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Luce seu a șutat din apropierea careului mic, dar Niculescu,

Meci plăcut. Ieri, la Pitești, intre 
Iotul reprezentativ (la a doua sa 
ieșire publică din această primă 
etapă de pregătire) și un F. C. Ar
geș — excelent pregătit pentru în
ceputul lui februarie — căruia, în 
plus, prezența pe stadionul său a 
„tricolorilor11 și a peste 7 000 de su
porteri, ca și... absența lui Dobrin 
și a celor trei „olimpici" (Vlad, 
Radu. Jercan) i-au încărcat bateria 
ambițiilor pînă peste nivelul unei 
„bune replici".

Fără îndoială, partida amicală de 
ieri a fost binevenită pentru „trico
lori*/ ca și pentru Angelo Nicu
lescu care, probabil, printre alte

Maria Sebestova și Gheorghe Vulpe

în „Cupa Universitatea Brașov”

Aurel NEAGU

AZI, LA SAPPORO

VISUL CU OCHII

Paul IOVAN

spectatori au 
aterizare a

POIANA BRAȘOV, 6 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). După 
multi ani Kantzelul a găzduit din 
nou un concurs de amploare. Si, 
oari'tt pentru a cinsti evenimentul, 
încă din primele ore ale zilei, un 
soare strălucitor a învăluit Postă
varul într-o mantie de raze calde, 
creind o excelentă dispoziție con- 
curentilor. organizatorilor și nu
meroșilor turiști spectatori „de
puși". din șapte în șapte minute, 
rie telecabina ce face legătura în
tre Poiana Brașov și cabana Cris
tianul Mare. Putem spune că sla
lomul special din cadrul „Cupei 
Universitatea Brașov" s-a desfășu
rat într-o adevărată zi de vis. In 
.Poiana Soarelui".

Felele au pornit în cursă pe un 
traseu marcat de antrenorul 
Gheorghe Bălan si a cuprins 40 
de porți pe aproximativ 350 m. 
Cehoslovaca Maria Sebestova a re
petat succesul de la slalomul 
uriaș, după o evoluție în care a

A ÎNCEPUT returul diviziei a la popice

LIDERA SERIEI SUD - VOINȚA BUCUREȘTI - ÎNVINSĂ LA BÂICOI!
7 *

DIN NOU REZULTATE SURPRINZĂTOARE PE ARENA CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
A început noul sezon competițlonal 

în (sportul popicelor. Sîmbătă și du
minică, formațiile participante la 
campionatul diviziei A. ediția 
1971—1972, și-au disputat prima e- 
tapă a returului. întîlnirile au fost, 
in general, viu disputate, obținin- 
du-se o serie de rezultate valoroase.

FEMININ

LAROMET BUCUREȘTI — VOIN
ȚA CONSTANTA 2 378—2 297. A fost 
un meci de factură tehnică mediocră. 
Cu i toate acestea, disputele au fost 
agreabile, deoarece a existat, pînă 
aproape de încheierea partidei, un

favoritilor
■»

lui GH. 7IMBREȘTfANIJ
• La orizont:

naționalele, interna* 
ționaîele îi europenele 

de atletism in sală

atletis-alRemarcabilul tehnician _ ___
mulul nostru, antrenorul emerit GH. 
ZIMBREȘTEANU, ne-a fost, din 
nou, interlocutor plăcut, o... sursă a- 
preciabilă de informații și de păreri 
autorizate. întâlnirea și . discuția 
ne-au fost prilejuite de primul con
curs Lucureștean al anului — cam
pionatele municipale — găzduite 
sîmbătă și duminică de sala renovată 
de la „23 August".

— Ce v-a spus acest concurs, ma
estre Zîmbresteanu ?

— Că atleții bucurețteni au fost 
dornici să facă o repetiție înaintea 
..naționalelor", să efectueze —- da 
fapț _ primuj gntrepamenț pe po- 

concluzii — dacă e cazul să vorbim 
și de așa ceva... — a tras-o și pe 
aceea că așa numita „echipă cla
sică" este departe de a-și vedea 
devalorizat creditul.

Formulăm această opinie nu nu
mai pentru că scjrul final de 2—1 
a fost realizat după un 2—0 in 
prima repriză, cu echipa de bază 
și un 0—1 în următoarele 45 de 
minute, cînd au intrat rezervele, 
ci și pentru că însăși factura jocu
lui prestat de selecționabili a fost 
substanțial diferită de la o repri
ză la alta.

în formula ADAMACHE—CRE- 
ȚU. LUPESCU, DINU. DELEANU—

dovedit multă siguranță în mane
vrele de ecoliț-e a fanioanelor si 
după ce a obținut în. ambele 
coborîri cel mai bun timp. Antre
norul Șebestovei, Milev Podesta. 
a precizat că eleva sa este consi
derată a cincea sau a Șasea schi- 
oară din Cehoslovacia. De la ro
mânce. doar Iudith Tomori a ti- 
nut. oarecum, pasul cu sportivele 
din Cehoslovacia si Polonia, cla
sate pe primele două locuri. Da
niela Munteanu a încercat în man
șa a doua să recupereze handica
pul. dar derapajele din prima îu- 
mătate a cursei au frînat-o mult 
în realizarea performantei dorite.

Băieții au luat startul din creas
ta Kantzelului. de acolo de unde 
nu s-a mai dat de multă vreme o 
plecare într-o probă de slalom

(Continuare in pag. a 2-a)

sensibil echilibru de forțe. Deși în
vingătoare, bucureștencele nu au sa
tisfăcut pe deplin pe inimoșii lortisfăcut pe deplin pe inimoșii _ 
suporteri. Maria Szabo și, mai ales. 
Silvia Maxim nu și-au regăsit rit
mul normal, lasted impresia că în 
cele aproape două luni de vacanță 
au cam uitat de antrenamente. Nici 
jucătoarele de bază ale echipei, E- 
iena Trandafir și Stela Andrei, n-au 
strălucit. Singura sportivă care s-a 
remarcat prin siguranța loviturilor a 
fost Elisabeta Gali, autoarea celui 
mai bun rezultat al întîlnirii: 
431 p.d. Constânțencele s-au angrenat 
și ele în jocul de uzură al gazdelor, 
majoritatea arătînd imprecizie în

OPINEZ

DACA FL

Videoînregistratorul mînuit de 
Gh. Zîmbreșteanu este cel mai pre
țios ajutor al atleților fruntași. O- 
gllndă... fermecată el scoate în evi
dență fiecare greșeală de tehnică. 
Mariana Goth — in fotografie exer- 
sînd Ttartul — folosește cu succes 
aparatul miraculos.

Foto l TH. MACARSCHI
voruj sintetic. Neașteptîndu-mă la 
ceva deosebit — lipsa pregătirii spe
cifice și dificultățile de ordin psiho
logic au atîrnat greu în balanță — 
n-am avut decepții. EU ~ ~
PENTRU PRELUNGIREA SEZONU- 
LUI DE SALA, CHIAR 
TEORETIC TREBUIE SA SE ÎN. 
CHEIE LA 13 MARTIE, DUPĂ UL
TIMA PROBA A „EUROPENELOR" 
DE LA GRENOBLE. SE IMPUNE 
FRUCTIFICAREA „SIMȚULUI PIS
TEI" PE CARE — PINA ÎN A DOUA 
JUMĂTATE A LUI MARTIE _ A- 
TLEȚII NOȘTRI ÎL VOR CA PATA 
CU SIGURANȚA.

Fiindcă -ați vorbit dg grenoblej 

ieșit, va respinge in corner
Foto-, S. BAKCSI

DUMITRU. NUNMEILLER VI — 
LUCESCU. DEMBROVSCHI. DO
BBIN. IORDANESCU, echipa na
țională a mers bine (evident însă, 
la nivelul primei săptămini de la 
reunire și în raport cu terenul a- 
cnperit de zăpadă, ca și al unei ex
plicabile rețineri legate de plecarea 
de azi în turneu), ea reușind să 
finalizeze prin golurile lui Iordă- 
nescu (minutele 31 și 42)'. mai în- 
tîi o acțiune purtată pe aripa dreap-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a) 

manșele de „izolate", unde au irosit 
nepermis de multe bile pentru jucă
toare divizionare. Singura excepție 
a făcut-o veșnic tînăra maestră a 
sportului Florica Biru, ea fiind cre
ditată cu o eifră demnă de consem
nat : 407 p.d. (Tr. I.)

GLORIA BUCUREȘTI — 
TEA GIURGIU 2454—2326.
au realizat o medie de 409 
fiecare jucătoare. Cele mai 
concurente ale Gloriei au fost (în 
ordinea intrării pe piste) : Ținea Ba- 

CETA-
Gazdele 
p.d. de 
eficace

(Continuare tn pag. a 2-a) 

v-aș ragă să ne spuneți pe cine ve
deți la startul campionatelor euro
pene de sală, dintre performerii 
atletismului nostru ?

— Federația a fixat norme de par
ticipare. Aștept cu încredere cam
pionatele naționale și competiția in
ternațională „Cupa de cristal", in 
cadrul cărora fruntașii atletismului 
nostru vor putea realiza performan
țe care să le deschidă drumul spre 
Grenoble. CONTEZ PE CAPACITA
TEA LUI CORBU, DOSA, SPER ÎN 
VISCOPOLEANU, SILAI, BUFANU, 
NU EXCLUD POSIBILITATEA CA
LIFICĂRII ARUNCĂTOARELOR SA- 
LAGEAN’ șj CIOLTAN,

• Ard Schenk — a doua me
dalie de aur! • La 30 de ani, 
Galina Kulakova — campioana 
olimpică. • Schiorii și biatlo- 
niștii români înaintea startului.
• Boberii noștri în căutarea 
formulei pentru virajul 11.

Sîmbătă seara, la Sapporo, a în
ceput să ningă liniștit, cu fulgi mari, 
groși. Cristale de puf de zăpadă a- 
lunecă molcom pe sub lampioanele 
din satul olimpic. Se depun repede și 
stratul se îngroașă. Parcă ți-e milă 
să calci peste acest covor gingaș și 
totuși în jurul tău zeci de fete și 
băieți se zbenguie, spulberînd zăpa
da. făcînd-o bulgări, ca elevii de 
școală. Aceștia sînt medaliații olim
pici de mîine. Copii mari, îmbrăcați 
frumos, colorat și totuși atit de te
merari pe înfricoșătoarele pîrtii de 
zăpadă. Din dreapta se aude muzică, 
se vede lumină multă. Acolo e clu
bul satului olimpic, hoc de destin
dere, fără exagerările care de obi
cei se asociază cu acest cuvînt. In 
față sînt blocurile de tecv’t. în stin
gă se află apartamentele sportivilor 
noștri. Ei ocupă o intrare, o scară 
întreagă, cu opt apartamente, o sin-.

Gh. Vulpe, dublu 
in „i

învingător
,Cupa Universitatea Bra

șov”

Fotoi Paul ROMOȘAN

S-au încheiat campionatele republicane de atletism ale juniorilor II

STANDARDURI PRETENȚIOASE.
REZULTATE PROMIȚĂTOARE

9 Două nume de refinut: Bedrosian și Calimente
BOTOȘANI, 6 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). După cum au arătat 
ambele zile de concurs, încărcătura 
emoțională a concurenților — fireas
că, avînd în vedere vîrsta și lipsa

— Sărind peste... Grenoble, ce pre
vedeți pentru Munchen, acum cînd 
n-a trecut decît o lună din ’72 ?

— An greu, extraordinar de greu. 
Practic, înainte de Munchen mai 
mulțj atleți români au posibilitatea 
de afirmare decît au avut-o înainte 
de Mexic. Lupta va fi însă mult 
niai dificilă. Pe lingă pregătirea fi
zică și tehnică — ele vor atinge la 
majoritatea concurenților limita ma
ximă — va conta, poate chiar în pri
mul rînd, pregătirea psihică, voința. 
Să mai lăsăm să treacă cîteva luni. 
Poate atunci vom putea spune mai 
ni idle...
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Cei trei săritori japonezi își gustă triumful pe podium, aclamați de
A. P.

gură lumină aprinsă. Sun la ușă. 
Apare Panțuru. în pantaloni de tre
ning și tricou. Brațul sting e lovit. 
O vînătaie mare, aproape neagră. 
Desigur, urma talotărilor de zidul 
de gheață. Intr-adevăr, e singur. 
Unij sînt la masă, alții la club. Biat- 
loniștii n-au venit încă de la antre
nament. Panțuru are ochii triști. 
Cine nu-1 cunoaște, n-ar crede că 
acest bărbat scund, calm, este pilo
tul da bob care se angajează cu 100 
km pe oră pe pereții înalți de ghea
ță, ca la „zidurile morții" de Ia 
circuri.

9.00—10.40 (2,00—3,40) : 
Schi fond, 15 km (bărbați) 
9.00—15.00 (2,00—8,00)
Patinaj viteză, 10 000 m 
(bărbați)
12.30— 14.30 (5,30-7,30) : 
Hochei, Elveția — Japonia
13.30— 15.00 (6,30—8,00) :
Schi alpin, coborîre bărbați 
14.00—16.00 (7.00—9.00) : 
Hochei, R.F. a Germaniei - 
Iugoslavia
16.00-18.00 (9.00-11.00) : 
Hochei, Cehoslovacia — SUA 
18.00—20.00 (11.00—13.00): 
Săniuțe, individual, a 4-a man
șă (m-t-f)
18.00—21.30 (11.00—14.30) : 
Patinaj artistic, figuri libere 
femei
19.30— 21.30 (12.30—14.30) : 
Hochei, U.R.S.S. — Suedia

(Intre paranteze, ora Bucu- 
restiului)

lor de experiență — a avut o cotă 
mult mărită în finalele sprinterilor. 
Iată de ce la 50 m. băieți, după patru 
starturi „furate", cei trei proaspeți 
corecordmani din seriile protej (5,9 s) 
— Silviu Hoșchiu, Gabriel Curuț și 
Valeria Enăștescu — au înclinat stea
gul în fața lui Alexandru Fijlop (Lie. 
11 Cluj) și a lui Ionel Predescu 
(S.S.A. Buc.) care, la rîndul lor, au 
egalat actualul record al juniorilor II. 
Astfel, alergătorul clujean a devenit 
campion republican în urma unei 
curse foarte spectaculoase, desfășu
rată „cap la cap“ și încheiată cu 
trei alergători pe același loc.

Finala fetelor a pornit, de aseme
nea, după trei starturi greșite. Au
rica Nedqlea (S.S.A. Buc.), care a 
alergat ca un metronom, a încheiat 
cursa cu același rezultat ca în serii 
(6,7 s),_ în timp ce prezumtiva sa ad
versară la titlu, Doina Sereșan, a 
ocupat doar locul III, între ele inter- 
calîndu-se. nescontat, rapidista Adria
na Dumitrache.

■La lungime fete, probă disputată 
sîmbătă seara tîrziu, am remarcat un 
trio de talente autentice : Maria Sim
țea, Vasilica Cotorobaie (S.S.A. Buc.) 
și Coculeana Bucătaru (Lie. 2 Iași),

Paul SLAVESCU
(Continuare tn pag. a 2-a)

S-A RELUAT
CAMPIONATUL OE HOCHEI

„CUPA POLITEHNICA1* LA VOLEI
A REVENIT ORGANIZATORILOR

GALAȚI, 6 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). — I.P.G.G. — Tîrnava 
Odorhei 5—1 <1—0, 0—1, 4—0), în partidă 
inaugurală din cadrul ultimului tur al 
grupei secunde a campionatului de ho
chei Pe gheață. In ultima treime, măr
eați de eforturi, elevii antrenorului To- 
rok comit cîteva greșeli grave în apărare, 
facilitind astfel victoria studenților. Au 
înscris : Păduraru, Marian. Constanti- 
nescu, Florian și Malehin. respectiv 
Gyorgy, In al doilea joc : Dunărea Ga
lați — Avîntul Gheorghieni 7—4 (5—3, 
1—0, 1—1).

