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SOARELE
MARILE

LUMINEAZĂ
ÎNTRECERI

ALE CAMPIONILOR GHEȚII Șl ZĂPEZII
Azi, la Sapporo

9,00-10,00 (2,00-3,00) : Schi
fond, 10 km femei

10,00—13,00 (3,00—6,00) : Să
rituri trambulină 70 m

10,00—13,00 (3,00—6,00) : Pa
tinaj viteză, 1500 m bărbați

12,30—^14,30 (5,30—7,30) : Ho
chei Norvegia—Iugoslavia

15,00-17,00
Patinaj artistic, 
perechi

16,00—18,00
Hochei Elveția -R.F. c Germa- 
nii

(8,00—10,00) : 
figuri impuse

(9,00—11,00) :

AU FOST STABILIȚI ARBITRII JOCURII OR DE FOTBAL
UNGARIA - ROMÂNIA DIN CAMPIONATUL EOROPEAN

SE CUNOSC Șl CONDUCĂTORII
BERNA, 5. — SImbătă la amia

ză, Comisia da arbitraj a U.E.F-A. 
a stabilit cavalerii fluierului ce vor 
conduce partidele din cadrul sfer
turilor de finală ale campionatului 
european de fotbal, precum și pe 
cei delegați la jocurile din cele trei 
competiții europene rezervate echi

PARTIDELOR STEAUA - BAYERN MUNCHEN Șl U.T.A. — TOTTENHAM
pelor de club. Sînt cunoscuți ast
fel, arbitrii partidelor UNGARIA 
— ROMANIA, STEAUA — BA
YERN MUNCHEN și U.T.A. — 
TOTTENHAM. Tată numele lor! 
SMITH (Anglia) la meciul tur Un
garia — România și TSCHENȚ- 
SCHER (R. F. a Germaniei) la jo

cul retur de la București, BOOGAj 
ERS (Olanda) la prima partidă, din 
București, Steaua — Bayern, KRNA- 
VEK (Cehoslovacia) la partida re-i 
tur de la Miinchen; SCHULEN- 
BURG (R. F. a Germaniei) la jocul 
U.T.A. — Tottenham de la Arad 
și TAMPOS (Portugalia) la jocul 
retur de la Londra.

I

© Boberii noștri n-au urcat pe podium, dar au luptat brav © Ion Panțuru, 
printre cei mai buni pilofi din lume • Start remarcabil al lui D. Panaitescu — 
Cupa Mondială a debutanfilor la J.O. © Patinatorul Keller fi-a păstrat me-

în C. C. E. la handbal feminin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  •

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI SE PREGĂTEȘTE

PENTRU CONFRUNTĂRILE DECISIVE
interviu cu prof. CONSTANTIN POPESCU -

Așadar, sorții au decis : în sfer
turile de finală ale actualei ediții 
a Cupe campionilor europeni la 
handbal feminin, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI va juca cu TSV HOL
STEIN KIEL (R. F. a Germaniei). 
După opinia noastră, sorții au f“st 
favorabili handbalistelor bucureș- 
tence. Nivelul general al handba
lului vest-german și cel al campi
oanei R. F. a -Germaniei șînt sub 
cel al handbalului nostru și — res-

dalia de la Grenoble © Cu ,,Trixi“ nu-i nimic de
In sfîrșit, vreme frumoasă ia 

Sapporo, soare darnic în raze, di nd 
sclipiri orbitoare Dirtiilor albe de 
nea și gheață. Au fost condiții i- 
deale de întrecere pentru toți cei 
care asaltează gloria premierilor 
pe podiumul olimpic sau cea ve
cină acestuia. Fiindcă a te remarca, 
a fi văzut, în aceste supreme în
cercări ale măiestriei, față în față 
cu întreaga elită a sporturilor ier
nii, este prin aceasta însăși un fapt 
deosebit, o performantă.

Simbătă la prinz, am asistat la 
actul final și solemn al întrecerii 
olimpice de bob pentru două per
soane. Cei doi boceri ai noștri, an
gajați in disputa directă pentru

pe locul

ECHIPAJUL SECUND AL R.F.G

® Panțuru —Zdîioor, în final,

în ziua a doua a întrecerilor de 
bob 2 persoane, vremea a fost ex
celentă, iar temperatura ideală (ter
mometrele indicau minus 9 grade 
pentru temperatura aerului și mi
nus 7 grade pentru cea a gheții), 
ceea ce a făcut ca toți concurenții 
să aibă 
ordinea 
minante 
au fost ____ ______ _ _ ,
nelor, asociate la îndeminarea și ex
periența pilotului.

In aceste condiții, reprezentanții 
R.F. a Germaniei, valorificînd ma
rea lor rutină internațională și fo
losind la maximum, calitatea mate
rialului, au izbutit să-și adjudece 
nu numai titlul olimpic, prin Wolf
gang Zimmcrer (pilot) și Peter Utz- 
sclineidcr (impingător). ci și meda
lia de argint prin echipajul Horst 
Floth — Pepi Bader, același care, 
cu patru ani în urmă, pe pista de 
la Alpe d’Huez, cucerea tot medalia 
de argint, fiind precedat de marele 
Eugenio Monti (frînar Luciano de 
Paolis). De altfel, echipajul Floth- 
Bader a realizat și recordul absolut 
al pîrtiei — 1:13,07 — în manșa a 
treia, performanță care a produs 
promovarea cu un loc în clasament, 
în fața elvețienilor Jean Vicki — 
Edy Hubacher, medaliați cu bronz.

Echipajul român Ion Panțuru — 
Ion Zangor, despărțit — după două 
manșe — de circa 40 de sutimi de 
garnitura aflată, în prima zi, pe 
poziția a doua (Floth — Bader), dar 
de același timp și de ocupanții lo
cului cinci, italienii Gianfranco 
Gaspari — Mario Armano, a făcut 
tot dr i-a stat în putință pentru a 
obține ■ medalia de bronz. Dar, pe 
de o parte Floth — Bader au „mers" 
senzațional, iar pe de alta riscul a- 
sumat de Panțuru nu a fost însoțit 
și de șansă. Așa se face că între 
virajele 11 și 12, bobul a balotat, 
viteza a scăzut și cronometrele au

condiții egale, indiferent de 
plecării. Ca urmare, deter- 
în aceste ultime coborîri 

calitatea bobului și a pati-

indicat, 
„împins' 
zentanții țării noastre.____ ___  _
fost luat de echipajul Gaspari — 
Armano, beneficiar al unor cobo- 
rțri reușite, dar insuficiente pentru 
a schimba numele posesorilor de 
medalii Ia care „azzurri" aveau 
pretenții justificate de tradiția și 
valoarea bobului italian, de pregă
tirile cu totul speciale făcute în ve
derea J.O. Se poate spune chiar că 
locurile 4 și 10 (Vicario — ~
Fabbro) ocupate de Italia sînt 
rile surprize ale întrecerilor de

Bine s-au comportat ceilalți 
prezentanți ai României. Dragoș 
naitcscu și Dumitru Focșeneanu. __ 
vedind reale calități tinărul nostru 
pilot s-a luptat de Ia egal cu ad
versari mai experimentați si a izbu
tit ca, după ultimele două manșe, 
să urce cu trei locuri, ocupînd în 
final, după o pasionantă luptă direc
tă cu echipajul japonez Esashiki — 
Abe, locul 12. Echipajul român se 
află. în schimb, pe primul loc în 
clasamentul tinerelor talente și a 
cucerit „Cupa mondială a debutan- 
ților la Jocurile Olimpice", ceea ce

z

neiertătoare, timpi care au 
pe poziția a 5-a pe repre- 

Locul lor a

Del 
na
bob.
re-
Pa- 
Do-

Mihai BTRA
maestru al sportului

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTAT EGAL CU 0
SEIECII0NA1Â DIVIZIONARĂ

medalii, au lipsit de pe podium. 
Virtuozitatea lui Ion Panțuru. cu
tezanța lui Ion Zangor n-au tost 
răsplătite cu bronzai ide care fu
seseră atît de aproape Ei s-au si
tuat insă, tot timpul probei, în cen
trul atenției generale, au fost în 
primul plan al întreceri:. Minute 
și ore in șir, în fața tabloului e- 
lectronic unde se anunțau rezulta
tele, grupuri compacte de specta
tori — a fost multă lume pe pirtîi 
de data aceasta — urm ÎTCiRi cu e— 
moție cavalcada sutimilor de se- 
rundă, decisive pentru deznodă- 
mintul luptei. Aplauze au răsunat, 
atunci cind literele mari de neon 
aduceau vestea că. in a treia cobori
re. Panțuru și Zangor obțineau 
1:14,04 — unul din cele mai bune 
timpuri ale zilei.

Românii au fost mtrecuți de ad
versari de înaltă clasă. Dar nimeni 
.n-ar îndrăzni să afirme că Ion Pan
țuru, mecanicul din Sinaia Car pa- 
ților. nu este un pilot la fel de 
bun ca și cei încununați aci 
cu aurul sau argintul medaliilor. 
Pe pista de pe muntele Teine a de
cis, în primul rind, calitatea mate
rialului, în care învingătorii au 
excelat. Și, totuși, cu numai două 
boburi și șase boberi. România se 
situează a 4-a țară din lume, lă- 
sînd în urmă vedetele tradiționale 
ale Olimpiadelor, reprezentind 
Franța, Anglia, S.U.A., Canada. A- 
ustria. Suedia.

E greu să găsești cuvinte pentru 
a aduce prinosul cuvenit ac. stuî 
excelent sportiv care este Ion Pan
țuru. La o vîrstă cînd alți ași ai 
pistei de gheață, ca Eugenio Monti 
de pildă, preferă să fie doar spec
tatori. sinăianul nostru atacă brav 
virajele, făcind să tremure pe ad
versarii săi puși la adăpost de a- 
paratura cea mai modernă. Vest- 
germanii. piloțj remarcabili, au fost 
totuși propulsați 
inovație tehnică, 
noi. de un aliaj 
a fost, de fapt,
al succesului lor. Cu titlu 
riozitate pot să vă relatez 
vingătorii au acceptat să vîndă ita
lienilor o singură pereche de ase
menea patine la apreciabila sumă 
de 1 200 dolari ! Un bob costă în
tre 1 2 000 de dolari,
totul...

pectiv — al reprezentantei Româ
niei în C.C.E.

Pentru a afla părerea care se 
conturează în tabăra campioanelor 
noastre am avut o scurtă convor
bire cu p.-of. CONSTANTIN PO
PESCU.

— Cum apreciați șansele echipei 
dv. în această fază a competiției ?

— Sorții sînt... t orți. Uneori ei 
se dovedesc a fi vitregi, alteori... 
ca acum. Sînt. fără îndoială, mul
țumit și apreciez că avem, în mod 
normal, prima șansă. Cunosc bine 
handbalul vest-german, potențialul 
său actual. Este posibil ca TSV 
Holstein Kiel să nu fie cea mai 
bună formație din această țară. 
Formula de campionat — meciuri 
eliminatorii în fazele superioare — 
permite, uneori, promovarea în 
fruntea plutonului a unor forma
ții logodite cu Fortuna... Dacă ar 
fi să fac o caracterizare a acestei 
formații, aș asemăna-o cu o echi
pă provincială de la noi, fără ve
dete, dar jmog°nă, ambițioasă, bă'

tăioasă. Pe terenul ci, nu cred că 
va fi prea ușor.

— Ce date veți propune partene-

făcut

(Continuare în pag. a 3-a)

La Botoșani, in condiții foarte buneREPUBLICANELE ' DE ATLETISM

de prețioasa 
aducind 

mai rapid, 
elementul

lor 
patine 
Acesta 
decisiv 
de cu
că in-

Turneul hocheiștilor din R.P. Chineză

GALAȚI, 5 (prin telefon). Cea 
de a doua partidă a selecționatei 
de hochei a R. P. Chineze, desfă
șurată pe patrulaterul de gheață 
din localitate și în care oaspeții 
au întîlnit o selecționată a grupei 
secunde a diviziei A, a corespuns 
așteptărilor, satisfăcînd pe deplin 
pe cei 3 000 de spectatori. Ambele 
formații s-au angajat chiar din 
primui minut într-o dispută dîrză, 
dar sportivă, în care au abundat 
combinațiile subtile, în mare vi
teză, cu faze spectaculoase la am
bele porți. După aspectul general 
al jocului, rezultatul de egalitate; 
2-2 (0-0, 1-1, 1-1), este echitabil. 
Punctele au fost înscrise de Cen 
Iun-min (2) pentru R. P. Chineză 
și de Mantea și Leonte pentru se
lecționata divizionară. Au arbitrat: 
C. Sgînca și M Presneanu. în conti
nuarea turneului lor oaspeții vor 
evolua marți și miercuri la Poiana 
Brașov.

Cu acest prilej, jucătorii de ho
chei din R. P. Chineză, care, după 
cum se știe, vor debuta în compe
tițiile internaționale, participînd la 
grupa C a campionatului mondial, 
vor întîlni tot o selecționată divi
zionară. Apoi, oaspeții vor evolua 
Ia sfîrșitul săptămînii viitoare în 
Capitală în compania reprezentati
vei tării noastre.

I
T. SIRIO COL — coresp.

Autorul unei mari surprize, tinărul schior din R.D. Germană, Ulrich. 
tVehling, care-și transformă titlul de . oampU n european (le juniori (com
binată nordică) in acela de campion olimpic.

Lăudabil s-au comportat și echi
pierii celui de al doilea bob româ
nesc. Panaitescu și Focșeneanu. In 
luptă directă cu primul echipaj al 
Japoniei (Esashiki-Abe), ei au reu
șit să se distanțeze în ultimele 
două manșe, cucerind și acea ..Cupă 
Mondială" a debutanților. La 25 
de ani. refăcut după un grav acci
dent, Dragoș Panaitescu se înscrie, 
de la prima sa participare olimpi
că, in rîndul așilor acestei discipline. 
Amindcuă boburile americanilor,

'Continuare în pag. a 4-a)

Aurel NEAGU

Trei medaliate olimpice, toate sub 20 de ani! De la stingă la dreapta: Susan Corrock (bronz), Marie-The- 
rese Nadig (aur) și Anne-Marie Proell (argint), premiatele probei de coborire.

/N „CUPA C.S.U. BRAȘOV",

Gh. VULPE SI MARIA SEBESTOVA
ÎNVINGĂTORI la slalom uriaș

V/

POIANA BRAȘOV, 5 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Pe pir- 
tiile Postăvarului au început între
cerile celei de a cincea ediții a 
„Cupei Universității Brașov".

In prima zi a avut loc slalomul 
uriaș, pe aproximativ 1.600 m, mar
cat cu 36 de porți de antrenorul Ion 
Cașa. Deschizătorul pîrtiei, maestrul 
sportului Gheorghe Bălan, (aplaudat 
pentru evoluția sa) a spus că trase
ul se prezintă foarte bine, iar schi
orii care iubesc viteza pot realiza 
Ferformanțe bune. Schloarele au
ost primele care au intrat în focul 

întrecerilor. Româncele Daniela
Munteanu, ludith TSmSri și Elena 
Neagoe au făcut tot ce le-a stat în 
puteri pentru a o depăși pe Maria 
Sebestova, dar cehoslovaca a făcut 
două coborîri fără greșeală, a de
monstrat că stăpînește bine tehni
ca ocolirilor la o viteză ridicată și 
a cîștigat la o diferență apreciabilă.

întrecerea băieților a avut mai 
mulți protagoniști. Manșa întîi a 
arătat un Vulpe hotărît, un ’Văidea-

Crețoi și Mun- 
apere prestigiul 

C.S.U. Brașov.
nu curajos, iar pe 
teanu ambițioși să 
schiului alpin de la ------- ---- , _ .
De altfel, ei s-au clasat chiar In a- 
ceastă ordine după prima coborire. 
Manșa a doua a avut același număr 
de porți. Antrenorul cehoslovac 
Wilhelm Podesva a amenajat un 
traseu liber, de viteză, In care spor
tivii nu au avut probleme decît de 
ia „S“-ul mic. Vulpe a coborlt la

fel de sigur și nu a lăsat nici o 
speranță adversarilor.

