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• Panțuru a studiat din nou

(2,00—4,40) : Biatlon, probao aprigă dispută la
• G. Fazekas, concurentul nr. 4
• Cercetînd bugetul J. O. de

marile societăți de televiziune?

bărbați
(11,00—14,30) : Patinaj

iarnă • De ce se concurează

virajele pirtiei • Se AZI, LA SAPPORO

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

LOTUL REPREZENTATIV 
A PLECAT IERI ÎN

DE FOTBAL
TURCIA

de a doua duminică, cînd lotul re
prezentativ va primi replica cunos
cutei formații Fenerbahce în caro 
evoluează fostul portar al naționa
lei noastre, Ilie Datcu.

In 
mate 
între 
lescu 
tori.

Din 
țării noastre 
unde va susține, de asemenea, două 
întîlniri amicale: joi, 17 februarie, 
cu P.A.O.K. Salonic și miercuri, 23 
februarie, cu Oiympiakos din Voios.

După cum se vede, aproape o 
săptămînă pauză între cele două 
partide pe care fotbaliștii noștri o 
vor „umple" cu antrenamente coti
diene, cu conținut variat, pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice și teh- 
nico-tactice.

Este de fapt și scopul pe care și 
l-au propus să-1 atingă selecționa- 
bilii la sfîrșitul acestui turneu.

aceste două partide, progra- 
la numai 24 de ore distanță 
ele, antrenorul Angelo Nicu- 
va rula pe toți cei 17 jucă-

Turcia, lotul reprezentativ al 
va trece în Grecia,

anunță 
bob 4

PLENARA CONSILIULUI
9,00-11,40

individuală
10,00—16,30 (3,00—9,30) : Patinaj artistic, 

figuri impuse bdrbati
18,00—21,30 (■■/? ::,?*■ - 

fistic, figuri libere perechi
13,30—15,00 (6,30-8,00): Schi, slalom

uriaș femei
16,00-18,00 (9,00-11,00): Hochei, Ce

hoslovacia—Finlanda

MUNICIPAL BUCUREȘTI

Olimpiada albă de la Sapporo 
își urmează cursul aducîndu-ne, 
zilnic, și surprize dar și confir
mări. In compartimentul surprize
lor s-au situat — printre altele — 
rezultatele de la coborîrea schiori
lor și victoria hocheiștilor nord- 
americani asupra echipei cehoslova
ce, în timp ce valorile stabile, e- 
vidențiate în campionate ale lumii 
sau Europei, cum este cazul pati
natoarei austriece Beatrix Schuba 
ori al neîntrecuților coborîtori pe 
săniuțe din R.D. Germană, s-au 
menținut și aici în vîrful pirami
dei.

Intr-un
diurnul olimpic în exclusivitate a 
săritorilor japonezi de pe trambu
lină se înscrie tot in capitolul re
zultatelor nescontate deși gazdele 
au așteptat întrecerea 
zăpezii cu mari speranțe.

SĂRITORII NIPONI Șl 
LOR... SALT

fel și prezența pe po

licarilor*

MARELE

al gazde-Din punctul de vedere 
lor. evenimentul care domină și va 
nlaî domina în următoarele 
întrecerile de la Sapporo nu 
constituie nici coborârea, nici sla-

zile 
îl

PENTRU A TREIA OARĂ

ARD SCHENK I

lomul, nimic altceva decît marele 
succes japonez obținut pe trambu
lina de 70 m de la Miyanomori. 
Se pare că specialiștii japonezi au 
mizat foarte mult pe acest succes 
pentru că și împăratul Hirohito 
și-a stabilit în așa fel programul 
șederii sale ia Sapporo ca să asiste 
și la concursul de sărituri de la 
trambulină. Așteptările au fost 
confirmate și, duminică, aproape 
30 000 de spectatori au savurat tri
plul succes care a purtat semnă
tura lui Kasaya, Konno și Aochi. 
Campionul olimpic de la Greno
ble, cehoslovacul Jiri Raska, sovie
ticul Napalkov, campion mondial 
și norvegianul Mork au trebuit să 
se încline în fața excepționalelor 
calități ale săritorilor japonezi, si
guri, preciși, cu mișcări suple de 
felină.

Nu trecuseră două ore de la 
victoria lor și tn centrul orașului, în 
parcul Odori, în marele pasaj sub
teran, au și apărut fotografii mari 
cu cei trei medaliați. Televiziunea 
le-a repetat săriturile la intervale 
de maximum 10 minute, stăruitor

obsedant chiar. Pe bulevardele din 
Sapporo am văzut numeroși tineri 
care purtau portretul Iul Kasaya.

Cine cercetează istoricul sărituri
lor de la trambulină în cadrul J.O. 
de iarnă constată că sportivii ja
ponezi nu apar deloc în primele 
locuri. Acest uimitor salt se explică 
prin marea amploare pe care a 
luat-o sportul în Japonia în ultima 
vreme, mai precis după Olimpiada 
de la Tokio (1964) care a constituit, 
fără îndoială un moment hotărîtor 
în adoptarea unei ntitudini noi față 
de problemele sportului.

ECHIPAJUL 
LA UN NOU

LUI PANȚURU 
ANTRENAMENT

proba de bob 4Participanții la 
au fost luni prezenți cu toții pe 
pîrtia olimpică efectuind cite două 
ccborîri. Timpul zilei (1:09,88) a-

Aural NEAGU

ji o minge. DEMBROVSCHI, DINU, DOBRIN, DUMITRU și 
DELEANU, jucători de bază ai reprezentativei noastre de fotbal, care 
a plecat ieri in Turcia, pentru a pregăti (in bune condiții climatice) vii
torul sezon internațional.

