 
ca și a direcțiilor viitoare de ac
tivitate.

Să ne reatnintim că în expu
nerea de motive la Legea cu pri
vire la dezvoltarea, activității de 
educație fizică și sport.se făcea 
precizarea, pe deplin justificată, 
că realizarea ansamblului de mă
suri în această direcție necesită 
LĂRGIREA ATRIBUȚIILOR, PARTI- 
CIPAREA DIRECTA, CU EFOR-

A C.N.E.F.S. DE REALĂ UTILITATE

TURI SUSȚINUTE Șl COORDO
NATE, a tuturor organelor și or
ganizațiilor do stat și obștești că
rora le revin sarcini în domeniul 
sportului de masă și de perfor
manță. în acest sens, desigur, s-a 
stabilit că sarcinile fundamentale 
ale organelor și organizațiilor 
care au primit atribuții prin Legea 

entru Uoti-r 
‘ntrutoti

I rv A FOST FORMAT COMITETUL

Ministerului
M'ateria-

să-si do- 
utilitatea
NAȚIO-

p

P n

Sportului din 1967 sînt 
maselor de oameni ai 
deosebi a tineretului, 
tarea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului, dezvoltarea tot 
mai largă a sportului de masă, 
cultivarea talentelor și îmbunătă
țirea performanțelor sportive".

Nu este, desigur» prima oară 
cînd problemele educației fizice 
și sportului — cele vizînd con
tribuția diferitelor organe și or
ganizații de stat și obștești la 
îndeplinirea prevederilor Legii 
nr. 29 — se bucură de atenția 
cuvenită. Dacă ne referim chiar 
numai la ultima perioadă de timp 
putem remarca faptul că despre 
activitatea sportivă s-a vorbit pe 
larg în numeroase 1----- ’
remarcabile prin nivelul 
bateri și de participare 
grese, conferințe, ședințe 
nisterelor ș.a.

Inițiativa C.N.E.F.S., la __
referim astăzi, își propune — și

„atragerea 
muncii, în- 
în praeti-

împrejurări 
de dez-
— con- 
ale mi’

care ne

In ultima vreme, „mica lume" a 
echitației a fost parcă mai agitată 
ca orieînd. De la încheierea sezo
nului cbmpetițional încoace tehni
cienii federației și ceilalți antrenori 
au despicat (în cîteva ședințe), firul 
în patru,» cu scopul precis de a 
găsi* răspunsul la o întrebare esen- ......-- « ...j,-.. ............ prin-

călă- 
această

țialâ : se vor număra, la vară, 
tre delegații noștri olimpici și 
reții ? Suită ședințelor pe 
temă a fost' postfață la o dezbatere 
în cadrul Biroului C.N.E.F.S.

Dat fiind faptul câ pe alocuri ni 
s-a părut exagerată aprecierea unor 
specialiști în legătură cu valoarea 
reală a echitației românești, în 
comparație cu vîrfurile mondiale, 
am considerat util să facem cîteva 
precizări cu intenția de a dimen
siona mai exact posibilitățile călă
reților noștri, urmînd ca Intr-un 
număr viitor să ne oprim asupra 
impedimentelor care stau în 
ascensiunii acestui sport.

Fiind un sport olimpic, ni se pare 
firesc să ne preocupe prezența (sau 
absența) călăreților noștri la Mun- 
ehen, posibilitatea ca et 
comportare onorabilă în 
unor adversari valoroși, 
— de pildă — sportivii 
sovietici, vest-germani, francezi, ca
nadieni, italieni, americani, brazi
lieni, belgieni etc. Fără îndoială, 
alinierea românilor la startul Olim
piadei, după 8 ani de absență, o 
considerăm aprioric — indiferent 
de șansele ce li se acordă — o ne
cesitate. Și, cînd spunem aceasta, 
ne gîndim la faptul că de mult 
timp echitația românească lipsește 
de la marile concursuri internațio
nale care, în bună măsură, ar fi 
putut contribui la progresul său. 
Dar valoarea actuală a acestui 
sport îndrituiește speranțele într-o 
clasificare onorabilă a reprezen
tanților noștri ? Din capul locului, 
federația de resort a răspuns NU 
pentru proba de dresaj, agreînd 
ideea trimiterii călăreților de ia 
concursul complet și obstacole, 
Cîtva timp, călăreții Oscar Recer și 
Alexandru Bozan (obstacole) s-au 
pregătit în R. F. a Gernjaniei, sub 
îndrumarea lui V. Pinciu — care 
funcționează acolo ca antrenor — 
pe cai autohtoni, de gabarit, și lu
crurile păreau să meargă bine, 
însă, de curînd, s-a aflat că acești 
doi „olimpici" nu vor mai beneficia 
de caii cu care realizaseră deja a- 
comodarea și succes de prestigiu 
în mai multe concursuri internațio
nale. Și, astfel, cei ce mizaseră pe 
un argument fragil aveau să con
state, cu dezolare, la începutul anu
lui olimpic, că eforturile au fost 
irosite și că, practic, timpul rămas 
pînă Ia J.O. nu mai îngăduie recon
strucția echipei de obstacole.

Prin urmare, a rămas în discuție 
doar concursul complet, singura

fața

să aibă o 
companie 

cum ar fl 
britanici,

NEAGU RADULESCU

avem toate motivele să credem 
într-o reușită deplină — să an
gajeze mai activ înfr-o asemenea 
ampla anaiiză a îndeplinirii pre
vederilor Legii nr. 29 și în stabi
lirea unor măsuri core să deter
mine îmbunătățiri substonțiole in 
aceostă direcție toote organele 
și organizațiile de star și obștești 
cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, și cu atît mai 
mult acelea unde astfel de dez
bateri nu au atins, rltntr-un mo
tiv sau altul, nivelul factorilor de 
răspundere.

Cum spuneam la Începutul a- 
ces*or rînduri, primele roscunsuri 
la inițiativa întreprinsă de CNEFS 
sînt mai mult decît lăudabile și 
le putem socoti — prin întregul 
lor conținut : onalrze profunde, 
idei și propuneri valoroose, plo- 
nuri cuprinzind ob’eriivs pe mă
sura sarcinilor deosebite ce re
vin mișcării spori ive în etopo ac
tuală — drepr importante confri- 

o 
în 
a

bufii Io mai buna îndeplinire 
sarcinilor trasate de partid, 
direcția dezvoltării necontenite 
educației fizice și sportului.

împărtășim convingerea că 
după Ministerul Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, după Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
consum (CENTROCOOP), alte or
gane și organizații de stat și ob
ștești vor analiza felul in care 
sint îndeplinite — in baza atribu
țiilor specifice — prevederile Le
gii din 1967 cu privire la dezvol
tarea activității de educație fizi
că și sport. Va fi, după opinia 
noastră, un însemnat sprijin pen
tru înfăptuirea măsurilor adop
tate în această direcție, măsuri 
care răspund cerințelor de dez
voltare a educației fizice și spor
tului și care se integrează in 
preocupările statului nostru socia
list pentru dezvoltarea multilate
rală a tineretului, a întregului 
popor.

Dan GARLEȘTEANU

MAI MULT REALISM

DE ORGANIZARE AL C.E. (tineret)

I

£
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ECHITAȚIEI ROMANEȘTI!

activiștiiprobă creditată de înșiși 
federali. Locul 6 obținut de repre
zentanții noștri la "Testul preolim- 
pic“ de la Miinchen ar pleda pentru 
existența unor atuuri ale călăreților 
noștri la concursul complet. Și este, 
de obicei, punctul de sprijin al fe
derației în susținerea deplasării la 
J. O. (noi l-am expus pe al nostru...) 
Intr-adevăr, românii au ocupat pe 
echipe poziția a șasea din unspre
zece națiuni participante în formații 
complete, însă ni se pare f.resc să 
facem unele precizări i 1) parcursu
rile de la Munchen au fost mult 
mai ușoare decît cele prevăzute 
pentru Olimpiadă, urmărindu-se eu 
prilejul „Testului* mai degrabă ve
rificarea instalațiilor tehnice ; 2)
majoritatea echipelor de valoare au 
venit cu garniturile secunde : 3) 
punctajul obținut de echipa română 
este destul de modest în comparație 
cu cel înregistrat de reprezentative
le clasate pe primele locuri. Iată 
un tabel comparativ al rezultatelor 
în cele trei probe ale concursului 
complet : dresaj : 1. U.R.S.S. — 230.5 
p, 2. Anglia — 231,5 p. 3. R.F.G. — 
236,5 p... 9. România — 335 p; 
fond : 1. Anglia +32,9 p, 2. R. D. 
Germană —7,7 p, 3. R. F. a Genna-

_“’.I.fb
6. România 

p ; obstacole : 1. Anglia — 8.35 
R. D. Germană — 27,7 p. 3. 
a Germaniei — 62,5 p. 4. Bul- 
— 468,6 p, 5. Austria — 476,4

p,- 6. România — 628 p. Așadar, si
tuația roză pe care sint tentați 
să o prezinte unii își schimbă oare
cum culoarea In fața unor aseme
nea argumente. De ce atunci să se 
facă atîta caz de ea ? Repetăm, este 
tine ca echitația noastră să fie 
reprezentată la J. O., dar cu scopul 
de a restabili contactul cu virfuriie 
mondiale, de a-și dimensiona mai 
realist foițele actuale ș» a căpăta 
experiența care să-i îngăduie cineva 
să se prezinte la înălțime In marile 
concursuri și ia edițiile următoare 
ale Olimpiadei. Faptul că locul de 
desfășurare ai J. O. d o 1972 este 
mai aproape (pentru acest sport de- 

seamnă de cele mx* mjF-
te

ei

In vederea desfășurării în cele 
mai bune condiții a Campionatelor 
europene de bcx (tineret) ce vor 
avea Ioc în țara noastră, în luna 
iunie, a fost format Comitetul de or
ganizare, avînd următoarea compo
nență : președinte — Gheorghe Gu
riev, vicepreședinte al A.E.B.A., pre
ședintele Federației române de box; 
vicepreședinte — general Nicolae 
Bucur, membru al biroului federal; 
secretar — Cristea Petroșeneanu,

ÎNCEPUT DE SEZON
Sezonul pugilistic în Bihor a în

ceput cu organizarea primelor me
ciuri de venficare ale pugiliștilor 
juniori și 
platului s 
dea. de ‘pildă. 
Vagonul Arad. 
Scorul are mai 
însă forma bu: _______
boxerii I. Iriza. I. Gălășel, V. Po- 
da*u. Șt. Turcuș și L. Horvath, 
constituie motive de bucurie pen
tru antrenorul Ti beri u Acs.

La Saionta. echipa locală Meta
lul a susținut și ea o partidă de 
verificare. în compania echipei Mi
nerul Baia Mare. Gazdele au obți
nut victoria cu 25—5. avînd cel 
mai bun sportiv tn juniorul Haj- 
nal. în care antrenorul Emerîc 
Bagosi își pune mari speranțe. îm
bucurător este faptul că secția de 
box din Salonta (care a împlinit

La Galafi, la
REUNIUNE DE VERIFICARE A LOTULUI NAȚIONAL

Lotul național de box (tineret) 
Iși începe seria meciurilor de veri
ficare în orașul Galați unde, la 19

secretar general al F. R. Box ; șeful 
comisiei de protocol și relații inter
naționale — Grigore Arjoca; șeful 
comisiei de propagandă — Alexan
dru Mogoș ; șeful biroului de presă ■ 
— Mircea Costea ; șeful comisiei fi
nanciare — Ovidiu Chirață : șeful 
comisiei organizatorico-administrati- 
ve — Traian Iliescu ; șeful comisiei 
tehnice — Alexandru Vladar ; șeful 
comisiei medicale — dr. Ion Drăgan.

CRISTIAN NICOLAU

«zon

■e ale pugiliștilor 
in vederea apro- 

icial. Crișul Ora- 
intilnit formația 

iștigind cu 15—5. 
puțină importanță, 
’â manifestată de

£l

IN JUDEȚUL BIHOR
două 
șește 
lui în acest co4ț de țară, deși or
ganele sportive și sindicale jocale 
nu ,o sprijină în măsura necesită
ților. Referitor la recentul meci de 
verificare, surprinde faptul Că an
trenorul băimărean Al. Matyus și-a 
adus elevii la Salonta fără legiti
mații și vizele medicale la zi, per- 
turbiiid programul reuniunii.

Și arbitrii din județ au început 
pregătirile în vederea apropiatelor 
etape de campionat. 26 de oficiali 
urmează, la Oradea, sub îndruma
rea arbitrului A.I.B.A., Petre Mi- 
helfi, un curs de împrospătare a 
cunoștințelor. Dintre aceștia. 3 sînt 
din Salonta. în ultima sa ședință, 
Comisia de box Bihor a decis ca 
etapa județeană a campionatelor 
de juniori să se dispute 
dr. Petru Groza.

decenii de activitate) reu- 
să țină aprinsă flacăra boxu-

79 februarie l

DE
cat.

în orașul

TINERET
pană : Si-Alexandru Barbu ;

mion Cuțov — George Crihana ; Ion 
Adam — Nicușor Movilă ; cat. semi- 
ușoară: Cornel Dumitrescu — Ilie 
Tîrîlă ; cat. ușoară : Sandu Mihalcea
— Ion Dimache ; Stelian Bătănaș
— Nicolae Bogdan ; cat. semimijlo
cie : Marcel Lupu — Dumitru Bute ; 
cat. mijlocie mică: Ion Pîrvu — 
Constantin Petrică ; cat. mijlocie : 
Vasile Croitoru — Costică Chiracu.