Telemac SIRIOPOL

PANȚURU: „N-AM SCAPAT 
ULTIMUL VIRAJ"

DE

„Nu-mi găsesc locul — îmi spune — 
pentru că n-am putut repeta per
formanța de la Grenoble: medalia 
de bronz. Secunda pierdută în pri
mele două manșe mă obsedează. Nu 
contest valoarea piloților care m-au 
întrecut acum, dar nu pot să uit 
schimbarea vremii petrecută în cî- 
teva minute, care ne-a defavorizat, 
Pe mine șî pe cei din urma mea. 
Nu vreau să mă scuz, însă trebuie 
să fii făcut din oțelul patinelor de 
bob pentru ca o asemenea pierdere

ai C-I.O. 
însorită, cu 
de vînt (0,1 
de minus 6

Aproape 30 000 de 
înconjurat pista de 
trambulinei de Ia Miyanomori, aș- 
teptînd prima victorie niponă în 
istoria Jocurilor Olimpice de iar
nă. în tribuna oficială a luat Ioc 
împăratul Japoniei, Hirohito și 
cel mai mie fiu al său, prințul 
Hitachi No Miye, însoțiți de pre
ședintele Avery Brundage și de 
alți membri

O vreme 
slabă adiere 
temperatură 
asigurat condiții ideale 
Fără îndoială, toată lumea aștepta 
o comportare bună din partea să
ritorilor japonezi, în frunte cu 
Yukio Kasaya, medaliat cu argint 
la ultimile campionate mondiale 
din munții Tatra, care dovedise o 
formă deosebită în turneul celor 4 
trambuline. Așteptările au fost 
însă depășite... încă de la prima 
săritură japonezii s-au instalat, 
toti patru, în fruntea clasamentu-

o foarte 
mzs) si o 
grade, a 

întrecerii.

(Continuare in pag. a 4-a)

Secundanți Aleutina Olunina (stingă) o îmbrățișează pe noua campioană 
olimpică de schi-fond, compatrioata ei Galina Kulakova

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Timp de trei zile, Palatul Spor
turilor din Galați a găzduit com
petiția masculină de volei, dotată 
cu „Cupa Politehnica”, la întrece
rile căreia au luat parte formațiile 
bucureștene Dinamo, Steaua și Ra
pid precum și Politehnica din loca
litate. Desfășurate după un sistem 
original (s-au jucat obligatoriu cite 
patru seturi, pentru fiecare set cîș- 
tigat acordîndu-se un punct), dispu
tele au constitui ti un bun prilej dq

mulțime și asaltați de fotoreporteri 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

să nu te influențeze pe urmă în în
treaga cursă. Am riscat totul, am ve
nit ca și fără frîne, dar n-am sca
nat de ultimul viraj. A mai rămas 
bobul de patru, unde voi încerca din 
nou totul pentru medalie, cu aceiași 
puternici adversari. Acum patru ani, 
la Grenoble, i-am bătut și pe Flotli 
Și Pe Gaspari. Acum a apărut >i 
Zimmerer. Vest-germanii au multă 
siguranță. Pista de bob artificială de

(Continuare în pag. a 4-a) 

KASA YA ȘI-A VĂZUT

lui, datorită unor salturi de ceste 
80 m. Cel mai bun a fost într-ade- 
văr Kasaya, a cărui săritură, cu un 
stil aproape perfect, a măsurat 
84 m. Primul oaspete, norvegianul 
Hold Nordgren. deși a reușit și el 
82.5 m, . săritură egală cu a lui 
Konno și mai bună ca a lui Fuji
sawa (81 m). a ocupat doar locul 
5, primind note mai mici la stil.

în a doua încercare săriturile au 
rămas sub 80 m. Kasaya. realizînd 
79 m. și-a consolidat succesul, în 
timp ce Konno 
gime — 
tul său 
medalia 
dalie de 
a căzut, 
gren, permitted lui Ingelf Mork și 
lui Jiri Raska să recupereze din 
handicap și să ocupe locurile 4 
și, respectiv, 5. Remarcabilă este 
performanta tînărului săritor po- 

cu aceeași luri- 
1-a întrecut pe compatrio- 
Aochi, care și-a asigurat 
de bronz. Fujisawa (me- 
argint la C.M. din 1966) 
ca si norvegianul Nord-

verificare în vederea reluării cam
pionatului.

Iată rezultatele înregistrate i 
Steaua — Rapid 2—2, Dinamo — 
Politehnica 2—2, Steaua — Politeh
nica 2—2, Rapid — Dinamo 3—1, 
Dinamo — Steaua 3—1, Politehni
ca — Rapid 3—1. Clasament: i. 
Politehnica 7 p, 2. Rapid 6 p. 3. 
Dinamo 6 p, 4. Steaua 5 p.

GH. ARSENIC și
X y. ȘTEFANESCU-coresp.
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ÎNAINTE DE RELUAREA

CAMPIONATULUI 

TOATE DIVIZIONARELE SE AFLĂ IN FEBRA PREGĂTIRILOR 
Campionatul diviziei A de rugby 

va fi reluat la 12 martie. Este fj- 
resc, de aceea, ca formațiile com
petitoare să privească cu toată a- 
tenția pregătirile, să caute ca pînă 
la ora primului fluier de arbitru, 
toate problemele, de ordin tehnic 
sau organizatoric, să fie rezolvate, 
să fie preîntîmpinate necazuri și 
surprize.

Actuala lideră a campionatului 
primei divizii, Știința Petroșani se 
pregătește cu grijă sub conducerea 
antrenorului Teodor Rădulescu. Așa 
cum a rezultat și dintr-un recent 
interviu, acordat ziarului, antreno
rul echipei studenților de la Insti
tutul de mine din Valea Jiului 
nu este dispus să cedeze actuala 
poziție fruntașă pe care echipa sa o 
are în clasament. Pentru aceasta 
preocupările sale îmbrățișează o 
sferă largă de aspecte ale pregăti
rii, vizînd sporirea rezistenței, îm
bunătățirea tehnicii individuale și 
ele compartiment și unele noutăti 
tehnice. Este foarte posibil ca 
Știința Petroșani să ia parte la 
tradiționalul turneu pe care îl or
ganizează la fiecare început de an, 
secția de rugby a clubului sportiv 
Politehnica din orașul de pe Bah- 
lui — „Cupa lașului".

Campioana țării, formația Stea
ua, și-a îngăduit o scurtă vacanță 
de iarnă la Forban, în vecinătatea 
Predealului. La revenirea în Ca
pitală. rugbyștii pregătiți de antre
norul Petre Cosmănescu vor am-

plifica preparativele, cu dorința 
fermă de a realiza, încă de la pri
mele etape ale returului, numai 
victorii. în lotul echipei domnește 
o atmosferă propice unei munci cu 
bun® roade, astfel că perspectiva 
de a revedea o altă echipă Steaua, 
cît de curînd, nu este de fel iluzo
rie. De altfel, Steaua va putea fi 
urmărită și înainte de reluarea 
campionatului, cu prilejul „Cupei 
de iarnă".

Grivița Roșie se află și ea în fe
bra preparativelor, după cum ne-a 
informat antrenorul secund al fos
tei multiple campioane naționale, 
ing. Radu Demian. Pentru perioada 
actuală, accentul este îndreptat că
tre o îmbunătățire a capacității de 
efort, lucru ce se realizează prin- 
tr-o pregătire fizică generală și spe
cifică. Ulterior, atenția se va dirija 
către exersarea unor elemente de 
tehnică și a unor scheme tactice. 
Faptul că se muncește cu multă 
tragere de inimă lasă să se între
vadă rezultate mai bune în retur, 
în comparație cu cele obținute în 
toamnă.

Pregătiri intense se desfășoară și 
la nivelul celorlalte echipe bucu- 
reștene, Dinamo, Gloria și Sportul 
studențesc. Despre rugbyștii stu- 
denți am avut, de altfel, prilejul 
de a vă prezenta un reportaj am
plu, cu puțin timp în urmă. „Ele
mente noi în materie de preparati
ve nu au intervenit", a ținut să ne 
precizeze unul dintre antrenorii

ȘTAFETA S. B. C. SINAIA I

echipei, Al. Carnabel, care a săr
bătorit recent un eveniment deose
bit : împlinirea a 30 de ani de ac
tivitate sportivă. Este un prilej de 
a-l felicita și de a-i ura încă... pe 
atîția în rugby, disciplină pe care 
a îndrăgit-o și a prețuit-o întot
deauna.

Politehnica, ejm am amintit, va 
fi gazda „Cupei lașului". In întîm- 
pinarea evenimentului. rugbyștii 
moldoveni și-au inaugurat pregă
tirile încă din luna trecută, dornici 
desigur ca trofeul pus în joc să ră- 
mină în orașul lor. La aceeași com
petiție au mai fost invitate — în 
afară de Știința Petroșani — echi
pele Sportul studențesc. Agronomia 
Cluj și Rulmentul Bîrlăd.

Una din revelațiile campionatu
lui, echipa Universitatea Timișoara 
se antrenează și ea de zor. Față de 
relatarea apărută în ziarul nostru, 
acum cîteva zile, ar mai fi de a- 
mintit faptul că in apropiata va
canță studențească (partea a doua), 
rugbyștii de la „U“ intenționează 
să efectueze o scurtă pregătire în 
comun cu cei de la CJ5.M. Sibiu. 
Va fi o treabă bună, un util schimb 
de experiență și un prilej de a ve
dea la lucru doi antrenori dintre 
cei mai serioși și mai ambițioși : 
M. Antonescu și Nieolae Boboc.

în fine. Farul Constanța este și 
ea angajată ferm în pregătire, sub 
„bagheta" antrenorului Dumitru 
(Till) Ionescu. Nu de mult, secreta
rul general al federației. Ion Isvo- 
ranu, a avut prilejul să asiste la 
cîteva antrenamente și opinia sa 
este că echipa constănțeană poate 
furniza multe surprize, chiar din 
primele etape ale returului. Ceea 
ce — la urma urmelor — n-ar fi 

Inter»- 5„MA

campioană republicană de juniori
SINAIA, 6 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Duminică s-a 
desfășurat pe traseele amenajate 
în jurul cabanei Poiana Stînii pro
ba de ștafetă din cadrul campiona
tului național de biatlon juniori. 
Trebuie remarcate, în primul rînd, 
ardoarea cu care tinerii sportivi au 
luptat pentru obținerea unui loc 
Cît mai bun în clasamentul general. 
Timpul a fost excelent, iar spec
tatorii (localnici și vizitatori) s-âu 
adunat în număr mare pentru a 
urmări întrecerea.

în primele două schimburi, for
mațiile “ “ 
Brașov 
tele cu 
ținerea 
această 
lor III 
mâțule Steagul roșu Brașov și Școa
la sportivă Brașovia. Biatloniștii de 
la A.S.A. n-au mai avut însă sufi
ciente forțe ți au pierdut din ce

S.B.C. Sinaia I și A.S.A. 
s-au arătat a fi pretenden- 
cele mai mari șanse la ob- 
titlului de campioană. In 
luptă (în timpul schimburi- 
și IV) au intervenit și for-

mult teren, clasîndu-se înîn ce mai
final doar pe locul IV. Cu totul re
marcabilă a fost evoluția schimbu
lui III al " ---------- ■ *
D. Clinei, care, deși accidentat și 
cu un schi rupt, a continuat cursa 
pină la predarea ștafetei lui Gh. 
Păunescu — ultimul component al 
echipei sale. Rezultate tehnice: 1. 
S.B.C. Sinaia I (N. Apostu, I. Pău
nescu, D. Clinei, Gh. Păunescu), 
campioană republicană, lh 41:00, 2. 
Steagul roșu Brașov (K. Zoltan, T. 
Francisc, T. Samoilă, A. Mocanu) 
lh41:42, 3. Brașovia I (I. Pelin, C. 
Dicianu, F. Forico, I. Tamaș) 1 h 
43:55, 4. A.S.A. Brașov (E. Cercel, 
M. Brezeanu, C. Bobeș, I. Lăzăroiu) 
1 h 46:52, 5. Tractorul Brașov (I. Cos 
mănici, D. Stoie, St. Urs, G. Duca) 
1 h 47:30, 6. S.B.C. Sinaia II (V. Țu- 
țuianu, C. Ioniță, I. Mușat, C. Mîn- 
druș) 1 h 47:35.

Ia

In
ia 
a- 

trei
formației S.B.C. Sinaia I

M. BOTA

• ATLEȚII FRUNTAȘI ÎN
Oricât ne-am strădui să selectăm 

cîteva rezultate notabile la finele 
campionatului municipal, și să le 
comparăm cu performanțele ce se 
înregistrează în marile competiții de 
pa continent, acum cind pînă la „na
ționale" a mai rămas exact o săptă- 
mînă, iar pînă la campionatele eu
ropene de sală mai puțin da 40 de 
zile, nu vom reuși prea mare lucru. 
Cei mai mulți dintre atleți au o scu
ză obiectivă j ei s-au aflat la primul, 
cel mult al doilea contact direct cu 
noul co voit 
(Pistalu ne 
de aproape 
oat prăjina 
chetei! In

TRIBUNĂ • ARUNCĂTORII N-AU

cauciucat al sălii. Dinu 
mărturisea, de pildă, că 
4 luni nu și-a mai încer- 
în fața suporțllo-r și șta- 
aceste condiții, chiar și

cei mai exigențî dintre specialiști 
nu puteau pretinde rezultate ieșite 
din comun, sau măcar apropiate de 
nivelul posibilităților. Dar cu această 
motivare, atleții noștri nu vor putea 
fi absolviți la marele examen* de ta 
Grenoble, cînd 'ei se vor afla în fața 
elitei atletismului european, care s-a 
pregătit în mod cu totul special în 
acest an olimpic.

Un grup mai restrîns al atleților 
fruntași din București (Corbu, Viorica 
Viscopoleanu, Valeria Bufan, Cornelia 
Popescu) s-a mărginit doar la un 
contact cu... atmosfera concursului, 
unii dintre antrenori 
că elevii lor nu 
o pistă ale cărei

declarîndu-ne 
vor să riște (I?) pe 
calități nu le cunoso

Alăturat, o' corespondentă de 
Bîrlad :

Divizionara A, Rulmentul și-a 
ceput antrenamentele, încă de 
data de 10 ianuarie. Participă 

‘ proape întregul lot, inclusiv
jucători nou promovați de la juni
ori — Lehăduț, Ciocan și A. Peiu. 
în schimb a absentat Zadorojnii.

Planul de pregătire a echipe! bir- 
lădene este foarte precis. Pină la 
data de 31 ianuarie accentul a fost 
pus pe antrenamente de sală, pen
tru dezvoltarea forței, și paralel pe 
jocuri sportive (volei, handbal, bas
chet etc.). De la 1 februarie se face 
pregătire fizică generală și specifi
că, iar după 20 februarie, vor avea 
loc antrenamente de pregătire teh- 
nico-tacticâ. cu accent pe omogeni
zarea compartimentelor și a echi
pei. în această parte finală a pre
gătirii vor avea loc și cîteva Ieșiri 
publice, prilejuite de posibila par
ticipare a echipei Rulmentul la 
tradiționala competiție dotată cu 
Cupa lașului".

S. ELIADE, coresp.

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 1 CONSTANȚA PE PRIMUL LOC

Cupa semicentenarului U. T.C.“

Sala Progresul din Capitală a 
găzduit, sîmbătă și duminică. în
trecerile de handbal feminin, do
tate cu „Cupa semicentenarului 
U.T.C.". La startul turneului, or
ganizat de clubul Progresul. în co
laborare cu Comitetul U.T.C. al 
sectorului IV. s-au aliniat patru 
echipe i Progresul (tineret), Șc. sp. 
2 București. C.S. Școlarul și Șc. sp. 
1 Constanta.

în prima zi. Șc. sp. 2 București 
a furnizat o surpriză. depășind 
echipa Progresul cu 13—12. la ca
pătul unui joc în care elevele an
trenorului Dan Bălășescu au prac
ticat un handbal de calitate. în 
cea de a doua partidă, junioarele 
din Constăntă au întrecut C.S. Șco
larul cu 14—12. /

Ieri dimineață, în cadrul parti
delor decisive. Progresul a cîști- 
gat partida cu C.S. Școlarul 
(13—8), iar în cel de al doilea joc 
Șc. sp. Constanta a obținut o vic
torie concludentă în fata echipei 
secunde a Șc. sp. 2 București, care 
n-a mai prezentat în finală prima 
garnitură (?). Victoria, cu 17—7 
(5—4). le-a adus handbalistelor d n 
Constanta (antrenor Traian Buco- 
vală) trofeul pus In joc. trofeu oe 
care l-au cucerit fără să fie în
vinse. în clasamentul final au ur
mat Șc. sp. 2 București, Progresul 
și C.S. Școlarul.