Clasamente: Fete: 1. Maria Se- 
bestova (Cehoslovacia) 2:41,2 ; 2. Iu- 
dith TSmSri (România) 2:44.7 ; 3.
Maria Cîmpeanu (România) 2:46,3 ■, 
băieți: 1, Gh. Vulpe (România)
2:24,3 j 2. C, Vaideanu (România) 
2:25,8 | 3. N. 'Crețoi (România) 2:26,1.

Paul IOVAN
———————— !

E. CERCEL Șl GH. DUCA - CAMPIONI DE JUNIORI LA BIATLON
SINAIA, 5 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). — SImbătâ s-au dis
putat, pe plrtille din Împrejurimile ca
banei Poiana Stînll, întrecerile campio
natului național de blatlon, juniori. Timpul a fost foarte frumos, iar organizarea 
excelentă. Rezultate tehnice : juniori 
mici (9 km + 2 trageri în poligon de la 
5o .m) : 1. E. Cercei (A.S.A. Brașov) 
35:25 (0 mln. pen.), 2. I. Tamaș (Bra- 
Șovia) 35:26 (0), 3. V. Apostu (S.B.C S.)

35:54 (0), 4 I. Păunescu (S.B.C.S.) 36:13 
(1), 5. C. Dlclanu (Brașovia) 37:48 (2), 6. I. Comanicl (Tractorul) 38:55 (2);
juniori mari (12 km + 3 trageri de la 
50 m) : 1. Gh. Duca (Tractorul) 47:14 (1:30 min. pen.), 2. șt. Urs (Tractorul) 
47:59 (3), 3. I. Catargiu (Tractorul) (1:30), - • -------- -----
(4) . 5.
(2:30) 6. D. Tamos (Steagul roșu) 50:40
(5) .

4. A. Mocanu (Steagul roșu)5. lonetec (Dinamo Brașov)
43:46 
49 :03 
49:06

Mihai BOTA

BOTOȘANI. 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Sala sporturilor cin nordicul oraș 
moldav și-a deschis azi larg porțile, 
pentru prima dată, atletismului. Și 
un masiv contingent de tineri atleți 
și atlete, din întreaga țară, au ono
rat evenimentul _  campionatele re-
nublicane ale juniorilor II — și sala, 
aptă să găzduiască în foarte bune condi- 
țiuni un asemenea concurs de amploare.

Debutul n-a constituit însă o sur- 
p * :ă numaj prin această prismă, ci 
și prin rezultatele finale ale probe
lor de sărituri băiețitoate au reve-, 
nit reprezentanților provinciei !' Ast
fel, la triplusalt, proaspătul record-

PREMIERĂ FĂRĂ APLAUZE
După primele întreceri ale campionatului

man Bedros Bedrosian 
Buc.) s-a clasat doar pe 
fiind întrecut de ieșeanul _____
Toderașcu (cu un bun rezultat, 14,03 
m) și constănțeanul Andrei Szemer- 
jai. Rezultatul cu care 
probei de prăjină, loan 
sp. Ploiești) a încheiat 
3,80 m — este departe 
probei (4,42 m) stabilit

A fost egalat cel mai 
de sală al băieților, 
5,9 s. Și nu o dată ci de trei, ori în 
cadrul seriilor. Autori : Silviu Iloștiu 
(S.S.A. Buc.), Gabriel Curuț (Rapid 
BUc.) și Valeriu Enăștescu (Lie. I. 
Slavici Arad). Seriile probi* de 
sprint la fete au fost dominate de 
Aurica Nedelea (S.S.A. Buc.) și Doi
na Sereșan (Șc. sp. Cărei) care au 
încheiat cei 50 m în 6,7 s.

Iată primii șase clasați în probele 
de sărituri : triplusalt: 1. L. Tnderas- 
cu (C.S.M. Iași) 
merjai (Șc. sp.

(Viitorul 
locul 3, 

Lucian

înxt.ngătorul 
Dumitru (Șc. 
concursul — 
de recordul 
anul trecut, 
veci * record 

cel de 50 m :

municipal de atletism
Sala de atletism din cadrul 

plexului sportiv „23 August" 
Capitală și-a deschis ieri porțile 
tru prima oară în acest sezon, 
duind întrecerile campionatului 
nicipal. Amînat cu o săptămînă toc
mai pentru ca atleții să poată be
neficia de condiții optime, concursul 
celor mai buni performeri din Bucu
rești (ne referim doar la cei ce 
au onorat cu prezența această primă 
confruntare) a fost departe de ceea 
ce așteptau toți cei din jurul pistei 
cauciucate (spectatori sau tehnicieni), 
care considerau aceste întreceri ca 
o veritabilă avanpremieră a „națio
nalelor", ce vor avea loc exact 
peste o săptămînă.

Mai multe absențe ale unor veri
tabili performeri, numeroasele negli
jențe de ordin organizatoric (asupra 
acestora vom reveni pe larg în- 
tr-unul din numerele noastre viitoa
re) au lipsit prima parte a mitingu
lui (probele din ziua a doua vor 
avea loc astăzi, de la ora 9) de cu
loarea și atmosfera specifică acestui 
gen de spectacol sportiv, foarte mult 
gustat nu numai de iubitorii atletis
mului.

în aceste condiții nu ne-a fost 
prea greu să selectăm cîteva rezul
tate din noianul unor cifre cu totul 
anodine. Sprinterii ne-au reținut din 
serii atenția cu cronometre de 6,8 
(la numai o 
țării), dar în 
T. Mitrofan și 
sați pe primele 
decît să repete 
Pentru primele 
cest an, cei 4.90 m realizați de Dinu 
Piștalu la prăjină par mulțumitori, 
ca de altfel și rezultatul obținut de 
N. Ligor (4,80 m). în lipsa unor ad
versare de valoare, care s-o stimu
leze, Elena Mirza a „mers" 8,5 in 
^W'AX'^VX\\\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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com- 
din 

pen- 
găz- 
mu-

zecime de recordul 
finală, T. Petrescu, 
Gh. Zamfirescu, cla- 
locuri, nu au reușit 
performanța inițială, 
sale sărituri din a-

A.

g

14,03 in, 2. A. Sze- 
w*-. Constanța) 13,66 m,

3. B. Bedrosian (\ litoral Buc.) 13,61
1. Dumitru (Șc. sp.
2. K. Titteș (Lie. 2

seriile probei de 60 m g, dar 
mai 8,8 în finală. în sfîrșit, la 
cînd închidem ediția, concursul 
ritorilor la înălțime este' în curs 
de desfășurare, Csaba Dosa și loan 
Șerban și aîți cîțlva tineri ajungind 
la 2,00 m. Citiți în numărul de mîine 
rezultatele complete ale competiției 
(a.v).

nu- 
ora 
să-

m ; prăjină : 1.
Ploiești) 3,80 m, . __ T ___
Brașov) 3,50 m, 3—4.' O. Toth (Șc. 
sp. Oradea) și C. Miclăuș (C.F.R. Ti
mișoara) 3,30 m ; înălțime băieți : 
1. C. Antal (Șc. sp. Oradea) 1,94 m, 
2—3. M. Zare (S.S.A. Buc.) și D. O- 
prea (C.S. Brăila), 1,94 m. întrecerile 

încheie duminică.

Paul SLAVESCU

Imagine de la finișul sprinterilor în cursa de 60 m„ cea mai disputată 
finală a zilei. Foto: V. BAGEAC

wSAPTAMINA SPORTIVĂ INTERNĂ

Sapporo, oraș, de basm, cu 
personaje coborîte din lu
mea lui Andersen, cu torța 

aceea imensă ce arde la Mako- 
manai — amintindu-ne că sîntem 
oameni și că dispunem de un 
mijloc (înțelegerea} ce ne poate 
aduce fericirea (pacea), Sapporo, 
oraș de vis, cu miriade de cri
stale cărora soarele le dăruiește 
strălucire, cu schiori coborind ca 
săgețile pe pîrtii, cu boburi stră- 
bătînd labirinturi albe, cu prințese 
dansînd grațios pe luciul gheții, 
Sapporo este, în aceste zile, cen
trul lumii sportive. Și, dincolo de 
demonstrațiile d-lui Avery , Brun
dage, Olimpiada niponă înseam
nă o mare victorie : acolo, a- 
proape de Hiroșima celpr mai 
triste amintiri din istoria omenirii, 
flacăra olimpică se aprinde pen
tru a doua oară — ca o confir
mare a vrerii noastre —, iar ti
neretul sportiv își afirmă, din nou, 
o lăuntrică și nobilă dorință — 
izbînda prieteniei I

De la Sapporo, prin toate mij
loacele lumii moderne — televi
ziune, radio, telefon, telex, tele- 
foto— ne parvin știri și imagini 
care, mai mult decît să ne astîm-

pere, ne ațîță curiozitatea, ne 
stimulează fantezia. Ai noștri, 
tricolorii, sînt acolo. Admirînâu-i 
pe ceilalți, îi dorim și pe ai 
noștri pe podium și poate îi vom 
vedea. Le-o dorim. Ne-o dorim.

Evenimentului cel mai important 
al lumii sportive îi închinăm, așa
dar, primul nostru gînd.

DOBRIN — PE SCENA „NAȚIO
NALULUI" PITEȘTEAN...

Oricît de puțin ai iubi fotbalul, 
„oricît de vinovat" l-ai socoti pen
tru expulzarea celorlalte sporturi 
pe partea umbrită a... lunii, nu 
poți să nu-l admiri cînd vezi, 
acum pe vremea viscolelor, for
fota din jurul lui. Afișele cu excursii 
la Budapesta sînt mai nume
roase decît cele care anunță nu 
știu care almanah sau noi cursuri 
de judo, spectatorii meciurilor de 
antrenament întrec cu mult numă
rul celor ce vin la meciurile ofi
ciale de hochei. Am intrat, încă 
de pe acum, în viitoarea meciu
lui cu Ungaria. Miercuri au apă
rut pe scenă — pentru prima 
oară în acest an — Angelo și

băieții lui, iar astăzi — în îm
părăția prunilor și a acelei licori 
ga!'oe,'-verzui — tricolorii vor 
juca în compania echipei lui 
Dobriu Vă imaginați ce-o să 
fie!... La el acasă, pe scena 
„naționalului" piteștean, marele 
actor va aprinde din nou inimile 
celor ce l-au transformat în idol. 
Și-așa vom merge, din emoții în 
emoții, pînă cînd liliacul va în
flori și ne vom duce la Buda
pesta cu mic cu mare pentru a 
purta, naționala în semifinalele 
campionatului european. O me
rită I

ATLETISMUL A INTRAT IN CASA

In sfîrșit, atletismul a intrat în 
casă I Ieri, sala de la „23 August'' 
a găzduit o dublă premieră s pri
mul concurs al anului, primul pe 
noul covor de cauciuc cu calități 
asemănătoare rekortanului și tar
tanului. Totul se precipită pentru 
că mai este atît de puțin pînă

Hristache NAUM

(Continuare în pag. u 3 a)
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MAREA BĂTĂLIE
MICILOR SCHIORIA

15 km de Bran, pe

spus că acestea 
marea lor majo- 
cînd de alta din- 
la cari să nu fie 
rind — dea ca

ia la întrecere, 
puțin

XX A A

Există, la vreo 
dreapta și pe stingă șoselei, două 
sate : Șirnea și Fundata. Sau Fun
data și Șirnea. Am preferat repe
tiția denumirilor, căci, n-aș dori, cu 
nici un preț, ca primatul enumerării 
uneia dintre local’tățl s-o„. defavori
zeze 
Intre 
tă 0 
care

pe cealaltă. De ce ? Pentru că 
copiii celor două sate se poar- 
aprigă și permanentă bătălie, 

are loc pe schiuri. Nu există
concurs (și trebuie 
sînt organizate, tn 
ritate, cind de una, 
tre cele două școli) 
invitați în primul
oaspeți de onoare — „eternii” rii 
vecini. Se încinge atunci o luptă 
prigă, gata să se 
dorință de victorie, cel
Olimpiada albă. De-a lungul kilome
trilor de cursă — căci schiul fond 
este specialitatea copiilor din aceste 
locuri — privirile nu scapă de sub 
control tn primul rind, pe adversarii 
din comuna vecină. Șl nu există 
bucurie mai deplină dedt cea prile
juită de o victorie directă și nici a- 
mărăclune mal grea, dedt atund 
cind, zecimile de secundă de la ca
pătul întrecerii sînt mai multe dedt 
cele ale adversarului. Pînă și cer 
de-o șchioapă, dintr-a tntîia, știu ce 
înseamnă lupta „celor mari*, de-a 
cincca sau de-a șasea : Intră ți eh 
fără rezerve. în lupta pentru supre
mația echipei lor. Astfel că, arareori, 
la victoriile, împărțite aproape mate
matic la doi, să se mai 
scrie vreun reprezentant 
școl', din alt sat Nimic 
împiedica, însă, pe copiii 
și Fundata să fie, dnd nu au schi, 
urile 
tont 
venți 
lerie 
dacă 
ră cu mult sub zero grade.

. i „ . . ____

Normal deci, ca talentațiî șl ..bă- 
tăioșii" puști, pentru cate mersul pe 
schiuri înseamnă de pe acum marea 
pasiune a. vieții lor, să intre cît se 
poate de repede în vederile celor 
care se ocupă de creșterea .schim
bului de inline* al schiului fond. 
Concursurile ia nivel de școli, de 
care amnteam mai sus. sînt tot ati- 
tea prilejuri de depistare și selec
ționare a elementelor talentate. Au 
fost înființate centre de schi în cele 
două localități, iar culorile Școl 
sportive Brașovîa sau a altor eh 
buri sînt apărate cu cinste de mul 
dintre elevii șirnăien: ori fundățeni. 
O mîndrie în plus pentru profesorii 
celor două școli, printre care. Nîco- 
iae Frunteș din Șirnea si frații Ol- 
teanu din Fundata pot fi situați la 

aceste 
ca să dăm numai 

os'j. compo- 
de biatlon și 
balcani râ de 
copiii de azi 
și xnaî a&as. 

succesele? Cu siguranță, multi. S 
dacă, deocamdată, procentul cam
pionilor plecați din Fundata esie mai 
mare, replica celor din Șimea nu se 
va lăsa, mult timp, așteptată.

Radu TIMOFTE

loc de frunte. Și tot din 
locuri au apăru 
două exemple. Ion Țep 
nent al lotului național 
Elena Bașa, campioana 
anul trecut. Ciți dintre 
le vor urma drumurile 

fie ? Cu siguranță- 
deocamdată,

La concursurile la care parti
cipă elevii din Sirnea și Fundata, 
de-a lungul traseelor se înșiră nu
meroși săteni. Este încă un semn 
al prețuirii de care se bucură, aici, 
schiul.

poată... In
al altei 
nu-i poate 
din Șirnea

In picioare, cei mai buni prie- 
La fel ca și părinții lor, fer- 
susținători și adversari...
pe marg'nea traseelor, 
mercurul termometrelor

de ga-
chiar 

eoboa-

HIBERNALE
• Are și gheața febra eii febra 

concursurilor.
• Pilotarea unul bob cere foarte 

mult singe rece. De aceea se prac
tică iarna.

Natura a plasat aripile la par- 
superioară a corpului. Omul și 
pus la picioare și le-a numit

tea 
le-a 
„schiuri".

• Dansul pe gheață salvează de 
multe ori aparențele. Dacă parte
nerii nu știu să danseze, au scuza 
că sînt ocupați cu patinatul, iar 
dacă nu știu să patineze, au scuza 
că dansează.

• Slalomul reproduce, la scară 
redusă, evitarea obstacolelor pe par
cursul vieții. Nu este viața cel mai 
uriaș slalom ?