ARBITRUL C. CHIRIAC 
LA MINSK

Intre 22 șl 25 februarie Se va dis
puta la Minsk (U.R.S.S.) un mare 
turneu internațional de box la care 
vor participa sportivi din 14 țări. 
Federația de specialitate din Uniu
nea Sovietică a invitat la această 
importantă confruntare pugilistică 
pe arbitrul internațional Constantin 
Chiriac.

niei —12,5 p, 4. Austria —425,
5. Bulgaria —438,6 p,
—548 ‘ '
P. 2. 
R. F. 
garia

S-a născut la 25 
Iulie 1932, la Huși, 
județul Vaslui Are 
1,83 m Înălțime și 
95 kg greutate. Fste 
da profesie trefila- 
tor la Uzinele „La- 
romet“ din Capi
tală. în același 
timp. urmează 
cursurile serale. 
Clasa a xn-a. la Li
ceul nr. 4o din 
București. A Înce
put să practice 
judo-ul din luna 
februarie 1970 la 
Școala sportivă nr. 
1 din Capitală, unde 
activează și acum. 
avlndu-1 antrenor 
pe Ion Bărbuță. 
Primul succes — 
locul III la campio
natele naționale in
dividuale de se
niori In 1970. La 
campionatele inter
naționale de anul 
trecut, după ce a 
ctștigat primul meci, 
în cel de al doilea 
l-a întilnlt pe cam
pionul european 
Cristian Weber 
(R.D.G.) In fața 
căruia a pierdut. 
La ediția de anul 
acesta Cristian Ni- 
colau șl-a Învins 
toți adversarii cu
cerind locul I la 
categoria + 93 kg.

un tînărCu doi ani în urmă 
pășea pentru prima dată într-o 
sală de judo. Ocupase un loc în 
tribună așteptînd nerăbdător să 
înceapă concursul. Fusese invitat 
de un prieten care urma șă lupte 
în ziua aceea. A venit și rîndul 
acestuia dar, spre marele-i ne
caz, a fost învins. Atunci s-a ju
rat să-l „răzbune". Și așa, a 
doua zi, Cristian Nicolau s-a dus 
la Școala sportivă 1 solicitînd 
să fie înscris și el la judo.

Nu-i era, însă, deloc ușor. Di
mineața la uzină, dupâ-amiaza 
la antrenamente șl seara la Ii-' 
ceu! Dar, după numai cîteva 
antrenamente i s-a spus că va fi 
înscris la un important concurs 
— etapa pe municipiu a campio
natului național individual de 
seniori. Trecuseră doar trei sâp- 
tămîni și iată-1 concurînd ! Nu-i 
venea să creadă. Era atît de fe
ricit îneît număra orele care-1 
mai despărțeau de primul său 
shiai (meci) oficial. Spre marea-i 
satisfacție, atunci a urcat

.t

SPRE

C. ȘTEFANOV1C1
va tatlln! o selecționată 

- Iată partidele ce se vor 
disputa (prim:i sînt trecuți boxerii 
din lot) î cai- semimuseă : Remus
Cosma —Tra.an Bcșcu ; rai. muscă: 
Dinu Condcrat — Ion Sulă ; cat. 
cocoț: Mar.an Lazăr — Ștefan Du- 
tninicâ; Constantin Ștefanovici — 

DOUĂ matinee pugilistice
Dinu.-.
in Ca

leața se vor dispu- 
■uă mteresante re- 

giiistice. La ora 10 va ră- 
nul gong în sala uzinelor 
irea. unde va avea loc o 

gaia oe verificare a juniorilor și 
sen;orilor in vederea apropiatelor 
cc if run țâri oficiale. Vor urca în 
ring 32 de perechi. Din program, 
spir&im meciurile : L. Micu (Steaua)
— P. Anton (Rapid), N. Șerban (Vo
ința) — C. Stoicescu (Steaua) — ju
niori ; M. Cristea (Metalul) — Șt 
Ilina (Olimpia), N. Paraschiv (Ra
pid) — Al Gheorghiu (Semănătoarea)
— seniori Tot de la ora 10, în sala 
I.E-F.S. (str. Maior Ene nr. 12) va 
începe meciul dintre Șc. sportivă 
Energia și Șc. sportivă 2, din 
cadrul campionatului școlilor spor
tive. (Daniel DIACONESCU)

m

Am fost-plâcuț impresionați de ati
tudinea pozitivă manifestată de toți 
membrii lotului republican lărgit <11 
vom numi lot federal) participanți la 
discuția organizată de federația de 
baschet In scopul cunoașterii opiniei 
jucătorilor și a antrenorilor asupra 
programului de pregătire și compe- 
tițional alcătuit in vederea principa
lelor obiective ale anilor 1972 (cam
pionatul balcanic) și 1973 (campiona
tul european). Convorbirea a reflee- 
tat convingerea baschetbaliștilor noș
tri fruntași că trebuie să muncească 
foarte mult Și foarte serios pentru 
a avea q comportare onorabilă la 
viitoarele întreceri internaționale, că 
sînt necesare sacrificii (pe care nu 
toți le-au făcut pină acum) pentțu a 
aduce echipa națională a României 
pnntne fruntașele baschetului euro
pean

Edificatoare a fost, In acest sens, 
mărturisirea maestrului sportului Ra-

treptăle podiumului de premiere, 
calificîndu-se pentru finalele pe 
țară, unde a cucerit locul III.

...Săptămîna trecută, printre 
reprezentanții țării noastre la 
campionatele internaționale era 
și Cristian Nicolau. Favoritul an
trenorilor lotului — Ovidiu 
Bucur și Gheorghe Donciu — la 
categoria sa nu era însă Nicolau, 
ci un alt sportiv, Ion Buzic, care 
avusese și șansa să fie liber în 
primul tur. Cu toate acestea, 
Nicolau a obținut o aplaudată 
victorie chiar în shiai-ul inaugu
ral, cînd l-a învins înainte de 
limită pe italianul Paolo Sabat- 
tini. Au urmat alte partide și alți 
adversari au coborît de pe sal
teaua de concurs, pleeîndu-se in 
fața lui Nicolau. Cu deosebit in
teres era așteptat duelul din se
mifinală, cu Buzic. Epilogul : Ni
colau cîștigă. Partida finală avea 
să-i aducă lui Cristian Nicolau 
un succes de prestigiu și, totoda
tă, titlul de campion internațio
nal al României pe 1972.

4

UNIȚI,

(Urmare din pag 1)

Mun-
Tim Dement,

KONIGSEE

DINAMO PE PRIMUL LOC ÎN „CUPA PROGRESUL"

pfrtiile de bob consacrate. Sportiv:: 
au avut, însă, poftă de lucru și a 
ceasta a determinat ca în 
se ia startul in nu mai 
șapte concursuri oficiale, 
coboriri zilnic. La acestea au lua 
parte 22 de echipaje Imj 
două categorii valorice.

La Piatra Arsă, boberii 
un antrenament incomparabil 
bun decît cel efectuat în anii 
denți la Sinaia sau Predeal, pe pîr- 
tiile improvizate pe șoselele in pan
tă. La Piatra Arsă boberii tineri 
au învățat din experiența sportiv 
lor mai experimentați, iar aceșt 
din urmă au reușit să se pună I 
punct, să se perfecționeze în tehnica 
coborîrilor pe jgheabul de gheată.

Printre sportivii care s-au eviden
țiat cu prilejul concursurilor de bob 
amintite, ținem să-i notăm pe M:hai 
Secui, Valeriu Bunea, Constantin 
Vulpe, Mihai Dragomir, Mario Gur-

PIATRA ARSĂ
pe mai e entații

ca ți Eugen Bacdan.
BOBURI ROMANEȘTI

e la Piatra Arsă 
ate două boburi 
nească (executa- 

r.cieni din București) 
sfacție. Se intențio- 

două boburi să fie 
Campionatul euro- 

■t de la Kon:gsee. Să 
a Campionatele euro- 
de la Innsbruck-lgis, 
(alături de Neagoe, 

Maftei) a cucerit tit- 
de construcție

Miercuri și joi 
timeie jocuri din

SELECȚIONATA S.U.A. IN EUROPA
O selecționată a celor mai buni 

boxer: amatori din S.U.A. se află 
in faza finală a pregătirilor pentru 
un turneu european, în cursul că
ruia va întîlni echipele Angliei și 
Uniunii Sovietice. După ultimele 
antrenamente, desfășurate la New 
York, a fost dată publicității lista 
pugiliștilor americani, care cuprin
de o serie de tineri boxeri aflați în 
perioada de pregătire înaintea marii 
confruntări olimpice de la 
chen i semimuseă :
Gary Griffin ; muscă : Bobby Hun
ter. Gregory Lewis ; cocoș : Jackie 
Stillwell, Bobby Vascocu ; pană : 
Joseph Rivera, Roy Taylor ; semi- 
ușoară : James Busceme, Norman 
Goins ; ușoară : Javier Muniz, Wil
lie Johnson ; semimijlocie : Larry 
Carlisle, Jesse Valdez ; mijlocie mi
că : Sam Nesmith, Reggie Jones; 
mijlocie : Marvin Johnson, Alexan
der McDuffie; semigrea: Lewis 
Slaughter ; grea : Duane Bobick.

A murit Neagu Rădulescu 1 O 
boală teribilă l-a răpus într-un mo
ment de vîrf al activității sale crea
toare, de scriitor, gazetar, critic de 
artă și caricaturist.

Neagu a deținut un condei mira
culos, pe care-1 mînuia cu aceeași 
măiestrie cînd așternea pe hîrtie fie 
cuvîntul, fie linia In tuș a desenu
lui său. îh ambele ipostaze era fer
mecător, ironic și duios, spiritual și 
tandru, știa să biciuiască, dar să și. 
mîngîie, să descrețească frunțile, dar 
să le și îngîndureze, invitînd, deopo
trivă, pe cititori și privitori, la 
zîmbet și la meditație.

In diapazonul foarte larg al pre
ocupărilor lui Neagu Rădulescu, 
sportul a ocupat un loc însemnat. 
Prezent de peste 40 de ani pe sta
dioane, el și-a dedicat o bună parte 
a operei sale scrise și desenate fe
nomenului sportiv, l-a surprins, su
gestiv și plastic, în romane sau ca
ricaturi, a dezvăluit cu talent, cu 
umor și cu un rar spirit de obser
vație racilele acestei activități în 
vremurile orînduirii burgheze, fauna 
care mișuna în jurul turfului.

Anii noi ai orînduirii socialiste

l-au inspirat din plin pe scriitorul 
și graficianul Neagu Rădulescu. A- 
proape două decenii a fost colabo
ratorul ziarului nostru, devenise un 
personaj nelipsit al redacției, tot
deauna plin de idei pentru a ilustra 
marile succese ale sportului româ
nesc. Și, probabil, n-a rămas n.ci 
un mare campion al nostru al cărui 
chip — In linii șl cerneală — să nu 
fi apărut în prezentarea, devenită 
atît de familiară i „văzut de Neagu 
Rădulescu".

Ultima lui carte, „Un balon ridea 
in poartă", a apărut cînd autorul ei 
era de-acum măcinat de boală. Și 
iată, în dimineața zilei de 4 februa
rie, am primit trista veste. A murit 
Neagu Rădulescu ! Balonul, pe care 
scriitorul și caricaturistul l-a iubit 

a 
îi

cu atîta pasiune și I-a slujit cu 
tîta fidelitate, și-a stins zîmbetul 
plînge acum în poartă...

★
Corpul defunctului este depus 

capela cimitirului Bellu. înmormin- 
tarea va avea loc duminică, 6 fe
bruarie, ora 11, la parcela scriitori
lor.

în

s-au desfășurat ul- 
_ _ cadrul turneului fe

minin de volei „Cupa Progresul". 
Competiția care a reunit la start 7 
echipe bucureștene. a fost câștigată 
de divizionara A Dinamo. După dis
putarea ultimului joc Dmamo — 
LT.B. Informația, din partea clubu- 

organizator, vicepreședintele see- 
de volei. Comei Bianu. a înmî- 
echipei Dinamo trofeu! și diplo- 
pentru locui I, iar echipelor I T.B.

Informația și , Progresul diplomele 
pentru locurile II șl III. Ultimele 
rezultate: Dinamo — Spartac 3—0 
(10, 1, 2). Progresul — Flacăra roșie 
3—0 (9. 7, 9), I.T.B. Informația — 
Șc. sp. 2 3—1 (8, —2. 7, 3), Dinamo 
— I.T.B.-'Informația 3—0 (9, 5. 1). 
Felicităm clubul Progresul pentru 
frumoasa inițiativă de a organiza a- 
ceastă competiție, precum și brigă
zile de arbitri care au contribuit la 
buna desfășurare a turneului.

START IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A I

Adaplîndu-și sistemul competițio- 
nal la necesități, F.RT.M. a Înființat 
campionatul divizionar pe echipe, 
atlt la băieți <10 formalii) cît și la 
fete (8 formații). Startul in noua În
trecere — menită să contribuie la o 
mai bună ierarhizare a valorilor, la 
menținerea în activitate a reprezen
tativelor de cluburi și la promovarea 
cu consecventa a elementelor talen
tate — se va da astăzi în Capitală 
și In provincie. Nutrim speranța că 
noua Întrecere se va bucura de un 
mai mare număr de spectatori și că 
disputele vor reuși să le satisfacă 
exigenței#

Iată programul i

SIMBATA — în sala Floreasca, de 
la ora 18: Politehnica București — 
Comerțul Tg. Mureș (b), Locomotiva 
București — C.S.M. Cluj (b) si Spar- 
tac II București — C.S.M. Cluj (f). 
în sala Progresul, de la ora 18: Pro
gresul București — C.S.M. Iași (b).

DUMINICA — in sala Floreasca 
de la ora 9: Politehnica București — 
C.S.M. Iași (b); Locomotiva Bucu
rești — Comerțul Tg. Mureș (b); Pro
gresul București — Spartac I Bucu
rești (f).

In provincie se dispută următoarele 
întîlnlri: Voința Brașov — Voința 
București (b), Voința Arad — Voin
ța Cluj (b) și Rapid Brașov — Voin
ța București (f).

ACELAȘI ȚEL: SALTUL VALORIC! 
proiectele de diplomă și examenele 
de stat care, este lesne de înțeles, ne 
vor supune unor eforturi deosebite. 
Totuși, dorind să avem și o pregă
tire sportivă la un nivel cit mai ridi
cat. vom efectua antrenamentele din 
cadrul lotului”. Gheorghe Novac — 
Dinamo (student) și Gheorghe Ocze- 
lak — Steaua (elev) au declarat și 
ei că vor urma întocmai programul 
de pregătire a lotului (care se va 
întruni de trei ori pe săptâmînâ, în
cepînd de săptămîna viitoare, așa 
cum vor face In orașele respective 
și baschetbaliștii selecționați din Cluj, 
Brașov. Iași etc.).

Dintre antrenori, prof. Dan Nicu- 
lescu (Dinamo) și-a manifestat ade
ziunea fără rezerve Ia plănui propus 
și a promis tot sprijinul necesar rea
lizării lui, în ciuda greutăților ine
rente, iar prof. Vasile Popescu (Stea
ua) a acceptat programul de trei 
antrenamente săptămînale în cadrul 
lotului, arătîndu-se, Insă, sceptic In 
privința posibilității obținerii unor 
rezultate mulțumitoare la turneele de 
verificare proiectate.

Dintre toți cei prezent), numai an- 
trenoarea echipei Politehnica Bucu
rești, prof. Stela Rusu, nu a fost de 
acord cu cele propuse. Comentariile 
asupra acestei poziții sint de prisos. 

Față de atitudinea participanților 
la amintita discuție, atitudine care 
reflectă momentul de răscruce al 
baschetului românesc, nu putem decît 
să subscriem. Viitorul va dovedi că 
numai prin strîngerea rîndurilcr, prin 
suprapunerea intereselor echipei na
ționale celor de club, prin efort ma
siv, disciplina și seriozitate, basche
tul va face pasul înainte atît de mult 
dorit de toți iubitorii acestui sport.

D. STANCULESCU----- -------------------- - >

du Diaconescu (Dinamo): „La turneul 
de la Varșovia (n.r.; la respectiva 
competiție, Diaconescu a evoluat în 
cadrul selecționatei Bucureștiului) 
mi-am dat seama mal bine ca ori
eînd că sintem descoperiți la multe 
capitole, dar mai ales la capitolul 
pregătire. Dacă ne vom antrena ca 
pină acum, vom continua să obținem 
rezultate mediocre, adieă ne vom 

pierde timpul. Personal nu doresc 
să fac acest lucru și, deși știu câ va 
fi greu, sînt hotărît să muncesc la 
nivelul pretențiilor internaționale, 
așa cum sînt convins că o vor face și 
mai tinerii mei coechipieri”.

Foarte sincere și optimiste au fost 
cuvintele lui Vasile Popa (Politeh
nica București) care a exprimat pă
rerea lui, precum și a colegilor de 
echipă Dan Georgescu si Silviu Ro
taru (toți trei studenți în ultimul an 
a) Institutului Politehnic): „în 1972, 
vom susține examenele obișnuite.

UNU-I VINOVAT, ALTUL SANCȚIONAT!
cu vădit interes pri- 
atletice pe teren aco-

Am urmărit 
mele competiții 
perit, chiar dacă în București ele au 
fest înjumătățite din cauze cunos
cute... Cu toate condițiile grele de 
desfășurare, s-au făcut eforturi și, in 
general. întrecerile au fost onorate 
de numeroși concurenți.

în rindurile de mai jos nu ne vom 
ocupa, însă, de valoarea concursuri
lor, de frecvența sau de utilitatea 
lor, ci de o măsură, chipurile, cu efect 
asupra celor vizați, în realitate pe
depsind niște nevinovaji. .. Si iată 
despre ce este vorba. O boUrîro a 
comisiei municipale de atletism 
(foare bună pină la un puuct) stabi
lește că la orice competiție este nece
sară prezentarea înscrierilor din 
timp, de către secții și antrenori- Ce 
se intimplâ cu cei care nu trimit 
înscrieri ? Comisia spune categoric : 
nu concurează (firește, sportivii, căci 
despre ceilalți — salariații clubului, 
antrenori — nu se spune nici un cu- 
vînt). De mai multe ori am fost 
martori la tirguielile dintre arbitri 
și atleții care veneau Ș> nu erau pri
miți in concurs, pe motiv că le-a 
fost omisă înscrierea de către clu
buri sau de antrenorii coordonatori.

Nu am avea nimic de obiectat daci 
cei vinovați ar fi atleții. Dar. aceștia 
se pregătesc, vin la concursuri și do
resc <firește) să participe. Efectul 
măsurii este exact invers $1 in locul 
sancționării antrenorului sau clubului 
este păgubit... atletul.

Citind regulamentul F.R.A., intîl-

Campionatele municipiului București 
In sala „23 August"

Start In primul contfurs atletic al 
anului organizat in sala de la complexul 
sportiv „23 August-, Cei mai buni at’.ețl 
ai Capitalei, și aiatun de el juniorii 
mari se vor Întrece timp de două zile 
pentru titlurile de campioni ai muni
cipiului.

Pe listele de Înscrieri ale celor 20 de 
probe se aCâ. eu foarte mid excepții, 
prlmlf performeri al secțblor bucureș- 
tene. In frunte cu atleții de la Dlnumo, 
Steaua, și C.A.U.

Programul Întrecerilor de ASTAZI, de 
la ora 16 : prăjină ; 16.3# : 66 mg seni
oare șl junioare (serii); 17.60 : triplusali 
șl 60 m seniori (serii): 17.» : M m ju
niori (serii): 17.40 : 60 m seniori (finală); 
17.50 : 60 m juniori (finală): 18.00 : 60 mg 
senioare șl junioare (finale): 18.10 : lun
gime senioare șl junioare: 18.15 : înălți
me seniori șl juniori, greutate senioare 
șl junioare.

Luni 7 februarie 1972 orele 12,30 
în sala Dalles „Profilul de efort — 
factor determinant în diferențierea 
metodicii de pregătire în sport''.

Centrul de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal pentru 
educație tlzlcă și sport șl Institutul de 
specialitate. In colaborare cu Universi
tatea populară București, anunță organi
zarea conferinței : ..Profilul de efort — 
factor determinant in diferențierea me
todicii de pregătire In sport”. Expunerea 
va fi făcută de prof. Cornel Flornscii, 
șeful sectorului metodic al C.N.E.F.S. Va 
urma un film artistic.

nim soluții pentru situații similare 
la nivelul
Atleții sint admiși în concurs,

competițiilor centrale, 
iar 

cluburile sau antrenorii primesc 
amenzi (cite 25 de lei pentru fiecare 
atlet neînscris).

Oare comisia municipală nu ponte 
proceda în același fel ?...

N. MIHAI

RINDURI DIN SCRISORILE DV
• „Este adevărat că talonul 

din Almanahul Sportul îți dă 
dreptul să participi la o tragere 
pentru cele două călătorii la 
J.O. sau a fost doar un pretext 
pentru a se vinde almanahul ?“ 
(Cîțiva funcționari de 
GRUPUL DE ȘANTIERE 104 
Buzău). Sinteți — probabil 
singurii din țară care v-ați în
doit de seriozitatea acțiunii 
noastre (și am primit pînă a- 
cum peste 20 000 de scrisori cu 
taloane I). Vă asigurăm că este 
foarte adevărat. Tragerea — 
care va avea loc intr-un cadru 
oficial, cu publio — o voiri a- 
nunța la timp.

• „Vă rog să-mi spuneți adre
sele fotbaliștilor Mircea Luces- 
cu. Cornel Dinu și Florin Du- 
mitrache. Scuzați-mâ dacă v-am 
jignit". (GRIGORE VRAMU- 
LEȚ, corn. Murighiol, jud. Tul- 
cea). Nici vorbă de jignire. 
Poate Dumitrache să fie ușor 
necăjit că ii spuneți Florin în loc 
de Florea. Celor trei fotbaliști le 
puteți scrie pe adresa: clubul 
Dinamo, șos. Ștefan cel 
București.

• „Dacă doriți să-mi 
plăcere, publicați-mi 
pentru a coresponda cu susți
nătorii echipei F. C. Argeș" 
(PAUL PRALEA, Bloc 10, ap. 1, 
corn. Bucecea, jud. Botoșani). 
Noi ne-am conformat și cre
dem că veți găsi amatori. Sint 
doar atiția. Ce vă faceți însă că 
află astfel de adresa dv. și sus
ținătorii echipelor moldovene 
8. C. Bacău șl „Poli" Iași — 
care pot aprecia că îi „trădați"?

• „Propun ca la chiloții de 
sport să se atașeze și un mic 
buzunar pentru batistă. Mulți 
sportivi îl vor găsi util și-l vor 
folosi". (D. CONSTANTINIDE, 
str. Rovine 2, Predeal), credem 
că aveți dreptate, motiv pentru 
Care v-am și publicat sugestia.

• „Dorim textele spectacolu-

lui „O duminică fără fotbal" 
pentru brigăzile noastre artis
tice din întreprinderi". (V. UN- 
GUREANU, Centrala Confecții
lor, Sibiu). Adresați-vă televizi-

Mare 9,

faceți o 
adresa

organizatoarea acestui spec-unii, 
col.

•
să mă fac fodbalist. dacă 
putea, săm daț-i informaț ce să 
fac. Să mă las de fodbal sau 
săm caut un drumul de fotba
list. Sper că nu miț lăsa de pa 
gubă“. (elev el. VlII-a. CRIS- 
TUKEAN SALUSTRUL. str. 
Spermezeu 25, Bistrița-Năsăud). 
Nu te lăsa de fotbal daci ești 
talentat. Dar să nu te lași nici 
de școală și, mai ales, de gra
matică, cu care — după cum se 
vede — nu le ai de loc bine.

• ....Adresa echipei de fotbal
feminin „Confecția". (MITRAN 
VICTORINA, com. Plosca, jud. 
Teleorman). Iat-o s Clubul Con
fecția — Fabrica de confecții »i 
tricotaje București — Bd. Ar
mata Poporului 7, București.
...... .....................   J

„Iubesc fodbalul și vreau 
i sar

sport.se


„ACTIVIZAREA" EȘALONULUI II!
AL FOTBALULUI DE PERFORMANTA

Cele patra consfătuiri de miine, 
de la București, Cluj, Timișoara șl 
Galați, cu reprezentanții autorizați 
ai echipelor din Divizia C și cam
pionatul republican de juniori, cu 
coordonatorii centrelor de juniori, 
precum și cu delegații comi
siilor județene, se înscriu printre 
ultimele acțiuni ale federației, pre
gătitoare ale viitorului sezon com
petițional.

Care este scopul acestor consfă
tuiri cu delegații tuturor divizio
narelor C ?

Ne-a răspuns la această între
bare tov. Florea Tănăsescu, secre
tar general al F.R.F.:

— In primul rînd, urmărim să 
cunoaștem opinii locale asupra des
fășurării campionatului, a condi
țiilor de participare, a greutăților 
întîmpinate de echipe, într-un cu- 
vînt, asupra întregii lor munci și 
a modului de rezolvare a diferite
lor probleme legate de activitatea 
organizatorică, de instruire și com
petițională. Considerăm că astfel 
de dezbateri se pot transforma în
tr-un foarte util schimb de expe
riență. In al doilea rînd. federația 
își va expune propriile-i păreri 
în legătură cu activitatea și cam
pionatele respective, relevând o 
serie de constatări îmbucurătoare, 
dar insistînd și asupra unor aspecte 
negative legate de organizarea jo
curilor, disciplina și gradul de pre
gătire a jucătorilor, modul cum 
muncesc unii tehnicieni și respec
tarea normelor financiare, în ideea 
că acestea din urmă pot și trebuie 
să fie eliminate pe viitor.