Arbitrajele au fost extrem de 
slabe.

Un aspect de la intilnirea de popice Gloria București — Cetatea Giurgiu.
Pe piste,'de la stingă la dreapta), cele mai bune jucătoare ale echipelor: 

Elena Rada (Cetatea) și Ana Petrescu (Gloria)
Foto : Vasile BAGEAC

A INCEPqT RETURUL DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

laban — 428, Ana Petrescu — 455 
și Florica Neguțoiu — 427. De la 
giurgiuvence s-a remarcat doar Elena 
Rada — 422 p.d. (O. GUȚU-coresp )

VOINȚA PLOIEȘTI _ CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI 2306—2055. 
Ploieștencele s-au revanșat pentru în- 
fringerea suferită în tur la Bucu
rești. cîștigînd acum de o manieră 
categorică. De menționat că fiecare 
concurentă a Voinței a întrecut ad
versara directă la diferențe de 20—80 
p. d. S-au evidențiat Elena lancu — 
397. Stela Godeanu — 390. Eleonora 
Nicolescu — 392. de la Voința și, 
respectiv. Elena BSlătica — 359 p. d. 
(A VLASCEANU-coresp.)

HIDROMECANICA BRAȘOV — VO
INȚA ORADEA 2521—2275. Brașoven- 
cele, cu o echipă omogenă (toate 
peste 400 p.d.) și-au surclasat adver
sarele. Cea nlai bună jucătoare a 
reuniunii a fost însă orădeanca Eca- 
terina Șoimoșan, notată cu 477 p.d. 
De la gazde s-au remarcat Viorica 
Orghidan (454) și Maiana Antuș (437). 
IC. GRUIA-Coresp.)

C.S M. REȘIȚA — DERMAGANT 
TG. MUREȘ 2335—2182. Cele mai 
îndemînatice jucătoare au fost Maria 
Stanca (418) și Ildiko Grozâvescu 
(415) de la gazde șl Apolonia Gidro 
(388) de la oaspete. Este interesant 
de semnalat faptul că C.S.M. a avut 
44 bile goale iar Dermagant numai 
33. (D. PLAVIȚU-coresp.)

METROM BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 2432—2422.

PETROLUL BAICOI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2517—2294. Lidera seriei 
Sud. învinsă la scor ! Realizatoarele 
acestei frumoase victorii au fost, în

primul rînd, Elena Brinzea — 459 și 
Elena Furtună — 434 p. d. De la 
Voința a corespuns doar Cornelia 
Petrușca — 421 p. d. (I. BRANZEA- 
coresp.) /

VOINȚA TG. MURES — VOINȚA 
SIBIU 2374—2146.

VOINȚA MEDIAȘ — VOINȚA TI
MIȘOARA 2 329—2 304.

VOINȚA CLUJ—VOINȚA CRAIO
VA 2319—2205.

MASCULIN
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FINALELE CAMPIONATULUI

ANOST, FĂRĂ SURPRIZE

SECTOR • CAMPION LA TRIPLUSALT.
suficient. Iar mica familie a arun
cătorilor de greutate s-a văzut ne
voită să rămînă în tribună... Motivul? 
Sectorul de aruncări nu există prac
tic la această oră, iar speranțele de 
a-i vedea finisat măcar la sfîrșitul 
săptămînii viitoare sînt îndoielnice.

în asemenea condiții (și multe 
altele asupra cărora vom reveni) 
campionatul indoor a) atleților buexi

și de o 
scos pe 
din apa- 
sau mai 
(sau re-

BUCUREȘTEAN
r

{jN PLOIEȘTEAN!
Mitrofan (Dinamo) 6.8 3.

60 m
Gh. 

E ' 
V.

cu recorduri personale) T. Mldăuș 2:03.1. 
VI. Moraru 2:04,1, Z. Oprițescu 2:05,1 ți 
A. Adam 2:05,7.

Un alt rezultat promițător a înregis
trat și tînărul brasist Octavian Resler pe 
distanța de 200 m : 2:33,2 (rec. personal), 
la numai două secunde de recordul în 
bazin scurt deținut de A. Șoptereanu- 
Alte rezultate: Agneta șterner 2:33,7 pe 
200 m delfin și Gh Lupu 2:22.1 pe 2oo 
m spate.

X Marian Slavic 1 ; 58.3 pe 200 m liber...
Cei mai buni sprinteri ai țării, care 

se pregătesc în vederea campionatelor 
internaționale ale României (19—20 fe
bruarie, la Reșița), au luat startul intr-un 
nou concurs în rapida piscină de 25 m 
din Brăila. Conflrmind forma bun^in 
care se află Marian Slavic a parcurs 
distanța de 200 m liber în 1:58,3 (la nu
mai o Zecime de propriul său record), 
după ce la jumătatea cursei fusese cro
nometrat în 56.8. în urma sa, la capătul 
unei dispute interesante, au sosit (toți

și Eugen Aimer 8 :44,5 la 800 m liber

Foto: M. FELIX

Ștefan Lăzărescu. 
primul clasat la 
lungime, tn plin 

efort

reșteni. cu secvențe anoste 
nepermisă lungime, nu a 
spectatori (sau competitori) 
tic. Au fost totuși cițiva, 
precis cîteva vechi dispute 
vanșe dacă vreți să le numim așa), 
care au mai încălzit puțin atmosfera. 
Mai întîi sprinterele Mariana Goth 
și Aura Mărășescu care în serii 
(60 m.) au egalat recordul țârii (7,5). 
dar în finală au fost mai mult preo
cupate de victorie, prima care a 
trecut linia de sosire fiind sportiva 
metalurgistă în 7,6. Apoi a fost cursa 
hurdlerilor pe aceeași distanță de 
60 m, în care.primii trei clasați au 
sosit aproape concomitent, arbitrii 
preferîndu-1 pe Dan Hidioșanu, înain
tea lui Suciu și Perța. Lungimea a 
revenit lui Șt. Lăzărescu <7,31 m), 
înălțimea Iul Șerban loan, care s-a 
oprit din concurs la 2,10 m, iar tri- 
olusaJtul unui sportiv din... Ploiești, 
V. Preda. La înălțime fete, două 
,.flop“-iste. Elena Vlntilă și Roxana 
Vulescu au ajuns pînă la 1.65 m. Si 
cam atît...

REZULTATE TEHNICE. Seniori 
— 60 m : 1. T Petrescu (C.A.U.) 6.8,

STAND ARDURI

2. S.
Zamfirescu (Steaua) 6,8;
I. D. Hldioșanu (Dinamo) 8,0, 2. 
Suciu (Steaua) 8,0, 3. N. Perța (Steaua) 
8,0; lungime : 1. Șt. Lăzărescu
(C.A.U) 7.31 m ; înălțime : 1. Șerban 
loan (Dinamo) 2.10 m. 2. L. Torok 
(C.A.U.) 2,04 m, 3. M. Purice (C.A.U.) 
2,01 m; triplusalt : 1. V. Preda
(Ploiești) 13.71 m; prăjină: 1. D. Piș- 
talu (Dinamo) 4,90 m. 2. N. Ligor 
(C.A.U.) 4,80 m, 3. Cr. Ivan (Dinamoi 
4,60 ;

Juniori — 60 m : 1. 
gia) 7,0 ; -60 m g : 1. C.

P Ene (Ener- 
Bunea

8.5 ; lungime : 1. I. Tănăsescu
6.67 m ; înălțime : 1. Cr.
(Ș.S.A.) 1,95 m ; triplusalt: I.
Gheorghiu (Dinamo) 14,76 m ; pla- 
jină: 1. C. Anton (C.S.Ș.) 4,50 m ; 
Senioare — 60 m : 1. Mariana Goth 
(Metalul) 7,6 (7,5 în serii-record ega
lat), 2. Aura Mărășescu (Steaua) 7.7 
(7,5 în serii-record egalat). 3. Sanda 
Angeiescu (C.A.U.) 7,8 ; 60 mg : 1. 
Elena Mirza (Dinamo) 8,8. 2. Marcela 
Miloșoiu (C.A.U.) 8.9, 3. Georgeta Pop 
9,1 ; lungime : 1. Florica Boca (Rapid) 
5.62 m ; înălțime : 1. Elena Vîntilă 
(Dinamo) 1,65 m j

Junioare — 60 m : 1. Victoria Țicu 
(Steaua) 7,9, 2. Liliana Dumitrescu 
(Ș.S.A.) 8,0; 60 m g : 1. Elena Cră
ciun (Ș.S.A.) 9,1, 2. Virginia Silași 
(Energia) 9,3; lungime : 1. Doina
Popescu (Viitorul) 5.43 m ; înălțime : 
1. Roxana Vulescu (Liceul 35) 1.65 m.

(Ș.S.A.) 
(Ș.S.A.) 
Dreptu 

FI. 
pră-

o. v.

i

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 4907—4875. 
Bucureștenii au rezistat cu succes 
atacurilor liderului seriei Sud. pier
zi nd onorabil la o diferență mică. 
Constructorul, care în tur a suferit 
o singură înfrîngere de la Voința 
București, continuă să se afle în 
fruntea seriei. S-au evidențiat 1. Uă- 
iaș (895), I. Tismănaru (858) de Ia 
gălățeni. H. Blăgăilă (837) și I. Pă- 
gideanu (836) de la bucureșteni. (GH. 
ARSENIE-coresp.)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
RAFINĂRIA TELEAJEN PLOIEȘTI 
5756—5015. Popicarii bucureșteni au 
dominat reuniunea de la început și 
pină la sfîrșit, cîștigînd, ca niciodată, la 
o diferență puțin obișnuită (715 p.d. !). 
Cu excepția unui singur jucător — 
C. Silvestru, de la oaspeți, car&z de 
abia a trecut de 700 p.d. — în rest 
toți au reușit scoruri mari. De pildă, 
bucureșteanul I. Dumitru a întrecut 
orice așteptări dotorînd nu mai puțin 
de 1032 p. d. (!) (N. DUMITRU-ro- 
resp.)

VOINȚA TG MUREȘ - I. C. O- 
RADEA 5070—5025. Orădenii au avut 
o evoluție neașteptat de bună, pier- 
zînd la un scor destul de strîns. 
S-au remarcat: Erdos — 895. Szăsz 
- 860, de la Voința și Gallo — 874 

de la I.C.O. (I. PAUȘ-coresp. jude
țean)

OLIMPIA REȘIȚA — ELECTRICA 
SIBIU 5132—4851. Noua promovată 
In divizie n-a rezistat tn fața for
mației experimentate a Olimpiei. 
Huber (892) și Kădâr (891) au fost 
cei mai îndemînatici popicari de la 
învingători. (I. PLAVIȚU-coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 5285—4828. Victorie de
tașată. datorită preciziei cu care 
au lansat bilele Gh. Silvestru (908), 
V. Nicolescu (907) și C. Vînătoru 
(901). De la Gloria, cele mai multe 
popice le-a doborît D. Stelian — 852. 
(A. CRISTEA-coresp.)

RAPID BUCUREȘTI — RULMEN-' 
TUL BRAȘOV 5308—4940. Feroviarii 
au cîștigat în cinci schimburi, doar 
Lupșan a pierdut la Kiss (816—839). 
Cei mai în farmă jucători bucureș
teni au fost C. Râdulescu — 963 și 
V. Măntoiu — 900 p. d. (G. ROSNER- 
coresp.)

METALUL PLOPENI — FLACARA 
CIMPINA 4811—4952.

C.F.R. TIMIȘOARA
LUGOJ 4985—4856.

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 5 062—4 813.

VOINȚA CLUJ—C.F.R.
REȘ 4983—4873

REȘIȚA, 6 (prin telefon). — In con
cursul de Înot, desfășurat In localitate, 
care a reunit sportivi din Sibiu, Bucu
rești, Timișoara și Reșița, Eugen Aimer 
a înregistrat un rezultat excelent: 8:44,5 
pe 800 m liber. Apoi, lulnd startul în 
cursa de 200 m liber, el a fost crono
metrat în 2:00,5. Cu rezultate mulțumi
toare pentru actualul stadiu de pregă
tire și-au încheiat evoluțiile și Dietmar 
Wetterneck 2:19.1 pe 200 m mixt (record

de juniori) șl 4:59,5 pe 400 m mixt șl 
Mircea Hohoiu cu 62,8 pe 100 m soaie 
și 2:17,8 pe 200 m spate.

Alte rezultate : Al. Gherban 53,5 — 100 
m liber; C. Rollo 63,o și A. lîrsu 69,s — 
100 m delfiif; M. Bîcleșan 1:11,6 și H. 
Habetler 1:14.7 — 100 m spate; Julleta 
Mirosu 67,8 — 100 m liber și Lavinia 

Donea 1:13,7 — 100 m spate. (D. Gtsvan
— coresp. principal).

La reintrare, Stanef învins de arbitri!
Seria galeior buCureștene de verificare 

a continuat duminică dimineața in sala 
„Semănătoarea" cu o nouă reuniune. In 
cel mai disputat meci, Constantin Stanef 
(Rapid) și-a surclasat pur și simplu ad
versarul, Nieolae Duca (Dinamo). In 
ultimul minut de luptă, cind Duca era 
aproape groggy. Stanef chiâi l-a mena
jat. Spre surprinderea generală, învingă
tor la puncte a fost declarat... Duca. 
Decizie total eronată. Bine s-au mai com
portat : Gh. Cristea (antrenor I. Stola- 
novlci). L. Micu (antrenor Gh. Fiat). I. 
Vancea (antrenor V. Marluțan) și P. Co- 
jocaru (antrenor Luca Romano). Rezul
tate tehnice : F. Zamfir (Voința) b.p. I. 
Sava (Constructorul). C. Grămadă (Stea
ua) b.p. D. Berindei (Olimpia), N. Dinu 
(Metalul) ' * — —>
Văhcea

(OUmp.). Gh. Pau! (Steaua) b.p. N. Ma
rin (Semănătoarea). T. Marin (Voința) 
b.p. D. Vrabie (Constr.), C. lonițâ 
(Olimp.) b.p. I. Bărbuță (Steaua). C. 
Stoicescu (Steaua) egal cu N. Șerban 
(Voința), L. Micu (Steaua), b. ab. II P. 
Anton (Rapid). A. Bucur (Met.) b. ab
il E. Barbu (Olimpia), V. Horodmc 
(C.P.M.B.) b ab. II C. Ezaruc (Constr). 
Gh. Cristea ’(Met.) b.p. Șt. Bina (Olim
pia), R. Ivaneiu (Met.) b. ab. I V. Neagu 
(Olimpia), N. Paraschiv (Hap.) b.p. ș. 
Lazar (Semănăt.). N Nieolae (Met.) egal 
cu C. Nieolae (Rap.), F. Bobi (Olimp.) 
b.p. I. Cîmpeanu (Steaua)- 5' F- Coio- 
cafu (Rap.) h.k.o. I ‘‘ 
mănăt.).

Ai. Gheorghiu iSe-

VOINȚA

(Urmare din pag. 1)

ultima domlnînd net, apoi, și proba de 
garduri din reuniunea de azi, cînd 
a ți doborît de două ori vechiul re
cord, înregistrînd 7,7 s. „Gardurile" 
băieților au revenit lui Adrian Cali- 
mente (U.T.A.), învingător cu 7,1 s, 
în fața deținătorilor actualului re
cord, Ionel Predescu și loslf Crișan. 
Ea lungime băieți, bucureșteanul Be
ri ros Bedrosian (Viitorul), favoritul,

egal cu I. Rădoi (Constr.), J. 
(Dinamo) b.p. D, Colonab.p. D,

CRIȘUL ORADEA C S. M

Daniel

REȘIȚA

DIACONESCU
coresp.

14-8

DILEMA...

Gala amicala, organizată In Sala Ar
matei din Oradea, a îngăduit spectato
rilor să urmărească citeva meciuri fru
moase. in Intilnirea dintre formația lo
cală Crișul și C.S.M. Rășița. Rezultate 
tehnice : G. Cismadia (Crișul) b. ah. 2 
p. Moraru (Reșița). Gh. Sziics (C) b. 
ab. 1 C. ștefan (R). T. Cacul (C) egal 
cu A. Virag (R), V. Podar (C) b.p. C. 
Buhara (R). I. Forian (C) p. ab. 1 I.