Foto ; I. MIHAICA

La o săptămînă de la convocare 
și după două teste acasă, lotul re
prezentativ își va continua pregăti
rile în Turcia și Grecia, doyâ țări 
cu climă dulce și, în consecință, cu 
cîmpuri de joc mai accesibile scopu
lui urmărit : verificarea și omoge
nizarea „ll"-lui pentru meciurile cu 
Ungaria, din cadrul sferturilor de 
finală ale campionatului european.

Au decolat de pe aeroportul in
ternațional Otopeni, "ndreptîndu-se 
spre Istanbul, 17 jucători : Adama- 
che. Ștefan — portari ; Crețu, Lu- 
pescu, Dinu, Deleanu, Sătmăreanu 
II, Mocanu — fundași ; Dumitru, 
Anca, Radu Nunweiller — mijlocași; 
Lucescu, Dembrovschi, Dobrin, Du- 
mitrache, Iordănescu și Uifăleanu 
— înaintași.

Au mai făcut deplasarea antreno
rul echipei naționale, Angelo Nicu- 
lescu, antrenorul federal Ion Voica, 
doctorul Dumitru Tomescu și maso-

rul Andrei Tudose. Conducătorul 
delegației este tov. Ion Alexandres- 
cu, secretai- general al F.R. Fotbal.

După datele oficiale pe care le a- 
vem la dispoziție, în Turcia selec- 
ționabilii vor susține, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, două partide, am
bele la Istanbul: prima se va desfă
șura sîmbătă în compania lui Gala- 
tasaray, campioana Turciei, iar cea
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CIȘTIGA PROBA DE DUBLU

Gigantul gheții" își poartă mîndru cele trei medalii olimpice de aur.

# Tom Edlefsen învingător la simplu

Kansas Cits’:

Circuitul internațional „indoor" 
continuă în această săptămînă cu 
turneul de ia Los Angeles, în care 
urmează sâ fie reuniți toți așii ra-

au fost dramatice, așa cum se vede din oceastă fază con
sumată la poarta jucătorilor sovietici. Cu toate acestea scorul (3—3, stabilit in min. 50) n-a mai putut fi mo
dificat. Telefoto : A.P.-AGERPRES

eliminase pe Năstase în „sferturi'), 
învingător în finală cu 6—4. 6—3 
în fața compatriotului său Erik fan 
Di lien.

Eroul celei de a cincea zile de 
întreceri — și poate chiar al acestei 
eaiții a Jocurilor — a fost patina
torul olandez Ard Schenk, care a 
repurtat a treia victorie, cîșiigînd 
și proba de 10 000 m. „Gigantul 
gheții" — cum i se mai spune lui 
Schenk — nu numai pentru că este 
foarte înalt (1,90 m) dar și pentru 
palmaresul său excepțional — intră 
în legenda olimpicilor, egalînd per
formanța prestigioșilor patinatori 
norvegieni Ivar Balangrud (1936) și 
Hjalmar Andersen (1952), singurii 
care, Înaintea lui, au reușit să ob
țină tfei medalii de aur la Jocurile 
Olimpice de iarnă. Să menționăm, 
totuși, că în patinajul de viteză fe
minin recordul absolut este deținut 
de sportiva sovietică Lidia Skobuko- 
va, care la J.O. de la Innsbruck a 
cucerit 4 medalii de aur. Oricum, 
Ard Schenk, in condițiile unei con
curențe mult mai aprige decît la 
Olimpiadele din trecut, a repurtat 

cu totul deosebit, ' care

ne reamintește de triplele victorii 
la schi alpin ale austriacului Tony- 
Sailer și francezului Jean Claude 
Killy.

Proba de 10 000 m, ultima din con
cursul de patinaj viteza masculin 
a atras în tribunele stadionului 
peste 30 000 de spectatori. Decis să 
nu rateze prilejul de a urca a treia 
oară pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului, Schenk a făcut o veri
tabilă demonstrație a posibilități
lor sale, terminînd cursa în timpul 
de 15:01,35 — nou record olimpjc 
(v.r. J. Hoglin — Suedia 15:23,6). 
Campionul mondial absolut- a avut 
un start foarte rapid, fiind crono
metrat la 1000 m în 2:00,97. La ju
mătatea cursei, Schenk trecea ia 
7:47,56 de punctul de marcaj pe 
5200 m. în fine, la încheierea cursei, 
patinatorul olandez II devansa

NEW YORK 7 (Agerpres). — S-a 
încheiat Turneul internațional de 
tenis, de la Kansas City, a cincea 
etapă a circuitului „indoor" ameri
can. Românii Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, care continuă să formeze 
un dublu redutabil, și-au adjudecat 
și în această întrecere proba de pe
rechi, dispunînd in finală cu 6—7, 
6—4, 7—6 de cuplul spaniol Manuel 
Orantes — Andres Gimeno.

Proba de simplu a revenit ameri
canului Tom Edlefsen (cel care-1

chetei, aflați sub egida Federației 
internaționale de tenis. Este anun
țată și reintrarea campionului ame
rican Stan Smith absent pînă acum 
din întreceri. Turneul de da Los 
Angeles este de asemenea primul 
din ediția pe acest an a Marelui 
Premiu — F.I.L.T,

SI NEPASAREA TREBUIE SA AIBA
9

LIMITELE
DE CE A FOST RATATĂ PREMIERA ATLETICĂ ÎN SALA

(RENOVATA) DE LA „23 AUGUST"

Urmărind dintr-un colț al tri
bunei întrecerile campionatului 
municipal, am avut în permanență 
impresia că ne aflăm în fața unui 
film netitrat, sau la un spectacol 
al cărui ecou nu trece de limitele 
rampei. Pentru că a lua parte la 
un concurs atletic în aer liber (sau 
în sală) fără a avea cea mai mică 
posibilitate de apreciere a efortu
lui depus de sportivi, înseamnă 
practic a nu putea savura disputa. 
Șl la acest ... supliciu am fost su
puși sîmbătă după-amiază și 
minică dimineața, privind ore 
șir la ceea ce se petrecea pe 
vorul roșu de cauciuc. Nici o 
belă de marcaj la sectoarele de 
rituri, nici un panou care să-ți 
dice măcar timpul învingătorului. 
O asemenea lipsă de organizare, 
de respect la urma urmei față de 
spectatori, nu ne-a fost dat să con
statăm de mulți, foarte mulți ani. 
E drept, crainicul reuniunii a fă
cut eforturi lăudabile, depljsindțpsș

du- 
în 

CO- 
ta- 
să- 
in-

în permanență dintr-un colț în al
tul al sălii pentru a-i informa cît 
de cît pe spectatori, dar „calitățile" 
actualei instalații de amplificare 
au anulat total efectul strădaniilor...