— Cum
„ acordă
* acestor 

țională
— Este 

constă în faptul că dorim ca aceas
tă categorie să se ridice cu adevă-

se vede, federația 
un plus de importanță 
echipe din Divizia Na- 
C...
adevărat și explicația

„TRIUNGHIUL" BOLOCAN-BIJLC-LIICACI
ȘI SPERANȚELE CRIȘULUI

Bologan — Bule — Lucaci, „tri
unghiul de foc" al apărării Crișu- 
lui, nu totalizează nici... 70 de ani, 
dar... măsoară aproape 6 m.! Adi
că : 20 ani + 24 ani + 25 ani ; 
sau : 1,82 m. + 1,85 m. + 1,82 m. I

Bologan — Bule — Lucaci (în lo
cul oricăruia din ultimii doi l-am 
așeza pe Sărac) sînt trei băieți ti
neri de prin părțile Oradiei (primul 
e născut la Băile „1 Mai“, al doilea 
la Beiuș, iar ultimul la Tileagd). 
Bine făcuți, îndrăgostiți de fotbal, 
ei s-au întîlnit sub culorile Crișu- 
lui. Sînt trei băieți talentați, serioși 
și în egală măsură afectați de lo
cul ocupat — 15 — de echipa lor 
în clasamentul de toamnă al primei 
divizii. Primul e portar, ceilalți doi 
fundași centrali, alcătuind, deci, 
toți trei, barajul defensiv al Crișu- 
lui.

I-am întîlnit de curînd la Oradea 
și am purtat cu ei o discuție, tema 
fiind, firește, Crișul, echipa lor i

— Ce credeți despre returul 
vostru ?

• BULC: „Se mal poate face

„Triunghiul"
i

Bule—Bologan— Lucaci, trei speranțe ale 
Foto i S.

Crișului 
BAKCSY

ceva. încercăm 
trogradare, mai 
jejte legitimarea

să scăpăm de re
ales dacă se reu- 

...... ....... lui Kun 1. Avem 
mare încredere in antrenorul Vlad 
și tn ceilalți băieți".

• LVCACI: „Returul va fi foar
te greu. Mă bucură însă faptul că 
toți își dau seama de dificultatea 
celor 15 partide din primăvară. In 
orice caz, vom juca întocmai ca o 
echipă ce nu mai are ce pierde. In 
toamnă nu ne-arn regăsit, cum se 
spune, in nici un joc. Iar cînd am 
văzut că am pierdut patru puncte 
acasă...“.

• BOLOGAN: „Sper să am un 
sezon mai bun ca în toamnă, cind 
am greșit mult. Meciul de la Cluj, 
cu „U“, eu l-am pierdut; la Ora
dea, cu U.T.A., la primul gol, min
gea a fost la început în palmele 
mele. Eram emoționat cum nu vă 
puteți închipui. Și asta pentru că 
nu am făcut pregătire specială de 
portar, ci am jucat mai mult din 
intuiție. Depinde foarte mult de 
startul pe care-l vom lua".

® BULC: „In primul meci din 
primăvară, partida de la Petroșani, 
cu Jiul, cred că vom reuși un 0—0. 
Spun asta pentru că sînt apărător 
și imi dau seama că am colegi de 
linie valoroși. Apoi, dacă batem in 
etapa a doua pe Petrolul la Ora
dea. .

— Ai jucat destul de puțin în 
toamnă... —

• BULC: „Am fost mai mult 
bolnav: în meciul cu Steagul roșu 
am făcut ruptură de ligamente, 
iar cind mă pusesem pe picioare și 
eram gata să reintru tn echipă, 
m-am îmbolnăvit de gripă și viroză 
pulmonară. A intrat Sărac în locul 
meu și a mers bine, iar eu am tre

rat la nivelul titulaturii de eșalo
nul al treilea divizionar. Și vom 
sublinia, cu prilejul acestor cons
fătuiri, ce înseamnă divizionarele 
C, ce rol au în activitatea generală 
fotbalistică din țara noastră, dar și 
ce îndatoriri le revin. Pentru că, 
prin ‘ acceptarea participării la 
campionat. își asumă o serie de 
obligații extrem de importante pen
tru lărgirea bazei fotbalului de 
performanță. Cum pot contribui 
ele ? încadrînd la conducere oa
meni competenți. pasionați, cu răs
pundere față de sarcinile pe care 
le au, manifestînd o exigență spo
rită față de antrenori și jucători în 
pregătirea La un nivel superior și 
manifestînd o preocupare și mai 
mare pentru formarea de cadre 
proprii și depistarea elementelor 
tinere și talentate din județele 
respective. Acestea sînt direcțiile 
în care pot acționa cu eficiență, 
ridicînd plafonul rezultatelor obți
nute pînă acum. Avem speranța 
că vom fi înțeleși și ajutați în 
eforturile noastre de îmbunătățire 
continuă a activității fotbalului 
divizionar.

— .Presupunem că, față de 
importanța acordată Diviziei C, 
federația nu se va limita la 
acțiunile de duminică.

— Acest prim contact cu „eșa
lonul al treilea" își va găsi în con
tinuare locul printre preocupările 
noastre principale. Schimbul de ex
periență pe care-l inaugurăm acum 
va fi permanentizat, punând în 
discuție cele mai importante pro
bleme ce se vor ivi în munca și 
activitatea acestor echipe. Federa
ția urmărește consolidarea lor și 
va face totul, cu sprijinul organe
lor sindicale care înglobează ma
joritatea divizionarelor C, pentru 
ca această categorie competițională 
să-și cîștige încrederea și prețuirea 
de care trebuie să se bucure, iar 

cut la „tineret". Apoi, din nou ac
cidentat în partida cu F. C. Argeș. 
Singurul meu noroc e că am intrat 
la Facultatea de educație fizică".

• BOLOGAN: „Foarte greu se 
împacă fotbalul cu școala, cu ab
sențele. Sînt elev în anul IV, la 
Liceul industrial, la secția drumuri 
și poduri. Azi am avut șase ore: 
matematică (elemente de analiză 
superioară), economie politică, isto
rie, protecția muncii, limba română 
și fizică. La antrenament am venit 
direct de la țcoald**.

— Ce părere aveți despre apă
rarea Crișului 7
• LVCACI: „Cel mai bun cuplu 

de fundași centrali din divizie, 
după părerea mea, e Jenei — Ol-, 
teanu, de la Steagul roșu. Noi, ca 
tehnicitate, sintem pe unul din pri
mele cinci locuri. Dar nu putem 
juca la valoarea primelor cinci 
locuri. De ce f Nu mă întrebați că 
nu știu nici eu. De pildă, la Bucu
rești, parcă sîntem bătuți în cuie. 
In schimb, la Bacău, Rugiubei n-a 
mișcat in fața noastră. De altfel.

mai rea canici nu avem o echipă 
multe altele...".

• BULC: „Pe sus nu prea avem 
probleme, toți apărătorii Crișului 
fiind destul de înalți. Mai greu o 
ducem în fața atacanților centrali 
cărora le reușesc un-doi-urile și în 
fața înaintașilor mici de statură, 
gen Aelenei sau Iordănescu. In ge
neral, însă, ca fundaș nu te simți 
in largul tău cînd ai portar slab".

• BOLOGAN: „Mie, perechea 
Bule — Lucaci, cu Bule mai retras, 
pe post de libero, imi dă multă în
credere. Numai să aibă și ei încre
dere în mine".

— Dar despre atac ?
• BULC: „Sperăm că în primă

vară va merge și atacul. In toamnă 
n-a reușit decît cinci goluri. Sînt 
atît de puține, incit... le simt grele 
ca o piatră de moară".

• LUCACI: „Ne-ar trebui un a- 
tacant central gen Chivers. Ați vă
zut cum a dat golul doi Rapidului ? 
Nemaipomenit! De așa ceva avem 
nevoie. Or, la noi, Moldovan știe 
un car de fotbal, dar e jucător „de 
joi", de meci de verificare. La cele 
adevărate, nu contează. Agud e 
un mare talent, dar nu trage la 
poartă. In schimb Tamaș e bătăios, 
dar ar trebui să împrumute tehnică 
de la Moldovan".
• BOLOGAN: „Eu aș vrea 

avem atacanți ca Domide și 
șovschi. Sînt cei mai periculoși 
intași, contra cărora am jucat 
acum. Cel puțin Domide are 
simț al porții..

Gînduri, intenții, bucurii, regrete, 
speranțe. Toate se împletesc în via
ța unui jucător de fotbal.

Mircea TUDORAN 

să 
Bro- 
ina- 
pînă 

un

echipele să devină puternice și 
adevărate pepiniere, aducînd astfe. 
o însemnată contribuție La consoli
darea fotbalului nostru.

Iată o acțiune importantă pentru 
dezvoltarea activității de perfor
manță, a cărei reușită depinde de 
modul cum vor răspunde secțiile 
de fotbal solicitate Ia eforturile 
depuse de federație in această di
recție. Să sperăm că răspunsul lor 
fa fi pozitiv și că-l vor dubla cu 
fapte.

Petre GAȚU

PUNCTE DE VEDERE DELEGĂRILE ARBITRILOR
In discuția colegiului divizionar a

Punerea In practică a ansamblu
lui de măsuri luate de federația 
noastră pentru îmbunătățirea diferi
telor sectoare aie activității fotbalis
tice (și în primul rind al celui de 
performanță) impune un efort colec
tiv, de la federație v» comisiile sale 
centrale pînă la comisiile locale și 
secțiile de fotbal din cele mai mici 
categorii. în acest angrenaj, o con
tribuție însemnată o poate aduce 
Colegiul divizionar A, organ consul
tativ, dar prețios pentru federație 
prin caracterul său reprezentativ. 
Alcătuit, cum se știe, din împuter
niciți ai cluburilor și secțiilor divi
zionare A, acest colegiu — bun cu
noscător, prin structura sa. al ne
voilor și intereselor echipelor, iar 
prin constituirea sa și al probleme
lor și obiectivelor federației — poate 
realiza o legătură firească și nece
sară, directă și operativă, care a 
lipsit, pînă nu de mult, intre fede
rație și cluburi.

In sfera sa de preocupări își au loc 
multe și diverse probleme legate de 
activitatea echipelor și a federației, 
așa cum sublinia tov. Mircea Ange- 
lescu, președintele F.R.F., la ultima 
ședință a Colegiului Și așa cum a 
și procedat colegiul, luînd în discu
ție, de pildă, aspecte legate de arbi
traj și, în primul rînd, de modul 
cum se fac delegările. Discuțiile 
au dus Ia o serie de propuneri, inte
resante, care vor fi supuse 
lui central al ........
Federal :

• Meciurile 
natului să fie 
arbitri din tur (Politehnica Iași, 
F. C. Argeș);

• Arbitrul care a condus meciul 
de acasă al unei echipe să fie dele
gat și la jocul următor, «țin depla
sare, al aceleiași echipe (A.S A.) ;

• Delegări, în unele cazuri, și 
prin tragere la sorți Cluj) ;

• Admiterea recuzărilor în număr 
nelimitat (nu numai 3) și în timpul 

Colegiu- 
Birouluiarbitrilor și

din returul 
conduse de

campio- 
aceiași

TURNEUL „OLIMPICILOR" IN AAAROC I Foto: ANEFO-' 
Amsterdam

(Urmare din pag. 1)

pase și lansări, de 
ocazii
(2—0)

create, de 
care spune

Început dinFez a

bun de joi. evoluția în continuă miș
care. cu numeroase 
aici acea suită de 
aici scorul de 4—0 
aproape tot..

„Recitalul* de La 
primele nunute. Olimpicii au Înscris 
de două ori pînă In minutul 14 (autor 
Kun în min. 11 si 14, creatori — Jel
eau și Broșovschi, La primul gol. Simi
onaș, la al doilea) si au Început atx»> 
„dansul” de talent și poftă de joc. 
dans in care gazdele si-au pierdut 
repede moralul, calmul si luciditatea. 
Nici „săgeata” Tazj (extrema echipei 
naționale a Marocului) n-a putut face 
nimic, deși a trecut de De dreapta ne 
stingă, și numai imprecizia lui Kun. 
Domide sau Rugiubei poartă vina 
menținerii unei diferențe mici de scor 
în prima repriză. Au venit, însă, alte 
14 minute infernale după pauză, cînd 
gazdele și-au pierdut efectiv capul în 
fața ofensivei inteligente și rapide a 
olimpicilor.

în min. 52. Rugiubei. refăcut în 
timp record de dr. N. Ștefănescu. tace 
presing în atac, scoate balonul din

Duminicâ, la Sibiu

C.S.M. SIBIU „U" CLUJ
în cadrul pregătirilor pentru noul 

sezon competițional. Universitatea 
Cluj va poposi duminică la Sibiu, 
unde vg juca ia compania diviziona
rei B din localitate. Partida va fi 
găzduită de stadionul Metalul și va 
începe la ora 1130-

Ilie lONESCU.-coresp județean

S-AU DEFINITIVAT
DATELE MECIURILOR
U.T.A.-TOTTENHAM

In urma acordului survenit între 
conducerile celor două cluburi, au fost 
definitivate datele de disputare a celor 
două jocuri din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A. dintre U.T.A. 
și Tottenham.

Jocul tur va avea loc in ziua de 
7 martie la Arad, urmînd ca returul 
să se desfășoare la 21 martie la Lon
dra.

A ÎNCEPUT turneul de sala 
DE LA CONSTANȚA

în Sala Sporturilor din Constanta a 
început joi după-amiază un turneu de 
mtnl-£otbal, la care participă Petrolul, 
Farul (tiecare cu cite 3 formații) șl Por
tul (cu două formații).