• După regulament, hocheiul are 
trei reprize. Oare reluările jocului 
după întreruperi nu sînt tot re
prize ?

• Un instantaneu luat în timpul 
unui meci de hochei sugerează ta
bloul unor cosmonauți care recol
tează rocă selenară.

11.700.000 de mărci poștale „Sapporo**
Poșta română a pus tn circula

ție o serie specială de mărci, al
cătuită din 6 valori, dedicată Jocu
rilor Olimpice de iarnă care au 
început In orașul japonez Sapporo. 
Toate cele 6 valori' ale noii serii 
au un fond albastru, pe care este 
desenată partea centrală din
emblema jocurilor — un mare
fulg- de zăpadă stilizat — înfăți- 
șînd în primul plan i o patinatoa
re artistică executînd o piruetă 
(valoarea de 10 bani); un hocheist 
urmărind pucul cu crosa (20 b.); 
un biatlonist 
b); 4 boberi 
capota căruia 
nia" — lulnd 
schior coborlnd în viteză (1,75 lei), 
iar valoarea de 3 lei înfățișează 
emblema întreagă a Jocurilor de 
la Sapporo, formată din trei pă
trate egale, așezate verticalr cel

schiind înarmat (40
Intr-un bob — pe 
este înscris „Româ- 
un viraj (55 b); un

de sus avînd drapelul 
(soarele roșu pe fond 
mijloc desenul . stilizat 
mare fulg de zăpadă cu 
iar In partea de jos cele 
olimpice, cu textul „SAPPORO ’72",
— toate mărcile avînd 
„POȘTA ROMANA".

Primele 5 valori au 
oane bucăți tiraj, 
400 000 de bucăți, Iar
— Infățișînd flacăra olimpică pro
filată pe un mare fulg de zăpadă 
stilizat — are cel mai mic tiraj, 
de numai 300.000 bucăți. Seria este 
întregită cu plicuri „Prima zi a 
emisiunii", obliterate cu o ștampi
lă specială, purtind data respecti
vă, mărcile — în dimensiunile de 
33/43 mm Iar colița avînd 78/90 
(desenul fiind de numai 38/50 mm)
— sînt tipărite după machetele 
graficianului Eugen Palade.

AGENDĂ
• REÎNTORS la marea sa dragoste tu

ristică, Ing. Emilian Iliescu, a dăruit a- 
matorllor de drumeții montane un nou 
ghid al Retezatului „acest ocean vinzolit 
de năprasnice uragane, ale cărui uriașe 
valuri au fost împietrite pe veci". In 
aproximativ 100 de pagini, autorul ne 
oferă o prezentare generală a spectacu
losului masiv (geologie, geografie, floră, 
ocrotirea naturii). Iar. tn continuare, 10 
trasee care ne introduc în Retezat pe 
la cabana Clmpu Iul Neag șl sugerîndu-ne 
să-l părăsim pe la Gura Zlata. Ghidul 
este completat cu trei anexe (Căi de 
pătrundere In Retezat : marcaje In acest 
masiv ; cabane și adăposturi), cărora 11 
se maj adaugă un glosar de termeni 
turistici, o serie de planșe cu fotografii 
șl. firește, o hartă mare a masivului (pe 
lingă schițele traseelor prezentate).

Prin organizarea materialului, prin re
marcabila putere de
„Popas in Retezat" ar putea 
modei unei colecții Întregi 
munților noștri.
• „ASOCIAȚIA ziariștilor șl

lor de turism* a ținut, săptămtna tre
cută, o ședință in cadrul căreia a dis-

descriere, ghidul 
sluji de 
dedicată

scriitori-

ARTISTUL FOTOGRAF Șl SPORTUL

Ion Mihăică face parte, neîndoios, 
din tagma artiștilor fotografi. Ori- 
cită silință ne-am da noi. ziariștii, 
de a-l revendica mai pe lingă noi, 
tovarăș de reportaje și deplasări pe 
teren, este evident că Ion Mihăică 
rămine mai curînd un creator de 
imagini fotografice decit un foto
reporter cu exclusiv fulgurante in
tervenții pe exponometru. Genul 
lui nu e: „clips — ți gata!* (gen 
care de altfel nu exclude reușita 
estetică), ci mai de grabă medita
ția, In căutarea subiectului fotoge
nic, vînătoarea de frumos în toate 
manierele, ba 
luptatea de „a

Stăruința lui 
etala creațiile
nalg sau colective (care i-au adus 
meritate elogii), precum și în a-și 
însuma lucrările valoroase in volu
me tipărite, trădează sensibilitate

artistică, nevoia de a comunica ți 
dincolo de perimetrul profesiunii.

Gind urile acestea ne-au fost su
gerate de proaspăt apărutul volume

ION MIHAICA: Față în față 
cu sportul. Editura Stadion. 1971; 
lei 17,50.

Este im a', bum cu o selecție de 
peste o rută de fotografii repre
zentative pcr.tm truda neobosită ji 
certele calități ale ftotuși') colegului 
nostru. De la tabloul simbolic (cum 
ar fi ^Simfonia fantastică" sau 
„Vezi, rinduneleie se duc_“. cu me
rituoase valențe propagandistice pen
tru sport tn general), pînă la por. 
tretul sugestiv în detalii (cum ar 
fi .JUducanu" sau fia Monoliu"), 
autorul nu se sfiește să atace toate 
genurile, cu o fire veșnic cerre- 
tătoare ca*e-l poate duce la adevă
rate reușite (ctrm sint compozițiile 
ușor ironice: „Critică... si autocri-

,Goool!*. pre- 
confraventii 

construcției fotogra
fe fond negru" sau

tică", „Citrice* sau 
cum și la pasagere 
față de regula 
fice (cum ar fi 
„Arlechin").

Dacă pictorii 
operele lor sînt numite _ 
fice", credem că artiștii foto-imaai- 
r.ii au toate motivele să fie bucu
roși cind lucrările le sînt conside
rate „picturale"! Este, fără îndoială, 
cazul Iui Ion Mihăică, piesele sale 
„Omagiu lui Degas" (nici nu se pu
tea titlu mai nimerit?), „Othelo" 
sau „Nisipuri mișcătoare* (prin
tre altele), purtind virtuți estetice 
incontestabile.

se simt jigniți cind 
.fotoara-

Una din problemele dificile pen
tru țările care organizează Jocuri ie 
Olimpice este aceea a utllizâiv ul
terioare a diferitelor construcții și 
amenajări, astfel Incît să poată fi 
recuperate investițiile făcute, care, 
se știe, sînt destul de mari. De unde 
acum cîtva timp, satul olimpic era 
un fel de tabără alcătuită din ba- 
racamente demontabile, astăzi se 
construiesc adevărate cartiere :e 
vile, cu totk confortul modern. Ast
tel, satul olimpic de la Milnchen cu
prinde un bulevard, un parc, piețe 
poduri șl 22 de străzi complet ame
najate, plus altele în curs de fini
sare. Conform unei hotărîrl a pri
măriei, toate acestea vor primi nu
mele unor sportivi celebri sau ale 
unor personalități care s-au distins 
în activitatea olimpică. De pildă, 
bulevardul se va numi Plerre de 
Coubertin. Primarul orașului, Georg 
Brauchle, va lua partea leului, par
cul noului cartier urmînd să poarte 
numele său, pentru meritul de a fi 
pus și susținut candidatura orașului. 
Una din străzi a primit numele Uuis 
Spiridon, cîștigătorul maratonului la 
prima ediție a Jocurilor Olimpice 
moderne din 1896. Alte străzi se vor 
numi Nedo Nadi, Kusoczinski. Ru
dolf Harbig și Lilian Board. Au mai 
fost făcute propuneri pentru a se 
da străzilor numele altor foste glorii 
ale J.O. î Nurmi, Owens, Weissmul
ler etc.

japonez 
alb), la 
al unui 
6 colțuri, 
5 cercuri

legenda

POSTA
*** *1

cite 2 mill- 
ultima de 
colița seriei

(te Wv&fcU

TURISTICA
cutat planul de apariții al editurii de 
specialitate „Pontica". Discuțiile, prece
date de o scurtă prezentare a obiective
lor editurii, făcută de directorul aces
teia, scriitorul Pop Simion, s-au purtat 
nu numai asupra titlurilor prevăzute a 
vedea lumina tiparului în 1972, cl șl 
asupra perspectivelor mal depărtate ale 
editurii Ministerului Turismului.

a NUCLEUL de Iubitori al turismului 
care au organizat în Capitală, Turing- 
Clubul de pe lingă Casa de cultură a 
sectorului 4, îșf continuă meritoria acti
vitate. Joi seara, I. Hozoc a făcut o in
teresantă prezentare, însoțită de proiecții 
de diapozitive a zonei turistice „Țara 
Bîrsei".

COMPENSAȚIE
PE PLAN LOCAL

cum se 
au fost

I

PROFESORUL COOPER 
DESPRE COSMONAUȚI 

SI FOTBALIȘTI
\

După 
rile nu 
în programul probelor de pa- ♦ 
tinaj artistic al Olimpiadelor 
albe. Decepția proaspeților 
campioni europeni, frații 
Buck (R. F. G.), a fost însă 
de scurtă durată.- Compatri- 
oții lor s-au grăbit să le ofere 
o compensație pe plan 
dîndu-le posibilitatea 
lua parte la Jocurile 
pice de vară, de 
chen.

Desigur însă, că 
patina. Angelica
parte din corpul de „hostess", 
iar fratele său va deveni, pe 
durata evenimentului, unul 
din tehnicienii corpului de 
electroniști.

știe, dansu- 
încă incluse

la

nu 
va

local, 
de a 
Olim- 
Mtin-

vor... 
face

I

Deși In lumea fotbalului, testele 
Cooper (mijloc de oglindire a formei fizice) au devenit familiare pretutindeni, 
personalitatea autorului lor este mai pu
țin cunoscută, tn fapt, prof. dr. cooper 
face parte din corpul N.A.S.A. și este 
responsabil pentru condiția fizică a cos- 
monauților aflați la centrul de antrena
ment de la Houston. Toți eroii aventu
rilor selenare au trecut sub observația 
sa șl nu puțini au fost acel cărora li s-a barat drumul spre spațiul cosmic, pen
tru lipsa unul procent In complicatele 
calcule ale doctorului.Cum s-a ajuns la apucarea metodelor de antrenament spațial In programul 
rezervat condiției fizice a fotbaliștilor ? 
Răspunde dr. Cooper :

— îmi plac foarte mult sporturile Și 
printre ele și fotbalul. Nu m-am gîndlt 
însă că metodele pe care le-am Imagi
nat pentru testarea formei fizice a cos- 
monauților, s-ar putea răspîndi în lumea 
fotbaliștilor, deși ele sînt foarte indicate 
și acolo. M-am trezit asttel în centrul 
unei mari publicități, pe care munca mea discretă de la Houston nu mi-ar 
fi asigurat-o niciodată. îmi face desigur 
plăcere.

S-a ajuns aici printr-o întâmplare. Un 
simpatic antrenor brazilian, Carlos Al
berto Perreira. responsabil eu pregătirea 
fizică a echipei reprezentative a țării 
sale, a venit într-o zi la mine. A răinaS trei săptămini șl, o dată ajuns acasă, 
s-a apucat să-și muștruluiască jucătorii 
după metodele aplicate corpului de cosmonauți americani — cel puțin în ceea 
ce privește controlul la efort. Experiența 
braziliană a reușit, fiind încununată de 
ultimul campionat mondial.

• •

Scrie tn denumirea 
Așaaa i Zi-i 
frumos, cu 
DARE DE 

subliniază

Așaaaa : 
stingă sus 
asociației... 
la mijloc, 
majuscule, 
SEAMA și 
cu două... Așa ! Și să-i 
zicem... In perioada la 
care se referă darea de seamă, asociația 
noastră sportivă a obținut succese de seamă... 
Nu merge ! Dare de 
seamă, succese de sea
mă... Șterge mai bine 
și zi-i succese impor
tante... Hm ! Dracu’ 
știe ! 7 Ce fel de impor
tante. dacă, de fapt, în 
ultimul trimestru... Și 
aveam și sarcina aia cu 
patinoarele naturale... 
Nu. tovarășă, nu scrie 
asta ! Mă gindeam eu... Da. ce ziceam 7 Adică, 
ce mă gindeam 1 ‘
cu patinoarele... 
Știu și tovarășii că 
na asta nici nu a chiar așa de iarnă. 
d? zăpadă n-a fost de 
Anul Nou 1 Și cu fri
gul 7... Așa și așa ! Și 
pe urmă, dacă nu e 
înghețat bocnă, se rupe 
gheața și dăm de bu- 

cu copiiL..

Da. 
Da’ 
iar- 
fost11c

REZOLVAT!
dacă e înghețat ca lumea, -w„_.
stai r    ---- ,
apă să organizezi păți; 
naj de masă ? Darn-a fost înghețat. Adi-* * vreo

și-am 
de-am

nu e păcat să
pe un ocheț de

a fost in 
duminici, 

la copcă
că... 
două 
tras  —. — înnebunit știuclle... Ma- 
mă-matnă. mi-a Înghi
țit una trei virteje, cu 
ancore cu tot. dar tot 
am tras-o de mustăți 
pe... plajă. Piesă rară... 
Peste două jum’ate... 
Tărcate ca tigrii, ori ca ieoparzii, nu altceva la
șă moară Nicu de la 
ADAS și Vasile de la Loto-Pronosport... Păi 
ce, alea ale lor erau 
știuci 7 Niște firi afumați, pe lingă ale mele...

Scrie, tovarășă ! Că 
uite, avem intr-adevăr 
realizări importante... 
Informăm adunarea ge
nerală a vinătorilor șf 
pescarilor sportivi că 
membrii 'Cum 7 Tiii ! 
norocul să te 
și dumneata 
Eram la darea de sea
mă a asociației sportl-

c-amve... Na, 
Încurcat-o !..

Păi la... patinaj de 
masă știu eu ciți or fi 
fost ? Ia stai nițel, să 
dau eu ini 
ăia dinspre 
de baltă... 
Bună idee ! 
pe Tudorică 
raua turn... 
zică... 2... Aio 1 Tudorică 7 
Trandafir, 
asociației, frate, ia ridică-te tu cu 
gîtiil ăla de girată și aruncă-ți un ochi spre 
poștoloacă... Vezi tu 
ceva copii eu patin ie 
pe gheată 7 Cum 7 Da 7 
Ciți sînt, Tudorică 7 
Vreo 10 7 Bun ! Mersi ! Să trăiești 1

Scrie, r---- " " ’ *~organizat populare de patinaj la 
care iau parte 
peste 10... ăăă, știi ce 7 Mai bagă-i un zero, <-â 
n-o fi foc ! Deci... zilnic peste 100 de parti
cipant!... care... 
grija asociației...

p. eonf. 
Mircea COSTEA

telefon la 
ochiul ăla 
Ah, da ! 
Să-1 sun din maca- 
Vrea să 5... așa...
“ “ Aici 

președintele 
Tudorică,

tovarășă ! Am concursuri
zilnic

— tn ce constă, propriu-zis. testul 
Cooper ?

— Sînt mai multe asemenea teste, mal 
ales in ce privește antrenamentul co«- 
monauților. Ele necesilă aparatură spe
cială și multe alte complicații. Vom alege pentru fotbaliști cea mal simplă 
și mal răspîndită probă. Jucătorul iese 
pe pista de alergări. Are la dispoziție numai 12 minute. Dacă In acest interval 
de timp a alergat 2 400 m, pregătirea Iul 
fizică e slabă, la 2600 m i se poate a- corda suficient, Iar cu 2 800 m II puiem 
socoti cu o pregătire mijlocie. Intre 2 800 
și 3 000 m avem de-a face cu un jucător bine pregătit, iar de la 3 000 m în sus. cu un excelent atlet. Calificativele pli
vesc jucătorii de cîmp, căci ^-tarilor 
care acoperă 2 700 — 2 800 m putem 
acorda „foarte bine".— Cit timp își păstrează valabilitatea 
Indicii testului ?— Aceasta depinde de antrenor. Sint 
de părere că jucătorii trebuie testați, 
cel puțin o dată pe lună. Aceasta chiar 
în condiții de supraefort. cind echipa 
joacă de două ori pe săptămînă. E necesar ca echipa însărcinată cu controlul, 
medical al jucătorilor să atbă o imagine 
clară a stării sanitare a acestora șl să 
intre în alertă atunci cind. fără motiv 
obiectiv, performanța scade.