Angeiescu ___ ____ . ___ . .
Blennert (R). N. Ciorbă b. ab. 2 c. Mus
că (Ri, Ai. Osvath p. k.o. 2 Gh. Biaj (H). 
V. Gălășel (C) p. ab. 3 V. Didca (R), '-t. 
Turcuș (C) egal cu M. Morărescu și Al. 
But (C) b.p. A. Vă ran (R). în tina! : 
Crișul — C.S.M. Reșița 14—8.

i.

(R), L. Horvath (C> b.p î.

Ilie GHIȘA, coresp. județean

„Cupa Universitatea Brașov44
(Urmare din pag, 1)

special. Antrenorul Ion Cașa a 
marcat un traseu cu 46 de porți, 
în care a pus cîteva
In timpul 
masiv pe 
frumoasă, 
tuozitatea 
a ieșit în 
compania 
bili (i-am
N. Cretoi. 
cehoslovacul Skampa si polonezul 
Niklinski), a izbutit două coborîri 
splendide, realizînd cei mai buni

„încuietori", 
cursei, acestea au triat 

concurent!. Lupta a fost 
spectaculoasă, iar vir- 

tehnică a competitorilor 
evidentă. Gh. Vulpe. în 
unor adversari reduta- 
numit pe D. Munteanu, 

I. Bobit. P. Ivănescu,

timpi și cucerind al doilea titlu in 
Universitatea Brașov’, 

a încercat să-l întreacă ue 
dar în prima treime a tra- 
(manșa a două) a căzut. S-a 
imediat, a continuat cursa.

AI CAPITALEINOII CAMPIONI

Mai rezistent decît pur slngele en
glez ți cu o alură care-1 permite să 
se adapteze ușor la diferite stări ale 
solului și Ia condițiile atmosferice, 
calul trăpaș își poate exercita cu 
succes activitatea In oricare anotimp 
al anului. Ceva mai mult, acum iar
na, cînd alergările de galop sînt în 
vacantă, caii de trap asigură pro
gramul hipic.

Cea mai importantă confruntare 
internațională din Europa — 
d’Amerique — se dispută, de pilda, 
pe hipodromul parizian de la Vin
cennes, de aproape 50 de ani, in
variabil, în ultima duminică a lunii 
ianuarie.

Firește că nîcl trăpașii noștri n-ar 
face excepție de la această regulă. 
Dar ei sînt puși în imposibilitate de 
a activa, din cauza insuficienței locu
rilor de cazare. Capacitatea graj
durilor de pe cîmpul de curse plo
ieștean totalizează 180 de locuri. In 
fiecare an, producția unei generații 
realizate la crescătoriile de la Plo
iești și Dor Mărunt se cifrează în 
jurul a 100 de exemplare. Și pentru 
ca, an de an, aceste exemplare sa 
se poată afirma în probele de cali
ficare, test obligatoriu pe linie zoo- . 
tehnică pentru caries lor ulterioara 
— selecție pentru crescătorii sau în
drumarea lor spre cielul muncilor a- 
gricole ca elemente de -tracțiune — 
este eliberarea a _ 100 de

locuri. De aceea, de fiecare dată ia 
sfîrșitul unei sesiuni hipice, comisia 
de clasare semnează sentința de ex
pulzare pentru 100 de cai din lotul 
celor de 2, 3, 4 și 5 ani. Or, numărul 
celor rămași nu poate asigura In 
permanentă întocmirea programului 
pentru o reuniune.

Dar această strangulare a activi
tății hipice implică și alte conse
cințe. Se știe că trăpașii au o ca
rieră mult mal lungă pe hipodrom, 
decît caii de galop. Pe cînd galo- 
peuril ating mai rar, în curse, vîrsta 
de 6—7 ani — mai ales dintre cei 
de mare clasă — trăpașii concurează 
cu deplină vitalitate pină la 15 ani. 
în 1874, de pildă, iapa Goldsmith 
Maid a stabilit recordul lumii cînd 
avea 17 ani! La noi, este

_1__2 s-au 
timpurie de

★

atunci cînd

avea n tun : xsa hui, 
imaginat cîte valori 
prin retragerea

Se afirmă că

ușor de 
pierdut 

pe pistă.

... ............. __ _____ ___  s-a con
struit hipodromul din Ploiești — și 
subscriem că s-a efectuat cu multă 
trudă și destul spirit inventiv pentru 
limitarea volumului de cheltuieli — 
s-a avut în vedere absolvirea unei 
sarcini de moment. Nu s-a scrutat 
prea mult viitorul, fiindcă situația 
a fost etichetată drept provizorie. 
La primăvară. însă, provizoratul 
inaugurează cel de al 12-lea an de 
existență A

Pentru a 1 se pune capăt actua
lei stări de lucruri, nu există decît 
două soluții. Prima i amenajarea te
meinică a hipodromului 
prin construirea 
de boxe, tribună 
adecvată pentru 
și al caselor cu 
plătitoare pentru 
de parcare a mașinilor, corectarea 
unei părți a pistei și dotarea incin
tei cu aparatura tehnică corespun
zătoare. Deci, un cimp de curse a- 
proape nou care ar deveni salvator 
pentru activitatea trăpașilor, dar ar 
perpetua suprimarea alergărilor de 
galop. A doua soluție, și cea mai 
logică, construirea unui hipodrom 
modern în Capitală, menit să con
tribuie la promovarea rasei calului 
atît prin programarea probelor de 
calificare ale cailor de galop, cît șl 
ale trăpașilor.

Altfel, lăsat în continuare să gra
viteze intre aceste obiective și între 
timp să se deterioreze și bruma de 
zestre pe care o are hipismul nos
tru începe să se asimuiască cu „mă
garul lui Buridan" din poveste, care, 
reîntoreîndu-se flămînd și însetat 
dintr-o călătorie obositoare, șî-a sfîr
șit zilele rămas în dilemă i pînă 
în ultima clipă a vieții nu s-a ho- 
tărît cu ce să înceapă..

Niddv DUMITRESCU

______ 1 existent 
de grajduri cu 250 
Încăpătoare, incintă 
birourile de calcul 
tichete emitente și 
pariul mutual, loc

4-

PRETENȚIOASE
(învins sîmbătă la triplu) 
revanșa, sărind 6,64 m. 
Paul, de la C.S. Brăila, a 
posesia titlului la înălțime cu 1,54 m.

Finalele juniorilor II. care nu cu 
multă vreme tn urmă erau niște con
cursuri oarecare, au atins prin va
loare și organizare, acum, aci, la 
Botoșani, o cotă evidentă de refe
rință. Standardurile de participare 
au fost mai greu accesibile și deca
lajul dintre concurenți, mult mai 
redus. In marea majoritate a pro
belor, rezultatele bune n-au mai fost 
realizate 
campioni 
ciabil de

Despre 
terizare > 
tism, sprijinită efectiv’ de C.J.E.F.S. 
Botoșani, a răspuns încrederii acor
date de federația de specialitate, cu 
entuziasmul pe măsura tinereții oon- 
ourențlor și cu o competență nescon
tată pentru niște oameni aflați la 
debut.

IATA PRIMII TREI CLASAȚI : 50 m 
(b) : 1. A. Fuliip (Lie. 11 Cluj) 5,9, 
2. I. Predescu (S.S.A. Buc.) 5,9, 3—5. 
S. Hoșchlu, G. Curuț, M. Kiss 6,0; 50 m 
(t) : 1. Aurica Nedelea (S.S.A. Buc.) 6,7,
2. Adriana Dumitrache (Rapid Buc.) 6.8,
3. Doina Sereșan (Șc. sp. Cărei) 6.8; 
greutate (fi : 1. Domnica N’istor (Școla
rul Buc.) 11,15 m, 2. Aurelia Franț (Șc. 
sp. Constanța) 10,72 m, 3. Veronica Pro- 
ca (Lie. 2 Iași) 10.21 m: lungime li): 1. 
Maria Simțea (S.S.A. Buc.) .5,38, 2. Va- 
slllca Cotorobaie (S.S.A. Buc.) 5.31 m. 
3. Coculeana' Bucătaru (Lie. 2 lași) 5.26 
m ; 50 mg (f): 1. Coculeana Bucătaru 
7,7, 2. Mihaela Stoica (S S.A. Buc.) 8.2, 
3 Anda Grădinara (Mureșul Tg. Mureș) 
8,4; 50 mg (b): 1. A. Calimente (U.T.A.) 
7,1, 2. 1. Predescu (S.S.A. Buc.) 7,1, 3. 
I. Crișan (Lie. 11 Cluj) 7,2: greutate (b): 
1. V. Grigoraș (C.S. Brăila) 14,68 m, 2.
l. Rarinca (Șc. sp. Arad) 13,94. 3. C. 
Ciuplea (C.S. Brăila), 13,91 m: înălțime 
(f): 1. Argentina Pavel (C.S. Brăila) 1,54
m, 2. Edith Stjuc (C.S. Oradea) 1,50 m, 
3—4. Cleopatra Fărcaș (Lie. 2 Iași) și Ga
briela Marindel (C.S. Reșița) 1,50 m; 
lungime (b): 1. B. Bedrosian (Viitorul 
Buc.) 6.64 m, 2. V. Ilie (Șc. sp. Constan
ța), 6,41 m, 3. Gh. Stelea (Lie. Hasdeu 
Buzău) 6,38 m.

In clasamentul (neoficial) pe echipe 
S.S.A. București și C.S. Brăila au ocu
pat primele locuri, cu pite două victorii.

și-a luat 
Argentina 
intrat în

izolat, în apropierea noilor 
situîndu-se un număr apre- 
tineri care promit, 
organizare, o singură carac- 
comisia județeană de atle-

Sîmbătă și duminică patinoarul 
acoperit „23 August11 a găzduit ul
timele întreceri ale campionatului 
municipal de patinaj artistic. Spor
tivii bucureșteni și-au disputat cu 
ardoare întîietatea. dar la un ni
vel tehnic și spectacular modest, 
de altfel, acela cu care, de la o 
vreme, am început să ne obișnuim. 
Și încă ceva i ne-a frapat partici
parea redusă, la unele probe con- 
curentii puțind fi numărați pe de
getele unei singure mîini. Ba, mai 
mult, la categoria rezervată Junio
rilor mari nu a fost înscris nici 
un concurent !

în acest cadru, am remarcat, to
tuși. evoluția Doinei Mitricică (Ia 
categoria senioare), care s-a dove
dit net superioară partenerelor ei, 
printr-un program de exerciții im
puse și libere bine dus la punct. 
Se cuvine să menționăm si faptul 
că unele junioare mari s-au pre
zentat în vădit progres, acumulînd 
mai multe puncte decît ultimele 
clasate în disputele senioarelor.

încheiem aceste rînduri, amin- 
tind buna organizare a competi
ției. datorată comisiei locale de 
patinaj.

Iată cîștigătorii titlurilor de cam
pioni municipali pe 19721 juniori 
II —■ Emilia Țibula (Dinam® Buc.) 
316,9 p. și Cătălin Ioniță (Șc. sp. 2) 
278,4 p ; juniori I — Silvana Su
ciu (Constructorul) 351,2 o ; seniori 
— Doina Mitricică (A.S.C.P.M.B.) 
436,15 p și Ion Mircea (Șc. sp. 
431,1 p.

Dumitru NEGREA^
coresp.

„Cupa 
Cretoi 
Vulpe, 
seulul 
ridicat ...
dar două secunde a rămas în ză
padă și studentul brașovean » a 
trezit pe locul nouă în clasamen
tul general. D. Munteanu a mers 
bine, s-a bătut cu valurile produse . 
pe anumite porțiuni ale pantei, 
dar nu și-a putut realiza ambiția 
de victorie.

Clasamente i fete: 1. Maria Se- 
bestova (Cehoslovacia) 79,5 ; 2. Bar
bara Galica (Polonia) 81,1 ; 3. lu- 
dith Tbmori (România) 82,2: 
lena Bercikova (Cehoslovacia) 84,4 ; 
5—6. Daniela Munteanu si Mino- 
dora Zerman (România) 90,2 : 
băieți: 1. Gh. Vulpe (România)
81.3 ; 2. D. Munteanu (România)
84.4 ; 3. J. Niklinski (Polonia) 84,7 ;
4. I. Bobit (România) 84,9; 5. V. 
Crețoi (România) 85,7; 6—7. P.
Ivănescu (România) și J. Skampa 
(Cehoslovacia) 86,6 ; 8. L. Ghimbă- 
șan (România) 86,7 ; 9. N. Crețoi 
(România) 87,1 ; 10. P. Soiu (Ro
mânia) 89,1.

In afara clasamentelor generale, 
organizatorii au mai alcătuit cla
samente U.I.S.. rezervate doar con- 
curentilor studenti. Iată-le i 1. D. 
Munteanu. 2. Niklinski. 3. Skampa 
la băieți; 1. Sebestova. 2. Galica. 
3. Tbmori la fete,

PRONOSPORT
1
1
1

X
1

X
X
X 
X
X

1 
X 
X

I. Caglrari — Atalanta
II. Internazionale — Ca'anzaro

III. Juventus — Verona
IV. Fiorentina — Milan pron. pauză
V. Fiorentina — Milan pron. final

VI. Lanerossl — Torino pron. pauză
VII. Lanerossi — Torino pron. final

VIII. Mantova — Napoli pron. pauză
IX. Mantova — Napoil pron. final
X. Sampdoria — Roma pron. pauză

Xi. Sampdoria — Roma pron, final
XIL Varese — Bologna pron. pauză 

XIII. Varese — Bologna pron. final
Fond de clștiguri : 273 369 lei.
Plata câștigurilor la acest concurs 

va tace astfel ;
— in Capitală, de la 11 februarie pînă 

la 22 martie 1972, inclusiv; — în țară, 
de la 14 februarie pină la 23 martie X972, 
inclusiv, . —------ —

se

)

FILIALELE
DE TURISM

se găsesc
locuri de odihnă

Pentru
tratament

se pot
solicita

profil

OFICIULUI
BUCUREȘTI

din bel. Republicii
nr. 4 și 68,

pentru .stațiunile:
Sinaia, Bușteni 

Predeal, Sovata și Tușnad
cu plecări zilnice 

și pentru număr 
nelimitat de zile, 

în aceste stațiuni
se pot organiza 
diferite cursuri,

Instructaje
șl sejururi 

pentru sportivi 
in condiții

avantajoase

locuri în
majoritatea
stațiunilor 
cu acest
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„0 ȘANSA UNICA: SA TE
ALĂTURI DE U.T.A.!
AFIRMĂ ANTRENORUL C. CERNĂIANU

• Testul Cooper in condiții neobișnuite ! • Craiovenii au aflat la Herculane.. 
secretul longevității lui Lereter •

Ivan, Sameș, Strîmbeanu, Ciocîr- 
lan, Deselnicu șr'toți ceilalți jucă
tori ai Universității alergau rela
xați, stropi de ploaie — în plin 
miez de iarnă — le biciuiau obrajii 
îmbujorați, dar atenția, gîndu- 
rile, le erau îndreptate doar 
la acele cronometrelbr din mîi- 
nile antrenorilor Cernăianu și 
Deliu. Trebuiau să parcurgă de 
cîteva ori un traseu în formă 
<le dreptunghi ale cărui laturi mici 
le formau cele două poduri de pes
te Cerna, un traseu dificil, pentru 
că erau nevoiți să se ferească de 
autovehicule, de oamenii întîlniți 
în cale, să urce și să coboare niște 
trepte, să calculeze fiecare pas ca 
să nu... derapeze. Știau că testul 
Cooper nu-i o- joacă. Știau că an
trenorul nu glumește. Știau, înainte 
ele orice, că fără muncă multă, fără 
seriozitate, fără dăruire și sacrifi
ciu, întorsătura de 180 de grade, 
dorită pentru retur de Universita
tea Craiova, este o utopie. De alt
fel, în tot timpul cit au stat acolo, 
în defileul Cemei, avuseseră în fa
ța ochilor un exemplu, se convin
seseră de MITUL SERIOZITĂȚII 
unei alte echipe, aflată de cîțiva 
ani buni în centrul atenției gene
rale.