Iată rezultatele înregistrate în parti
dele disputate in prima zl a competiției:

Farul I — Portul II 8—5 (4—4). Golu
rile au fost marcate de Tănase (5), Kal- 
lo, Tufan Ghlrca, respectiv Bilkosl (2), 
Pavel (2) șl Țlcu. Farul II — Petrolul III 
5—3 (4—2). Au înscris : Turcu (2), Ca- 
raman (2), Moraru, respectiv Ionescu, 
Florea. Caraman (autogol). Farul III — 
Petrolul II 5—3 (4—2). Autorii golurilor: 
Goleac (2) I. Constantlnescu (2). Stoica, 
respectiv Grozea șl Moraru. Portul I — 
Petrolul I 4—1 (0—1). Au marcat : Manea 
(3). Enache, respectiv, Moldovan.

C. POPA — coresp. județean

GUARANI
STEAUA 1 - O

SAO PAULO, 4 (prin telefon) Amt- 
nat cu 24 de ore din cauza ploii to
rențiale, meciul dintre echipele Gua
rani și Steaua s-a disputat joi seara 
la lumina reflectoarelor în orașul 
Campinas, fiind urmărit de 15 MO de 
spectatori. In pofida evoluției bune 
a echipei bucureștene, victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 1—0 (1—0).

Intîlmrea a fost de bună factură 
tehnică. Partida a început cu atacuri 
furibunde ale gazdelor. Treptat, bucu- 
reștenii echilibrează jocul și sînt pe 
punctul de a deschide scorul în mia.
11. cînd Ion Constantin a trimis min
gea din interiorul careului In bara 
transversală. La un contraatac inițiat 
de gazde în min. 34, Washington, ajuns 
pe partea dreaptă, a centrat puternic 
la semiînâlțime și Smarandache a 
oprit balonul eu mina, eomițînd henț 
în careu. Penaltyul a fost transformat 
cu precizie de Bezeta. In repriza se
cunda. Steaua a controlat mai mult 
jocul, dar cu toată insistența ofensivă, 
atacanții bueureșteni n-au putut mo
difica scorul.

Steaua va susține următoarea par
tidă duminică, la Curitiba, cu echipa 
locală.

I
I
I
I
I

PEDRO VILLA

campionatului, nu numai înainte. 
tUAj;

• Interzicerea deplasării arbitrilor 
cu mașina („U“ Craiova):

• Calificativele arbitrajului să re
zulte din media celor acordate și de 
delegații celor două echipe, pe Ungă 
observatorii federali și ziariști 
(.LSA.) și de observatorul colegiului 
de arbitri 'C.F.R. Cluj) ;

• Alcătuirea unui Iot de arbitri 
de perspectivă, din cadrul căruia 
să se facă delegări în campionatul 
de tineret-rezerve („U“ Cluj) ;

• Arbitrii recuzați de patru echi
pe să nu mai fie delegați (F. C. 
Argeș).

De asemenea. Colegiul divizionar 
a luat în discuție și problema obser
vatorilor federali și, în baza consta
tărilor făcute pînă acum, va propu
ne Biroului Federal revizuirea listei 
și menținerea numai a acelor per
soane a căror competență, prestan
ță și autoritate față de antrenori, 
jucători, arbitri și conducători sînt 
pe deplin verificate.

Desigur că aria problemelor este 
mult mai largă și ordinea de zi a 
Colegiului divizionar A poate cu
prinde chestiuni la fel de actuale 
și de importante pentru bunul mers 
al activității fotbalistice, devenind 
astfel un organism mai activ, cu 
multiple preocupări: programarea 
jocurilor, armonizarea regulamentu
lui de transferări cu normele gene
rale ale C.N.E.F.S., îmbunătățirea 
activității antrenorilor, turneele pes
te hotare ale echipelor de club, 
programul jocurilor televizate și be
neficiile rezultate, gratuitățile la 
meciuri etc. Sînt cîteva din direc
țiile în care-și poate îndrepta aten
ția Colegiul și asupra cărora poate 
veni cu propuneri echitabile.

Așteptăm șâ le vedem anunțate 
pentru viitoarele reuniuni, dintre 
care cea mai apropiată va fi la 6 
Martie și a cărei ordine de zi va 
fi stabilită de Biroul Colegiului în 
ședința sa din 7 Februarie, (p.g.) 

I

picioarele lui Zaharoiu. intră în careu, 
sprintează și înscrie. Peste 7 minute, 
Domide primește o minge aproape de 
centrul terenului, înaintează în stilul 
său superb și, de la 25 de metri, în
scrie un gol splendid, ca acel din par
tida cu Vitoria Setubal. la Arad. Al 
10-lea gol al olimpicilor înscris In trei 
partide !

Dominate categoric, gazdele visează 
la golul de onoare și zvîcnesc din 
ci nd în cînd. Dar nu vor cunoaște 
nici măcar această satisfacție, chiar 
dacă In min. 70 au de executat un 
penalty (apărat magistral de Ghiță).

Echipa noastră a jucat în următoa
rea alcătuire: Ghiță — Mioc (min. 46 
Codrea). lanul, Vlad, Pop, Domide 
(min. 68 Pescaru; min. 80 Olteana). 
Simionaș. Broșovschi, Rugiubei, Kun, 
Jerean (min. 68 Petreanu).

Simbătâ dimineața, tot cu autocarul, 
olimpicii vor face un drum de 300 km 
pînă la Tanger. unde vor susține du
minică un joc cu o selecționată a r»- 
giunii.

Of IA F.R.F.
Duminică 6 februarie, F.R. Fotbal 

organizează patru consfătuiri la 
București, Cluj. Timișoara și Galați, 
la care au fost invitați conducătorii 
și antrenorii secțiilor de fotbal cu 
echipe în Divizia C. președinții con
siliilor județene de fotbal, condu
cătorii și antrenorii echipelor de 
juniori din campionatele republi
cane. precum și coordonatorii cen
trelor de copii și juniori.

Se aduce la cunoștința celor in
teresați că la București consfătutrea 
va avea loc mîine dimineață, cu 
începere de la ora 9, la sediul 
F.R.F. din str. Vasile Conta nr. 16.

et-gem
SIMBATA

deATLETISM : Sala „23 August", 
la ora 16 : întreceri in cadrul cam
pionatului municipal.

FOTBAL : Sala Dinamo, de la ora 
17.39 : partida de fotbal redus dintre 
formațiile feminine Venus — Blnea- 
sa, ora 18.30 : med susținut de fos
tele glorii ale echipelor Rapid și Di
namo.

HANDBAL : Sala Progresul, de la 
ora 17 : „Cupa Semicentenarului 
U.T.C.” (f)

POPICE : Arena Laromet, de la 
ora 14 : Laromet București — Voința 
Constanța ; arena uzinelor Republica, 
de la ora 16 : Gloria București — 
Cetatea Giurgiu — meciuri feminine 
în cadrul campionatului diviziei A.

TENIS DE MASĂ : Sala Floreasca, 
de la ora 18 : Politehnica Buc. — Co
merțul Tg. Mureș, Locomotiva Buc. 
— C.S.M. Cluj (băieți) șl Spartac II 
Buc. — C.S.M. Cluj (fete), sala Pro
gresul, de la ora 18 : Progresul Buc.

SURPRIZA IN CCI
LA BASCHET

IN CIRCUITUL „INDOOR- DE Flamingos Haarlem a învins
NEW YORK, 4 (Agerpres). — Au 

început întrecerile turneului inter
național de tenis de la Kansas City 
la care participă, alături de ro
mânii Ilie Năstase și Ion Tiriac, 
dțiva jucători cunoscuți printre

IN SFlRȘIT...

I
I
I

... vom vedea pe micul ecran 
finala Cupei Davis ”71. Dumini
că. iaeepind de la ora 14, tele
viziunea ne oferă filmul (de 
lung metraj 3 prezentînd dra
matica desfășurare a întâlnirii
S.U.A — România, care a de
semnat, In anul trecut, pe de
ținătoarea trofeului suprem al 
tenisului. Titlul filmului: „Așa 
a fest la Charlotte...”

I Canada sau S.U.A.

I
I
I

I
I

in turneul olimpic de handbal
NEW YORK, 4 (Agerpres). — Re

prezentativele masculine de hand
bal ale S.U.A. și Canadei au debu
tat victorioase în cadrul turneului 
de calificare pentru Olimpiada de 
la Miinchen. Echipa S.U.A. a în
vins cu scorul de 33—II (16—3) e- 
chipa Mexicului, iar selecționata 
Canadei a dispus cu 22—11 (11—5) 
de cea a Argentinei. Echipa învin
gătoare din jocul Canada — S.U.A. 
va obține calificarea în turneul 
final de la Munchen.

I CEI DOI //MARI B" Șl DIVERGENTELE
ÎN PROBLEMA C.M DE ȘAH

I
I
I Unde se va disputa meciul Spasski-Fischer ?

I
I
I

Niciodată încă, pînă astăzi, o 
competiție șahistă n-a stîrnit a- 
tîta interes ca viitorul meci pen
tru campionatul mondial dintre 
deținătorul titlului, sovieticul Boris 
Spasski și șalangerul său, ameri
canul Robert J. Fischer. Tratati
vele privind locui și data desfășu
rării acestei mari întâlniri sînt în 
plină desfășurare și — după cum

I
I
I
I

ceea ce privește data dispu- 
meciului, se pare că lucru-

Bobby
Max

afara

Zî» î

Intilnire 
Fischer — 
Euwe, în
celor 64 de pă
trate albe ji ne-

I

I
Imevuva, m aceasta privința. 

Precaut și abil diplomat, 
ședințele Federației infnmai

I

I

putem constata pînă acum — nu 
sînt deloc ușoare, ambele părți 
căutînd să-și asigure condiții cît 
mai bune și manifestînd o vădită 
divergență de păreri, desigur, su
biectivă, în această privință.

— - —„„.A . pre
ședintele Federației internaționale 
de șah, fostul campion mondial, 
olandezul Dr. Max Euwe, a fost 
foarte inspirat propunînd ca ale- 

Igerea locului de disputare să se 
facă pe baza unor oferte, în plic 
închis, în care candidații la or
ganizare să precizeze condițiile (în 
special financiare) pe care Ie pot 
asigura. Succesul metodei a fost 
foarte mare : la secretariatul 
F.I.D.E. s-au primit 14 oferte dinI

I TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
I
I
I

Cu prilejul unul concurs de atletism 
care a avut loc la Auckland, o echipă 
a Noll Zeelande a corectat cea mal bună 
performanță mondială in proba de șta
fetă 4x1 milă cu timpul de 16:02,8. Pînă 
acum cel mal bun rezultat era de 16:05 
și aparținea unei echipe din S.U.A. (Uni
versitatea Oregon).

Iîn cadrul campionatelor 
atletism pe teren acoper

I
I
I

_ _■ masculine de
pe teren acoperit ale Angliei, 

desfășurate la Wolverhampton, proba de 
săritură în lungime a fost clștlgată de 
Lynn Davies cu 7,51 m. La aruncarea 
greutății, pe primul loc, s-a clasat G. 
Capes cu 18,65 m, Iar In cursa de 60 m 
victoria a revenit Iul B Keily In 6.8. 
Alte rezultate : 400 m : Auketț — 48,9; 
800 m: Cusick — 1:51,2; 1 500 tn : Cle
ment — 3:46.4; 60 mg: Gower — 7.9;
Înălțime : Campbell — 2,00 m : prăjină: 
Bull — 4,90 m; trlplusalt : Boosey — 
15,17 m.

I

— C.S.M. Iași (băieți) — meciuri con- 
ttnd in cadrul primei etape a divi
ziei A.

DUMINICA

ATLETISM : Sala „23 August”, de 
la ora 9 : întreceri în cadrul campio
natului municipal.

FOTBAL : Stadionul Giuleștl, ora 
9 : Rapid (tineret-rezerve) — Elec
tronica (formația secundă), ora 11 : 
Rapid (div. A) — Electronica (div. 
C); stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Combinata Dinamo.

HANDBAL : Sala Progresul, de la 
ora 9 : „Cupa Semicentenarului UTC” 
(O

POPICE : Arena Giuleștl, de la ora 
8 : Rapid București — Rulmentul 
Brașov; arena Constructorul, de Ia 
ora 8 : Constructorul București — 
Rafinăria Teleajen Ploiești — partide 
în cadrul campionatului " 
divizia A.

TENIS DE MASA : Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Politehnica
C.S.M. Iași, Locomotiva Buc. — Co
merțul Tg. Mureș (băieți). Progresul 
Buc. — Spartac I Buc. (fete), meciuri 
contînd ta cadrul primei etape a 
diviziei A.

VOLEI : Sala de la Palatul pionie
rilor și sala Glulești, tnceplnd de la 
ora 8 : jocuri în cadrul diviziei na
ționale de juniori și școlari (seriile a 
IH-a și a IV-a). 

masculin.

Buc.

care iugoslavul Zeliko Franulovici, 
americanii Clark Graebner si Tom 
Gorman, francezul Pierre Barthes 
și spaniolul Andres Gimeno.