Am urmărit (de data aceasta 
„înarmat" cu un cronometru), cu 
reală emoție, întrecerea hurdlere- 
lor. Și nu pentru că la start s-ar 
fi prezentat un mănunchi de aler
gătoare de valori sensibil egale, la 
a căror dispută ai fi asistat oricum 
cu sufletul la gură din momentul 
plecării și pînă la sosire, ci pentru 
că exista posibilitatea corectării re
cordurilor naționale de senioare, 
și de junioare. Intr-o asemenea si
tuație — din... fericire nu s-a petre
cut — arbitrii, neputincioși, s-ar fi 
simțit desigur jenați în fața atle
telor respective, nevoite să se mul
țumească doar cu ... cea mai bună 
performanță. Motivul ? înălțimea 
gardurilor a măsurat doar 82 cm 
în loc de 83,8 cm cît prevede regu- 
lamentul 1 Nepăsare, indolență ?

pro-Concluzia o pot trage chiar 
prietarii sălii...

In jurul sectoarelor de sărituri 
(prăjină și înălțime) am poposit 
mai mult, poate prea mult pentru 
dispute care s-ar fi putut prelungi 
la maximum 100—120 de minute. 
Par suporții pe care se odihnesc 
ștachetele nu se deosebesc astăzi, 
în sala „23 August", de cei pe care 
îi foloseau pionierii atletismului 
nostru, decît poate prin aceea că 
în urmă cu cîteva decenii, suporții 
erau confecționați din lemn, iar 
acum sînț din metal... Sistemul de 
măsurare a înălțimilor a rămas — 
și el — la fel de primitiv. De aici, 
obositoare așteptări, care contra
vin ritmului alert al unui concurs 
de sală și influențează negativ re
zultatele. De altfel, după ce a sărit 
2,10 m și a renunțat la înălțimi su-

A. VASILIU

(Continuare in pag. a i-a)

sala Universității 
Biserica Amzei 

,___ de la ora 12,30)
va avea loc plenara Consiliului 
municipal București pentru educa
ție fizică și sport. Cu . acest prilej, 
se va analiza modul în care au 
fost îndeplinite obiectivele pe anul 
precedent și vor fi prezentate cele 
pe anul în curs.

La lucrările plenarei vor parti
cipa sportivi, antrenori, : activiști 
sportivi și profesori de educație 
fizică din municipiul București.

înAstăzi, 
populare din str. 
nr. 7—9 (începînd

v

„Cupa Universității Brașov44 la schi

ÎNTRECERI SPECTACULOASE,
EVOLUȚII REMARCABILE

A V-a ediție a „Cupei Universi
tății Brașov-‘ a însemnat o reuși
tă din toate punctele de vedere t 
organizatoric, spectacular, ca parti
cipare și ambianță. Pentru modul 
cum au pregătit această întrecere 
internațională de schi alpin, C.S.U. 
și U.A.S. Brașov 
merită sincere fe
licitări. La toate 
acestea, s-a adă
ugat și vremea 
care a fost splen
didă în cele două 
zile de concurs.

Amintind 
competiție, 
buie să 
em că, într-o dis
cuție, conf. univ. 
Constantin Diaco- 
nescu, șeful ca
tedrei de educa
ție fizică și sport 
și prof. Teodor 
Verdeș, secretarul 
clubului, ne-au 
precizat că doresc 
ca la 
itoare 
vitați 
denți 
multe țări, iar or
ganizarea întrece
rilor să se situe
ze, de asemenea, 
la un înalt grad 
de exigentă. Iată 
două deziderate 
care, îndeplinite, 
vor face ca în
trecerile pentru 
„Cupa Universi
tății Brașov" să 
devină un con
curs de amploare.

Vorbind despre 
sîmbătă și duminică, remarcăm că 
ele au avut o bună valoare tehni
că, datorită unor sportivi cu apre
ciabile cunoștințe tehnice.

Dintre protagoniști i-am remar
cat pe cei mai talentați I Maria 
Sebestova, Milena Bercikova și Jiri 
Skampa (Cehoslovacia), Barbara 
Galica și Jacek Niklinski (Polonia), 
Gheorghe Vulpe, Dorin Munteanu, 
Nicolae Crețoi, Paul Ivănescu. Con
stantin Văideanu, Liviu Ghimbășan, 
Ion Bobiț, Iudith Tomori, Daniela 
Munteanu (România).

Fiecare competitor a demonstrat 
virtuozițate în cee,a ce. privește teh
nica ocolirilor pe schiuri, în dis
puta de pe Postăvar, doar erorile 
tactice triind valorile.

La fete, cea mai bună s-a dovedit 
Maria Sebestova (Cehoslovacia)

de 
tre- 

sublini-

edițiile vi
să fie in- 

schiori stu- 
din mai

Maria Sebestova, dublă învingătoare in „Cupa 
Universității Brașov".

întrecerile de care a cîștigat ambele probe (slalo
mul special și uriaș) într-o manie
ră sigură.