— Cu iin an în urmă — ne spu
ne Constantin Cernăianu — discu- 
tind cu un antrenor de Divizia A 
despre modul cum și-a 
echipa, acesta mi-a spus : ____ ____
la Herculane, am vrut să fac mul
te, dar jucătorii mei erau tot 
timpuf'-'cu ochii la ceea ce făcea 
cealaltă divizionară A aflată la ho
telul „Hercules". Și cum credeți 
că se pregătea acea echipă ? Toată 
ziua juca o... miuță în fața hotelu
lui Noi, adică Universitatea Cra
iova, am avut un mare noroc cit 
am stat în Valea Cernei. Marea 
noastră șansă, s-a numit U.T.A. 
Am fost cazați în același hotel, am

pregătit 
„Am fost

Boșoieanu — prezent la Salcia
muncit cot la cot, prezența jucăto
rilor arădeni in preajma noastră a 
constituit un stimulent, un exem
plu de urmat. Elevii mei s-au con
vins de cit... trage la un antrena
ment Leretcr, „bătrînul" ! Oble- 
menco s-a convins că trebuie să 
alerge cît Donose, Ivan și Martino- 
vici aproape la fel de mult cît mai 
tinerii lor coechipieri Ciocîrlan, Sa
meș, Bondrea, Berneanu, Bălan...

— Printre jucătorii .din lot nu 
l-am observat pe Boșoteanu. în
trebăm, deoarece se spune că în 90% 
din meciurile în care a jucat Boșo
teanu, Universitatea n-a părăsit 
terenul învinsă 1

— Boșoteanu a terminat faculta
tea și a fost repartizat la ferma 
din Salcia, lingă Craiova. A trebuit 
să meargă acolo pentru a-și lua 
postul în primire. Se află în lotul 
primei echipe, știu că nu și-a pier
dut, timpul cît am fost plecați din 
Craiova, e un băiat extrem de se
rios și muncitor, ceea ce mă face 
să........................
va afla la același nivel de pregătire 
cu ai tuturor celorlalți, concurînd 
la un loc în formația Universității.

— în perioada de timp petrecu
tă la Herculane ați jucat vreun 
meci ?

— Nici vorbă de așa ceva. S-a vin- 
turat ideea să jucăm cu U.T.A. Ar 
fi fost un non-senș. Trecerea bruscă 
de la o etapă de pregătire, cu un 
anumit specific, la o alta, deosebi
tă din multe puncte de vedere, 
printr-un joc cu o echipă de Divi
zia A mi se pare a fi o eroare. 
Pentru că un astfel de meci impli
că la unii jucâtori o concentrare 
Prea mare, oarecum dăunătoare, 
declanșează ambiții inutile, atinge 
orgolii, iar după aceea urmează o 
cădere inevitabilă. In ce ne pri
vește, urmăm calea normală. Pri
mele meciuri amicale le vom juca 
in compania unor echipe de Divizia

PREGĂTEȘTI

afirm că Ia startul returului se

ai tuturor celorlalți, concurînd

Steagul roșu Plenița (6II) și 
Dunărea Calafat (10.H). Iată, în 
continuare, programul echipei pînă 
la primul meci oficial al sezonului : 
cu Jiul Petroșani (13.11), Petrolul, 
la Ploiești (17.11), F. C. Argeș, la 
Pitești (20.11), Petrolul la Craiova 
(24.11), Spartak Subotița (l.III).

Sperăm ca la startul în sezonul 
de primăvară Universitatea să se 
prezinte la nivelul capacităților ei 
maxime, pentru a-și onora cartea 
de vizită (n.n. — oarecum șifonată) 
de echipă atletică, viguroasă, ambi
țioasă...

Laurențiu DUMITRESCU

SIMPLE COINCIDENTE?
Cred că nu greșesc spunind că afișul săptâminii fotbalistice care 

a trecut a fost deținut nu atît «te „cazul Răducanu’' — dezbătut 
la proporțiile unui adevărat .cat Dreyfuss* — cit de echipa olim

pică. N-aș vrea să mă hazardez, pedalînd pe ideea comodă și spec
taculoasă că olimpicii au trecut examenul eficacității într-o țară care a 
învins .naționala" noastră cu 3—1, dar, oricum, am în memorie pal
pitantul joc R.H a Germaniei — Maroc și mai ales minutul 77, cînd 
echipa lui Slîmani, Boujema si Maoroufi continua să mențină rezultatul 
de f-1.

Partea cea mai interesantă a bilanțului primelor trei jocuri — 
scriu la o oră Cînd meciul de la Tanger nu s-a terminat — îmi pare 
a fi clasamentul golgeterilor turneului: 1—2. Rugjubei, Kun — 3 goluri; 
3. Domide — 2; 4—5. Broșovschi, Radu — 
cele 10 goluri au fost înscrise de jucători 
•chipe ale clasamentului de toamnă.

Acest clasament .marocan" mi se pare 
mosivâ a combinatei U.T.A. —- Sport Club

1. Cu alte cuvinte, 9 din 
aparținînd primelor două

foarte sugestiv. Prezența 
demonstrează că Ola a

primit jucători bine pregătiți, capabili să pună capăt sterilității oare
cum tradiționale a fostei echipe de tineret. „Scara crădeanâ' (Kun
3, Domide 2, Broșovschi 1) e un argument in plus pentru echilibrul 
din cadrul echipei textiliste, în timp ce succesul lui Rugiubei dove
dește că golgeferul turului are disponibilități de vîrf chiar dacă 
structura jocului se modifică, ceea ce e un reper nou în favoarea 
valorii sale intrinseci.

Desigur, mi s-ar putea obiecta că toate aceste realizări... cifrice 
pot fi rodul unei simple coincidențe. Mi-aș îngădui, totuși, să răspund 
că aceste coincidențe sînf mai curind urmarea unei atitudini moder
ne, europene, față de antrenamentul de iarnă, atitudine care, prin
tre altele, a pus în discuție pînă si rațiunea de a mai fi a testului 
Cooper.

îmi veți putea obiecta, iarăși, că folosirea unui termen pe cît 
de general pe atît de u2at («atitudine*) n-ar servi argumentației. In 
acest caz, m-aș simți obligat să mai fac apel la o cofricidențâ.

Și iată despre ce este vorba...
Anul trecut, U.T.A. a avut o ofertă tentantă în vederea unui 

turneu în Arfierica de Sud. Pentru fotbaliștii arădeni, ideea unui ase
menea turneu era, dacă vreți, împlinirea unui vis. Un vis pentru Le
reter, pentru Petescu, pentru Axente, pentru Broșovschi și mai ales 
pentru Dumitrescu III. Și, totuși, turneul a fost., torpilat, din rațiuni 
exclusiv tehnice, de însusi Dumitrescu III, care n-a fost niciodată în 
țara lui Pel® și unde, poate, nu va mai avea vreodată prilejul de 
a mai fi.

Care e coincidența ? -— veți spune, lată și coincidența...
La începutul acestui an, Costică Rădvlescu, antrenorul principal 

al lui Sport Club, a renunțat la o călătorie de documentare în 
Olanda lui Ajax și Feyenoord, pentru a nu-și părăsi echipa într-un 
moment hotărîtor — cel al pregătirii pe zăpadă.

Acum, dumneavoastră trageți concluziile. Eu îmî permit doar să 
emit părerea (hazardată, poate) potrivit căreia între admirabilul 
forfait al celor doi antrenori și golurile din Maroc este o legătură 
directă...

loan CHIRILA

In ultimul joc din cadrul turneului marocan

Reprezentativa olimpică a României - Selecționata nordului 0-0
TANGER. 6 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru special)-
In ultimul meci din cadrul „tur

neului marocan”, REPREZENTATI
VA OLIMPICA A ROMÂNIEI a 
întîlnit azi (nx ieri) la Tanger SE
LECȚIONATA NORDULUI, alcă
tuită din două echipe divizionare B. 
Renaissance Tanger și Maghreb At
letic Tetuan.

A fost un joc dificil pentru olim-

fundașul Lupescu a reluat, cu capul, dintr-un buchet de apărători piteșteni, creind 
emoții în tribune

LOTUL NATIONAL, SOLICITAT DIN PLIN
(Urmare din pag. 1)

tă de Lucescu și apoi o alta creată 
de Dembrovschi. Printre realizările 
de joc ale „tricolorilor" în primele 
45 de minute, mai reținem bara 
lui Deleanu (min. 6, din lovitură 
liberă), ca și două situații de gol 
in care Olteanu (min. 24) și Pigu- 
lea (min. 37) au respins de pe li
nia porții baloane ce se îndreptau 
spre gol.

Periculoasă chiar în prima re
priză (în min. 15 Frătilă a reluat 
cu capul de la 6 m pe lingă poar
tă, iar după două minute Roșu a 
zguduit bara cu o „bombă" din 
afara careului), ofensiva localnici
lor a prins șj mai mult contur

după pauză. Chiar în min. 46, Roșu 
a redus scorul, iar în min. 50 Săt- 
măreanu II a salvat „in extremis". 
Formația reprezentativă introdusă 
acum în teren (ȘTEFAN, CREȚU, 
SATMAREANU II, DINU. MOCA- 
NU — DUMITRU, ANCA — UTFA- 
LEANU, DUMITRACHE, DOBRIN, 
LUCESCU) a fost adesea pusă în 
dificultate de un „unsprezece* ar- 
geșean căruia, în afară de ambiția 
notată mai înainte, S-am admirat, 
pe parcursul reprizei secunde, mo
bilitatea și jocul combinativ ou 
a creat momente de derută — 
la un moment, firești — unei apă
rări cu evident caracter experimen
tal.

In orice caz, F.C. Argeș (Nicules- 
cu apoi Stan — Pigulea, Olteanu, 
Barbu, Ivan II — Prepurgel. M, Po-

care 
pînă

IERI,
ÎN CIULEȘTI RAPID -ELECTRONICA 5-0 (2-0)

Prima apariție publică a echipei 
Rapid în acest sezon a avut loc ieri 
dimineață pe stadionul Giulești, un
de feroviarii au întîlnit, într-o par
tidă amicală, de verificare, echipa 
divizionară C, Electronica. In ciuda 
terenului greu și alunecos, acope
rit cu zăpadă, jocul a fost plăcut, 
interesant. Deși lipsiți de aportul 
a șase titulari, rapidiștii au avut o 
evoluție promițătoare și au obținut 
o victorie comodă cu scorul de 5—0 
(2—0). în acest meci, o formă bună 
au manifestat Boc, omniprezent, și 
tandemul înaintașilor centrali Nea- 
gu (3) și Ene Daniel (2), care au 
demonstrat un mare apetit pentru 
șuturile la poartă, înscriind, împre
ună, cele cinci goluri ale jocului. 
In această partidă, Rapid a aliniat 
următorul „11“ ; Rămureanu — Ște
fan, Boc, Mușat, Cincă, Dinu, 
Artgelescu, M. Stelian, Ene Daniel, 
h'eagu, Godreanu, A arbitrat foarte;

bine bridaga Gh. Popovici (centru), 
Gh. Manta și S. Ene.

Aurel PĂPĂDIE

pescu — Dobrescu, Frățilă, Em. Du
mitru, Roșu) ne-a convins că n-a 
pierdut vremea pînă acum în pre
gătiri și că declarațiile optimiste 
privind rolul de frunte pe care vor 
să-1 joace în primăvară, în campio
nat, băieții lui Halagian și ai lui 
Dima au destul suport.

Revenind la tricolori, în general, 
vom releva superioritatea — nor
mală — a primei formule de echi
pă ; abordînd particularul, reținem; 
buna dispoziție de .loc a lui Dinu, 
vivacitatea lui Deleanu, eficacitatea 
lui lordănescu. In rest, amicalul de 
ieri n-a avut darul de a ne spune 
prea mult; în afară, poate, de sem
nalul pe care l-a tras în ce priveș
te grija deosebită cu care trebuie 
privită încercarea de readucere a Iui 
Dumitrache la standardul dorit. 
Turneul — stagiu în Turcia și Gre
cia (plecarea azi la ora 9,30, de pe 
aeroportul Otopeni) va fi oricum 
mai concludent și-l așteptăm cu in
teres. Bineînțeles nu pentru rezul
tate (care nu ne vor interesa, cum 
nu ne-a interesat nici cel de ieri de 
la Pitești), ci pentru ceea ce ne va 
putea spune în legătură cu perspec
tiva echipei naționale într-un sezon 
ca acela în care intrăm.

I
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NĂSTASE Șl TIRIAC IN FINALA

PROBEI DE DUBLU LA KANSAS CITY
NEW YORK, 6 (Agerpres). — 

Tenismenii români Ilie Năstase si 
Ion Tiriac s-au calificat în finala 
probei de dublu din cadrul turneu
lui de la Kansas City. Ei au între
cut în semifinală cu 6—4. 3—6, 
7—6 cuplul chilian Fillol — Cor
nejo și vor întîlni în finală pere
chea spaniolă Manuel Orantes— 
Andres Gimeno. învingătoare cu 
6—3. 6—3 în fata cuplului Graeb- 
ner (S.U.A.) — Franulovici ‘(Iugo
slavia).

în semifinalele probei de sim
plu. jucătorul american Edlefsen

a dispus cu 6—7. 7—6, 6—4 de 
francezul Barthes, iar van Dillen 
(S.U.A.) l-a eliminat pe iugoslavul 
Franulovici cu 6—0. 4—6. 6—3.
• In primul tur al turneului in

ternational de la Des Moines 
(Iowa), jucătorul american Cliff 
Richey l-a întrecut cu 6—2. 6—4 
pe italianul Pietrangeli, iar fran
cezul Goven a dispus cu 6—7. 6—2, 
6—3 de Vladimir Zednik. Alte re
zultate : Osborne (S.U.A.) — Pa- 
natta (Italia) 6—7. 6—2. 6—1 : Gis
bert (Spania) — Ramirez (Mexic) 
6—2. 6—3.

în campionatele de tir ale Poloniei

JUNIORUL DAN LliCaCIIE A €Î$TIGAT
' PROBI DE PUȘCA
PKZEMYSL, 6 (prin telefon). în 

localitate s-au disputat campiona
tele Poloniei la tir cu arme cu 
aer comprimat, la care au partici
pat și o serie de juniori români 
și seniorul Dan luga. Competiția 
a prilejuit o serie de rezultate va
loroase. La proba de pistol seniori 
40 f„ de pildă, trei concurenti au 
obținut același valoros rezultat 
(383 pj printre care și cunoscutulI

I campion al Poloniei la pistol vi
teză. Zapedski (locul II). Repre
zentantul nostru. D. luga a ocupat

I locui
Cea

I
I
I

(II AER COriPRlMAÎ
niorj. A. Cristea s-a clasat ne lo
cul 9 cu 364 p, iar Silvia Bujdei a 
ocupat poziția a 5-a. la Junioare, 
cu 345 p.

LUPTĂTORII DE LA C. S. PITEȘTI

locul 8 cu 379 p.
_i mai bună comportare din

tre juniorii noștri a avut-o ieșea
nul Dan Lu cache, care a eîștigat 
cu 368 p proba de pușcă - juniori. 
La aceeași probă. D. Barbu a ocu
pat locul 5 cu 362 p și S. Cucu 
locul 10 cu 359 p. La pistol ju-

VICTORIOȘI ÎN POLONIA
Echipa de lupte greco-romane 

C.S. Pitești a evoluat în Polonia, 
întîlnind formația Elektreznosk 
Varșovia. După meciuri spectacu
loase. de bun nivel tehnic, victo
ria a revenit luptătorilor piteșteni 
cu scorul de 6—2. S-au remarcat 
de la învingători: M. Botiiă, Gh. 
Vinău si AI. Frujina.

I. FEȚEANU — 
coresp. județean

picii noștri, deoarece la puternica 
replică dată de adversari s-a adău
gat și condițiile de joc vitrege, cau
zate de ploaia care a căzut tot tim- 
pui și care a transformat cîmpul 
de joc intr-un patinoar.

In pofida terenului greu, ambele 
formații au luptat cu o ambiție rar 
întîlnită, furnizînd un joc palpi
tant. cu un tempo ridicat. Meciul 
a luat sfîrșit cu un scor alb, deși 
olimpicii au avut numeroase ocazii 
de a înscrie dar, de fiecare dată, 
portarul Lancen a scos miraculos 
goluri gata făcute la șuturile ex
pediate de Pop, Broșovschi, Domide, 
Rugiubei, Kun si Simignaș. In min. 
89. șutul — ghiulea trimis de Do
mide a lovit bara orizontală. For
mația gazdă a avut și ea d- 
ocazii, la una dintre ele

louă mari 
(min. 75) 
J—

STEAUA (
S-A ÎNAPOIAT IERI

Ghiță salvînd incredibil. în min. 8, 
lanul s-a accidentat, dar și înlocui
torul lui (Olteanu) a fost nevoit să 
părăsească terenul după 25 de mi
nute. Dar iată formația noastră : 
Ghiță — Pop, lanul (min. 8 Oltea
nu ; min. 33 Mioc), Vlad, Codrea, 
Domide. Simionaș, Broșovschi, ~ 
giubei, Kun. Jercan (min. 76 
treanu).