Tenismenii români au debutat cu 
victorii : Năstase l-a învins cu 6—4,
6— 0 pe canadianul Mike Belkin, 
iar Țiriac cp 6—2, 6—4 pe ameri
canul Alex Olmedo.

Alte rezultate : Franulovici —
Comejo (Chile) 6—4, 6—3 ; Edelfsen 
(S.U.A.) — Fillol (Chile) 2—6. 6—4,
7— 5 ; Orantes (Spania) — Bengt
son (Suedia) 6—3, 6—4 ; Graebner 
— Holecek (Cehoslovacia) 7—5. 
6—2 ; Barthes — Gorman 6—4. 
2—6. 7—6 ; Van Dillen (S.U.A.) — 
Gimeno 6—2, 6—4.

ARGENTINA - CAMPIOANĂ
Un eveniment șahist deosebit de 

interesant s-a desfășurat recent la 
Tucuman, în Argentina : pentru
prima dată s-a desfășurat un cam
pionat panamerican pe echipe. Au 
fost prezente la startul competiției 
reprezentativele a 8 țări și s-a ju
cat după formula campionatului 
mondial, la 4 mese. Echipa Argen
tinei, formată din Najdorf, Panno, 
Sanguinetti, Quinteros și Schweber 
s-a clasat pe primul loc, cu 25l/j 
puncte (din 28 posibile), O perfor
manță remarcabilă a 
reprezentativa Cubei 
Cobo, Silvino Garcia, 
Hernandez), clasîndu-se 

înregistrat 
(Jimenez, 

Rodriguez, 
pe locul II

partea a 11 națiuni. Cel mai mare 
interes pentru organizarea meciu
lui a fost manifestat de Iugoslavia, 
de unde s-au primit nu mai puțin 
de 4 oferte : Belgrad, Sarajevo, 
Bled și Zagreb.

Pentru rezolvarea complicatei 
probleme a alegerii locului de 
disputare, președintele F.I.D.E. s-a 
deplasat pînă acum de două ori

Belgrad pentru a discuta cu orga
nizatorii. El a fost urmat de „ma
nagerul" lui Fischer, directorul fe
derației americane, Ed. Edmond
son. Acesta, după . cd1 a examinat 
propunerile iugoslave (preferind 
Sarajevo, care are o superbă sală 
de 20 000 locuri) a plecat la Am
sterdam și intenționează să se de
plaseze și la Moscova, pentru con
tacte directe cu oficialitățile șa- 
histe sovietice. In orice caz, așa 
cum a anunțat secretariatul 
F.I.D.E., Spasski și Fischer se vor 
întîlni pînă la 10 februarie la Am
sterdam, pentru a cădea de acord. 
Deocamdată, propunerile făcute de 
'către federațiile sovietică și ame
ricană, pe baza listei de oferte pu- 

—I

Echipa de fotbal Beroe Stara Zagora 
și-a început turneul ta Siria, jucind la 
Alep cu o selecționată a cluburilor lo
cale. Fotbaliștii bulgari au obținut vic
toria cu scorul de 6—1 (2—1).■
în turneul internațional de tenis de la 
Richmond (rezervat jucătorilor profe
sioniști din grupul WCT), campionul 
australian Laver l-a Învins cu 6—1, 6—1 
pe iugoslavul PUlcl, iar englezul Taylor 
a dispus cu 7—6, 7—6, de australianul 
Stone. Alte rezultate : Newcombe (Aus
tralia) — Ruffels (Australia) 6—4, 6-4; 
Lutz (SUA) — Stillwell (Anglia) 6—2, 
6—1; Drysdale (R.S.A.) — Carmichael 
(Australia) 6—1, 6—3; Emerson (Austra
lia) — Alexander (Australia) 3—6, 6—3, 
6—3.

Crosul internațional de la Mezldon a 
fost cîștigat de atletul englez Allam 
Rushmer, cronometrat pe 9.600 km, cu 
timpul de 26:44. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Clark — 26:47, ur-

LOTO PRONOSPORT
AUTOTURISME-CÎȘTIGATORH

LOR ȘI AI EXCURSIILOR 
ATRIBUITE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

25 IANUARIE 1972
Categoria 1. (7 autoturism^ DA

CIA 1 300) : 1. Stănilă V. Marin — 
Constanța; 2. Chiru Mihail — Bucu
rești ; 3. Cheles Viorel și 4. Muti- 
hac Gheorghe din Iași ; 5. Constan
tin Ilie — corn. Budești jud. Ilfov;
6. Bolintinenanu Gavril — Baia 
Mare; 7. Gramescu Aurelian — 
București. Categoria 2. (2 autotu
risme SKODA S 100) : 1. Iorga Cos- 
tea — Călărași jud. Ialomița; 2. 
Bâltoi Tudor — București.

Categoria 4. (44 excursii în Ita
lia) : 1. Belu M, Ion — corn. Bâr- 
logu jud. Argeș; 2. Kosa Gheor
ghe — corn. Ștefănești, jud. Ar
geș ; 3. Negre Augustin — Beiuș s 
4. Deak Ferencz ; 5. Truta Emil și 
6. Nemeș Martin toți din Cluj ; 7. 
Vescan Mariana — Turda ; 8. Suța, 
Marin — Techirghiol; 9. Șerban

in deplasare pe Real Madrid
în cadrul grupelor sferturi de finală 

ale Cupelor europene de baschet s-au 
disputat noi meciuri.

In „Cupa campionilor europeni" — 
Ia masculin, echipa olandeză Flamin
gos Haarlem a obținut o surprinză
toare victorie în deplasare cu scorul 
de 90—89 (48—44) în fața cunoscutei 
formații Real Madrid. O partidă foar
te echilibrată s-a disputat La Lierre, 
unde echipa belgiană Bus a terminat 
la egalitate : 83—83 (49—52) cu for
mația Slavia Praga. Intr-un alt joc, 
Panathinaikos Atena a dispus eu sco
rul de 94—83 de Iugoplastika Split.

în competiția similară feminină, 
Sesto San Giovani (Italia) a întrecut 
pe teren propriu cu 91—67 (42—37) 
formația iugoslavă Zelezniciar Sara
jevo.

I

PANAMERICANĂ LA ȘAH
cu 171/! p. Urmează Brazilia (fără 
Mecking) și Chile cu 16 p, Paraguay 
ll‘/2 p, Uruguay S>/2 p, Ecuador 
8l/z p, Bolivia TlD p.

Paralel cu întrecerile, a fost rea
lizat un proiect mai vechi al fe
derațiilor de șah din cele două A- 
merici : fondarea Asociației de șah 
americane, afiliată la Federația in
ternațională de șah (F.I.D.E.). In 
program — organizarea din doi în 

• doi ani a campionatelor panameri
cane pe echipe (în 1973 în Cuha, 
1975 în Chile) și a campionatelor 
panamericane individuale (1972 la 
San Antonio — Texas, iar în 1974 
în Canada).

blicată de F.I.D.E., nu concordă de 
loc. Fischer a preferat — în or
dine — Iugoslavia. Argentina (Bue
nos Aires) sau Canada (Montreal), 
iar Spasski a indicat Olanda, Fran
ța (Paris) sau R. F. a Germaniei 
(Dortmund). După cum se vede, 
sarcina lui Euwe, in rolul înțelep
tului Solomon, nu este chiar u- 
șoară.

și asupra alegerii locu-
o

rile sînt mai simple : ambele părți 
sînt de acord ca întîlnirea să nu 
înceapă înainte de sfîrșitul lunii 
iunie. Deci, vara, sau după dispu- . 
tarea Olimpiadei de șah de la 
Skoplje (18 septembrie — 14 oc- 

. tombrie). In cazul alegerii lunilor 
de vară, aceasta va influența fără 
îndoială ' . ‘
lui de disputare, așadar încă 
problemă.

Nu ne rămîne decît să așteptăm 
consultările de la Amsterdam și 
să sperăm că cei doi B — Bobby 
și Boris — vor fixa definitiv data 
și _ locul de disputare a meciului, 
atît de așteptat de către pasionați! 
șahului

f

S. SAMARIAN

mat de francezii Rault — 26:59 și Carabv 
— 27:20.

Rezultate înregistrate în turneul Interna
țional de tenis de Ia Copenhaga : slin-.. 
piu bărbați (sferturi de finală) : Moore 
(R.S.A.) — Pala (Cehoslovacia) G—1,
8—6; J. Leschly (Danemarca; — Johans
son (Suedia) 6—4, 6—0; Hrebec (Ceho
slovacia) — Borg (Suedia) 7—9, 6—4. 8—2: 
J. Ulrich (Danemarca) — Andersson 
(Suedia) 6—2, 6—3; simplu femei (turul 
II) : Williams (Anglia) — Soerensen (Da
nemarca) 6—4, 6—4: dublu bărbați (turul 
H) : Pala, Hrebec (Cehoslovacia) — Lar
sen. Torberg (Suedia) 6—2. 6—1: T Ul
rich, J. Leschly (Danemarca) — Poh- 
mann. Gottschalck (R.F.G.) 7—5, 8—6.

La Londra s-a desfășurat întilnirea ami
cala de box dintre selecționatele Je a- 
matori ale SUA șl Angliei. Pugiliștii a- 
mericanț au obținut victoria cu scorul 
de 6—4.

loan — Dobârlău, jud. Covasna I
10. Pîrvulescu Nicolaie — Craiova;
11. Mihăilescu Doina — Craiova ;
12. Mihuțescu Justin — Filiași, jud. 
Dolj; 13. Tăcu Gheorghe —14. 
Sava Nicolae și 15. Nada Aftenie, 
toți din Galați ; 16. Buțurcă Ionel? 
— corn. Munteni jud. Galați; 17. • 
Bejan Vioara și 18. Apostol Ion din 
Galați; 19. Ciuhu Petre — Tg. Jiu ; 
20. Nistor Dumitru — satul Rovi- 
narj corn. Bîlteni, jud. Gorj (conti
nuare în numărul de marți 8 fe
bruarie 1972).
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 4 FEBRUARIE 1972

FOND GENERAL DE C“ 
1.440.907 lei din eare 105.743 lei

EXTRAGEREA I : 61 48 6 75 
20 59

Fond de ctștiguri : 748 601 lei
105.743 lei report cat 1 

EXTRAGEREA a Il-'a : 47 73 
3 52

Fond de clștlgurl : 692.306 lei
Plata cîștigurllor va începe în Capitală 

de la 12 februarie plnă la 20 martie; 
ta țară de la 14 februarie ptaă la 20 mar
tie 1972 Inclusiv,

CIȘTIGURI : 
report. 
62 16 34 

din care

44 30 4»



VIACESLAV VEDENIN (U.R.S.S.)
La campionatele mondiale din 

1966 de la Oslo un tinăr fon- 
dist sovietic (24 de ani) se re
marca, ocupînd locul 6 în ma
ratonul schiului, 50 km. Doi ani 
mai tîrziu, la J.O. de la Gre
noble, Viaceslav Vedenin cîștiga 
două medalii de argint (una tot 
în cursa de 50 km, a doua cu 
echipa de ștafetă a U.R.S.S.) in- 
trind în rîndurile marilor cam
pioni ai fondului. Victoria avea 
să-i suridă insă doar la „mon
dialele" din 1970, la care este 
cel mai încoronat fondist : două 
medalii de aur in cursele de 30 
km și ștafetă și o medalie de 
argint la 50 km.

Născut la 1 octombrie 1941. 
în regiunea Tuia, maestrul eme
rit al sportului, membru al 
clubului Dinamo Moscova, loco
tenentul Vedenin (1,64 m — 63 
kg) a debutat in competițiile 
schiului in 1958. Medalia olim
pică de aur. după aceea de cam
pion mondial, încununează ca
riera strălucită a unui mare 
sportiv, confinr.înd că în cursele 
de fond virsta de 30 de ani 
poate însemna apogeul

Prima probă — 5 000 
concursului de patinaj viteză s-a 
desfășurat în condiții foarte puțin 
favorabile marilor performanțe. 
Cînd au luat startul primele pe
rechi de adversari, ningea și un 
strat subțire de zăpadă acoperea 
pista Stadionului de gheață. In 
consecință patinatorii au trebuit să 
depună eforturi deosebite, dar 
timpurile realizate nu au fost cele 
scontate de specialiști. învingăto
rul probei de 5 000 m, olandezul 
Ard Schenk (defavorizat între al
tele și de tragerea la sorți care i-a 
opus ca pereche un concurent de 
valoare modestă) n-a realizat decit

I

ARD SCHENK (Olanda)
tn cel dinții 

clasament al pis
tei de gheață, 15 
secunde și mai 
bine separă pe 
primul „olandez 
rb urător" —
Schenk, de al 
doilea — Ver
kerk. Vreo 20 de 
centimetri este 
„diferența de ni
vel" 
fiindcă 
de la 
este cu 
mai 
micuțul său rival 
5! prieten. Ard 
Schenk (1,90 m. 
87 kg) este tipul 
ideal al patina
torului de viteză, 
bun pentru toate 
probele. Dar a- 
’onja sa impresionantă, asocia
tă tehnicii și rezistenței deose
bite îl face imbatabil pe dis
tanțele mari. El n-a ratat me
dalia olimpică de aur, pe 5000 
m, prima care intră in colecția 
sa de trofee. La Grenoble, cu
legea doar argintul probei me
dii. de 1500 m

Timpul cu care a fost crono
metrat pe inelul de la Makoma
nai nu-l poate satisface insă pe

dintre ei, 
laureatul 
Sapporo 
un cap 

înalt decit

.Olandezul zburător** își savurează victoria...

cel care — in prestigioasa sa 
carieră — a stabilit recorduri 
mondiale pe toate distanțele (a- 
fară de 500 m) și mai deține 
trei. Chiar recordul olimpic ră- 
mine în picioare, ceea ce pen
tru cei 27.de ani ai lui Schenk 
însemnează, desigur, un „adio". 
Mai sînt insă trei zile de în
treceri și două probe pe gustul 
marelui patinator din Amster
dam..