Paul IOVAN

ÎN CAMPIONATUL 
DE HOCHEI

In grupa secundă a diviziei A de ho
chei, s-au înregistrat ieri, la Galați, ur
mătoarele rezultate : l.P.G;G. București 
— Avîntul Gheorghieni 7—4 (3—0, 3—3, 
1—1), Dunărea Galați — Tîrnava Odur- 
hel 3—3 (1—0, 1—2, 1—1).

Gimnastica zilnică devine I
tot mai mult o realitate t

Din nou despre gimnastica zilnică în școli, acum în al doilea trimes
tru al anului... Utilitatea inițiativei Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nu mai necesită nici un fel de subliniere. O formă bine

venită de atragere în practicarea exercițiului fizic a marii mase de elevi, 
un fel de apetit pentru inițierea într-o disciplină sportivă.

Peste caracterul de ucaz al inițiativei este de semnalat audiența largă, 
\\\\\\\\\\\^^^^^

Nu o dată am relevat frumoa
sele rezultate obținute — și • 
pe plan sportiv — de către 

elevii de la Școala generală nr. 6 
din Giurgiu. Există acolo un pro
fesor de specialitate, Constantin 
Pîrvu, care nu precupețește nici 
un efort, cînd este vorba de a a- 
trage cît mai mulți copii, pionierii 
și școlari, în practicarea exercițiu
lui fizic, a unui sport, după pre
ferințe și aptitudini.

Gimnastica zilnică se înscrie 
printre modalitățile ideale de a re
aliza un asemenea obiectiv. Și la 
Școala generală nr. 6 din Giurgiu 
toți cei aproape 500 de elevi și 
eleve își semnează prezența la a- 
ceastă activitate. In toamnă, re
prizele s-au desfășurat în spațioasa 
curte a școlii, acum cînd gerul piș
că obrajii ele au fost mutate pe 
culoarele clădirii. Fetele lucrează la

etajul I, băieții, separat, la parter. 
De semnalat o frumoasă iniția

tivă i reprizele le conduc de obi
cei elevii... scutiți la educație fi
zică. In ideea de a fi și ei angre
nați într-o activitate sportivă, ele
vii scutiți au propus conducerii 
școlii să nu fie ocoliți, să li se 
încredințeze și lor diferite sarcini, 
îndeosebi organizatorice, pe măsura 
puterilor, a capacității. Așa se face 
că elevi ca Darian Ciochir (a Vl-a), 
Liviu Doroftei, Viorel Toma 
Pușa Dumitrescu (a VII-a), 
neta Pop (a VIII-a) se 
ză printre instructorii 
nastică, prin seriozitate 
tență. Este o plăcere să-i 
săptămînal își pregătesc 
pe care le difuzează, mai 
selor, detașamentelor pentru desci
frare, după cum este lăudabil să 
conitați de cît sprijin se bucură a-

Și
Ja- 

evidenția- 
de gim- 
și compe- 
vezi cum 
exercițiile 
întîi, cla-

RAID-ANCHETĂ PRIN CÎTEVA

ȘCOLI GENERALE DIN GIURGIU, 

CONSTANȚA Șl SIBIU

firească a elevilor, operativitatea unor conduceri de școli în aplicarea ei, 
sprijinul acordat de organizațiile de pionieri și evident asistența tehnică 
a profesorilor de educație fizică.

Despre toate aceste aspecte își propune să trateze raidul întreprins 
de redacția ziarului nostru în cîteva școli din orașele Giurgiu, Constanța 
și Sibiu...

școli din orașele Giurgiu, Constanța

ceastă acțiune, în primul rînd din 
partea unității de pionieri a școlii, 
personal prin elevul Adrian Moș- 
neguț (clasa a VIII-a), după aceea 
din partea profesorilor de serviciu 
fie că aceștia se cheamă Elena Moi
se (limba franceză), Ilie Tudose 
(limba română) sau Nicolae Sîrbu 
(matematici). Ultimul fiind și secre
tar al organizației de partid își gă
sește întotdeauna timp pentru a 
asista la defășurarea reprizelor, de 
a felicita pe cei care dovedesc nu 
numai interes ci și mult spirit de 
disciplină. Avem în vedere colec
tivele claselor a VII-a A și a VIII-a 
B, model pe școală.

Ce ar mai trebui spus ? Că și în
vățătorii dovedesc multă mobilitate 
în organizarea gimnasticii zilnice 
la clasele I—IV. Motorul acțiunii 
este tovarășul Ion Nedelcu, nelip
sit de la desfășurarea programului.

In aceeași postură poate fi întîlnit 
și prof. Marin Apostol, directorul 
școlii, un cadru de conducere cum 
din păcate există — încă puțini — 
în ceea ce privește promovarea 
sportului în județul Ilfov...

Pe zidul din prefabricate care 
mărginește curtea Școlii gene
rale nr. 27 din Constanța sînt 

înscrise la intervale regulate 
două cifre : 1 și 2. Am aflat ime
diat, de la directorul școlii, prof. 
Petre Topor despre utilitatea lor. 
Sînt numerele care desemnează a- 
șezarea pentru gimnastica zilnică 
de înviorare a rîndurilor de băieți 
și fete din fiecare clasă, dimineața

Raid realizat de Tiberiu ST AMA, 
Radu TIMOFTE și Ilie IONESCU

(Continuare In pag. a 2-aj
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La Păltiniș și Băile Harghita
IARNĂ SPORTIVĂ STUDENȚEASCĂ

TJ" se
pen-

inferesant pliant, care 
vrea îndemn convingător 
tru practicarea sporturilor detru pruGTicarea sporrunior oe 

.'arnâ, ne mijlocește cunoașterea cî-

I
I
i
g

'orva frumoase inițiative ale U.A.S.R. 
în această direcție. Le consemnăm 
pentru că — ni se pare — ele pot 
contribui în mare măsură la 
nirea dezideratului cuprins în 
titlul rubricii de față.