Testul are avantajul de a fi pe placul jucătorilor, care se supun cu plăcere 
probei.Mat sînt și alte teste privind fuga pe 
50 m, exerciții de haltere, mingea me
dicinală. Nu Insist. E Important ca antrenorii să știe cind să amplifice efor
tul șl cind să-l diminueze, spre a avea 
o imagine clară, obținută prin control, 
a posibilităților fizice ale tinerilor fotbaliști. E bine ca rezultatele să fie imj- 
blicate, aceasta ducînd la emulație șl ia 
o mal strictă auto-supraveghere și obset- vare a regulilor vieții sportive.

— Poate un jucător, bine dotat, tehme 
și tactic, să se dispenseze de condiție fizică?

— Jucătorii brazilieni au crezut clndva 
acest lucru, dar au fost primii care și-au dat seama de greșeală. Carlos Fer
reira a fost cel dinții care a aplicat 
testul Coopef și exemplul s-a răspindit, 
venind de la cei mai buni".

ADEVĂRURI
Fotbalul este sportul rege, 

letica (grea și ușoară) este 
sporturilor.

iar at- 
regina

★
Gimnastica artistică reînvie 

formă dinamică 
tuarâ a operelor lui Phidias.

♦
Olimpiadele moderne ne dau — 

în epoca electronicii și a cosmonau
ticii — îndemnul spre marele echi
libru pe care emul îl realizează, in- 
tegrîndu-se in simnlilatea Naturii.

★
Tn procesul de pregătire — în a- 

faro aparatelor ajutătoare —- spor
tivul are nevoie și de pasiune, de 
încredere în forțele proprii, de op
timism.

— sub
perfecțiunea sta-

Victor BANCIULESCU D. MORARU-SLIVNA
am spune chiar vo- 
face" fotografii.
Ion Mihăică tn a-și 
in expoziții perso-

filialei....Batil-te 
bată ! Ai 
dreptate.

adversarului ar reprezenta cea mal bună 
soluție. Eu, în orice caz, n-aș avea cu
rajul s-o recomand l Ion CUPEN

mai mari 
mai umt- 
sau sufăr

tăcut brusr, 
parei puțin 
de mult. F.a

ști in materie de ping- 
perfecțiunea intruchi-

cochetă?
mă fardez, olanda nu

Barbu Alexandru EMAND1

MARIN ALBU. GIURGIU - La ora 
actuală, reprezentanții S.U.A. nu mai dețin declt dcuă titluri de campioni 
mondiali, in boxul profesionist. și a- 
nume la categoriile mari, lată, de altfel numele celor 10 campioni : muscă :

Erbito Săli arria (Filipine) cocoș : Ruben 
Olivares (Mexic), pană : Kuriiaki Shi- bata (Japonia), semiușoară : Alfredo 
Marcano (Venezuela), ușoară : Ken Bu
chanan (Scoția), semimijlocie: Nicolino 
Loche (Argentina), mijlocie mică : Jose 
Napoles (Mexic), mijlocie : Carlos Mon
zon (Argentina), semigrea : Bob Foster 
(S.U.A.). grea : Joe Frazier (S.U.A.).VASILE MIRCEA, POIANA IALOMI- 
ȚEI. In scrisoarea dv. afirmați — „in mod precis- — că România, Iugoslavia, 
R.F.G. și Italia se vor califica in semi
finalele Campionatului european la fotbal Ne comunicați și rezultatul semifi
nalelor — România va întrece Iugosla
via. iar R.F.G. va avea cîștig de cauză In țața Italiei — și lăsațl fără pronostic, 
tocmai finala : România — R.F. a Ger
maniei ’ Zău. nu ne ...flerbeți. Spune- țl-ne măcar, care va fi rezultatul primei 
reprize ?ION OALA, ARAD. Cele trei meciuri 
dintre Liverpool șl Petrolul, disputate 
acum cîțiva ani, in cadrul Cupei campionilor europeni, s-au încheiat cu următoarele rezultate : 2—0, la Liverpool, 
1-3. la Ploiești (pe atunci, sistemul de departajare, la scor general egal, prin dublarea golurilor înscrise în deplasare, 
nu se introdusese și în C.C.E.) și 2—0 
la Bruxelles.NICOLAE MOȚ, OLTENIȚA. Mlrcea 
Lucescu este absolvent al Facultății de 
Comerț Exterior,

ALEXANDRU GEORGE VULPE BR A
ȘOV. „Foarte mulțf cititori, ma: ales 
iubitori ai fotbalului, vă iau drept arbi
tru, in disputele lor. Și dv.. după cum 
am Văzut, ați acceptat acest rol-. Da. 
In speranța că vo. deveni intr-o zi ar
bitru F.I.F-A. ! Veți pnmț răspuns prin 
scrisoare.ILIE COANDREȘ. URJCANT. Ați chel
tuit, in zadar, toată energia, Incerclnd 
să-1 lămuriți pe prietenul dv. că antrenorul secund al U.T.A.-ei. Ion Ionescu, 
este altă persoană dedt fostul atacant 
al Rapidului și al echipei naționale. Șl 
sperați ca eu să am mai multă putere 
de convingere ? Oricum, eu zic ca dv. 
Numai să fiu crezut...B. PANTAZI. BACAU. .Un atacant 
talentat trece in dribling pe lingă ulti
mul apărător După dv. (și după regulament). ce ar trebui să facă acesta din 
urmă : să recurgă la fault sau să-și fe
licite adversarul pentru frumoasa lai acțiune, mai ales că ambii sine compo- 
nenți ai echipei naționale 7". M-ați pus 
în încurcătură 1 Evident, faultul nu este 
un lucru prea onorabil. Dar nici nu 
cred, intr-o situație ca aceea pe care 
ați descris-o dv., că felicitările adresate

JONNY. BUCUREȘTI. „vi felicit pen
tru «baeeația cu care răspundeți la 
scrisori După părerea mea. munca pe 
care o depuneți, nn esie de loc a soar a”, 
Asta Ii spuneam șj eu redactorului șef. 
Dar tot n-a vrut si-mi mărească sala
riul ! Să vă răspund, acum, la Întrebări: 
1. Patinatoarei Sonja Morgenstern ii pu
teri scrie pe adresa : clubul Dynamo. 
Kari Marxstadt, KD Ger-r.anâ. 2. -Pe 
ee considerente, fotbalistul Neagu este

chemat mereu la Iot 2“ Să vă spun 
drept: nu știu. Dar cită vreme nu joacă, 
nu e nici un pericol 1I GHINESCU, BOTENI. Citeva urări 
adresate echipei F.C. Argeș, pentru retur :

Un boxer :
Vă doresc victorii multe. 
Fie ele chiar la... puncte
Un bibliotecar:
Vă fac și eu e urare : 
Să jucațl o... carte mare :
Un croitor :
Aș dori să cos de zor. 
Tricoul... campionilor ! ’

Croitorul dv. s-a hotărît cam tlrziu 
să se apuce de lucru. Mi se Pare că 
U.T.A. l-a și cusut I

G S„ BUCUREȘTI. „Vreau să practic 
șah' de performanță, dar nu știu cum 
să procedez". Dacă dorința este dublată 
și de forța de joc necesară, procedura 
este cit se poate de simplă. Adresați-vă, 
de pildă, clubului Constructorul. Sînt 
tare curios să văd dacă antrenorii 
de-acolo o să-ml mulțumească sau o să 
mă înjure că v-am trimis !

Ilustrații: N. CLAUDIU

Mana Alexandru nu mi se pare 
fi ceea ce se cheamă o vedetă. 

Ar avea drepturi certe la publici
tate, la ilustrații pe prima pagină, 
la „zgomot", intr-un cuvint. In fond, 
ea este o mare campioană. Palma
resul ei obținut cu paleta in mină 
lingă masa vopsită in verde este 
încărcat de valoare, de semnifica
ții. Ne vom mărgini să amintim 
că în panoplia ei cu trofee de a- 
casă și în vitrina tenisului de masă 
românesc stau titlurile de campioa
nă mondială la dublu fete (lingă 
Geta Pitică), campioană europeană 
absolută (simplu, dublu-mixt și du
blu fete), de nenumărate ori cam
pioană internațională în diverse 
concursuri de mare amploare. Este 
enorm, aproape imposibil de ega
lat- Femeia aceasta mărunțică, 
blondă, cu ochii ușor migdalați și 
verzi ca topazul, a strîns toate a- 
ceste onoruri, aproape pe nesim
țite și într-o tăcere nemeritată.

Stăteam față în față, într-o sală 
de antrenament, după ce Maria 
lucrase sub supravegherea Ellei 
Constantinescu, cu haltere ușoare yi 
sprintase de citeva ori de-a lungul 
sălii, iute, mărunt, îndesat, incit 
scrișnise podeaua sub atîta ambi
ție pusă în fiecare gest, Iși termi
nase antrenamentul, cu un zîmbet 
ușor ostenit și a acceptat „inter
viul" nostru fără explozia de mul
țumire așteptată

— Nu iubiți publicitatea? (nici nu 
mai știu dacă era prima întrebare 
„proiectată". Ea a țîșnit spontan, 
printr-o simvlă impresie de mo
ment).

— O, nu. Mă satisface doar sim
patia publicului in concurs, aplau
zele pentru o acțiune reușită, certi
tudinea că sînt cunoscută pe unde 
peregrinez cu concursurile noastre 
de tenis de masă. Pentru publicul

fidel, sportivul însuși este o gazetă 
vie. prin comportarea sa. Publicita
tea presei scrise și vorbite mă stin
gherește. O dată, un reporter de la 
radio a umblat o lună de zile cu 
magnetofonul după mine, fără să 
mă găsească. Am eschivat eficace 
ji s-a lăsat păgubaș Nu-mi place 
pur și simplu să vorbesc despre 
mine. (Cred că zimbeam, a ztmbit 
și ea, adăugind: „Dumneata m-ai 
prins și acum nu mai pot da îna
poi*).

— Maria Alexandru, încearcă to
tuși să te definești! După 20 de ani 
de activitate, publicul are nevoie 
de autoportretul acesta, deși dum
neata ai oroare mărturisită de a 
vorbi intempestiv la persoana fntîi.

— Fie. Notați atunci, că sînt or
golioasă și energică, mai mult prag
matică decit melancolică. Sint 
om interiorizat.

— Cum adică?
— Adică nu plina, cum fac toate 

fetele după victoriile cele 
și după infrîngerile cele 
litoare. Tac și mă bucur 
in sinea mea.

— Sinteți sociabilă ?
— Nu-mi place gălăgia. Soțul meu 

este mai comunicativ, la noi in 
casă vin prietenii lui pe care ti pre
țuiesc, pentru că sint oameni sta
tornici și dezinteresați

— Aveți preun „idol" tn tenisul 
de masă?

— Pe actuala campioană mondia
lă. chinezoaica Li Hui-cin, Știe tot 
ce se poate 
pong. Este 
pată.

— Sinteți
— Nu. Nu

e prietena mea cea mai bună, jur
nalele de modă nu le răsfoiesc cu 
înfiigurare. Mă imbrac așa cum îmi

place și mă simt bine, adică 
„sport".

— Ce vă place în mod deosebit, 
în afara mingii de celuloid?

— Muzica ușoară și automobilul, 
îl admir pe Humperdinck, îmi place 
mult și Andreescu. Am acasă o 
combină muzicală după ultimul cu
vint al tehnicii. Stau în fotoliu 
lingă soțul meu și ascultăm ore în 
șir benzi cu muzică minunată, r! 
reconfortant, e sublim după „țăcă- 
neala" din sală, după antrenament, 
după servici, după călătorit lungi, 
unde ești foarte puțin turist și 
foarte mult un truditor lingă masa 
de joc. Cu mașina este la fel. Vo
lanul și peisajul care fuge in urmă, 
mă deconectează.

— Aveți vreo prietenă în lotul 
național pe care-l dominați de a- 
tita amar de vreme ?

t— tn sporturile individuale, spor»

tivii nu pot fi prieteni intimi, pot 
fi doar buni camarazi. F.ste aceasta 
o lege nescrisă și cine susține con
trariul este un fariseu.

— Vă temeți de ceva foarte tare?
— De singurătate.
Maria Alexandru a 

parcă puțin speriată, 
mirată că vorbise atit
este de fapt, o taciturnă. Dară o 
priviți cu atenție, veți vedea că 
pentru ea vorbesc în primul 
ochii, ochii aceia migdalați ;i -erei 
ca topazul. Se unduiesc in ei și ho- 
tărîre și viața interh a~ă bogată. 
Cîteodată ei scapără de duritate, 
au altă dată un licăr de mare ome
nie. Este totuși greu aborda'i ă 
campioana mondială Maria Alexan
dru. Intre ea și lume, lasă mereu 
o perdea groasă de modestie.



I

La Liceul ,,Alexandru Papiu llarian“ din Tg. Mureș

COMITETUL U.T.C. ESTE PROMOTORUL
ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

Joc de verificare

al „tricolorilor**

I AZI, LA PITEȘTI:
LOTUL REPREZENTATIV

F. C. ARGEȘ
4

Așa cum am mai anunțat, lotul 
reprezentativ susține astăzi la Pi
tești un joc de verificare în com
pania divizionarei F. C. Argeș.

După toate probabilitățile, „trico
lorii" vor intra pe teren în urmă
toarea alcătuire : Adamache — Cre- 
țu, Lupeseu, Dinu, Deleanu, Dumi
tru, Radu Nunweiller, Lucescu, 
Dembrovschi, Dobrin, Iordănescu.

Pe parcurs vor mai fi utilizați și 
alți componenți ai totului.

Meciul începe la ora 15.

POVESTEA UNUI CUPEU (NEAGU - ENE) AȘTEPTAT
0 „Ne înțelegeam mai bine declt am fi crezut** # Producția cuplului nu e chiar 
atlt de rea: 15 (din cele 20) de goluri • Nici vorbă de joc... In doi • Rapid

nu-i de locul VIII
Rapid a terminat greu turul cam

pionatului. Suporterii (îndreptățit de 
altfel) erau dezamăgiți. Nu uitaseră 
nici povestea cu Tottenham. Și cum 
se întâmplă de fiecare dată tn ase
menea cazuri, trebuiau găsite expli
cații. Unii spuneau că apărarea este 
de vină („pentru că nu mai e Dan, 
și se vede“) ; alții, că extremele nu 
mai aleargă ca altădată și atacul e 
deficitar. Și poate fiecare, în felul 
lui, avea dreptate. N-au fost insă 
puțini cei care nu s-au sfiit să de
clare, într-un moment de supărare ■ 
„atacanții centrali n-au mers, n-au 
dat gol. Neagu și Daniel tne 
încă nu joacă cum ar trebui”.

Da, e o problemă. Neagu și Daniel 
Ene, două nume de care Giuleștiul 
Iși legase atîtea spranțe, doi jucă
tori care formaseră un cuplu nou, 
au terminat sezonul nu tocmai stră
lucit. Suporterii se gindeau că prin 
ei se va realiza un nou tandem de 
valoarea celui de acum cițiva ani. 
Ion Ionescu — Dumitriu II. Dacă 
nu ca spectacol, ca eficacitate. Așa
dar, o mie ți unul motive de 
speranțe. Neagu e un bun țuter, 
Ene, fin tehnician, Neagu — om de

go], aflat mereu 
adverse, Ene — 
chiar realizator. 1
Ia Bacău.