în min. 86. Broșovschi a fost 
minat pentru gest nesportiv (a 
mis cu piciorul mingea spre tribu
ne. la un fault acordat de arbitru 
împotriva formației noastre).

La sfîrșitul jocului, reprezentati
va olimpică a României a primit 
„Cupa orașului Tanger".

Arbitrul Ziani din Casablanca a 
condus foarte bine.

Ru-
Pe-

eli- 
tri-.

Mircea M. IONESCU
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TELEX 9 TELEX
prima zi a concursului atletic de sală 
la Toronto au fost Înregistrate cîteva 

rezultate remarcabile. Astfel, în cursa 
feminina de 50 yg sprintera americană 
Patty Johnson a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe teren acoperit, 
cu 6,4. Compatriotul ei, Herb Washington 
a eîștigat proba de 50 yarzi plat, cu 5.0. 
Foarte disputată a fost proba masculină 
de săritură în înălțime, în care trei 
atleti : Brown (SUA), Ahmetov (URSS) 
și Heikkila (SUA) au obținut același 
rezultat : 2.13 m. A eîștigat Brown. In 
cursa de 600 yarzi masculin, pe primul 
loc s-a clasat americanul McGrady cu 
1:09,7. urmat de compatriotul său Evans 
— 1:30.2 și Italianul Fiasconaro — 1:10.9. 
Sportivul Jamaican Dyce și-a adjudecat, 
victoria în proba de 1000 yarzi cu 2:09.4. 
urmat de cehoslovacul Plachy — 2:99,9.

x

In 
de

italian Kenzo Zandegiacomo șl 
austriacă Irmgard Lukasec au

■
Schiorul 
schi oara 
eîștigat la Garmisch Partenkirchen proba
de slalom uriaș din cadrul * Cupei Eu
ropei" (proțvele alpine).

Întrucît ultimul meci din cadrul 
..turneului brazilian", cel de la Cu
ritiba, n-a mai ’ avut loc, echipa 
Steaua s-a înapoiat mai devreme 
acasă. Fotbaliștii bucureșteni au so
sit ieri, după-ainiază, în Capitală, 
pe calea aerului.

ITALIA: MILAN ÎNVINSĂ 
LA FLORENȚA ! .

ci GERMANIEI : BAYERN

MECIURI
AMICALE

Tot mai puține zile ne despart de 
începerea noului sezon competițional. 
Echipele divizionare și-au continuat 
și ierj pregătirile, de la care spi
cuim, telegrafic, cîteva amănunte :

A.S.A. TG. MUREȘ — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 2—1 (0—1). Au mar
cat : Varadi (min. 70) și Mureșan 
(min. 83) pentru A.StA., respectiv 
Șerbănoiu (min. 8). Au jucat forma
țiile: A.S.A.; Solyom (min. 60 Nagel), 
Szolgsi, Toth, Ispir, Czako, Naghi, 
Boierii, Lucacj (min, 53 Mureșan), 
Haina!, Fazecaș (min. 73 Orza). Va
radi. Steagul Roșu: Albu (min. 55 
Cassoni), Ivăncescu, Jenei, Platnișan, 
Rusu, Șerbănoiu, Kadar, (min. 75 Co- 
jocaru). Zotincă (min. 68 Drăgoi), 
Pavlovici (min. 64 Florescu) Balint, 
Gyorfi.

C.S.M. SIBIU—„U" CLUJ 0—2 
(0—0). Autorii golurilor Adam (mîn. 
56) și Munteanu (min. 86). Clujenii 
au folosit echipa : Negru — Mihâîlă, 
Pexa, Cîmpeanu. Ciocan, Sudi, Ior- 
dache țmin. 46 Barbu), Ardeleanu 
(min. 46 Moaanu), Munteanu, Adam, 
Lică.

U.T.A.—C.S.M. REȘIȚA 2—0 (I—0), 
Au înscris Petescu (min. 10) și Sza- 
bados (min. 79).

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA O- 
RADEA 2—1 (2—1). Au marcat Dără- 
ban (min. 6), Kun I (min. 43) pentru 
Crișul, respectiv Arnoțchi (min. 22).

C.F.R. TIMIȘOARA—ELECTROMO
TOR TIMIȘOARA 3—2 (2—1). Au 
marcat: Nestorovici, Matias și Cotec 
(C.F.R.) de la învingători, Fodor (2) 
de la învinși.

MINERUL B. MARE—CONSTRUC
TORUL B. MARE 4—0 (1—0). Au 
marcat: Radu. Crișan (2) și Hofmel- 
ster.

ȘTIINȚA BACAU—TEXTILA BU- 
HUȘI 2—2 (1—0). Au marcat: Stroe. 
Grosaru pentru băcăuani. Ovezia și 
Scînteie pentru textiliști.

F.C. GALAȚI—VIITORUL BRĂI
LA 4—1 (1—0). Au înscris Enache, 
Iancu, Adam și Costache (autogol), 
respectiv Turcu.

AURUL BRAD—METALURGISTUL 
CUGIR 4—1 (1—0) !

Două episoade au caracterizat 
etapa de duminică a campionatului 
italian : victoria Florentinei asupra 
lui Milan, fapt ce a permis lui Ju
ventus să se desprindă în fruntea 
clasamentului și incidentul de la 
Milano unde Mazzola a fost lovit 
cu o sticlă (se pare) în cap după 
ce marcase golul victoriei în poar
ta echipei Catanzaro.

Rezultatele și autorii golurilor : 
Cagliari-A talan ta 2—0 (Riva-2) ; 
Fiorcntina-Milan 2—0 (Clerici din 
11 m și Scala) ; Inter-Catanzaro
1— 0 (Mazzola) ; Juventus-Verona 
4—0 (Novellini, Anastassi și Ca- 
pello-2) ; Vicenza-Torino I)—0 : 
Mantova-Napoli 0—-0 : Varese-Bo
logna 0—0 ; Sampdoria-Roma 1—0 
(Sabatini).

Clasament: 1. Juventus 26 p ;
2— 3. Milan și Cagliari 24 p ; 4. Inter
23 p ; 5. Fiorentina 22 p ; 6—7. Ro
ma și Torino 21 p. ■Clasamentul 
golgeterilor: 1. Boninsegna (Inter) 
— 15 ; 2. Riva (Cagliari)—11 ; 3. 
Bettega (Juventus) — 10; 4—5.
Bigon (Milan) și Capello (Juven
tus) — 8.

CESARE TRENTINI

URUGUAYENII TN EUROPA

în cadrul pregătirilor pe care le 
face, reprezentativa Uruguayului 
va efectua în cursul acestei veri un 
turneu de cîteva meciuri în Europa. 
Conform calendarului întocmit, „ce
leștii" urmează să întîlnească, în
tr-un dublu meci, reprezentativa 
R.D. Germane, în zilele de 27 și 31 
mai la Berlin, pe cea a Italiei, tot 
într-un dublu meci, In zilele de 7 
și 10 iunie la Milano și respectiv 
Borna, și, în ziua de 3 iunie, repre
zentativele Greciei sau Iugoslaviei 
cu care în prezent se duc tratative.

După acest turneu, echipa Uru
guayului va pleca direct în Brazi
lia, unde va lua parte la „Cupa In- 
dependenței“, alături de cîteva din
tre cele mai puternice reprezenta
tive de pe glob.

MEXICUL NU PARTICIPA 
LA MINICAMPIONATUL 

MONDIAL

FARUL - PETROLUL, UN TEST REUȘIT
Duminicâ dimineața, pe stadionul 1 

Mai din Constanța, Farul și Petrolul au 
susținut o nouă partidă de verificare. 
De fapt, e vorba de o revanșă amicală 
a înlilnlrll care a avut loc cu o săpt® 
mină în urmă la Ploiești. Atunci, după 
cum se știe, rezultatul a fost 0—0. Acum, 
a învins Farul eu 1—0, prin golul mar
cat de Turcu în min. 47. Dar rezultatul 
contează mal puțin pentru data ia care 
ne aflăm. Cele două echipe (ca de alt
fel, toate formațiile noastre) se află în 
perioada de pregătire și meciul din 
acest punct de Vedere trebuie privit. Or, 
la acest capitol, cei doi antrenori. Ilie 
Oană și Robert Cosmoc, s-au declarat 
satisfăcuți după cele 90 de minute de 
joc.

Intr-adevăr, am asistat la un meci a- 
tractlv, cu multe faze bune, desfășurat 
într-un ritm alert, neașteptat pentru în
ceputul Iul februarie, și nu trebui» emis

faptul că toți jucătorii luaseră parte 
la turneul de sală, iar simbătă dimineață 
șl după-amlază au susținut alte două 
meciuri, pentru ca duminică, de la par
chetul sălii să treacă pe terenul stadio
nului 1 Mai, un teren înghețat și dur.

Și acum in cîteva cuvinte filmul 
meciului. Farul a înscris in min. 47, 
dintr-o fază bine lucrată. Antonescu a 
pătruns pînă la linia de fund și a cen
trat. iar Turcu a înscris cu capul.. Suc
cesul lui se datorește, totuși, și faptului 
că portarul Câunei a rămas cu cram
poanele fixate pe îirTîa de var și că apă
rătorii au avut un plasament greșit. Pe
trolul a fost pe punctul de a egala, in 
min. 55, prin Florea. oare, la capătul 
unei curse excelente, a șutat din unghi; 
balonul a lovit bara, în interior, și a 
sărit în brațele norocosului Popa. în 
min. 4o și 67. Moldovan și Doru Nicolae 
(un alt talent to care «• pun mari șpe-

ranțe), din poziții excelente, au trimis 
pe lingă bară. Cam atît. Celelalte faze 
le vor analiza antrenorii și echipele șl 
vor trage concluziile. A arbitrat Gheor- 
ghe Manole.

FARUL : Ștefănescu (min. 46 Popa) — 
Ghlrca. Mareș, Moraru (min. 46 Bftlosu), 
Nistor, Goleae (min. 46 Antonescu), 
Mihu, Tufan, Caraman (min. 60 Goleae). 
Oprea (min. 46 Ologu). Kallo (min. 46 
Turcu).
» PETROLUL : M. Tonescu (min. 46 CăU- 
fiei) — Gruber, Cringașu, Mierluț, Ciu
pită (care promite să dei-ină un bun 
fundaș), Dincuță, Juhasz, Grozea, C. lo- 
nescu, (de la Metalul Tirgoviște, fratele 
lui N. Ionescu, înlocuit. în min. 46. cu 
Doru Nicolae), Moldovan (min. 70 Opri- 
șan), Florea.

Constantin AlEXfc

CIUDAD DE MEXICO, 6 (Ager
pres). — In urma unei ședințe a fe
derației mexicane de fotbal s-a sta
bilit ca selecționata Mexicului să 
nu participe la „micul campionat 
mondial", care va fi organizat în 
cursul lunii iunie de Confederația 
sporturilor din Brazilia. Oficialități
le mexicane au motivat acest „for
fait”, deoarece în acea perioadă 
campionatul național se află în pli
nă desfășurare și lupta pentru titlu 
este extrem de interesantă. Majori
tatea echipelor au anunțat că nu 
acceptă ca meciurile din campionat 
să fie întrerupte pentru ca echipa 
națională să participe la jocuri in
ternational®.

R.F.
A PIERDUT UN PUNCT PREȚIOS

S.V. cu 3—0. 
jucat în de- 
Braunschweig 
doar un scor

Cea de a 20-a etapă a campio
natului R.F. a Germaniei s-a des
fășurat numai în parte, deoarece 
trei partide au fost amînate din 
cauza timpului nefavorabil. Lide
rul clasamentului Schalke 04 a ob
ținut o victorie comodă în dauna 
formației Hamburger 
Bayern Miinchen a 
plasare cu Eintracht 
reușind să realizeze
egal : 1—1. Bayern a condus dato
rită unui autogol înscris de Haun. 
unul din mijlocașii lui Eintracht, 
clar aproape de sfîrșitul meciului 
gazdele au egalat prin golul mar
cat de fundașul (!) Base, care a 
fost cel mai bun om de ne teren.

Alte rezultate; Fortuna Diissel- 
dorf —■ M.S.V. Duisburg 0—0; 
Herta B.S.C. — Hannover 96 3—1 ; 
1 F.C. Keiserslautem — Arminia 
Bielefeld 2—1 ; Werder Bremen — 
Eintracht Frankfurt 3—1.

Clasament : I. Schalke 04 32 p; 
2. Bayern Miinchen 30 p ; 3. Moen
chengladbach 27 p (im meci mai 
puțin) ; 4. 1 F.C. Koln 23 p (tin 
meci puțin). Tn clasamentul

Campionii! european de box la cat. grea- 
spaniolul Jose Ibar „Urtain“, (90,300 kg) 
nu a reușit să-1 învingă în gala de la 
Bilbao pe americanul de culoare Leroy 
Caldwell (92,500 kg). Meciul s-a încheiat 
cu un verdict de egalitate.
■
In semifinalele turneului de tenis de Ia 
Perth, jucătorul sovietic Alexandr Metre- 
vell a dispus cu 4—6, 6—4, 3—6. s—4, 10—n 
de australianul Dibley. In finală, Mc/'- 
veli îl va întilnl pe învingătorul 
meciul John Cooper — Rose Case.

din

Tradiționala 
phael", care 
zonui rutier

competiție ciclistă „St. 
deschide In flecare an 
pe Coasta de Azur, a fost 

clștigată de Serge Dapebie (Franjo), cro
nometrat pe 130 km în 3h 10. Unul cin 
favorițil cursei, Cyrille Guimard (Fran
ța), a sosit cu o lntîrziere de 5:33

Ra- 
se-

Cunoscuta Înotătoare Debbie Meyer, tri
plă campioană olimpică, și-a fracturat 
un picior in timpul unui concurs de 
schi programat la Lake Tahoe. Ea va fi 
Indisponibilă cel puțin 30 de zile

golgetetilor conduce Miiller (Ba
yern) cu 18 goluri, urmat de Rupp 
(1 F.C. Koln) și Keller (Hannover 
96) cu cîte 13 goluri.

ANGLIA : MECIURI DE CUPĂ 
CU SURPRIZE

In Anglia, campionatul a făcut 
o pauză pentru a permite dispu
tarea meciurilor din al 4-lea tur 
al Cupei. Tottenham Hotspur s-a 
dovedit din nou în formă, dispu- 
nînd de Rotherham cu 2—0. Nu 
au lipsit. însă, surprizele, ca vic
toria obținută — în deplasare — 
de echipa Orient asupra formației 
Leicester cu 2—0, sau scorul egal 
smuls de Tranmere lui Stocke 
City (2—2). Alt meci terminat ne- 
decis a fost cel dintre Liverpool 
și Leeds United (0—0). Alte rezul
tate i Birmingham — Ipswich 1—0 ; 
Chelsea — Bolton 3—0 ; Coven
try — Hull 0—1 ; Derby County— 
Notts County 
Wallsall 
Fulham 
Swansea 
nal 1—2.

2-1 ;
3—0 ;

2—0 ;

C—0 ; Everton — 
Huddersfield — 
Portsmouth

Reading Arse-

Peter Osgood (nr. 9) de la Chelsea fi John Hulme (nr. 6) de la Bolton 
Wanderers in dispută pentru balon, în timpul meciului din cadrul Cupei 
Angliei, eîștigat de Chelsea cu 3—0 Telefoto i AGERPRES

ȘTIRI • REZULTATE
• Numeroși spectatori au urmărit 

♦la Sofia meciul internațional dintre
echipa ȚSKA și formația AEK Ate
na. Fotbaliștii bulgari au terminat 
învingători di scorul de 3—0 <1—0>.

• în diferite orașe ale Italiei s-au 
disputat meciuri tur contînd pentru 
preliminariile celui de-al 24-lea tur
neu internațional de fotbal (juniori) 
de Ia Viareggio.