Așadar, deși simțim încă 
examenelor din amfiteatre și 
rotoare, să ne pregătim, împreună 
:u miile de studenți din toată țara, 
nentru itinerarul sportiv al acestei 
ierni. După aptitudini, după prefe
rințe...

în continuare, comisiile sportive ?i 
de turism ale Consiliilor U.A.S. de la 
nivelul centrelor universitare organi
zează cursuri de învățare a schiului 
'ond și alpin, pe grupe de începă
tori și avansați, sub forma unor dru
meții și excursii în vecinătatea cen- 
•relor studențești sau în zonele mon
tane mai apropiate. De altfel, în 
perioada apropiatei vacanțe de iar
nă, la cabanele alpine și în stațiu
nile din toate zonele geografice ale 
‘orii vor funcționa tabere pentru în
hățarea schiului, care pot cuprinde 
900 de studenți și studente. Tot la 
cest capitol, să amintim taberele 
tudențești de odihnă, cu peste 3000 

de locuri, unde sînt create condiții 
optime penttu practicarea schiului, 
patinajului și săniușului. Reținem, de 
asemenea, și măsurile luate pentru 
ca în asociațiile studențești să se or
ganizeze și ALTE ACTIVITĂȚI SPOR
TIVE de sezon, cum ar fi crosurile 
pe schiuri, diferite jocuri în aer li
ber, drumeții, întreceri de patinaj 
ș.a. / / 4

împli- 
chiar

Probleme extrem de importante 
dar, din păcate, prea 'adesea consi
derate simple (I?) treburi administra
tive și ca atare ignorate țși au acum 
locul cuvenit în indicațiile și modaJ- 
tâfile recomandate pentru 
deplină 
iarnă

reușita 
a sezonului sportiv de 

studențesc. Este vorba

entru toti-p 
ntou toți 

tru to

p

P n

rA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

JOCURI VIU DISPUTATE ÎN ETAPA INAUGURALA
Sîmbătă și duminică s-au disputat în Capitală și în provincie, primele 

meciuri din divizia de tetiis de masă- 
gurală.

Timp de două zile (sîmbătă și 
duminică), sala Floreasca din Ca
pitală. a găzduit 7 jocuri (5 la bă
ieți și 2 
gurală a 
naționale 
Ineditul 
constituie 
cele 17 partide ia băieți și 9 la 
fete, indiferent de rezultatul fi-, 
nai.Iată rezultatele înregistrate ! 
feminin — C. S. M. Cluj—Spartac 
II București 8—1. Autoarele vic
toriei sînt: M. Sînteoan 2 v, I- 
Totfaluși 3 v, L. Lupu 3 v pentru 
C. S. M. Cluj, respectiv S. Badea 
1 v, pentru Spartac.
București—Spartac I 
5—4 : M. Alexandru 3
1 v, D. Zaharia 1 v, 
greșul, respectiv M. Feldman 2 v, 
E. Condicaru 1 v și L. Ilie 1 v. 
Masculin : Politehnica București— 
Comerțul Tg. Mureș 14—3: Gh. 
Teodor 4 v, M. Bobocică 4 v, N. 
Stelian 3 v, A. Antal 3 v, pentru 
învingători, respectiv Gh. Naftali
2 v, I. Sîngeorgean și Gh- Naftali 
la dublu pentru învinși. Locomo
tiva București—C. S. M. Cluj 8—9 i 
Ș. Doboși 4 v, D. Giurgiucă 3 v, 
Gh. Bozga 1 v, 1 
Cluj, respectiv G.
Gheorghiu 2 v, N. Danielis 3 v,
Gh. Dumitrescu 1 v. De remarcat 
că partida de dublu Doboși—Giur
giucă a decis echipa învingă
toare. Progresul București—C.S.M. 
Iași 13—4 : V- Sîndeanu 4 v, S. 
Luchian 3 v. Al. Buzescu 2 v, S.

! semenea activități cu caracter de
masă, ci și la diferite competiții 
bineînțeles în măsura cunoștin-

1 țelor de care dispun într-un sport
sau altul. Pentru aceștia este pro-

1 gramată, pe agenda următoarelor
1 săptămîni, o participare bogată ș:
1 extrem de interesantă. Din acest ca

lendar competițional desprindem — 
poate și pentru a fi în nota acestei 
rubrici — tradiționala CUPĂ U.A.S.R. 
LA SCHI, aflată la cea de a 4-a 
ediție, care va reuni pe pîrtiile Pre
dealului peste 600 de studenți, din 
acei numeroși tineri care pornesc 
acum pe drumul performanțelor 
sportive.

Firește, arbitrii vor consemna re
zultatele ocestor întreceri și ele vor 
bucura pe mulți dintre participanți. 
Poate, cu acest prilej vor fi desco- 
periți si unii studenți cu aptitudini 
și posibilități de afirmare în spor
tul schiului. Ne gîndim și dorim însă, 
în primul rînd, succesul deplin al di
recțiilor spre care — le vedem și 
din „rozeta* obiectivelor sugestiv 
ilustrate în pliantul la care ne-am 
referit — este îndreptată întreaga 
activitate sportivă din aceasta iar
nă : SĂNĂTATE, VIGOARE, RECRE
ARE, ENERGIE, DEPRINDERI UTILE, 
REZISTENȚA, CAPACITATE DE MUN
CA Șl ÎNVĂȚĂTURĂ, CALIRE fizi
ca.