In vară, cînd echipele pregăteau 
noul campionat, in Giulești era nu
mai optimism. Oamenii vedeau pen
tru Rapid „cale liberă" spre fruntea 
clasamentului. Optimistul era ali
mentat de comportarea bună a lui 
Ene, abia venit, de randamentul Ra
pidului in meciurile de verificare. 
In partidele internaționale. 2-0 cu 
Altar Izmir, 3—1 cu Hapoel Bear 
Sheba. Apoi cîteva meciuri de cam
pionat bune si excelentele partide 
cu A.C. Napoli (2—0) și Legia la

i tn coasta apărării 
bun constructor șl 

Doar fusese golgeter
NEAGU i Vreau ii mă pregătesc 

foarte bine ți să redevin ceea ce 
am fost pină nu de mult. Dacă între
gul lot va lucra ca pînă acum, vom 
urca în primele patru locuri. Pozi
ția actuală (n.r. locul VIII) nu e 
pentru Rapid ! Cit privește contri
buția noastră, ți eu ți Daniel, ca 
doi buni prieteni ce slntem, ne-am 
propus ca împreună să ne aducem 
contribuția la succesele echipei. 
Ca atunci, la începutul turului, cina 
amindoi am fost chemați ți la lotul 
olimpic.

Am ascultat și părerea antrenoru
lui Bazil Marian in privința 
Neagu ți Ene. Iat-o :

Politehnica Galați așteaptă 
returul cu încredere

Am vizitat, acum cîteva zile, 
„cartierul general" al studenților 
gălățeni de la stadionul Portul 
roșu. Atmosferă de febrile pregă
tiri. Am fost plăcut surprinși de 
prezența la antrenamente a medi- 

.cului echipei Gh. Jorică (al cărui 
♦•aport este substanțial) și a secre

tarului clubului Șt. Bataragă. Alte
ori, rar se întâmpla acest fenomen...

— Sînteți mulțumit de evoluția 
echipei in turul campionatului ? 
— a fost pr.ma noastră întrebare 
adresată antrenorului Dragoș Co
jocarii.

— în cea mai mare măsură, da- 
Să nu o luați ca o lipsă de modes
tie. dar să știți că puteam, totuși, 
avea la sfîrșitul turului1 4 puncte 
mai mult. De ce nu le avem ? Și 
din cauza deselor accidentări, care 
m-au obligat să schimb mereu li
nia de atac de la 
și din insuficientă 
unele jocuri...

— Ce așteptați 
campionatului ?

— Deși sesiunea 
constituie un handicap, 
m-au înțeles și depun eforturi su
plimentare. La noi. învățătura și 
fotbalul sînt două cerințe care se 
împletesc armonios. în retur, am

NEAGU
Daniel

Recunoscut ți apreciat pentru complexa pregătire asigurată elevilor pe 
Orul învățăturii — în proporție de peste 
TS la au ta absolvenții reușesc să Pățească în institute țl facultăți — Liceul 
.Alexandru Papiu Derlan" din Tîrgu 
Mureș se afirmă constant țl in activi
tatea rportiză.

Există aâet o vtțrttabtiă tradiție în practicarea exercițiului fizic, tradiție 
oreată ou ani tn urmă de neobositul 
profesor de educație fizică Ștefan Surdu 
ți oontinuatâ acum de dascălii de sport mal tineri, in frunte cu Aparent severul 
Ion Ehedi, Mariana Bighlan. KCvy Ratz 
țl Gheorghe Bay Ultimul este tostul 
porter al echipei de fotbal A.S.A. Subli
nierea este necesară, lntrucît ea explică 
într-o bună măsură de ce sportul-rege tți are tn acest liceu mulți șl credincioși 
adepțl.

De bună seamă că valoarea profesio
nală ți pasiunea celor care inițiază, or
ganizează și supraveghează buna desfășurare a activității sportive atirnă 
greu tn balar.ța realizărilor obținute la 
Liceul .Alexandru Papiu Ilarian". Intervine. insă, ți altceva, un factor cu o 
mare pondere in cristalizarea multor 
succese. Este vorba de sprijinul acordat 
sportului de către comitetul U.T.C.Sigur, veți spune că este o obligație 
firească a organizației de tineret de a 
fi cît mal aproape de nevoile sportului, 
de a impulsiona activitatea de mișcare 
a elevilor. Sub egida U.T.C. — este sti
pulat prin hotăriri ferme — lșl trăiește 
viața asociația sportivă din orice școală. 
Numai că între hotărîri și realități este 
dteodată o cale mult prea lungă.

Liceul din Tg. Mureș face o plăcută 
excepție. Comitetul U.T.C. se Interesează 
curent de fiecare acțiune sportivă, acti
vul lui participă la Întocmirea calenda
rului. Mal mult, la respectarea pozițiilor cuprinse tn acest document de muncă. 
Secretarul comitetului U.T.C;, elevul Do-

c.

rin Olteanu din clasa a Xl-a B se Înscrie printre cel mâl inimoși susținători 
ai activității sportive, asistă la competi
țiile organizate la nivelul claselor, la cele lnterclase. Nu trebuie scăpat (lin 
vedere că el tnsuși practică sportul, este un voleibalist de elltâ. trecut prin sita multor oompetițll dificile, ca reprezen
tant in orele sale libere, al echipei școlii sportive din localitate. Ca Dorin 
Olteanu mal stnt ți alți membri al bi
roului Comitetului U.T.C. aproplațl de 
sport, direct oa practlcanți ai unei dis
cipline sau, indirect, considerind că În
vățătura ți sportul pot ți trebuie să viețuiască într-o perfectă armonie. Sl. 
gîndlnd așa, el pledează pentfu existen
ța acestei simbioze.

Cum se manifestă sprijinul direct al 
Comitetului U.T.C. acordat activității 
sportive 7 înainte de toate prin popularizarea la nivelul tuturor claselor a tu
rismului de masă. In toamnă, pe Dealul Corneștilor, situat în marginea orașu
lui. ati urcat sute de elevi șl eleve, w- 
trecind tn aer liber multe ore plăcute. 
Ulterior, din Inițiativa organizației de 
tineret s-a desfășurat un foarte reușit 
concurs de orientare turistică cu parti
ciparea a 7 echipe. Acțiunea a purtat girul elevului Andrei Antal din clasa a 
XI-e B, care — în comitetul U.T.C. — 
răspunde de activitatea turistică de masă.

U.T.C.-ul a fost prezent și a sprijinit 
țl principiul de a avea in liceu o acti
vitate sportivă cu caracter continuu, 
prin intermediul unor competiții sistem 
divizie. Așa au fost declanșate întreceri 
de volei, baschet și handbal la nivelul 
tuturor claselor, în care sînt prezente 
nu mai puțin de 45 de echipe. Deocam
dată, se afirmă voleibaliștii din a Xil-a

B, baschetballștll din a Xl-a A ți hand- 
ballșttl din a Xn-a D. Dar pină la ora 
bilanțului general (a ae citi, finele trimestrului II) actualii lideri mal au multe 
emoții.

Apropo de aceste întreceri la jocuri sportive (la oare din martie se va a- 
dăuga și fotbalul): conducerea meciu
rilor este Încredințată in exclusivitate 
unor arbltri-elevl. Există, de altfel, nu numai un clasament al celor mal bune 
echipe, ci și al celor mal virtuozi dintre 
conducătorii de joc : Ion Todea șl Ro
meo Lupașcu la volei. Vaslle Virile ți Ion Năsăudean ia baschet, Martin Kacso 
la handbal. Este o inițiativă lăudabilă, 
care rezolvă dlfldla problemă a arbitrajelor. O rezolvă integral, dorim să 
precizăm, atita timp cit toate echipele 
sînt mulțumite de corectitudinea deci
ziilor. Fină acum, în mapa de contes
tații nu se află nici o intervenție...

O bună bază materială — săli și terenuri pentru sport — contribuie la reu
șita acțiunilor cuprinse in calendarul 
asociației sportive. Cu un amendament: 
cele referitoare la sporturile de iarnă. 
Pină acum nici un concurs de schi și 
săniuș. Nu vă grăbiți să găsiți in culpă 
pe cei care dirijează destinele sportu
lui. fiindcă există cauze obiective: în 
Tg. Mureș zăpada se lasă șl acum aș
teptată. boar ici, colo pete de pudră 
albă, așa ca să amăgească pe cei dor
nici de o bătaie cu bulgări de... catifea 
rece. Dar. cum previziunile sint 
miște (centrul de 
șului anunțînd cît 
ninsori abundente) 
stare de alarmă I

__ ____  __ opti- 
meteorologie al ora- de curtnd primele 
elevii se mențin in

Tiberiu STAMA

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

m-

ENE DANIEL

un joc la altul, 
mobilizare la

de la returul

de examene 
băieții

convingerea că echipa va crește 
din punctul de vedere al maturită
ții, va juca spectaculos și, soe- 
răm, eficace. Mai aștept confirmări 
din partea jucătorilor Marinescu, 
Bezman, Tolea — care, de altfel, 
sînt în atenția selecționerilor e- 
chipei de tineret.

—Ce ne puteți spune despre 
condițiile de pregătire și despre 
Iotul pe care îl aveți Ia dispoziție?

— Nu ne lipsește absolut
mic. Ne pregătim zilnic, atât la 
Galați cît și în pădurea Girboa- 
vele. Intre toți factorii de răspun
dere s-a stabilit un climat de 
muncă serioasă și o colaborare 
perfectă.

Iată și lotul — Gheorghiu. Bres- 
can — portari ; Ungureanu, Rizea. 
Dinu, Groza, Bejenaru (promovat 
de la juniori), Dima, Tudorie — 
fundași ; Toma, Tăr.ăsescu, Lehă- 
duș — mijlocași; Marinescu, Bez- 
rpan, Tolea, Popanica, Rențea. 
Stoica (promovat de la Juniori), 
Birta, Bucur. Enache (component 
al lotului republican de juniori) 
— înaintași. Dintre acești 21 de 
jucători sper să alcătuiesc un. „11“ 
redutabil, cu care să abordăm, cu 
încredere, bătălia .returului...

Antrenorul Cojocaru conduce, cu cronometrai in mină, unul din an- 
trenamentele studenților fotbaliști gălițeni Foto : N. SBURLAN

UHDE MERGEM?
ATLETISM : Sala „23 August”, de 

la ora 9 : întreceri în cadrul campionatului municipal.
FOTBAL : Stadionul Giulești, 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“ 
(DPOPICE : Arena Giulești. de la ora 8 : Rapid București — Rulmentul 
Brașov ; arena Constructorul, de la 
ora 8 : Constructorul București — 
Rafinăria T^leajen 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 în cadrul primei etape a diviziei A.

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

masculin.

Buc.

București (4—0). Neagu ți 
Ece jucau foarte bice.

—Dar zilele frumoase au _____
Mai repeae de dt ne-am fi aștep • 
taL Ece ți Neagu parcă nu mai erau 
ei. Ba mai mult, cuplul lor, cuplul 
atâtor speranțe, nu mai apărea pe 
teren !

Și totuși. Neag-.;-Kne »ste un 
cuplu aș lepta L Și nu numai in Giu- 
lețti. Neagu a fost titular al echipei 
naționale, omul de gol in Mexic, iar 
Ene se afla si ei in vederile 
Angelo N icul eseu. Și lumea nu 
acest lucru.

N-eu uitat nid Neagu si 
Ene. Ne-am dat seama intr-una 
zile, acolo, la stadionul Giulești 
unde am stat da vorbă cu cei doi.

R4.P. : Sinteți doi jucători de la 
care se așteaptă incă mult. Ce păre
re aveți 1

NEAGU: Păi, de ce să se aștepte* 
în tur am ■ jucat, zic eu. destul de 
bine. Am terminat. Intr-adevăr, mal 
slab. A fost Insă vorba de o 
dere a întregii formații.

REP. : Startul din sezonul 
toamnă fusese excelent. Pe parcurs 
parcă v-ați pierdut suflul—

ENE: In ceea ce mă privește, 
cam ața e Randamentul nostru nu 
trebuie Insă desconsiderat Neagu a 
marcat nouă goluri, iar eu 
Adică 15 din totalul de 20. I 
sfîrșitul sezonului, am început 

t oboseala. La Bacău nu 
i>err. de mult iar la venirea 
urești am dorit să am — i 
o compo: tare cit mai bună, 
•turile m-au costat

REP. : Aceasta ar fi singura expli
cație ?

ENE: Cred că necazul a început 
de cînd a plecat Neagu la lot. , La 
antrenamente jucam cu Angelescu 
sau Marin Stelian, la meciuri cu 
Neagu. Aceste schimbări au avut 
influențe...

NEAGU : La început eram sus ți 
nuți de întreaga echipă. Jucam cu 
Ene de parcă eram împreună 
cir.d lumea. Cînd rezultatele 
mai fost bune, au început să 
găsească

trecut.

lui 
uită
nici 
din

„Neagu ți Ene și-au sincronizat 
jocul foarte bine ți mai repede de- 
cft ne-am fi așteptat. Sint doi jucă
tori cu orientare bună, cu calități 
cu care se pot completa reciproc 
Pe parcurs au apărut unele puncte 
mai slabe in Jocul tor. dar nu~i 
mai puțin adevărat că ți adversarul 
ș-a concentrat mai mult asupra a- 
cestui cuplu. Erau cunoscuți ca prin
cipalii realizatori. In retur, trebuie 
să punem mai multe probleme a- 
păiării adverse, pe un front larg, 

cu contribuția extremelor, care 
uitat gustul golului.

SE REIA ÎNTRECEREA ÎN SERIA 
SECUNDĂ A CAMPIONATULUI
De astăzi, pe patinoarul artifi

cial din Galați, se desfășoară turul 
IV (penultimul) al întrecerii grupei 
secunde a campionatului diviziei na
ționale A de hochei.

In clasament, după trei tururi, 
situația este următoarea :

1 
0 
o

1. Dunărea Galați 9 6
2. I.P.G.G. București 9 6
3. Tîrnava Odorhei 9 3
4. Avîntul Gheorghieni

9 2

2
3
6

38—21
33—22
32—47

13
12

6

fi 
au

Constanlin ALEXE

5
Se așteaptă, așadar, o luptă foar

te interesantă, atît pentru 
toc (de f 
tierală 
pentru 
supune 
tîlnire _ .
în prima categorie.

Iată programul : Duminică 6 II, 
ora 16.30 : Dunărea — Tîrnava, ora 
16 : I.P.G.G. — ztvîntul ; Luni 7.II: 
I.P.G.G. — Tîrnava, Dunărea — Avîn- 
tul; Marți 8 II : Tîrnava — Avîntul, 
Dunărea — I.P.G.G.

1 6 31—44

_tâ'. ,__ l. a primul
fapt, al 5-lea în ierarhia ge- 
a campionatului țării) cît și 
evitarea ultimului, care va 
pe deținătoarea iui la o în
de baraj pentru rămînerea

rilor dv. pentru desfășurarea celor 
două jocuri ?

— Pentru meciul tur — 19 fe
bruarie (partida urmind să aibă loc 
la Ploiești, in noua și moderna sală 
a municipiului, unde sperăm să ne 
bucurăm și de aportul deosebit al 
spectatorilor), iar pentru retur — 
4 martie, la Kiel.
— Știm că aveți cîteva jucătoare 
accidentate. Se vor putea restabili 
pînă la data meciurilor din C.C.E.?

— Aneta Schramko, căreia i s-a 
redeschis fractura, va Juca numai 
în partida retur, Niculina Iordache 
(întindere de ligamente) va fi aptă 
de Joc Ia 19 februarie, ca și Doina 
Furcoi, de altfel, aflată în perioa
dă de refacere.