DECERNAREA
(Urmare din pag. 1)

magic care înregistrează pînă și 
sutimea de secundă. Sus, la start, 
la începutul celor 1810 m, sînt cei 
40. m de pomină care atîrnă atît 
de greu în rezultat. Acolo se află 
boberii care freacă la patine ca al
chimiștii, nădăjduind să facă din 
oțelul acestora aurul și argintul 
medaliilor. Din cînd în cînd, ochii 
lor cată spre cer buni auguri pen
tru primele coborîri.

Mai întîi trec cele cinci boburi 
care deschid pîrtia. Sînt ultimele 
echipaje din ordinea ieșită la sorți. 
Tabela electronică indică timpii 
pe 40 m, pe 500 m și pe 1 000 m 
astfel că ajungi, curînd, să fii avi
zat în privința timpului pe 
îl va realiza un echipaj.

Primul a pornit bobul lui 
merer. Tabela electronică a
nîit sec, iar echipajul a trecut ca 
o nălucă: 1:14,81. Este frig dar se
nin. Calitatea gheții este excelentă. 
Cu abilitatea Iul Zimmerer ne obiș- 
huiserăm. Următorii nu sîht, însă, 
la înălțimea lui. Deodată, îhcep sâ 
Se adune norii. începe să ningă cu 
fulgi mari. Pe pîrtie începe să se 
depoziteze neaua. Panțutu pleacă 
al 7-1ea. Ia startul, dar primii 40 
de metri nu sînt prea buni: 5,08, 
La 500 metri trece totuși bine l 
31,63 pentru ca la 1 000 m să vină iar

care

Zim- 
zbîr-

RECORDUL OLIMPIC
RĂMAS ÎN PICIOARE

An-

vi- 
nu-

7:23,61, în timp ce recordul său 
mondial este de 7:12,0, iar recordul 
olimpic al norvegianului Fred 
ton Maier — 7:22,40.

Proba inaugurală la patinaj 
teză s-a bucurat de prezența a
meroși spectatori. Printre ei se a- 
flau turiști olandezi și norvegieni 
veni ți să-și încurajeze compatrioții, 
cotați printre favoriți. Aceștia, nu 
și-au dezamăgit suporterii, reușind 
să ocupe primele trei locuri. Me
daliile de aur. argint și bronz au 
fost înmînate primilor trei clasați 
personal de președintele CIO, d. 
Avery Brundage.

VEDENIN A CÎȘTIGAT
PRIMA MEDALIE DE AUR
Ca și la Grenoble, primele meda

lii olimpice și le-au disputat schiorii 
fondiști care au luat startul în cursa 
de 30 km. Un strat de zăpadă 
proaspătă, căzută noaptea, ninsoa
rea care a început să se'cearnă în 
timpul întrecerii și temperatura, 
care de la —4 în momentul startu
lui a urcat treptat pînă la 0°, a în
greuiat alunecarea și a supus la un 
efort deosebit pe concurenți.

La kilometrul 10, cursa era con
dusă de sovieticul Feodor Simașev, 
urmat de norvegienii Harviken și 
Tyldum, elvețianul Allois Kaelin și 
suedezul Gunnar Larsson. Campio
nul mondial al probei, sovieticul 
Viacelav Vedenin, pornit într-un 
ritm mai lent, ocupa locul 7. în ur
mătorii 10 km, cu un profil mai di
ficil, Vedenin accelerează și la km 
20 ia conducerea, fiind urmat doar 
la 10 secunde de norvegianul Tyl
dum. El mărește însă distanța în 
ultima treime a întrecerii. In urma 
sa se dă o luptă acerbă pentru me
dalia de bronz între norvegianul 
Harviken și suedezul Larsson, în
cheiată în favoarea primului. Feo
dor Simașev și Alois Kaelin plătesc 
tribut ritmului ridicat de pe primii 
10 km și termină pe locurile 6 și, 
respectiv, 7, fiind întrecuți de ves*- 
germanul Walter Demel

Desigur, surprinde lipsa printre 
fruntașii cursei a fondiștilor finlan
dezi și a campionului R.D. Germa
ne, Gerhard Grimmer, anul trecut

PRIMELOR MEDALII OLIMPICE
mai slab : 53,67. Ninge în continua
re și ceilalți concurenți nu reușesc 
nici ei să realizeze timpi mai buni. 
Așadar, după prima manșă Pan- 
țuru și Zangor ocupă locul VII,. 
dar la aproape două secunde de 
primul loc. La încheierea manșei 
se înseninează din nou. Pîrtia este 
iar bună. Vizibilitatea la fel. în
cepe a doua serie de coborîri și pe 
tabela electronică apar primii 
timpi cumulați.

Și iată din nou pleacă bobul nos
tru în care toți ne-am pus mari 
speranțe. Coboară excelent. 4.88 pe 
40 m (cu o sutime sub Zimmerer), 
30.85 la 500 m (mai bine ca Zim
merer), 52,51 la 1 000 m (numai 17 
sutimi de secundă sub Zimmerer). 
Timpul fin^ îndreaptă enorm si
tuația. Iată Hpe locul IV. Ah, dacă 
ar fi coborît măcar cu 50 sutimi 
mai bine în prima manșă ar fi fost 
pe locul doi sau trei. Așteptăm — 
acum — să vedem dacă va fi în
trecut de următoarele echipaje. E- 
moții. Tresărim la fiecare înregis
trare pe tabela electronică. în sfîr- 
șit, la terminarea coborîrilor din 
manșa a doua putem spune că 
Panțuru a recuperat bine. Dacă nu 
intervine ceva neprevăzut putem 
spera ca în manșele 3 și 4, sporti-. 
vul nostru să obțină chiar un re
zultat mai bun. Dar același luaru

îl .speră și campionul mondial, ita
lianul Gaspari, cel ce și-a modifi
cat carena în speranța unor rezul
tate mai bune care, încă, nu s-au 
văzut.

Oricum, este de așteptat o luptă 
disperată în ultimele două manșe. 
De altfel lupta sportivă este grea 
în toate disciplinele. Numai marile 
excepții sint la adăpost de surprize 
ca acest fenomenal olandez Ard 
Schenk care pare născut pe patine 
și pentru gheață, sau ca ’dublul 
campion mondial de schi fond, 
sportivul sovietic Vedenin, micuț 
ca un japonez dar cu o inimă de 
fier, care a reușit să învingă coali
ția norvegienilor. Mai sînt apoi în
trecerile năzdrăvanelor săniuțe pe 
care sportivii din R.D. Germană le 
conduc cu o uimitoare siguranță 
spre medalii.

Marile bătălii sînt abia la în
ceput. Ne așteaptă, probabil, încă 
destule surprize, poate și perfor
manțe excepționale printre ai căror 
autori am dori să-i vedem și pe 
clțiva dintre sportivii noștri. De 
exemplu, biatloniștii ne-au aprins 
speranțele, făcînd un antrenament 
de tir foarte promițător. Vilmoș 
cel puțin a tras fără nici o penali
zare. Schiorii alpini au continuat 
și el pregătirile, Cristea dovedind 
un progres sensibil ,

„ARTIȘTII GHEȚII'
iși DISPUTĂ MEDALIILE
GRĂȚIEI Șl

Putem fi recunoscători totuși lui 
Karl Schranz că a „permis" coechi
pierilor săi din reprezentativa austria
că să rămînă la Sapporo, pentru în- 
treceri... Numai astfel vom putea asis- 
ta la un pasionant duel între două 
regine ale gheții, blonda vieneză 
Trixi Schuba și marea revelație a pa
tinajului american, tinăra Janet Lynn 
(18 ani). Va reuși Schuba să-și valo
rifice excepționala tehnică a figurilor 
impuse și pe patinoarul Makomanai ? 
Este una din ultimele ocazii, fiindcă 
începînd din sezonul viitor intră în 
vigoare noul regulament, acordînd fi
gurilor libere 60 la sută din ponderea 
punctelor. Oricum, sarcina actualei 
campioane mondiale si europene 
anunță deosebit de dificilă.

Probele de patinaj artistic, ca

CUTEZANȚEI

se

____ _ __ Șț 
cele de viteză, n-au lipsit de la nici 
o ..Olimpiadă albă”. Ele erau prezen
te și în edițiile experimentale de la 
Londra. în 1908 și Anvers 1920. în
treceri spectaculoase prin excelentă, 
ele formează totdeauna — alături de 
schi alpin și hochei — capul de afiș 
al locurilor de iarnă. ,

Pentru cei dintre noi care mai pas- 
trează amintiri din anii de pionierat ai 
Olimpiadelor, neuitate rămîn evolu
țiile pline de antren ale Sonjei Henie, 
singura patinatoare care a reușit să 
cîstige trei medalii olimpice de aur 
(1928. 1932 și 1936). Prima dată, la St. 
Moritz, avea doar '6 ani... Dintre po
sesorii unor „duble” victorii sînt de

amintit, pînă în 1936, austriacul Karli 
Schăfer și. din. 1948, americanul Dick 
Button, ultimul mare campion al ghe- 
ții. Ca și splendida pereche a sovieti
cilor Ludmila Belousova și Oleg Pro- 
topopov, prima oară intrind în pose
sia aurului, la Innsbruck, după un pa
sionant duel cu-nu mai puțin 
Marika Kilius — Heinz 
Bâumler.

Un trio excepțional a urcat 
diurnul întrecerii feminine la 
ediție, la Grenoble. Vi-1 amintiți de
sigur : Peggy Fleming. Gaby Seyfert, 
Hana Maskova. Atunci, TriXi era a 
cincea, cu cercurile ei bine desenate... 
La. băieți, am trăit cu toții — ca spec
tatori sau telespectatori — „drama" 
lui Emo Danzer, indezirabil pe po
dium. unde trona însă compatriotul 
său Wolfgang Schwarz.

Ca de obicei. în patinajul artistic, 
întrecerile actualei ediții nu comportă 
prea multe necunoscute. Este'greu de 
presupus că Ondrej Nepela (locul 8 
Grenoble 1) va putea rata medalia de 
aur ce și-o dorește de atîta vreme. 
El pare a fi net superior tuturor 
contracandidaților, din Europa sau 
America. Interesant de notat că pri
mul reprezentant al continentului a- 
merican, în proba individuală mas
culină, va fi un „perechist”, versatilul 
Kenneth Shelley, care patinează și in 
întrecerea cuplurilor, alături de parte
nera sa, Alice Starbuck. Compatriotul 
său John „Misha” Petkevich, mal cu-

celebrii 
Jurgen
pe po- 
ultima

lui Vedenin pe aceastăînvingătorul
distanță în concursul preolimpic de 
la Sapporo. Bolnav. Grimmer nu a 
luat startul, iar finlandezii au dez
iluzionat, primul dintre ei, vetera
nul Eero Maentyranta ocupînd locul 
19, iar Karjaiken și Leuthinen a- 
bandonînd. Se pare că eșecul lor se 
datorește unei ceruiri greșite. Nu 
apare în primele 20 de locuri nici 
Nones, campionul surpriză de la 
Grenoble, primul italian ocupînd lo
cul 20. Dintre schiorii Europei cen
trale remarcăm prezența pe locul 8 
a lui Gerd-Dietmar Klause (R.D.G.) 
și pe locul 9 a cehoslovacului Sta
nislav Henich. Iată acum ordinea 
primilor 6 clasați:

30 KM FOND: 1. Viaceslav Ve
denin (U.R.S.S.) — campion olim
pic — 1 h 
(Norvegia) 
Harviken 
4. Gunnar
37:33,72 ; 5. Walter Demel (R.F.G.) 
1 h 37:45.53 ; 6. Feodor Simașev 
(U.R.S.S.) 1 h 38:22,50.

36:31,15 ; 2. Paal Tyldum
1 h 37:25,30 ; 3. Johs

(Norvegia) 1 h 37:32,44 ; 
Larsson (Suedia) 1 h

PE LOCUL 4
PANțURU - ZANGOR

(Norvegia) —
Stensen (Nor- 

Goran CIaesson
5. Willy Olsen

Iată clasamentul primilor șase :
1. Ard Schenk (Olanda) — 7:23,61;
2. Roar Groenvold
7:28,18; 3. Sten
vegia) — 7:33,39: 4 
(Suedia) — 7:36,17 ;
(Norvegia) — 7:36,47; 6 Kces Ver- 
kerk (Olanda) — 7:39,17.