Așadar, după sesiunea de exame
ne, vă invităm pe 
noare, în tabere și

CONCURSURILE REPUBLICANE PENTRU COPII Iată cîteva relatări de la etapa inau-

S-AU BUCURAT
PĂLTINIȘ (prin telefon, de Ia 

respondentul nostru).
Pe pirtia Oncești de la Păltiniș, 

de schiori din 13 județe (la care 
adăugat echipe secunde 
lui, Prahovei și Hunedo 
trecut în cadrul concur 
can al copiilor, probe < 
special). Zăpada â fost excelenta,

DE
co-

UN REAL SUCCES Cauri 3 v, pentru Progresul, res
pectiv, V. Domnaru 2 v și M. Șu- 
mulea pentru ieșeni. Politehnica 
București—C.S.M. Iași 16—1: Gh. 
Teodor 4 v, M. Bobocică 4 v, M. 
Colțescu 4 v, A. Antal 3 v și par
tida de dublu, respectiv, D. Apostu 
1 v. Locomotiva București—Co-
merțul Tg. Mureș 13—4 ; N. Da- 
nielis 4 v, G. Păun 3 v, L. Gheor
ghiu 3 v, Gh. Dumitrescu 2 v, 
plus partida de dublu pentru Lo
comotiva, C‘ 
Sîngeorgean 1

— Prahova 73 p, 6. Suceava 79 p, 7. 
Cluj 82 p. 8. București 123 p, 9. Sibiu 
127 p, lu. Neamț 129 p, 11. Caraș-Seve- 
rin 139 p, 12—13. Mureș — Bistrița 
Năsăud 152 p.

Ilie IONESCU

la fete) din etapa inau- 
campionatului diviziei 
A de tenis de masă, 

actualului campionat îl 
faptul că se joacă toate

15u 
s-au 

Brașovu- 
s-au în- 
republi- 

? (slalom 
_____ _____________ __ , ‘ \ con- 
dițiile atmosferice bune, iar org .nizu- 
rea. asigurată de CJEFS Sibiu, prin 
comisia sa de specialitate, ireproșabi
lă. Toate acestea au dus Ia realizarea 
unor timpi foarte buni în cadrul celor 
șase curse. O comportare meritorie au 
avut, la fete, reprezentantele județului 
Brașov, iar la băieți, schiorii județu
lui Suceava, care au ocupat cele mai 
multe locuri întii. Gazdele sibiene au 
avut o comportare sub așteptări.

Rezultate tehnice : fete, categoria a 
III-a (născute 1962—63) : I. Corina 
Waxman (Brașov I) 25.8. 2. Cornelia 
Candrea (Suceava) 28 8. 1 Dorina Popa 
(Hunedoara I) 29.5 ; categoria a II-a 
(născute 1960—61) : 1. Arlett Ereteanu 
(Brașov I) 22j, 2. Daniela Unclop 
(Brașov II) 26.3. 3. Iolanda Griga (Ma
ramureș) 26.5: categoria I (născute 
1958—59) : 1. Aurelia Nițu (Brașov I) 
24.5. 2. Virgilia Coman (Hunedoara I) 
37.4. 3. Maria Manolache (Suceava) 37.9. 
Băieți, categoria a III-a : 1. Dore! A- 
gachi (Suceava) 22.8. 2. Tiberiu Costin 
(Maramureș) 24.1, 1 Cristinel Bucur 
(Prahova I) 25.3; categoria a II-a : 1. 
Cornel Buta (Suceava) 38.9, 2. Mihai 
Apostol (Prahova II) 39.4. 3. Johanes 
Latzina (Brașov I) 39,8; categoria 1: 
1. Szabo Portic (Cluj) 67,0, 2. Alexan
dru Taus (Brașov I) 67.4, 3. Florin Ar- 
deleanu (Prahova I) 69.9. Clasament 
general: 1. Brașov 55 p. 2. Maramureș 
67 p, 3.Harghita 71 p. 4—5. Hunedoara

iorii

MIERCUREA CIUC (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Programat inițial în localitate, con
cursul național de schi-fond pentru 
copii s-a desfășurat pe pîrtiile de la 
Băile Harghita, unde zăpada a oferit 
condiții excelente. La întreceri au luat 
parte 10 echipe, reprezentînd șase ju
dețe. Disputele au fost foarte echili
brate, atît în cursele individuale, cit 
și pentru ocuparea unui loc cît mai 
bun în clasamentul pe echipe.

Iată primii clasați : Fete cat. a II-a, 
1 km : 1. Elena Țeposu (Brașov I) 5:43, 
2—3. Livia Vodă (Harghita I) și Ro- 
dica Olaru (Suceava I) 5:52 ; fete 
cat. I, 1,5 km : 1. Maria Tocitu (Pra
hova I) 6:36, 2 .Cornelia Mititelu (Su
ceava I) 6:57, 3. Ileana Gego (Har
ghita I) 7:03. Băieți cat. a II-a, 2 km : 
1. I. Cimpoia (Brașov II) 9:05, 2. Gh. 
Stroe (Brașov I) 9:17, 3. C. Szasz (Har
ghita II) 9:24 ; băieți, cat. I, 3 
1. M. Girbacea (Brașov I) 10:31, 
Potroanchen (Prahova I) 10:35, 
Kolumban (Harghita I) 10:37.

Clasament pe echipe : 
29 p, 2. Harghita 37,5 p, 
40 p, 4. Suceava 44,5 p, 5. 
6. Maramureș 92 p.

Zoltan

Gh- Naftali 3 v și I. 
v, pentru Comerțul.

Progresul 
București 

v, M Baciu 
pentru Pro-

Aurel PĂPĂDIE 
f lorin SANDU

(prin telefon). In sala 
complexul Buia (Po- 
s-au desfășurat du- 
partide din prima

BRAȘOV, 7 
de sport din 
iana Brașov) 
minică 
etapă a 
victoria 
rul de 
schimb 
dului Brașov constituie o surpri
ză. Iată rezultatele : masculin i
Voința Brașov—Voința București
13—4, Macovei 4 v, Kakas 3 v, 
Teodorescu 3 v, Ancei 3 v pentru 
învingători, respectiv Stamatescu 
2 v. Badea 1 v și dublul Stama- 
te—Podgoreanu. Feminin : Rapid
Brașov—Voința București 4—5, M. 
Corodi 3 v și M. Hariga 1 v pen
tru învinse, respectiv C. Căpriță 2 v, 
A. Lunțeanu 2 v și M. Stoian 1 v 
pentru învingătoare.

două
diviziei A. Dacă la băieți 
brașovenilor, chiar la sco-

13—4, nu surprinde, In 
la fete înfrîngerea Rapi-

TOATE 
VOR 

PENTRU

despre 
STAȚIUNILE' 
FUNCȚIONA 
ÎNCHIRIEREA MATERIALELOR SPOR
TIVE (schiuri, bocanci, săniuțe, pa
tine) sau despre posibilitățile de pro
curare a diferitelor materiale și echi
pamente prin Consiliile U.A.S. de la 
nivelul centrelor universitare și insti
tutelor, precum și de la catedrele 
de educație fizică și sport, ori de la 
cluburile sportive universitare.