— Situația dv. fericită, de echipă 
care înaintează pe treptele C.C.E., 
vă va produce însă și dificultăți. 
Ne gîndim la faptul că va trebui 
să vă continuați pregătirea în sală ’ 
pînă la începerea sau poate chiar 
(v-o dorim!) pînă după începerea 
campionatului în aer liber.

— Dacă vom ajunge în semifi
nale și, mai departe, în finală, vom 
solicita sprijinul federației pentru 
amînarea primelor etape din cam
pionat. Evident, ne vor fi necesare 
două săptămîni pentru acomodarea 
cu terenurile de zgură, pentru an
trenamente. Noi n-am renunțat Ia 
ideea că putem cuceri și în acest 
an titlul. Considerăm că mai avem 
șanse, etât în duelul direct cit și 
în cel indirect. Pentru că, veți fi 
de acord, un campionat nu se deci
de numai în întâlnirile dintre pre
tendente, ci și prin rezultatele rea
lizate cu celelalte formații. Așa că...

— Revenind la Cupa campionilor 
europeni, cu cine ați dori să jucați 
în semifinale — dacă rezultate’e 
etapei actuale vor fi cele normale 
și se vor califica Universitatea 
București, Spartak Kiev, S. C. Leip
zig și Bakony Vegyesz ?

— E greu de spus. Totuși, ordinea 
preferințelor pentru noua rundă a 
sorților ar fi : Bakony Vegyesz, S. C. 
Leipzig, Spartak Kiev. Pe sovieti
ce am prefera, eventual, să Ie în
tâlnim în finală.

SSBftTiime
SESIUNEA ANUALĂ A F.I.F.A

ÎN PROBLEMELE ACTUALE ALE FOTBALULUI
șase. 
Spre 

să 
mai 

i In 
rapid

Si

de 
n-au 

.__ se
_ explicații ciudate Se spu
nea că Ene ți Neagu joacă numai 
_  -L_ __ 1 ratam, ce să mai 

a urmat neincrede- 
ocolim. ca 
jucăm... In 

cerem ar.tr»- 
introducă in

ei doi. Cînd i 
spun— De aici 
rea, am început să ne 
să nu se mai spună că 
doi. Ba am ajuns să-i 
norului să nu ne mai 
formație împreună.

REP. : Dar toate au trecut Se 
pare că acum, la Rapid, atmosfera 
este propice lucrului intens. Ce 
(înduri aveți ?

ENE : Da. Am făcut o pregătire 
dintre cele mai bune ți sper ca 
randamentul meu să fie superior 
celui din toamr.ă.

I

Constanta, o frumoasa seară

de mini-fotbal
care seTurneul 

desfășoară 
Sporturilor 
nit evenimentul sportiv nr. 1 in 
orașul de pe malul mării. Deoarece 
nu prea au știut despre ce e vorba, 
oamenii au stat cam deoparte și 
puțini au fost prezenți in sala de 
sport. In ziua următoare, vineri, ju
cătorii și spectatorii au luat treaba 
în serios, și după-amiază, timp de 
patru ore, mini-fotbalul a fost la... 
înălțime, iar tribunele populate de 
aproximativ 1500 de spectatori, s-au 
tnfierbîntat uneori de parcă ar fi 
fost vorba de. punctele de care Fa
rul are nevoie în Divizia A.

de mini-fotbal,
începînd de azi in Sala 
din Constanța, a deve- 

evenimentul sportiv

Am văzut, mai întâi, cum Portul 
II. cu Koszka, Pleșa și Melenco. a 
pierdut cu 2—0 in fața echipei Fa
rul II. apoi cum Portul I a întrecut 
categoric pe Petrolul III (scor 4—1). 
de~i ia ploieșteni au jucat Bădin, 
Florea, Oprișan. Mierluț. Dar 
balul in sală e altceva si aici 
mația Portul este irezistibilă.

Au urmat alte două meciuri 
mai tari. în a treia partidă.
Întâlnit Farul II și Petrolul I. Au în
vins constănțenii cu 5—3. în sfîrșit, 
programul s-a încheiat cu cel mai 
bun meci : Farul I — Petrolul II. 
Joc antrenant, de luptă și ambiții, 
dar și de subtilități tehnice. A cîș- 
tigat Farul I cu 5—4 (C.A.)

fot- 
for-

mult 
s-au

SĂPTĂMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1) DIN NOU DESPRE FETELE 

HANDBALULUI

SURPRIZE LA KANSAS CITY!
Năstase inv'tns de Edlefsen, iar Graebner de Van Dillen

NEW YORK. 5 (Agerpres. — Sfer
turile de finală ale probei de sim
plu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Kan
sas City s-a soldat cu două mari 
auprize : românul Uie Năstase și a- 
mericanul Clark Graebner, princi
palii favoriți ai concursului, au fost 
învinși cu 2—6, 6—3, 7—6 de Tom 
Edlefsen (S.UA.) și respectiv cu 
fl—2, 6—1 de Enk
(S.U.A.). Ion Tiriac l-a întâlnit pe 
iugoslavul Zeliko Franulovici în 
fața căruia a pierdut cu 6—1, 3—6, 
2—6.

în semifinale se vor întîlni Edlef- 
sen cu Barthes și Franulovici cu 
van Dillen.

BEIRUT, 5 (Agerpres). — La
Beirut se desfășoară lucrările sesi
unii anuale a Federației interna
ționale de fotbal (F.I.F.A.). Comi
tetul Executiv a examinat, printre 
altele, problema organizării întîlni- 
rilor din grupele europene ale cam
pionatului mondial. Un purtător de 
cuvînt a declarat reprezentanților

presei internaționale că orașul 
Numberg a renunțat la organiza
rea unei grupe în favoarea orașu
lui Dortmund. Comitetul va asculta 
un raport al delegatului federației 
argentiniene, pe marginea pregă
tirilor în vederea campionatului 
mondial din 1973, care va fi găz
duit de această țară.

van Dillen

VESTI DIN1
ȚĂRILE SOCIALISTE

OARE LA REYKJAVIK?
Fischer se af'â in capitala Islandei

mon- 
Boris 
inso- 
fede-

Cunoscutul șahist american Ro- 
beri Fischer, șalanger la titlul 
dial deținut de sovieticul 
Spasski, a sosit la Reykjavik, 
țit de unul din conducătorii
rației americane. Edmond Edmond
son. Fischer va lua legătură cu ofi
cialitățile locale pentru a examina 
posibilitatea disputării meciului său 
cu Spasski, în capitala Islandei.

IA TENIS Of MASĂ

sîht

La Praga, in cadrul „Cupei ligii 
europene" la tenis de masă, s-au 
întâlnit echipele mixte ale Ceho
slovaciei și Franței. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 5—2. 
Iată cîteva rezultate (primii
trecuți jucătorii cehoslovaci) : Or- 
lovski—Dhandt 2—1 (21—19. 18—21, 
21 — 9) ; Kunz — Secretin 0—2, 
(13—21 18—21) ; Orlowski—Secre
tin 2—1 (22—24. 26—24, 21—17) ;
Ogrofova — Bergeret 2—1 (19—21, 
21—13, 21—15); Orlowski,
kova — Secretin. Bergeret 
(26—24, 19—21, 20—22).

în clasamentul competiției con
duce echipa Ungariei cu 6 p 
(18—10), urmată de Cehoslovacia 
— 6 p (14—7), U.R.S.S. — 4, R. F. 
a Germaniei — 4 p. Suedia — 2 p, 
Anglia — Op, Franța — Op.

Karli-
1—2

DOI CAMPIONI NEASTEPTATI
> • 3

Campionatele de șah ale Uniunii 
Sovietice (cel masculin ca și cel 
feminin) s-au încheiat la ultima lor 
ediție cu doi cîștigători nescontați 
Vladimir Savon și respectiv, Irina 
Levitina.

In ultimii 14 ani, Savon este pri
mul jucător care cîștigă titlul de 
campion al U.R.S.S. fără să aibă 
clasificarea de mare maestru. O a- 
semenea performanță a mai reușit 
M. Thal în 1957. Acum, Thal — 
care între timp a fost și campion 
al lumii. — ca și Smîslov (fost și el 
campion mondial) au fost întrecuți 
în clasamentul final, împreună cu 
alți 12 mari maeștri, de acest ju
cător din Harkov, 
de ani.

După terminarea 
M. Thal a declarat 
lativei sale tinereți, 
gată experiență și 
care se remarcă printr-o incontes
tabilă originalitate". La rîndul său 
Smîslov a afirmat că noul campion 
își merită cu prisosință titlu}.

Campionatul feminin care a reu
nit printre altele pe valoroasele ju
cătoare T. Zatulovskaia și N. Kono- 
pleva, a revenit tinerei studente 
din Leningrad Irina Levitina care 
a reușit să lase în urma sa pe ce
lelalte 19 participante la competiție.

Alte rezultate i cat. semimijlocie 
— Werner Diettrich 435 kg ; cat. 
semi-grea : Petz.old 460 kg ; cat. 
grea : Grutzner 535 kg.

După cum se vede halterofilii din 
R. D. Germană se anunță a fi con 
curenți valoroși la campionatele 
europene de la Constanța și la 
Jocurile Olimpice de la Mlinchen — 
principalele competiții din acest an.

în vîrstă de 31

campionatului, 
că „în ciuda re- 
Savon are o bo- 
practică un joc

OLIMPICII SÎNT ÎN FORMĂ!

DORINȚELE LUI DAȘNIAM
In ultima vreme, au fost distinși 

cu titlul de maestru emerit al spor
tului o serie de fruntași ai mișcării 
sportive din R. P. Mongolă. Printre 
ei, se află patinatorii L. Dașniam, 
L. Țend și patinatoarea Ț. Djamjab, 
toți specialiști în probele de viteză 
în care au luat startul și în mari 
concursuri internaționale.

Ei. au, acum, o mulțime de suc
cesori, căci patinajul viteză 
practicat de peste 
mongoli, în marea

este
3 000 de tineri 

majoritate

școlari. In fiecare sezon, specialiștii 
inelului de gheață ca și elementele 
care se impun din rîndul tinerilor 
patinatori, primesc vizita sportivi
lor din țările socialiste cu care se 
întrec în concursuri amicale, făcînd 
totodată un util schimb de expe
riență.

Cele mai bune performanțe apar
țin „veteranilor" Dașniam și Țend, 
care au participat, de altfel, la două 
Olimpiade Albe (Innsbruck și Gre
noble). Acum, ei se află printre 
participant la J. O. de la Sapporo. 
Dașniam nutrește dorința să obțină 
acolo o medalie olimpică. Cea de a 
doua dorință a sa se referă la îm
bunătățirea recordurilor mongole 
pe 500 m și 1 500 ,m. în fine, el 
speră să devină antrenor, exersînd 
deocamdată această meserie cu fra
ții și surorile sale, în număr de 
opt. Trebuie să spunem că sora sa 
Aitanțcțer a și obținut rezultate 
care i-au conferit un toc în lotul 
reprezentativ al R. P. Mongole.

la Grenoble, iar Munchen-ul a- 
pare și el ca 
bine conturat.
și zecimile de 
tot mai greu, 
telor esle din 
cilă. Statisticienii au luat startul 
și, tot mai des, citești alături de 
cifre mențiunea „cel mai bun re
zultat al anului". Au început și e- 
moțiile, și’ întrebările. Oare va 
reuși Corbu sezonul de vîrf ? Ti 
va învinge el pe Saneev et comp, 
la Grenoble și Munchen ? Cum 
va rezolva Cornelia duelul înăl
țimilor ? Dar Șerban și Csaba ? 
Să fi trecut dincolo de apogeu 

Ă Ileana Silai ? Va depăși oare Va-
' leria Bufanu stadiul de „cea mai 

bună în Balcani" ?

un punct tot mai 
Acum centimetrii 

secundă se cîștigă 
întrecerea rezulla- 
ce în ce mai difi-

La Cluj, s-a pus iar punct și- 
virgulă campionatului de handbcl 
feminin. Universitatea Timișoara a 
strălucit din nou (mai ales în re
priza infernală cu I.E.F.S.-ul), dar 
parcă ne-a interesat măi mult 
evoluția campioanei, a Univer
sității București. Pentru că pe fe
tele lui Pilică Popescu le vom ur
mări — în acest relache compe- 
tițional intern de două luni — 
într-o confruntare ce angajează 
și prestigiul național : Cupa cam
pionilor europeni. Intrate pe un 
culoar bun, bucureștencele pot 
demara spre semifinale și poate... 
Impresia generală pe care ne-a 
lăsat-o este a unei echipe solide, 
cu orizont clar, cu 
mari, unele încă neexploatate, 
cum fetele vor, iar antrenorul

Popescu a mai simțit dulcea ame
țeală a victoriei, așteptăm cu e- 
mo*ie finalul acestui palpitant 
serial european.

Recent, la Karl Marx-Stadt a 
vut loc un concurs de verificare 
lotului olimpic de haltere al R. 
Germane. Cu - acest prilej au fost 
corectate nu mai puțin de 13 recor
duri naționale. Printre cele mai va
loroase sînt cele realizate la cate
goriile mari de greutate. La super- 
grea, Manfred Kiegert a totalizat 
575 kg, iar tînărul Bonk a reușit 
555 kg ! Remarcabil este, de aseme
nea, rezultatul obținut de Jurgen 
Ciezki (19 ani) la categoria grea i 
480 kg.

a- 
al 
D.

Ultima dumini
că a acestei luni 
va reuni la Praga 
pe cei mai buni 
alergători de ci- 
clocros din lume 
la startul cam
pionatelor mon
diale. In vederea 
acestui eveniment 
cicliștii ceho
slovaci se pregă
tesc intens chiar 
în zona parcului 
Riegr unde se va 
disputa și cursa 
pentru titlul mon
dial. In fotogra
fie: Jan Hanz din 
Pardubice, unul 
din fruntașii ci- 
clocrosului ce
hoslovac, sărind 
cu ușurință peste 
o bancă din parc. 
Foto : STADION-

Praga

PING-PONG-UL LA START

posibilități
1

Poa'e nu numai fiindcă „așa se 
poartă", poate pentru că se sim
țea nevoia, cert este că după mo
delul fotbalului și, cronologic, 
după multe alte sporturi, ping- 
pcng-ul și-a creat o divizie a sa. 
De fapt, două : una de băieți — 
10 echipe, alta de fete — 8 for
mații. Se presupune că activita
tea va cunoaște o puternică efer
vescență și, mai ales, că se va 
găsi mai ușor un schimb de șta
fetă pentru actualii seniori ai 
naționalei. Măriei Alexandru i-ar 
trebui un ajutor, așa cum Năstase 
îl are pe Țiriac sau Țiriac pe 
Năstase. Poate îl va găsi.

Reprezentativa masculină de handbal a 
Cehoslovaciei aflată in turneu in Olan
da. a susținut un nou meci în compania 
selecționatei țării gazdă. Partida, care 
s-a desfășurat în localitatea GeCrtruiden- 
berg, s-a 
(9—6) in slovaci.
B

A început pentru juniiri de la Viareggto. In 
da inaugura'ă. echipa lnternazlonale Mi
lano a terminat la egalitate (0—0) cu for
mația UJpest Dozsa Budapesta. La acest 
turneu mal participă echipele A.C. Torino, Partizan Belgrad. Florentina. Stan
dard Liege. Benfica Lisabona, A.C. Mi
lan. Lausanne, Dultla Praga. 
Palace Londra, Lazio. Atalanta 
Juniors Buenos Aires.