Iată rezultatele înregistrate • A.C. 
Milan—Lausanne 7—1 (3—1); A.C. To

rino—Partizan Belgrad 0—0 j FC Na
poli—Benfica 2—0 (I—0) ; Dukla Pra- 
ga—AS Roma 4—0 (2—0) • Atalanta— 
Boca Juniors Buenos Aires ' 1—0 
(0—0) | Crystal Palace Londra — La
zio 2—1 (0—1) : Fiorentina—Standard 
Liege 1—0 (0—0).

• La Dublin s-a disputat meciul 
internațional dintre selecționatele li
gii secunde din Irlanda și Italia. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate i 1—1 (1—1).



1964 Kohler (R.D.G.)
1968 Schmid (Austria)

SCHI FOND, 15 KM BĂRBAȚI

SĂNIUȚE, INDIVIDUAL BĂRBAȚI

*) pînâ la această ediție proba 
s-a alergat pe 18 km.

SCHI ALPIN, COBORÎRE 
BĂRBAȚI

Haug (Norvegia)
Grottumsbraaten (Norvegia) 
Utterstrom (Suedia) 
Larsson (Suedia) 
Lundstrom (Suedia)

Victorie dublă pentru Ard Schenk: și titlul și recordul olimpic 
pe 1500 m

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Brusveen (Norvegia) 
Măntyranta (Finlanda) 
.. ................................. 0

SCHIOARELE SOVIETICE

AU DOMINAT CURSA

DE 10 km
feminină deStartul în prima cursă feminină de 

schi fond s-a dat la Makomanai, pe 
un timp însorit și o temperatură de 
minus 6 grade. De la început, lupta 
pentru întîietate s-a- dat între schioa- 
vele' sovietice si cele finlandeze, în
tre care vor fi împărțite ptnă la ur
mă medaliile. I<a jumătatea cursei, cel 
mai bun timp aparține campioanei 
mondiale pe 5 km Galina Kulakova 
(16 : 39,46). Ea este urmată — doar ta 
2 secunde — de campioana mondială 
a probei de 10 km. Aleutina Olunina, 
Șl la 10 secunde de finlandeza Mar
jatta . Kajosmaa, cîștigătoarea meda
liei de argint la C.M. din ’70. în a 
doua parte a cursei, ritmul alergării 
s-a menținut la fel de ridicat, deși 
timpul" s-a schimbat brusc și a ln-

CLASAMENTUL 
PE MEDALII

1. U.R.S.S. 2 1 1
2. R.F. a Germaniei 2 1 0
3. Olanda 2 0 0
4. Japonia I 1 1

5-4. Elveția 1 0 1
R.D. Germană 1 0 1

7. Norvegia 0 3 2
'’—9. Finlanda 0 1 1

Suedia 0 1 1
10. Austria 0 1 0
11. S.U.A. 0 0 1

ceput să ningă. Kulakova și-a mărit 
avantajul, dar în urma ei lupta a 
devenit acerbă, finlandeza Kajosmaa 
reușind să se apropie la 2 secunde de 
Olunina, amenințată fiind de reveni
rea puternică a celei de a treia re
prezentantă a U.R.S.S.. Liubov Muha- 
ceva, care ratează medalia de bronz 
tot cU' 2 secunde.

Cu această victorie, alergătoarele 
de fond sovietice reînnoadâ firul suc
ceselor olimpice, întrerupt în 1968 de 
suedeza Toini Gustafsson, dovedin- 
du-se din nou imbatabile. Apare to
tuși curios faptul că fondistele Euro
pei centrale, care la ultimele campio
nate mondiale reușiseră să pătrundă 
printre fruntașe, nu au mai intrat in 
primele șase locuri și că singura ad
versară a schioarelor sovietice a fost 
finlandeza Marjatta Kajosmaa. care are 
34 de ani, și care după ce la Greno
ble a ocupat de două ori locul 5 își 
vede acum strădaniile răsplătite cu 
o medalie olimpică de bronz. Iată 
cum arată clasamentul final : L Ga
lina Kulakova (U.R.S.S.) — 34 :17,82 ; 
2. Aleutina Olunina (U.R.S.S.) — 
34 : 54,11 ; 3. Marjatta Kajosmaa (Fin
landa) — 34 :56,45 ; 4. Liubov Muha- 
ceva (U.R.S.S.) — 34 : 58,56 : 5. He
lena Takalo (Finlanda) — 35 : 06,34 ; 
6. Aslaug Dahl (Norvegia) — 35 :18,84.

CLASAMENTUL
PE PUNCTE

1. Norvegia 35 p, 2. U.R.S.S.
28 p, 3. R.F. a Germaniei 24 
p, 4. Japonia 18 p, 5—6. Fin
landa și Olanda 17 p, 7. Sue
dia 16 p, 8—9. Elveția și R-D. 
Germană 11 p, 10. Austria 5 
P, II. S.U.A. 4 p, 11—14. Ce
hoslovacia, Franța și Italia 3 
p, 15. ROMÂNIA 2 p, 16. Po
lonia 1 p.

* Schiorul american Erio Poulsen, 
în vîrstă de 20 de ani, s-a accidentat 
grav în timpul antrenamentelor. EI 
a suferit mai multe fracturi, fiind 
internat la spitalul din Sapporo. Pes
te cîteva zile Poulsen se va întoarce 
tn S.U.A.

• Renumitul patinator vest-ger- 
man Erhard Keller, învingător în 
cursa de 500 m, a declarat ziariștilor 
că se va retrage din activitatea corn- 
petițională Ia sfîrșitul lunii martie. 
Keller a precizat că nu știe încă 
dacă va lua parte Ia campionatele 
mondiale.

• O luptă aprigă s-a dat între 
ziarele austriece „Kurier“ și „Kro.

GALINA
KULAKOVA

Galina Kulakova (1,61 m), 
prima campionană olimpică a 
fondistelor la a Xl-a ediție a 
J.O., este o sportivă bine cu
noscută pe plan internațional. 
Născută la 29 aprilie 1942. spor
tiva clubulni Trud din Ijevsk, 
a început să participe la între
cerile de schi doar la virsta de 
20 de ani. Ea a progresat însă 
continuu și in 1968 a fost se
lecționată in echipa olimpică. 
La Grenoble, Kulakova reușește 
să cîștige medalia de argint in 
cursa de 5 km și pe cea de 
bronz la ștafetă- La 10 km ter
mină însă cursa doar pe locul 
6.

Doi ani mai țirziu, Ia campio
natele mondiale. Kulakova de
vine cea mai bună fondistă a 
lumii, cucerind medalii de aur 
la 5 km și ștafetă și o meda
lie de bronz la 10 km.

Acum cind se apropie de 30 
de ani. marea specialistă a 
cursei dc 5 km dovedește un 
plus de rezistență și medalia de 
aur obținută in cursa de 10 km 
este o promisiune a învățătoa
rei din Ijevsl» pentru o colec
ție tot atît de strălucită ca și 
cele realizate de compatrioatele 
sale Kolcina și Boiarskih la 
C.M. din 1962 și J.O. din 1964 : 
3 medalii de aur-

nen Zeitung" pentru a-și asigura co
laborarea schiorului Karl Schranz. 
Pînă Ia sfirșjt, ziarul „Kurier” va 
publica reportajele pa care Kari 
Schranz Ie va scrie pe marginea pri
melor probe olimpice 
Schranz va pleca spre 
cursul zilei de luni

de schi. 
Viena ia

internaționa-• Consiliul federației
le do schi (F.I.S.) a decis organiza
rea unui campionat mondial, car» 
va avea loc în acest sezon. întrecerile 
cuprind probe alpine și sînt rezerva
te bărbaților. Federația Internațională 
de schi se angajase ca în cazul cînd 
măcar un singur schior nu va fi ac
ceptat de C.I.O. Ia Olimpiada Albă 
(cazul Iui Schranz) să organizez» 
campionate mondiale în anul olim- 
oic (împotriva tradiției».

s Congresul Federației Internatio
nale de bob și tobogganing a hotărit ca 
■ediția 1973 a campionatelor mondial» 
să se desfășoare în S.U.A.. în cunrs- 
c.uta stațiune Hake Placid

TURNEUL DE HOCHEI IN LUMINA

ARD SCHENK

la a doua medalie
3. Anolimpică de aur

CAMPIONII DE PINA ACUM
SĂNIUȚE, INDIVIDUAL FEMEI

A C. M. DE LA BUCUREȘTI

R. F. G.-Elveția 5-0, Norvegia-lugoslavia 5-2

Hotărit lucru, campionul olandez 
Ard Schenk este decis ca la aceas
tă ediție a J.O. să facă cît mai pu
ține concesii adversarilor săi. Și ca 
atare, Iuînd startul în cea de a treia 
probă a programului întrecerilor de 
patinaj viteză, cea pe distanța de 
1500 m, studentul din Amsterdam 
a acoperit cele trei ture ale stadio
nului de gheață într-un ritm îndră
cit (vremea a fost de această dată 
favorabilă obținerii unor perfor
manțe de valoare), oprind cronome- 
trele după 2:02,97, timp cu care a 
stabilit și un nou record olimpic, 
superior cu 43 de sutimi de secun
dă celui realizat de compatriotul 
său Kees Verkerk în 1968, la Gre
noble.

Ca și în proba de 5000 m, Schenk 
a fost secundat de norvegianul Roar 
Gronwold (a doua medalie de ar
gint la Sapporo). Al treilea, suede
zul Goran Claesson, urcă pentru 
prima’ oară pe podium la această 
ediție. F

Rezultate tehnice. 1500 m : 
Schenk^ (Olanda) 2:02,97, 2. 
Gronwold (Norvegia) 2:04,26.

ran Slaesson (Suedia) 2:05,89, 
Bjom Tveter (Norvegia) 2:05,94, 
Jan Bols (Olanda) 2:06,58, 6. Valeri 
Lavrușkin (U.R.S.S.) 2:07,16.

Astăzi este programată ultima 
probă din concursul masculin, „ma
ratonul” celor 10 000 m, care poate 
prilejui Iui Schenk cea de a treia 
victorie.

4.
5.

1924
1928
1932
1936
1948
1952* Brenden (Norvegia)
1956 Brenden (Norvegia)
1960 “ .................
1964
1968 Groningen (Norvegia^

1948 Oreiller (Franța)
1952 Colo (Italia)
1956 Sailer (Austria)
1960 Vuarnef (Franța)
1964 Zimmerer (Austria)
1968 Killy (Franța)

1964 Enderlein (R.D.G.)
1968 Lechner (Italia)

PATINAJ VITEZA, 10000 M 
BĂRBAȚI

1924 Skutnabb (Finlanda)
1928 proba anulată
1932 Jaffee (S.U.A.)
1936 Ballangrud (Norvegia)
1948 Seyffarth (Suedia)
1952 Andersen (Norvegia)
1956 Ericsson (Suedia)
1960 Johannesen (Norvegia) 
1964 ............... * ’
1968

Nilsson (Suedia) 
Hoeglin (Suedia)

PATINAJ ARTISTIC, 
INDIVIDUAL FEMEI

1924
1928
1932 
1936 
1948 
1952 
1956 
1960 
1964 
1968

Planck-Szabo (Austria) 
Henie (Norvegia) 
Henie ^Norvegia) 
Henie (Norvegia) 
Scott (Canada) 
Altwegg (M. Britanîe) 
Albright (S.U.A.) 
Heiss (S.U.A.) 
Dijkstra (Olanda) 
Fleming (S.U.A.)

ELVEȚIENII FA VOR IȚI 
LA COBORÎRE

In cursa „non-stop", Crîstea și Brenci pe locurile 38-40
Duminică dimineața, pe pîrtia ds 

pe muntele Eniwa, pe malul lacu
lui Shikotsu, schiorii alpini au e- 
fectuat obișnuitul antrenament 
..non-stop” pentru proba de cobo
rîre care se dispută luni. Zăpada 
bine bătută, destul de tare, un timp 
însorit și o temperatură de minus 
11 grade la plecare (1 126 m altitu
dine) și de minus 5 grade la sosire 
(354 m) au oferit condiții foarte 
bune coborîtoriior. Pîrtia lungă de 
2 636 m, cu 772 m denivelare, a fost 
marcată cu 24 de porți de direcție 
și datorită numeroaselor sale vira
je și denivelări este considerată ca 
o pîrtie tehnică.

Schiorii elvețieni, au confirmat în 
total buna lor pregătire în această 
specialitate. Cel mai rapid nu a 
fost însă campionul mondial Ber-

nard Russî, ci Roland Collombin, 
un ttaăr de 21 de ani care a obți
nut selecția în ultimul moment. El 
a realizat 1:54,38, fiind urmat, la 
0,83 sec., de B. Russi și la 1,06 de 
Walter Tresch. In continuare, dife
rențele sînt următoarele : Karl Cor- 
din (Austria) la 1.29, Bob Cochran 
(S.U.A.) 1,40, Mike Lafferty (S.U.A.) 
lț50, Heini Messner (Austria) 1,65, 
II. Duvillard (Franța) 1,70, Josef 
I.oidl (Austria) 1,79, și Erik Haker 
(Norvegia) 2,01. Rămîne de văzut 
dacă și la băieți „non-stop"-ul va 
îi confirmat de cursă, în măsura în 
care a fost la fete.

La acest antrenament „non-stop" 
au luat parte și schiorii noștri Dan 
Cristea și Virgil Brenci, obținind 
timpi care-i situează în jurul 
locurilor 38—40.

ȘI-A VA/II VISUL CU OCffll
(Urmare din pag. V

lonez Fortuna (19 ani), clasat pe 
locul 6 înaintea campionului mon
dial Gări Napalkov (U.R.S.S.), a 
cehoslovacului Karel Kojska, ex- 
equo pe locul 7, si a veteranului

Koba Țakadze (U.R.S.S.) clasat al 
9-lea.

Iată clasamentul final el probei 
încheiate în delirul celor 30 000 de 
spectatori: 1. Yukio Kasaya (Ja
ponia) — 244,2 puncte (84 m și 
79 m); 2. Akitsugu Konno (Japo- 

234,8 puncte (82,5

79 m) 5 3. Seiji Aochi (Japonia) — 
229,5 puncte (83,5 m si 77,5 m);
4. Ingolf Mork (Norvegia) — 225,5 
puncte (două sărituri de 78 m) I
5. Jiri Raska (Cehoslovacia) — 
224,8 puncte (78,5 m și 78 m) :
6. Wojczech Fortuna (Polonia) — 
222 puncte (82 m si 76,5 m).

La adăpost de capriciile timpului, 
în fața unui mare număr de spec
tatori, pe oglinda de gheață a pa
tinoarului central, se desfășoară în
trecerile celor două grupe ale tur
neului olimpic de hochei pe ghea
ță.’ Dincolo de interesul pur spor
tiv ’pe care ni-1 provoacă disputele 
hocbeiștilor. o atenție ta plus este 
cie-terminată și- de faptul că unele 
dintre echipele prezente la Sapporo 
vor fi. oaspetele Bucureștului, nu- 
ipai peste, cîteva. săptămîni, la com
petiția eșalonului secund al hoche
iului mondial.

■ Dintre formațiile care vor evolua, 
l!a Sfîrșitul lunii viitoare, pe pati
noarul de la „23 August", reținem 
Polonia și S,U.A. care, întrecînd 
I{.F. a Germaniei și, respectiv, El- 
triția (anul acesta în grupa A a 
G.M.) joacă aici ta turneul - așilor; 
apoi Norvegia, Iugoslavia și Japo
nia — toate adversare ale reprezen
tativei noastre Ia București.

în ’ compania celor mari, polone
zii-șf americanii au pierdut sîmbă- 
tă, la" scoruri" nete, primele lor par
tide. Viitori adversari la C.M. din 
Cehoslovâcia, v6st-germanii și elve
țienii au susținut duminică meciul 
jor, încheiat cu victoria primilor cu 
scdrul" de 5—0 (2—0,0—0,3—0). Poate 
câ,- la această, partidă, nu surprinde 
atît victoria formației R.F. a Ger
maniei, cit mai ales maniera jocu
lui 'său și scorul'final. Au marcat:

1. Ard
Roar

3. Go

DUPĂ „IMPUSH, IA PERECHI

tn meciul de hochei Polonia — R.F.G., cu toată parada portarului Kehle, 
polonezul Slowakiewicz (nr. 6) va înscrie

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Kuhnhackl-2, Rothkirch, WernerE. 
și “Schlodetr.