Dar, după cum se știe, în rîndurile 
studenților se numără multi tineri 
dornici să participe nu numai la a-

faptul 
■ DE

că ÎN 
IARNĂ 

OFICII

km :
2. C.
3. C.

pentru C. S. M. 
. Păun 2 v, L.

pîrtii și la pati- 
la ccbane...

1. Brașov
3. Prahova
Sibiu 69 p,

MOBVAI C. GRUIA — coresp. județean.

Șl CICLIȘTII PARTICIPA 
LA „BĂTĂLIA** PENTRU MUNCHEN!

ff

Indiferent de starea vremii — 
ger, ninsoare, ceață — cicliștii frun
tași fac zilnic antrenamente inten
se. Pregătire fizică generală și spe
cifică, jocuri (nu arareori fotbal, 
cu regularitate cros și gimnastică), 

. dar — mai ales — rulaj. Antrenorii 
Nicolae Voicu și Ștefan Lemîn- 
droiu, cicliștii Vasile Teodor, Con
stantin Grigore, Ion Cozma,

SOARTA UNOR ARENE
La recenta plenară a comitetului Fe

derației române de popice, mai mulți 
participanți au ridicat, printre alte pro
bleme importante ale acestui sport, șl 
Pe aceea a dezafectării sau a folosirii 
in alte scopuri a unor arene. _ Este 
vorba, în ultimă instanță, de încălcarea 
Le^ii nr. 291967 care reglementează con- 
ditftte de desființare a unor baze spor- 

specificind obligativitatea celui 
care ia o asemenea măsură să constru
iască o altă bază sportivă în locul celei 
desființate

4?p»Qret, . iată -ce daune s-au produs în 
ultimul timp acestui popular sport.

Sibiul, de pildă, unde sînt două for
mații de divizia A. șase în campionatul 
de calificare (județean) și zece în com
petiția orășenească, a fost văduvit rtcent 
de două arene. Este vorba de popică ri a 
Construcția, pe locul căreia s-a ridicat 
o clădire și de arena „Berea Sibiului**, 
a Fabricii de bere care a fost transfor
mată în magazie de către întreprinderea 
respectivă. Acum, în tot orașul Sibiu 
sînt doar două popicării. Tot de către 
președintele comisiei județene Sibiu p 
fost sesizată la plenară și o altă ano
malie, cea de la Copșa Mică. Aici o are
nă nouă, cu două piste, construită cu 
trei ani în urmă, e folosită mai mult 
pentru baluri și nunți decît pentru Între
ceri sportive. Tot aici au acces, contra 
unor... taxe speciale, amatorii de po
pice. care joacă pe bani.

La Roman, ceferiștii n-au unde juca 
nici acum -popice. Arena lor a fost dărî- 
mată, iar Consiliul popular, care a dis
pus desființarea acestei baze sportive, 
nu și-a onorat încă promisiunea ds a 
construi o altă popicărie. Se mai poate 
aminti și de arena de la Sinaia, de ne 
Furnica, unde cu cîtva timp în urmă, 
cînd nu se transformase popicăria în 
dormitor, se adunau zflnic să joace o 
partidă de popice, zeci și zeci de oameni 
ai muncii veniți la odihnă.

Organele județene sportive, pe ale ?ă- 
ror teritorii s-au dat alte destinații aces 
tor baze sportive, trebuie să acționeze 
maf ferm, să nu permită încălcarea 
legii.

Puterity, Teodor Drăgan și colegii 
lor — sînt convinși că numai prin- 
tr-o activitate asiduă, prin renun
țări și chiar unele sacrificii se vor 
putea 
Și-au 
08:00 
pe Și 
pionatelor balcanice, pentru a-i ho- ' 
tărî pe selecționeri să-i primească 
în echipa olimpică a României și, 
după felul cum muncesc, au toate 
șansele să-și realizeze visul. Pentru 
asta vor mai parcurge însă mii de 
kilometri pe frig sau caniculă, pe 
ploaie sau arșiță, vor urca și vor 
coborî pante amețitoare, vor lua 
zeci Și zeci de starturi. Primele 
competiții vor avea loc în țară. A- 
poi, cei mai buni dintre rutierii 
noștri vor concura în Bulgaria, Ma
roc, Italia, R.D. Germană și în alte 
țări.