încheiat cu scorul de 
favoarea handbaliștilor

tradiționalul turneu de

19—9 
ceho-

fotbal 
parti-

Crystal 
șl Boca

din ca-Finala probei de simplu bărbați 
drul turneului de tenis de la Copenhaga 
se va disputa între danezul Jan Lesctily 
șl sud-africanul Ray Moore, tn semifi
nale, Leschly i-a întrecut cu 4—6. 6—4,

6—1 De cehoslovacul Jlri Hrebec, Iar Moore a dispus cu 2—6. 6—2. 5—6 (aban
don) de danezul Joergen Ulrich. în una 
din semifinalele probei de dublu mas
culin. cuplul cehoslovac Hrebec — Pala 
a învins cu 6—4. 5—7, 6—2 perechea Ku- 
kal (Cehoslovacia) — Barclay (Franța).

ver l-a eliminat cu 3—6. 6—4, 6—4 pe americanul Bob Lutz. Arthur Ashe 
(SUA) a dispus cu 7—5. 6—2. de Roy 
Emerson (Australia). Alte rezultate : 
Drysdale (RSA) — Pasarell (Porto Rico) 
6—4. 6—3: Newcombe (Australia) — Tay
lor (Anglia) 7—5, 3—6, 6—3. în semifinale

La Hanovra s-a disputat întâlnirea internațională de box dintre selecționatele 
olimpice ale Iugoslaviei și R.F. a Ger
maniei. Meciul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 10—10. Peste 5 GOa. ele 
spectatori au urmărit această întilnlre.

TELEX @ TELEX
Cupa Franței" la fotbal Monaco șl

2—2, , după
In ..
Toulon au făcut meci nul : prelungiri. Toulon care a transformat 
mal multe lovituri de la 11 m a obținut 
calificarea pentru turul următor al com
petiției.

Turneul de tenis de la Bichmond (rezer
vat jucătorilor profesioniști din Grupul 
WCT), a programat sferturile de finală 
ale probei de Simplu. In cel mai dispu
tat meci, campionul australian Rod I.a-

New-

din 
de la

se vor disputa partidele : Laver — 
combe și Ashe — Drysdale.
In turul III al probei de simplu 
cadrul turneului feminin de tenisFort Lauderdale, Chris Evert (campioana 
SUA la junioare) a obținut o surprinză
toare victorie cu 6—3, 6—1 !n fața cu
noscutei jucătoare australiene Kerry 
Melville. într-o altă partidă tenismana 
americană Billie Jean King a dispus cu 
6—1, 6—1 de compatrioata sa Valerie 
Zlegenfuss.

de călărie din 
încheiat cu des- 
de obstacole, în

Concursul internațional Berlinul Occidental s-a 
fășurarea unei probe care victoria a revenit cunoscutului cam
pion italian Raimondo ci’Inzeo, învingă
torul, care a concurat, pe calul „Fiorel- lo“, a fost cronometrat cu timpul de 40.5 
și 0 p penalizare. Pe locul secund s a 
clasat vest-germanul Hartwig Sleenken pe „Dantela", urmat de Harvey Srnlth 
(Anglia) pe „Summertime", și Graziano Mancinellf - —• — - ~ -(Italia) pe „Water Surlei-1.

In 
la
Tă 
cu

cadrul
Cardiff. ________  — _
li Galilor a dispus de cea a Scoției 
35—12 (10-6).

turneului celor cinci națiuni, 
reprezentativa de rugby a

S.UA


029 CAMPIONII DE PINI ACUM
SCHI FOND, 10 KM. FEMEI

CLASAMENTUL
(neoficial) PE PUNCTE

1. R.F. a Germaniei 24 p, 2. 
Norvegia 23 p, 3—4. Suedia și 
U.R.S.S. 12 p, 5*-7 Elveția, Fin
landa și R.D. Germană îl p, 8. 
Olanda 8 p, 9. Austria 5 p, 10. 
S.U.A. 4 p, 11—12. Franța și 
iia 3 p, 13—14. Japonia și 
MÂNIA 2 p, 15. Cehoslovacia

SURPRIZĂ LA COMBINATA NORDICĂ!

ALERGAREA DE FOND A DECIS
CLASAMENTUL

In așteptarea startului

1952
1956
1960
1964
1963 Gustafsson (Suedia)

Widemann (Finlanda)
Kozîreva (U.R.S.S.) 
Gușakova (U.R.S.S.) 
Boiarskih (U.R.S.S.)

1960 Racknagel (Germania)
1964 Kankkonen (Finlanda)
1968 Raska (Cehoslovacia)

PATINAJ VITEZA, 1500 m 
BĂRBAȚI

1924 Thunberg (Finlanda)
1928 Thunberg (Finlanda)
1932-Shea (S.U.A.)
1936 Mofhiesen (Norvegia)

1948 Farstad (Norvegia)
1952 Andersen (Norvegia)
1956 Grîșin (U.R.S.S.)
I960 Aas (Norvegia)
1964 Antson (U.R.S.S.)

968 Verkerk (Olanda)

SCHI, SĂRITURI SPECIALE 
(Trambulina de 70 m)In timp ce în unele probe se și 

cunosc campionii olimpici in al
tele coucurenții se află încă in 
faza ultimelor pregătiri. Printre 
aceștia se numără și biatloniștii 
care dau dovadă de o mare sir- 
guință. Ei au făcut sîmbătă tui 
antrenament complex, efectuind și 
6 trageri in loc de 4 cite prevede 
regulamentul. In general, s-a tras 
foarte bine, dintre ai noștri 
marcindu-se Vilmoș.

1924 Thams (Norvegia) 
1928 Andersen (Norvegia) 
1932 Ruud (Norvegia)

1936 Ruud (Norvegia)
1948 Hugsted (Norvegia) 
.'952 Bergmann (Norvegia) 
1956 Hyvdrinen Finlanda)

Dacă în schiul alpin ne-am obiș
nuit cu campioni olimpici și mon
diali sub 20 de ani, în schiul nordic 
se părea că maturitatea condi
ționează într-un fel victoria. Iată 
însă că un student de 19 ani a 
răsturnat toate pronosticurile, cîș- 
tigînd medalia de aur la combi
nata nordică. Trebuie să spunem, 
de la început, că Ulrich Wehling 
(R. D. Germană) care și-a înscris 
numele pe tabela de cnoare. a 
fost singurul concurent care figu
rează atît la sărituri cit și la fond 
în primele șase locuri, dovedindu-se 
la fel de bun în ambele specialități 
(atît de diferite ca tehnică și ca 
gen de efort).

In cursa de fond de sîmbătă. el 
a reușit să ocupe locul trei, în timp 
ce finlandezul Miettinen (22 ani) 
considerat ca principal favorit. a 
terminal cei km de alergare

5.
6.

7-9.

Cei doi rapizi boberi vest-germani Wolfgang 
Vtzschneider, c~'~ . ■ ■ imerer 

coborind în iureș pista de pe muntele Teine
Telefoto: A.P.—Agerpres

CLASAMENTUL
PE MEDALII

1. R.F. a Germaniei
2—4. Elveția

R.D. Germană
U.R.S.S. 
Olanda 
Norvegia 
Austria 
Finlanda 
Suedia 

10. S.U.A.

pe locul 15. Și mai slab au alergat 
alți fruntași ai săriturilor, sovieti
cul Aleksandr Nosov (locul 27) și 
japonezul Hidaki Nakano (locul 39). 
în schimb datorită bunei compor
tări la fond, au făcut mari salturi 
în clasament alți concurenți și în 
special al doilea reprezentant al 
R. D. Germane, Karl-Heinz Luck, 
cîștigătorul cursei de 15 km și al 
medaliei de bronz.

Iată ordinea primilor clasați la 
15 km fond : 1. Karl Luck (R.D.G)
— 48:24.9, 2. Urban Hettich (R.F.G.)
— 49:00,4, 3. Ulrtch Wehling (R.D.G.) 
49:15,3, 4. Erkki Kilpinen (Finlanda)

— 49:15,6, 5. Ralph Pohland (R.F.G.)
— 49:55,6, 6. Michael Devecka
(S.U.A.) — 50:00.9.

Clasamentul final al probei de 
combinată nordică: 1. ULRICH
WEHLING (R.D.G.) — 413,340 punc
te ; 2. Rauno Miettinen (Finlanda)
— 405,505 p: 3. Karl Luck (R.D.G.)
— 398,800 p: 4. Erkki Kilpinen (Fin
landa) — 391.845 p: 5. Yuji Katsu- 
ro (Japonia) — 390,200 p; 6. Tomas 
Kucera (Cehoslovacia) — 387,935 p.

Fostul campion olimpic Frantz 
Keller (R.F.G.) a ocupat locul 33, 
iar campionul mondial din 1970, 
L. Rygl (Cehoslovacia) — locul 26.

ECHIPAJUL SECUND AL R.F.G
MEDALIA DE AUR

(Urinare din pag 1)
constituie o performanță remarca
bilă.

Clasamente : Manșele 2—3 : 1 
Floth — Bader (R.F.G. I) 2:27.42 ; 
2. Zimmerer — Utzschneider (R.F.G. 
II) 2:27,70 ; 3. Gaspari — Armani
(Italia I) 2:28,31 ; 4. Vicki — Hu- 
bacher (Elveția I) 2:28,36 ; 5. Pan

țuru — Zangor
FIN AL : Zimme 
(R.F.G. ID

(R
4.â«.O7
4:58.84(R.F.G. .

bacher (Elveția 
pari — Armano 
5. Parțuru 
5:00,53 ; 6.

4:59,33 ; 4. Gas- 
(Italia I) 3:00,45 ;

— Zangor (România I) 
Carl Erik

I)
Eriksson

ULRICH WEHLING

WOLFGANG ZIMMERER
PETER UTZSCHNEIDER

Deși victoria sa este conside
rată o surpriză, totuși Ulrich 
Wehling nu este un necunoscut. 
In 1970 el a ciștigat combinata 
din cadrul concursului Prietenia, 
(în Bulgaria), iar anul trecut a 
devenit campionul Europei, tot 
la juniori. Cu o alură atletică 
(1.82 m. 80 kg), studentul din 
Halle, membru al clubului S.C. 
Traktor din Oberweisenthal. s-a 
considerat la început săritor. 
Cum îi place multilateralitatea, 
s-a îndreptat insă și către disci-

plina complicată care este com
binata nordică, mai ales că și-a 
descoperit calită|i de bun fon- 
dist. De altfel, anul trecut la 
C.E. de juniori ocupa locul 4 la 
sărituri și numai datorită aler
gării a devenit campion continen
tal.

Curios, la Sapporo acest clasa
ment s-a repetat întocmai. Weh
ling ciștigind medalia de aur, 
datorită celor 143 de secunde cu 
care l-a Întrecut pe finlandezul 
Miettinen.

CAMPIOANA MONDIALĂ
SPRE TITLUL OLIMPIC

luat 
figuri 

ale probe- individuale 
de pat-naj artistic. Pe 

1 Ioc se află campiona mon- 
și europeană Beatrix Schuba 
A 7 puncte. O urmează Julie 

(S.UA) — 1128,5 puncte, 
Magnussen (Canada) —

La patinoarul Mkaho au 
sSrșit întrecerile celor șase 
obligatorii 
feminine 
primul 
dială « 
cu 1 3t 
Holmes 
Karen

1105.7 puncte.

0

Y
Janet Lynn (S.U.A.) 

— 1 074.6 puncte, Zsuzsa Almassy 
(Ungaria) — 1066,9 puncte și Rita 
Trapanese (Italia) — 1 062,8 puncte. 
Revelația campionatelor europene 
de la Goeteborg. Șonja Morgenstern 
(R. D. Germană) ocupă locul opt 
cu 1 014,9 puncte.

adversar, austriacul Otmar

GRENOBLE!
L

patinaj n

ERHARD KELLER
viteză au 
gheață cu

Erhard Keller (areapta) — 39,44 — urmat 
Braunecker — cronometrat in 42,14.

In cursă, cel mai rapid patinator olimpic, 
de modestul său

Victorie nescontată la coborire femei

CAMPIOANA

>1
, ede

cLaraua caanptoanei ausuieee 
ine- Marie Proell spune totuL 
n după modul cum a d-'vrLnat 
acest sezon coborârea (4 victorii 
un loc 2 in 5 curse) nimeni nu o 

a învinsă, mai ales că princi
palele adversare. Jacqueiîn Bouvier 
și Francoise Macchi — aceider.’.aie 
— nu erau prezente la startul olim
pic Și. totuși, o tinără schioară el
vețiancă Marie-Therese Nadig a’ 
să fie mai rapidă cu 32 sutimi 
secundă pe pirtia de pe

întrecerile de 
continuat la Stadionul de 
proba masculină de 500 m, care a 
încununat cu lauri pe cel mai con
stant dintre pretendenți : vest-ger- 
manul Erhard Keller. Acesta re
petă performanța de acum patru 
ani de la Grenoble. Cu timpul în
registrat : 39,44. Erhard Keller a 
corectat și recordul olimpic (40,10)

MMIE-THERESE NAEIG

OLIMPICA DE 17
Rauter (nr. 1). Monika Kasserer 
ți franțuzoaica Michele Jacot
— au fost clar dezavantajate 
starea pîrtiei. Plecată din start 
numărul 13. tânăra elvețiancă Na
dig; a făcut o cursă fără greșeală 
Si datorită unei alunecări foarte 
bune — toată echipa Elveției a pro
bat ceruri pînă in ultimul moment
— a reușit să coboară cei 2 110 m 
:n 1 :36.68, timp care nu va mai

■ecut.f;

stabilit în anul 1964 la Innsbruck 
de americanul Richard McDermott. 
Vechiul record a fost corectat și de 
alți trei participanți : suedezul
Borjes, sovieticul Muratov și nor
vegianul Bjorang. In schimb, re
centul record mondial al finlande
zului Linkovesi (38,0) n-a fost în 
pericol, fără îndoială din 
timpului relativ călduros, dar mai 
ales a temperaturii prea ridicate 
a gheții : doar minus 1,5 grade. 
Probabil că aceste condiții au fă
cut ca Linkovesi să nu se simtă 
în elementul său, obținînd un timp 
slab care l-a clasat doar pe locul 
șase.

Clasament : 1. Erhard Keller 
(R.F.G.) — 39,44 ; 2. Haase Borjes 
(Suedia) — 39,69 ; 3. Valeri Mura-

Per Bjo- 
5. Seppo 
40.12 : 6. 
— 40.14.

pricina

tov (U.R.S.S.) — 39,80 ; 4. 
rang (Norvegia) — 39,91 ; 
Hanninen (Finlanda) — 
Leo Linkovesi (Finlanda)

Campionul olimpic la 500 
patinaj viteză, Erhard Keller, 
născut în anul 1944, este stud nt 
Ia facultatea de stomatologie din 
Miinchen. Are înălțimea de 1.83 
m și greutatea de 80 kg. După 
victoria obținută la J.O. de la 
Grenoble el și-a fracturat picio
rul, accident care l-a îndepăr
tat mult timp din activitatea de 
performanță. Ilar, printr-o răb
dătoare muncă de reeducare a 
piciorului bolnav, sportivul di» 
Miinchen a reușit să teVină în 
rindul celor mai buni patinatori, 
clasîndu-sc pe locul doi la cam
pionatele mondiale din anul 197(1 
și pe primul loc în ---- 1
Din anul 1967 Keller 
de patru ori recordul 
proba de 500 m.

anul 1971 
a coiectat 
mondial la

în aceste zile au loc la Sapporo 
reuniuni ale forurilor sportive inter
naționale, în cadrul cărora sînt lua
te o serie de importante decizii. Cam
pionatele mondiale de biatlon, edi
ția 1973, vor l găzduite de Lake 
Placid (S.U.A.). F.I.S. a stabilit ca 
în luna martie să se organizeze 
campionate mondiale de schi alpin, 
în localitatea Pra-Loup (Franța). 
Este, într-un fel, o compensație a- 
cordată austriecilor, pentru elimina
rea de la J.O. a lui Karl Schranz...

★
Schiorul s'ovietic Viaceslav Vede

nin, cîștigătorul probei de 30 km a 
făcut următoarea declarație ziariș
tilor, după ce a coborît de pe po
diumul învingătorilor : „Pe primii 5 
km am depus mari eforturi și pot afir
ma că pentru mine a fost partea cea 
mai grea a cursei. In ultimii 10 ani 
schiul a făcut remarcabile progrese 
și în alte țări, așa explic eu insuc
cesul campionilor norvegieni și al 
celorlalți reprezentanți ai țărilor 
scandinave”.