Prin prisma apropiatelor întîlniri 
de la C.M., am așteptat cu mult in
teres evoluția norvegienilor și a 
iugoslavilor, întrecuți net în meciu
rile de calificare, de finlandezi 
(13—1) și, respectiv, Suedezi (8—1). 
Iugoslavii au început mai bine, au 
dominat categoric în primele 20 de 
minute, după care însă au cedat 
complet inițiativa nordicilor, extrem 
de combativi și foarte incisivi în

acțiunile lor ofensive. Cele 7 punc
te au fost înscrise de: Sethereny, 
Jansen-3, Nagensen, respectiv, Tiș- 
ler și Poljansek.

Aceste două formații, cea a Japo
niei (duminică a avut zi liberă) și 
în plus reprezentativa Franței (ab
sentă la Sapporo) le considerăm, de 
fapt, principalele adversare ale e- 
chipei României Ia C. M. de la 
București. Zilele următoare ne vor 
edifica, desigur, în mai mare mă
sură asupra posibilităților lor.

După executarea figurilor obli
gatorii ale probei de perechi, din 
cadrul concursului olimpic de pa
tinaj artistic, pe primul loc se 
află cuplul sovietic Irina Rodnina— 
Aleksei Ulanov cu 104,5 puncte. îi 
urmează în clasament perechile 
Ludmila Smirnova — Andrei Su- 
raikin (U.R.S.S.) — 104,4 puncte, 
Manuela Gross — Uwe Kagelmann 
(R.D. Germană) — 101 puncte, 
Jojo Starbuck — Kenneth Shelley 
(S.U.A.) —■ 101 puncte. Almut Leh
mann — Herbert Wiesinger (R.F. 
a Germaniei) — 100 puncte si Iri
na Cerniaeva — Vasili B’agov 
(U.R.S.S.) — 97,9 puncte.

Săritorul care a adus Japo
niei prima medalie olimpică 
de aur, Yukio Kasaya, are 28 
de ani și s-a născut într-un 
orășel din insula Hokkaido, 
gazda actualelor Jocuri Olim
pice. El lucrează într-o disti
lerie și bractică sportul din 
copilărie (schiul și înotul). La 
8 ani a fost eroul unei 
ricite întîmplări în care 
pierdut viața 5 alți 
Yukio a fost însă salvat 
înec de fratele său mai 
Kunio, care, mai tîrziu, 
de ani. l-a atras către săritu
rile de' pe trambulină. Kunio, 
săritor mai puțin talentat, es
te și astăzi sfătuitorul lui 
Yukio, devenit în ultimii ani 
o vedetă. In întrecerile inter
naționale, deși prezent mai de 
mult, Yukio Kasaya s-a distins 
abia în 1970, cînd a cîștigat 
medalia de argint la campio
natele mondiale disputate 
munții Tatra. In 1971, la 
trecerile preolimpice de 
Sapporo, el ocupă din nou 
cui doi, pentru ca în acest 
zon să debuteze cu trej catego
rice victorii in tradiționalul 
turneu al celor patru trambu
line ți să continue cu splen
dida victorie olimpică.

CONTINUĂ LUPTA PENTRU MEDALII OLIMPICE

i (Urmare din pag. !)

la Konigssee î-a ajutat enorm. Și to
tuși, sper și vreau ca săptămina vii
toare să cuceresc o medalie olimpi
că".
.. Panțuru și al săi sînt singurele 
noastre speranțe olimpice, aici la 
Sapporo. O Știm cu toții, și aici, și 
In țară. 50 la sută din șanse.au fost 
epuizate. Panțuru și Zangor și-au fă
cut totuși datoria. Sint aici, lingă 
pista de pe muntele Telne, 112 to- 
beri din 11 țări. Ai noștri vor fi 
printre primii! Ochii calzi și mîinile 
sigure și încercate ale pilotului nos
tril sef sînt o garanție.
BOBUL DE 4 CERE ACOMODARE
i’,Duminică dimineață, în autobuzul 
care purta grupul boberilor români 
din satul' olimpic spre, pista de. pe 
ihuntele Telne, Panțuru, plasat cam 
singuratic pe ultima bancă a vehi- 
Cuiului, era gînditor. L-am întrerupt 
din meditație pentru a-I întreba 
cum va folosi primele coborîri de 
antrenament oficial la bobul de . 4 
persoane. „In prima manșă — a răs
puns talentatul pilot — voi căuta să 
fac acomodarea, pentru mine și pen
tru coechipierii mei, cu viteza bobu
lui de 4, care este ceva mal mare 
decit cea a bobului mic. Dar, mai 
cu seamă, voi tncerca noi . înscrieri 
în viraje, alte lansări în liniile drep
te și noi modalități de ieșire din 
curbe, care să determine cîștigarea 
sutimilor de secundă necesare. In a 
dbua manșă, voi coborî ca Ia con
curs, urmind ca după aceasta să 
trag concluziile necesare pentru ur
mătoarele antrenamente".

Ajunși Ia cabana de la sosire, ho
herii noștri au băut cite un ceai 
fierbinte și au urcat apoi pe jos pis
ta, așa cum au făcut toți ceilalți 
componenți ai celor 21 de echipaje 
prezente la antrenament Dintre a- 
cestea. însă, doar 18 vor rămîne în 
concurs. Italia. S.U.A. și Elveția s-«u 
prezentat cu cîte trei echipaje, ur- 
nlînd ca antrenamentele din primele

zile să constituie selecția, după care 
ceia mai bune două echipaje vor ră
mîne să reprezinte țările resDective 
la Jocurile Olimpice.

A FOST BĂTUT 
ABSOLUT AL

Să revin. însă, la . _
în care Panțuru și echipierii săi au 
avut numărul de start 1. Plecarea a 
fost rapidă, dar pe parcurs, conform 
indicațiilor inițiale. Ion Zangor a fo
losit de trei ori frîna. Așa se expli
că timpul de 1:17,07 înregistrat la 
sosire. De altfel, cu excepția repre
zentanților țărilor care își fac selec
ția aici, toți ceilalți piloți s-au înțe
les cu f rînarii lor pentru * ca aceștia 
să micșoreze din cînd tn cînd din 
viteza boburilor, tocmai în scopu' 
unei observări cît mai judicioase a 
caracteristicilor pistei tn condiții'» 
bobului de 4, mai lung, mai greu ;i 
mai dificil de manevrat decit bobul 
de 2 persoane.

în manșa secundă, însă, situația 
s-a schimbat. Toate echipajele au 
fost curioase să încerce maximul po
sibilităților, să facă un test cît mai 
edificator. în aceste condiții^ pilotul 
vest-german' Wolgang Zimmerer 
și-a demonstrat încă o dată calitățile 
(dar și ale excepționalelor sale pa. 
tine), stabilind un nou record abso
lut. al pirtiei: 1:12.48. Lupta tn a- 
ceastă întrecere neoficială a fost pa
sionantă, extraordinar de echilibrată, 
fapt oglindit în diferitele minime în
registrate între echipajele clasate pe 
următoarele patru locuri : Elveția 1 
(Vîcki) 1:12,49, R.F.G. I (Bader) 
1:12,51, Italia II (De Zordo) 1:12,53, 
Suedia (Eriksson) 1:12,69. Bobul con
dus de Ion Panțuru a ocupat poziția 
a șasea cu 1:13,55. Interesant de 
menționat este faptul că, în disputa 
directă cu boberii suedezi, românii 
au avut o plecare mai bună, fiind 
înregistrați pe primii 500 de metri 
cu un timp superior. In a doua trei
me a pirtiei, avansul luat de Pan. 
țuru a scăzut Ia 16 sutimi de secun
dă, iar în ultima porțiune (între 1 000 
m și 1 563 m) la capătul pirtiei Eriks-

RECORDUL 
PIRTIEI

prima coborîre

son a refăcut handicapul și s-a dis
tanțat pînă la 86 de sutimi, ceea ce 
în bob reprezintă o diferență apre
ciabilă. Astfel, a devenit și mai clar 
-â Panțuru are slăbiciuni în ceea ce 
privește atacarea și ieșirea din vi
rajul 11, ceea ce îi scade din posibi
litatea de a parcurge perfect linia 
dreaptă, pînă la intrarea în virajul 
12. De altfel, și la bobul de 2 per
soane adaosurile 1a timpii lui Par- 
țuru s-au produs tocmai pe linia 
dreaptă dintre virajele 11 și 12.
VILMOȘ NU RATEAZA NICI UN FOC

După multe zile de pregătiri, une
ori desfășurate în condițiile vitrege 
ale viscolului, biatloniștij au ajuns, 
in sfirșit la acel moment de finisa
re care precede întrecerea oficiată. 
Evenimentul s-a petrecut duminică, 
zi în care antrenorii români Constan
tin Tiron și Marcel Stuparu au fost 
„cu ochii în patru” în primul rînd 
atunci cînd au fost executate ultime
le cinci trageri de reglaj (două in 
poziția culcat, trej „în picioare"). 
Gygrgy Vilmoș a demonstrat și de 
astă dată că este cel mai constant 
biatlonist al nostru, reușind să nu 
aibă înscrisă nici o penalizare, ceea 
ce, firește, nu poate decit să ne 
bucure și să ne dea speranțe. Tot 
duminică am avut plăcerea să-l re
vedem la antrenament pe Constantin 
Carabela, însănătoșit după răceala 
contractată cu dteva zile în urmă. 
Era voios și domio să refacă din 
timpul pierdut în zilele în care a fost 
nevoit să stea în cameră. Întregul 
lot român a parcurs traseul de 20 de 
kilometri, sprintînd la urcușuri, ve
rificând pentru ultima dată traseul, 
poligonul, echipamentul. Luni au zi 
de pauză, iar marți vor intra în fo
cul cursei individuale.

Biailoniștii. pe care-i văd acum 
osteniți după antrenament, întregesc 
imaginea pe care nu o avem întot
deauna exactă despre dificultatea 
acestei discipline sportive. Ce dară 
poate să fie întrecerea biatlo.nîștilor 
care cere forță și iar forță, și înde- 
minare,. și precizie, atunci eind, du-

pă 4—5 km de alergare pe schiuri,, 
proba de tir îți pretinde calm pen. 
tru a putea nimeri tinta! Vilmoș 
este totuși surîzător. Veteran al spor
tului de munte, ca și Panțuru, el 
este un luptător. Ca si Carabela și 
ceilalți.

PRIN STRUNGA NON-STOPULUI
Schiori; alpini au avut zi dificilă. 

Dan Cristea și Virgil Brenci trebu
iau neapărat să termine non-stopul 
pentru a putea lua parte la întrece
rea oficială. Ninsoarea căzută cu o 
seară în urmă îi îngrijorase. Dar. 
pînă la urmă lucrurile s-au terminat 
cu bine și. astfel, cei dai vor coborî 
pe pista de pe muntele Eniwa, ală
turi de elita seinului mondial.

Spre seară, vine la cină și mezinul 
Gyorgy Fazekas. Pare obosit. Și, to
tuși, el este singurul din delegație 
care se va culca tîrziu. La ora nouă 
seara are un nou antrenament.

Puștiul este ambițios...
JAPONEZII AU PALPITAT 

PENTRU KASAYA
Am părăsit satul olimpic, Iuînd cu 

mine ninsoarea și ureînd sus, pe Ma- 
komanai, Ia casa presei. în sala de lu
cru, discuții aprinse după surpriza el- 
vențiencei Nadig la coborîre. Probele 
alpine sînt intr-adevăr cele mai for
fecate de ziariști. Se joacă meciul de 
hochei Finlanda — U.R.S.S. Scorul 
este 3—3. Toți lasă mașinile de scris 
și vin la televizor. Nici o surpriză, 
căci sovieticii se detașează, cu o mare 
siguranță și cîștigă net. Telexurile ță- 
căne, telefoanele zbîmie, megafoanele 
solicită ziariștii chemați de redacțiile 
lor din Europa, se lucrează într-o 
larmă continuă.

Afară zăpada a ajuns Ia un strat 
de 30 cm. Noaptea se aude zgomotul 
continuu al mașinilor de dezăpdzire.

Dimineața cerul e senin ca lacrima, 
drumurile sînt accesibile, concursurile 
pot să înceapă, japonezii să palpite în 
jurul trambulinei de sărituri și a te
levizoarelor. pentru favoritul lor Ka
saya.

m șf

YUKIO KASAYA

oumpic
■/.

nefe- 
și-ău 
cftpii. 
de la
mare 
la 20

BREVIAR
SUFOCAT de admiratori, purtat in 

triumf, Yukio Kasaya, a fost atît de 
emoționat după victoria de la sărituri 
incit nu a reușit să spună reporteri
lor care l-au înconjurat decit atît: 
..Este prea frumos. Nu găsesc cuvinte

pentru a-mi exprima bucuria și fe
ricirea'’.

EA SAPPORO s-a pus în circula, 
ție o monedă comemorativă, avind va
loarea nominală de 100 yeni. Deși s-a

ta- 
ge-

Oameni cu 
lie mică, în 
neral, japonezii se 
uită cu o îndrep
tățită curiozitate 
la un sportiv ca 
boberul elvețian 
Edy Hubacher. 
care, cu cei 2,03 
m ai săi, este 

. cel mai înalt par
ticipant la actuala 
ediție a J. O. de 
iarnă. Iată-l pe 
Hubacher cunos
cut de altfel, și 
de publicul nos
tru de . la campi
onatele interna
ționale de atle
tism ale României, 
căci sportivul el
vețian practică 
totodată, cu suc
ces, probele de 
aruncare a greu
tății și a discului 
— în compania 
unui japonez din 
corpul de deservi
re în satul olim
pic.

Foto : A. S.
LAUSANNE

asigurat o cantitate de 30 milioane dc 
bucăți din această monedă, ea este 
foarte căutată atît de gazde cit și ds 
oaspeți. încă înainte de punerea in 
circulație a acestei monede, un maga
zin specializat în numismatică din 
Sapporo a și afișat în vitrină un a- 
nunț prin care oferă 400 yeni pentru 
o asemenea piesă.

PENTRU cursa de coborîre, antre
norii francezi l-au înscris Se H. Du- 
villard în grupa a 11-a la tragerea la 
șorfi, deși performanțele anterioare îl 
îndreptățeau să fie printre primii 15. 
Manevra are un scop tactic : în ca
zul unei ninsori proaspete, coborito- 
rii cu număr mai mare beneficiază de 
condiții mai bune de alunecare. Deo
camdată, Ia antrenamentul ,.non-stop“. 
Duvillard n-a avut nici un avantaj 
din partea numărului de start 27 si 
a realizat al 8-lea timp.

Cum însă la Sapporo uneori ninge 
din senin...

DEȘI primesc foarte prompt bu
letinul meteorologic, oaspeții Sappo- 
ro-lui au aflat cum să interpreteze 
„semnele vremii” în spiritul străvechi
lor. tradiții ale poporului băștinas- 
Ainu. Strămoșii gazdelor actualei O- 
limpiade albe spuneau, de exemplu : 
,Eacă_ viscolește vreme de trei zile 
tare, în a patra va fi, sigur, iarăși 
soare Participanții la J.O. au și a- 
vut ocazia să verifice chiar în pri
mele zile, acest meteo-dicton...

UN SCANDAL pe tema cernitului 
a izbucnit în echipa feminină de 
schi a Austriei, deoarece se consideră 
că numai datorită cerii Anne-Marie 
Troll a ratat medalia de aur. Faptele 
sînt următoarele: la cererea expresă 
a fabricantului austriac, care asigură 
echiparea lui Proll și Totschnigg. schi- 
urile acestora au fost cernite de fos
tul antrenor al echipei feminine aus
triece Karl Kahr, actualmente antrenor 
al echipei Angliei. Or, Berni Rauter. 
care nu-i o coboritoare grozavă și a luat 
startul cu nr. 2, cu schiurile cernite 
în cadrul echipei, a alunecat foarte 
bine, reușind remarcabila performan
tă de a ocupa locul 9, fiind cea mai 
bine clasată dintre primele 7 plecate 
m cursă. Datorită acestui scandal, ații 
prof. Franz Hoppichler, directonil e- 
chipei, cit și Paul Kerber, antrenorul 
echipei feminine, și Karl-Heinz Klee, 
președintele federației de schi aus
triece au declarai, primii — că nu își 
vor prelungi contractele, iar ultimul 
— că va demisiona după J.O.
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