După terminarea concursului, 
Ard Schenk, care savura succesul 
său, a declarat reporterilor: „Am 
avut o singură emoție: intrarea 
in cursă a prietenului și coechi
pierului meu Verkerk. Numai cînd 
am văzut timpul rer I zat de cl, 
am putut crede că pot fi campion 
olimpic. Pista de la Makomanai 
este excelentă și dacă nu ar fi nins 
sint convins că aș fi bătut recor
dul olimpic de care m-au despărțit 
numai o secundă și 21 de sutimi".

fel : 1.
der (RFG II) 2:29,37 

1:14,56), 2. ............
(Elveția I) ... 
Bader (RFG II) 2:32,42, . .
țuru - I. Zangor (România I) 2:31.81 
(1:16,50 — 1:15,31). 5. G. Gaspari-
M. Armano (Italia I) 2:32,14, 6. II. 
Candrian - H. Schenker (Elveția II) 
2:23,72, 7. H. Gruber - J. Oberhauser 
(Austria I) 2:32,82, 8. C. R. Eriksson 
- J. Johansson (Suedia). 9. P. Parisot 
-A. Roy (Franța), 10. E. Vicario - C. 
Del Fabbro (Italia II).

Al doilea echipaj român, Panaites- 
cu - Focșeneanu, ocupă. în prezent, 
locul 15 (2:34.98). din cele 21 de echi
paje (11 țări) care au luat startul.

(Urmare din pag. 1)

W. Zimmerer - P Utzschnei- 
,1. (1:14,81 —

J, Wicky - E. Hubachcr 
2:30,97. 3. H. Floth - P.

4. I. Pan-

Japonezul Hideki Nakano 
timpul concursului de sărituri 
din cadrul combinatei nordice. Pe 
trambulina de la Miyanomori el 
a reușit două sărituri peste 80 m., 
iltuîndu-se in fruntea clasamen
tului. Telefoto: A.P. — AGERPRES

SURPRIZE In antrenamentul
NON STOP" AL SCHIOARELOR

cro-
„non

condi- 
au fă-

Vineri dimineață, pe pîrtia de pe 
muntele Eniwa, schioarele care vor 
lua startul în cursa de coborîre au 
făcut obișnuitul antrenament 
nometrat, așa-numita cursă 
stop".

Zăpada proaspăt căzută și 
țiile mediocre de vizibilitate
cut ca principalele favorite ale în
trecerii să coboare cș oarecare pru
dență. Și în aceste condiții Anne- 
Marie Proell a dat emoții specta
torilor, vîrfurile schiorilor sale fiind 
amenințător depărtata de o denive
lare. Ea s-a echilibrat însă miracu
los evitînd căzătura.

Pîrtia, lungă de 2 095 m, cu o de
nivelare de 
cu 15 porți, 
aspectul de

Cel mai
zat de tînăra schioară americană 
Susan Corrock (locul 8 și 10 la ulti
mele coborîri în „Cupa mondială"). , 
Ea a fost urmată de două tinere

527 m, a fost marcată 
în unele sectoare avînd 
slalom uriaș.
bun timp a fost reali-

artistic BeatrixCampioana mondială de patinaj
Schuba <Austria) execută cu multă grijă progra
mul de figuri impuse situindu-se, după primele 
trei figuri, în fruntea clasamentului.

Telefoto : A.P.—AGERPRES

SCHUBA - 56 p AVANS!
Concursul de patinaj artistic a 

debutat pe patinoarul de la Mikaho 
cu desfășurarea primelor trei figuri 
obligatorii la individual feminin. 
Principala favorită, austriaca Bea
trix Schuba, s-a instalat în fruntea 
clasamentului. 537,6 puncte. O ur
mează sportivele americane Julie 
Holmes — 481,6 puncte și Janet 
Lynn — 478,5 puncte, canadiana

evoluțiile americancei Janet LynnGrafia și antrenul sint reunite in 
noscut nouă, s-a clasat al doilea la 
trialul olimpic de la Long Beach (Cali
fornia) prilejuit de campionatele 
S.U.A. La fete, detronarea actualei 
suverane ar veni totuși prea de 
vreme, deși pe lîngă Janet Lynn mai 
candidează cu veleități și a doua pa
tinatoare americană, Julie 
ca șl reputata campioană a Canadei, 
frumoasa Karen Magnussen. La pe
rechi și dansuri, este foarte probam! 
că ordinea de la recentele „europene” 
de la Goteborg se va repeta (campioni 
Rodnina — Ulanov și Buck — Buck) 
afară de cazul că excelenții dansatori 
sovietici Pahomova și Gorșkov nu 
șl-au pregătit o revanșă valabilă.

La întrecerile băieților participă, 
după cum se știe, și tînărul campion 
al României, maestrul sportului 
Gyorgy Fazekas. La prima sa apariție 
în rîndul competitorilor olimpici, ta

Holmes,

Un tinăr japonez

a cîștigat săriturile

pentru combinata nordic>

are un exce- 
din tehnica 
Participările 

de 
de-a

lentatul nostru patinator 
lent prilej de a învăța 
înaltă a așilor gheții. 
românești la suprema întrecere 
patinaj au fost destul de rare, 
lungul anilor. Mai întîi Roman Turu- 
șanco, în 1936 la Garmisch, cu un loc 
19 din 25 de participanți. alături de 
perechea Irina Timcik Minculescu — 
Alfred Fieraru, clasați ai 13-lea din 
18. A urmat apoi mezina Olimpiadei 
de la Grenoble, Beatrice Huștiu, cu o 
bună evoluție la proba de libere, unde 
a lăsat în urmă chiar pe Sonja Mor
genstern, una din actualele candidate 
la medalii.

La ora cînd apar aceste rînduri, vă 
stau la dispoziție primele rezultate ale 
probei feminine — figuri impuse. 
Disputa „artișților gheții” a început!

Karen Magnussen — 469,3 puncte, 
italianca Rita Trapanese — 467,1 
puncte ți maghiara Zsuzsa Almassy 
— 463,7 puncte.

SPORTIVII DIN R.D. GERMANĂ 
DOMINĂ CATEGORIC

Pe trambulina de 
70 m de la Miyano
mori, s-au disputat 
săriturile pentru 
combinata nordică. 
Spre satisfacția nu
meroșilor spectatori, 
victoria a revenit 
unui japonez, li nă
rui — de 19 ani — 
Hideki Nakano, ca
re. reușind cele mai

din echipa Elveției, Marie-Terese 
Nadig și Bernadette Zurbriggen, la 
diferențe de 1,15 și, respectiv, 1,68 
secunde. Interesant ni Se pare fap
tul că alte 5 schioare (între care și 
3 norvegiene) au realizat timpuri 
mai bune decît marea favorită a 
cursei, austriaca Anne-Marie Proell 
(locul 9 la 2,47 s de Corrock) 
prima schioară franceză, Annie 
mose (2,48 s.).

Antrenorii echipelor Austriei 
Franței au rămas însă optimiști, 
declarînd că elevele lor vor face ca 
sîmbătă, în cursa oficială, ordinea 
să fie alta.

Și
Fa-

Și

re reușind cele mal lungi sărituri (82 șl 
81 m), a totalizat 220,5 p. Este însă puțin 
probabil să-l vedem pe Nakano printre 
medallați, cunoscind valoarea de fon- 
diști a celor ce îl urmează în clasament: 
Rauno Miettinen (Finlanda) 210 p (79.5 
șl 77,5), Aleksandr Nosov (U.R.S.S.) 
201,3 p (79,5 și 77,5) și Ulrich Wehling 
(R.D.G.) 200,9 p. De altfel, principalul 
favorit al probei este. considerat finlan
dezul Miettinen, cîștigătorul mal multor 
întreceri jin acest sezon. Este însă de 
urmărit Și duelul Nosov (30 ani) “ 
Wehllng (20 ani), duel în care mal poate 
interveni și cehoslovacul Tomas Kucera 
(191.8 p).

De remarcat că vest-germanul Franz 
Keller, campionul probei la Grenoble; 
s-a clasat doar pe locul 31 (154 p). ,

Mare surpriză in turneul de hochei

Polonia a învins R.F. a Germaniei Xb 
t în nrnna A

A.

... ■ •

toată 
unul

Cu
înscrțe __ ____
Cehoslovacia — Japonia (8—2). Alt jucător 
această fază.

opoziția portarului japonez T. Ohtsubo, 
din cele trei goluri ale sale tn meciul 

japonez,

jucătorul cehoslovac T. Illinka 
preliminar al turneului olimpic 
F. Yamazak'i (nr. 5), asistă la 
Telefoto : A. P.-AGERPRES

fruntea cl as a men-

CONCURSUL DE SĂNIUȚE3
Pe pîrtia special 

amenajată pe mun
tele Teine s-au des
fășurat primele 
două manșe din 
concursul de săniu
țe. Excelent pregă
tiți. sportivii din
R.D. Germană au
făcut cele mai ra
pide coborîri. insta- 
lîndu-se categoric în 
tel or :

MASCULIN : 1. Wolfgang Scheidel
(R.D. Germană) 1:44.23, 2. Harald Ehring 
(R.D. Germană) 1:44,92. 3. Wolfram Fied
ler (R.D. Germană) 1:45,59, 4. Klaus 
Bonsack (R.D. Germană) 1:45,70.

FEMININ : 1. Anna *' ’ ------
(R.D. Germană) 1:30.0,
(R.D. Cermană) 1:30.18 3. Margit Schu
mann (RD. Germană)’--------  " ’
Otaka (Japonia) 1:30,86.

Maria Muller 
2. Ute Runîiold

1:30,33, 4. Yuko

A doua zi a meciurilor de calificare 
s-a soldat cu o mare surpriză. în 
neul olimpic de hochei, In 
a opus echipele Poloniei, și 
maniei, prima formație a 
toria la un scor categoric
3—0. 1—0). Hocheiștii polonezi, foarte

partida 
R.F. a 
obținut 
: 4—0

tur- 
care 
Ger- 
vic- 

(0—0,

inventivi, au reușit, mai ales

CAMPIONII DE P1NA ACUM
BOB 2 PATINAJ VITEZĂ, 500 m BĂRBAȚI

1936 
1932 
1948 
1952
1956 
1964 
1968

1924 
1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956 
1960 
1964
1968

S.U.A.
S.U.A.
Elveția 
Germania
Italia
M. Britanie
Italia

COMBINATA NORDICĂ

Haug (Norvegia)
Grottumsbraaten (Norvegia) 
Grottumsbraaten (Norvegia)
Hagen (Norvegia) 
Hasu (Finlanda) 
Slâtrik (Norvegia) 
Stenersen (Norvegia) 
Thoma (Germania) 
Knutsen (Norvegia) 
Keller (R.F.G.)

1924 
1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956
1960
1964
1968

Jewtraw (S.U.A.) 
Thunberg (Finlanda) 
Shea (S.U.A.) 
Ballangrud (Norvegia) 
Helgesen (Norvegia) 
Henry (S U.A.) 
Grisin (U.R.S.S.) 
Grișin (U.R.S.S.) 
McDermott (S.U.A.) 
Keller (R.F.G.)

SCHI ALPIN, COBORÎRE FEMEI

1948
1952
1956
1960
1964
1968

Schlunegger (Elveția) 
Beiser (Austria) 
Berthod (Elveția) 
Biebl (Germania) 
Hass (Austria) 
Pali (Austria)

rapizi și 
în repriza a doua, să treacă cu regulari
tate de apărarea masivă, dar mult piea 
lentă, a selecționatei vest-germane, ”ea- 
lizînd un succes pe deplin meritat, 
învingătorii, care au avut în linia de 
atac Kacik-Tokarz-Batkiewicz principala 
forță de șoc. și-au asigurat astfel cali
ficarea pentru grupa A din cadrul tur
neului. Cele 4 puncte au fost înscrise 
de Tokarz. Zientara și Slowakiewicz Ci).

Tn cel mai disputat meci al zilei, re
prezentativa S.U.A. a întrecut echina 
Elveției cu scorul de 5—3 (2—1. 1 — 1.
2—1). Cele 8 goluri au fost înscrise de: 
K. Ahearn. T. Sheehy (2). Irwing și din 
nou K. Ahearn, pentru învingători, res
pectiv, Squaldo. Henzen și Reinhard 
pentru învinși. Cel mai mare scor al 
turneului a fost realizat în meciul dintre 
Finlanda și Norvegia, prima cîstigînd 
cu 13—1 (3—1. 5—0. 5—0). Cel mai bun 
jucător' al finlandezilor a fost Oxanne. 
autor a 5 goluri ; celelalte puncte au 
fost înscrise de Mononen (2), Ranlafila 
(2), Keltonen. Keinonen, Turunen și 
Linnoma. Pentru norvegieni a marcat 
Hagensen.

Ca urmare a acestor rezultate, în afara 
selecționatei U.R.S.S., actuala deținătoare 
a titlului olimpic, s-au mai calificat in 
grupa A echipele Cehoslovaciei, Suediei, 
Finlandei, Poloniei și S.U.A. Celelalte 
5 formații. Japonia. Norvegia, Elveția. 
Iugoslavia și R.F, a Germaniei vor evo
lua în grupa B.

Programul următoarelor 3 zile: SÎM- 
BATA : Cehoslovacia — Polonia. URSS 
— Finlanda șl Suedia — SUA: DUMINI
CA: Norvegia — Iugoslavia și S U.A. — 
Polonia; LUNI : Cehoslovacia — SUA, 
U.R.S.S. — Suedia, Elveția — Japonia 
și R.F. a Germaniei — Iugoslavia.
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