Acest echipaj vest-german, 
care după cinci ani de acti
vitate ce poate fi considerată 
prodigioasă, și-a văzut răsplă
tite munca și talentul cu o 
medalie olimpică de aur. este 
prea binecunoscut în lumea, 
încă destul de mică a bobului. 
Și totuși, componenții ci sint 
tineri, Wolfgang Zimmerer — 
născut la Ohlstadt — are 31 
de ani, iar impingătorul și 
frînarul său, Peter Utzschnți- 
der — din Murnau — 26. Pri
mul este de meserie brutar, 
al doilea electrician. Pasiunea 
lor comună este nu numai bo
bul. ci și sportul, în general, 
atletismul, gimnastica și fot
balul fiind disciplinele care 
i-au ajutat pe aniîndoi să de
vină atleți compleți, așa cum 
pretinde de Ia campionii săi. 
pista de gheață.

In plus, 
Iotul — 
lergător 
explică, 
guranța 
care i-a 
moașă

Cursa nu a fost lipsită de s: 
prize. Ninsoarea a încetat doar 
15 minute înaintea startulu 
toate că 10 deschizători au 
dat pe concurente, primele 
— intre car? austriecele

DIN NOU,

■j 
cu 

prece- 
plecate 

Bemi

ANTRENAMENTE • • •

Zimmcrer — pi- 
este și un pasionat a- 
de motocros, ceea 
în mare măsură, 
sa la cîrma 
dus Ia cea 

victorie.

ce 
si- 

bobuluî. 
mai fru-

★
împăratul Japoniei, Hirohito, în

soțit de prințul Takeda și de re
prezentanți ai Comitetului Interna
țional Olimpic (C.I.O.) a urmărit 
timp de 30 de minute desfășurarea 
meciului de hochei pe gheață 
echipele S.U.A. și Elveției.★

Schiorul austriac Reinhard 
scher in virstă de 25 de ani 
desemnat să-l înlocuiască pe 
Schranz în proba de coborîre. Anul 
trecut, suferind o fractură, Tritscher 
n-a participat la nici 
Alături de el au mai 
nați Heini

dintre

Trist- 
a fost

Karl

un concurs, 
fost selecțio- 
Karl Cordin.Messner și

★
scandinavi

după insuccesul de la 30 
cîștige proba de 15 km 

avea loc luni. Principalul 
favorit se anunță norvegianul Odd 
Martinșen, care s-a refăcut de pe 
urma gripei. Cu șanse sporite se 
mai prezintă la start suedezul Lars 
Goran, norvegianul Ivar Formo și 
finlandezul Juha Mieto.

★
Specialiștii schiului acordă

Schiorii 
revanșeze 
km și să 
care va <

speră să se

. ....... - celemai mari șanse săritorilor japonezi ■ 
de la trambulină care duminică își 
vor disputa medaliile olimpice la 
Miyanomori (trambulina mică — 70 
m). Se consideră că Yukio Kasaya 
este capabil 
ma medalie 
a J.O.

să 
de

aducă țării sale pri- 
aur la actuala ediție

★
ca patinatorul olan- 
..lt să ia startul în

Mat Înainte c_ 
dez Ard Schenk 
cursa de 500 m (In care a terminat 
pe locul 34 din cauza unei căderi), 
sportivul nord-american Dan Carelj 
a declarat ziariștilor : „Cu toate că 
Schenk deține, acum șase recorduri 
mondiale, el nu este de neînvins”.★

întrecerile de la Sapporo ca și 
toate amenajările făcute în vederea 
acestei ediții a J.O. fac obiectul a- 
tentei vizite a unei delegații de 58 
persoane din Denver, orașul care 
va găzdui Olimpiada albă din 1976.

5:01,40 ; 7.Jan Johansson (Suedia) __ ,,
Candrian —Schenker (Elveția II), 8. 
Gruber — Oberhauser (Austria I). 9. 
Parisot — Roy (Franța I). 10. Vica
rio — Del Fabbro. 11. Gerard — 
Christaud (Franța II), 12. Panaitcs- 
cu — Focșeneanu (România II)
5:04.89 (1:14.67 manșa a treia. 1:15.24 
manșa a patra). Au luat startul 21 
de echipaje din 11 țâri.

Aseară tîrziu. la Sapporo a Inc 
put din nou să ningă. de da 
aceasta liniștit..

Sportivi; 
au în 
toare, 
derea 
niștii 
control, iar bobul de 4 condus de 
I. Panțuru își începe seria de co- 
borîri din cadrul antrenamentelor 
oficiale.

Tot azi. schiorii noștri Dan Cris- 
tea și Virgil Brenci participă la două 
coboriri (non-stop) pe muntele F.ni- 
wa. La patinoarul acoperit Mîkaho 
își continuă antrenamentele cam
pionul român de patinaj artistic 
G. Fazekas. în vederea probei in
dividuale masculine care începe 
marți.

din delegația României 
program, pentru ziua urmă- 
intense antrenamente în ve- 
viitoarelor starturi. Piatlo- 
susțin o ultimă probă de.

Anne-Marie Proell nu își poate 
reproșa nici ea vreo greșeală. Se 
para insă că alunecarea i-a fost cu 
puțin inferioară. Medalia de bronz 
a reveni; tot unei reprezentanțe a 
..noului val", americanca de 19 ani. 
Susan Corrock. care realizase 
timpul cel mai bun în cursa non 
s’op. Schioarele franceze, marile 
învinse, au ocupat locurile 4 
(Isabe'ie Mi:). 8 (Annie Famo
se) și 15 (Michele 
23 (Florence Steurer). 
tinerei elvețience nu 
surpriză, căci de la începutul sezo
nului a progresat de la o cursă la 
alta fiind printre cele 4 schioare 
care au fost prezente la toate cele 
5 coboriri în primele 6 locuri 
(Proell. Macchi, Mir și Nadig). Și 
apoi nu trebuie să uităm că la ora 
actuală schiul elvețian are o ade
vărată scoală de coborîre, dominînd 
clar întrecerile acestei specialități

Iată ordinea primelor șase clasa
te • 1. MARIE THERESE NADIG 
(ELVEȚIA) 1 : 36,68 : 2. Anne-

Jacot) și 
Victoria 
este o

iza,

Marie-Therese Nadig (1,63 m, 
63 kg) este — pînă la această oră 
— cea mai tinără campioană 
J.O. de la Sapporo. Născută în 
orășelul elvețian Flums (St. Ga
len), ea va împlini la 8 martie 
18 ani. Fiică de arhitect, ea este 
elevă a unei tȘcoli comerciale, 
Marie-Therese s-a remarcat 
competițiile internaționale in 
zonul trecut, ocupind locurile 
și 13 în 
la Schruns 
drul „Cupei

In acest sezon 
simțitor salt de 
dind, în același 
cabiiă constanță 
puțina 
nalâ. Astfel după un Ioc 6 in 
coborîrea de la St. Moritz, ea se 
clasează de trei ori pe locul 5 
în cursele următoare (Val d’Isere, 
Sestriere și Badgastein), pentru 
ca Ia Grindelwald să ocupe locui 
doi.

Victoria olimpică este primul 
ei mare succes și desigur o va 
ajuta, moral, să joace un rol 
important și în cursa de slalom 
uriaș (locul 3 la ultimul concurs 
de la St. Gervais).

cursele de coborire 
și Prahoup din 

mondiale".
ea a făcut 
valoare, 

timp, o 
față de

a

in 
se-

12 
de 

ca-

SOARELE LUMINEAZĂ
A

MARILE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

cele ale Angliei și Canadei, sînt 
toate clasate în urma sa.

Din înaltul pîrtiilor, privind spre 
dunga albăstrie a mării care se 
vede, strălucind în soare, ai în fată 
un tablou cu adevărat unic. Acum 
cînd. văzduhul, eliberat de încin- 
soarea norilor șl a ceții, este lim
pede și îți poartă privirea pînă de
parte, ai mai exact sensul distanțe
lor. Sapporo îți oferă o panoramă 
feerică, cu neputință de comparat. 
Zeci de mii de spectatori au fost 
părtași la emoțiile acestei a doua 
„zile pline" a Olimpiadei, subli
niind prin prezența lor caracterul 
sărbătoresc al întrecerilor.

Tribunele inelului de gheață de 
la Makomanai au fost luate cu a- 
salt de cei dornici de a vedea la 
lucru pe cei mal *apizl sprinteri pe 
patine, candidați la medaliile olim
pice de la 500 m. Ei au putut trăi 
momentul istoric al premierii celui 
dintîi campion de la Sapporo, ca- 
re-și păstrează medalia de la pre
cedentele Jocuri, nealterate de în- 
frîngere. Erhard Keller, student în 
orașul viitoarei Olimpiade de vară,

s-a arătat cel mai iute în lupta cu 
acele cronometrului.

în schimb puțini spectatori au a- 
sistat la triumful ce se conturează 
din start, al vieneze: Beatrix 
Schuba, pe cealaltă arenă de ghea
ță, unde-și dispută figurile obliga
torii patinatoarele artistice. Figu
rile desemnate cu muchea patinei 
de blonda austriacă au fost cele 
mai corecte, cele mai aproape de 
perfecțiune. Este omenește imposi
bil ca mult mai grațioasele ame
ricance Holmes și Lynn, sau oricare 
alta, să remonteze handicapul de 
o sută și ceva de puncte care le 
separă acum de „fenomenul impu
selor". Aci, doar viitoarea schim
bare de regulament, poate face ce
va.

Pline de spectaculos și neprevă
zut s-au arătat întrecerile primei 
probe feminine de schi alpin, unde 
marile vedete cedează întîietatea 
unei cvasi-debutante. elvețianca 
Marie-Therese Nadig. în lupta din
tre școala franceză și cea austriacă 
a ciștigat o a... treia.

Surprizele, atît de gustate în toate 
felurile de sport, nu ocolesc orașul 
celei de a Xl-a Olimpiade albe.

un 
dove- 

remar- 
relativ 

sa experiență competițio- 
Astfel după un

Mărie Proelț 
3. Susan 
1 : 37,68 ; 4.
— 1*: 38.62 ; i
— 1 : 39,10 ;
(R.F.G.) — 1 : 39,32.

[ (Austria) — 1:37,99; 
Corrock (S.U.A.) - 
Isabelle Mir (Franța) 

5. Roși Speiser (R.F.GJ
6. Roși Mittermaier

După victoria sa la 5000 m, super-patinatorul olandez Ard Schenk a 
avut ambiția să se impună și in proba de viteză pură — 500 m. Dar el 
s-a dezechilibrat imediat după plecare și a căzut, așa cum se poate vedea 
in alăturata secvență de imagini. Acest ,,pas greșit" l-a costat pe Schenk 
circa 4 secunde, după opinia specialiștilor. El a reluat totuși cursa, cla- 
sîndu-se in cele din urmă pe locul 34, cu 43,30.

la Sapporo au a- 
întîlniri din ca- 
hochei pe gheață, 
spectatori au ur-

După disputarea partidelor de ca
lificare, sîmbătă 
vut loc primele 
drul grupei A la 
Peste 10 000 de
mărit partida dintre selecționatele 
Uniunii Sovietice și Finlandei, în 
care victoria a rbvenit hocheiști- 
lor sovietici cu scorul de 9—3
(3—2. 3—1, 3—0). prin punctele 
marcate de Vikulov (2), Malțev (2), 
Harîamov (2), Tigankov, 
Zimin pentru U.R.S.S.. 
de Mononen, Turunen și 
Partida a fost la început 
echilibrată, scorul fiind
ori egal : 2—2 (min. 11) și 3—3 
(ryiin. 21).

O altă întîlnire așteptată cu in
teres a fost cea din selecționatele 
Suediei și Statelor Unite. Mult în
tinerită, echipa „Tre Kronor" s-a 
impus ceva mai greu : 5—1 (2—1, 
1—0, 2—0). prin punctele realizate 
de L. Nilsson. Abrahamson, Lund- 
stroem, Bergman, Hammarstroem,

Blinov și 
respectiv 
Oksanen. 
destul de 
de două

NEDOMANSKI

respectiv de K. Ahearn. în 
al treilea joc. Cehoslovacia 
vins net Polonia cu 14—1 
3—1, 6—0). Duminică au loc întîl- 
niri în cadrul grupei B.

BREVIAR
• UN CONTROL antidoping se va 

efectua după desfășurarea figurilor 
libere (masculin și feminin) din ca
drul concursului de patinaj artistic. 
Această decizie a fost luată în cadrul 
unei ședințe speciale care a avut 
pe patinoarul de la Makomanai 
prilejul tragefli la sorți a ordinii 
concurs. z

loc 
cu 
de

în

cel de 
a in-
(5-0,

□umple
parea la lupta pentru medaliile olim
pice. Pentru proba de coborire care 
se dispută sîmbătă, echipa Franței va 
avea în componență pe Isabelle Mir, 
Michele Jacot. Florence Steurer și 
Annie Famose. în proba, de slalom, 
Francoise Macchi va fi înlocuită cu 
Michele Jacot.

• ESTE INCERTA participarea 
proba de coborîre a schioarei austriece 
Wiltrud Drexel care încă de ia con
cursul de la Grindelwald continuă să 
sufere do o gripă localizată la intes
tine. Ea nu va participa probabil 
antrenamentul ..nonstop” urmînd 
fie înlocuită cu Berni Rautcr.

la 
să

de• FEDERAȚIA internațională 
schi (FIS) a dat publicității un comu
nicat prin care anunță toate delega
țiile sportive că este interzis parti- 
cipanților să poarte inscripții de re
clame comerciale. In comunicat se 
arată că dacă schiorii nu se vor pre
zenta la start în echipamentul regu
lamentar ei nu vor avea dreptul să 
concureze. Acest comunicat a fost re
dactat pentru a se evita un nou 
„conflict" între Federația de schi și 
Comitetul International Olimpic.

• PREȘEDINTELE federației 
triece de schi a anunțat oficial 
renumitul schior Karl Schranz 
clus de la Olimpiadă) va participa Ia
„Cupa Mondială” și La campionatele 
lumii.

SUS- 
că 

(ex-

• SCHIOARA franceză Francoise 
Macchi accidentată la antrenamente 
este decepționată că a ratat partici-

• Cîteva amănunte despre cele 201 
medalii olimpice ce vor fi decernate la 
Sapporo. Medaliile de aur au o greu
tate de 183 de grame, dar nu sint 
făcute din prețiosul metal galben, ei 
din argint curat si doar acoperite 
cu 
KT 
de 
nu

aur. Medaliile 
de grame, iar 
grame. Există, 
numai o

de argint cintăresc 
cele de bronz 152 

după cum se vede, 
diferențiere calitativă, 

dar șj una cantitativă.

olimpic este 
de carne In 
prevăzut o 

litri băuturi

• BUCĂTĂRIA satului 
aprovizionată cu o tonă 
fiecare zi- Totodată, s-a 
cantitate de aproape doi 
(ape minerale și răcoritoare pentru
fiecare persoană aflată în satul olim
pic. Un gazetar elvețian l-a întrebat 
Pe șeful depozitului de alimente c’te 
butoaie sau sticle de bere primește. 
T s-a răspuns : ..Bere ? Nici un pic de 
bere. Sportivii n-au pretins așa 
ceva...“

• IN SATUL olimpic se difuzează 
o gazetă de format mic Intitulată 
„Veștile satului”. După cum lasă si 
se întrevadă chiar titlul, ea publică 
noutăfi care se referă șl care ii in
teresează pe locuitorii satului olimpic. 
Numai că acest buletin apare doar 
în limba tării gazdă, așa incit cea 
mai mare parte a sportivilor afla|i la 
Sapporo nu-I pot cili.
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