Este demn de admirat acest efort 
al rutierilor, această încercare per
severentă de a relansa sportul nos
tru cu pedale pe orbita performan
țelor internaționale!

apropia de baremul olimpic, 
pus în gînd să obțină 2h 

la 100 km contratimp pe echi- 
să cîștige a V-a ediție a Cam-

Dan GÂRLEȘTEANU

RECORDURILE MELESLAVIC

DOAR CITEVA ZILE DE TRĂIT!"MAI AU
la începutul lunii

alte

din
54,0

contribuie 
de Vasile

Alte sporturi, printre care fi atletismul, sînt ch 
la buna pregătire a cicliștilor. Iată plutonul rutierilor, condus 

timpul unei veritabile proTeodor, Th, Puterity ji Constantin
be de cros

Grigore. in

ARAD, 7 (prin telefon). Duminică 
seara, în sala 
lui Arad, s-a 
dintre echipele 
Arad și Voința 
tarea celor 17 
revenit jucătorilor de la Voința 
Cluj cu scorul de 13—4. De remar
cat că în echipa arădeană a evo
luat și jucătoarea Eleonora Mi hal
ca—Vlaicov. Victoriile au fost ob
ținute de următorii jucători i Co- 
bîrzan 4 v, Horvath 3 v. Suciu 
3 v, Lazăr 2 v, plus jocul de dublu 
Cobîrzan-
2
1

de sport a orașu- 
disputat întîlnirea 
masculine Voința 
Cluj. După dispu- 
partide, victoria a

zultatele așteptate. Păcat că nimeni 
nu s-a gîndiit la această soluție încă 
din iarna trecută ; astăzi aș fi fost 
mult mei aproape de Michel Rous
seau, recordmanul Europei.

— Pe ce vă bazați cînd faceți a- 
ceastă afirmație ?

— Gîndiți-vă puțin și comparați. 
Anul trecut, la începutul luj mar
tie, eram cronometrat la Bremen 
(tot în 25 m) cu 54,4 pe „sută" și 
1:58,2 la 200 m. Aceste rezultate, 
le-am obținut în condiții de odihnă 
și formă optimă, în întrecere direc
tă cu cai mai rapizi brauliști 
Europa. Iar acum am „mers" 
și 1:58,3 fiind, evident, obosit.

— Totuși trebuie să existe și 
explicații...

— întoarcerile sînt mai bune,

Ne aflăm abia 
februarie, perioadă pe care înotă
torii o folosesc din plin pentru a 
acumula kilometri și forțe pe care, 
epoi să clădească performanțele din 
vară. De aceea, rezultatele pe care 
primul înotător al țării în ultimeie 
două sezoane, Marian Slavic, le-a 
înregistrat intr-o interval de o săp
tămînă în piscina rapidă (25 m) 
din Brăila surprind realmente.

La această oră, ne vine destul de 
greu să întrezărim ce performanțe 
îi vor sta la îndemînâ campionului 
nostru în lunile de vară, în preaj
ma J.O. Un lucru este cert: 54,0 pe 
1U0 m și 1:58,3 pe 200 m, acum în- 
tr-o perioadă cînd campionul țării 
se află la capătul puterilor după 
fiecare antrenament, ni se par cifre 
mai mult decît remarcabile pentru 
nivelul natației românești. Acest lu
cru ne-a și determinat să-i cerem 
părerea lui Slavic imediat după în
toarcerea sa în Capitală.

— Cum apr^ciați ultimele dy. re
zultate ? I

— Antrenorul meu iste mulțu
mit, eu doat iu parte. . .

— Explicați mai precis.
— De două săptămîni (rețineți 

bine, numai două) am posibilitatea 
să mă antrenez alături de Miclăuș, 
Moraru, Oprițescu și Adam. îm
preună, formăm o grupă omogenă 
și destul de unită. Ei mă simu
lează în permanență și eu, cred, le 
servesc uneori drept „iepure" de 
prins. Nu-mi amintesc de vreo si
tuație asemănătoare de cînd parti
cip la activitatea competițională. Cu 
un asemenea antrenament este a- 
proape imposibil să nu apară și re-

■Suciu, respectiv Covaci
Eleonora-Vlaicov 1 v, Simonv,

v.
Șt. IACOB — coresp. județean

PRIMA ÎNSCRIERE
LA C.E.DE BOX—-TINERET

DE LA BUCUREȘTI
La federația română de speciali

tate a sosit prima înscriere pen
tru campionatele europene de box 
centru tineret ce se vor desfășură 
la București între 3 și 10 iunie. 
Federația din Bulgaria a anunțat 
că va alinia la confruntarea de la 
București o .echipă completă.

dar 
încă nu perfecte. Și mai este ceva. 
Vreau să demonstrez tuturor celor 
ce zîmbesc cînd aud că vreau să 
concurez la J.O. de la Miinchen și 
să prin o finală, că nu sînt vorbe 
goale.
, — Care vă sînt proiectele pentru 
săptămînile imediat următoare?

—- Știu că susținătorii mei așteap
tă'cifre spectaculoase (acum mi se 
vorbește numai de 53,0 și 1:55,0)-, 
dar trebuie să înțeleagă că aseme
nea performanțe nu se pot obține 
In fiecare săptămînă, ci doar atunci 
cînd ești odihnit și, mai ales, ai 
alături adversari de valoare sau 

. chiar mai buni. Din păcate, mie mi 
se ivesc prea rar asemenea ocazii, 
așa că mă voi strădui să realizez 
de unul singur, deocamdată, cît mai 
mult. In orice caz, recordurile mele 
mai au doar cîteva zile de trăit!

-

VEȚI MAI AUZI DE ACEȘTI TINERI

S. S. 1 — BUCUREȘTI

Șl NEPĂSAREA TREBUIE
(Urmare din pag. I)va fi mai greu acum 

i de Th. MACARSCHI
Zăpada s-a așternut in strat gros pe șosea. Rutierii nu deca 
atît va fi mai ușor la vară...

scrimă
DOUĂ PROBE DUPĂ

A DIVIZIEI C
Orașul Constanța a găzduit prima 

etapă a campionatului Diviziei C 
(pe echipe) în care se întrec 
formații la floretă fete, 9 l.a 
și cîte 7 la floretă băieți și 

După întîlnirile din prima 
echipele Școlii sportive nr. 1 
rești s-au instalat în fruntea cla
samentului la sabie (locul II fiind 
ocupat de C.S.M. lași) și la floretă 
băieți (pe locul II : C.S.M. Cluj). 
Liderul întrecerii de spadă este F a
rul Constanța, urmat de Politehnica 
Timișoara, iar în clasamentul pro
bei de floretă-fete conduce C.S.M.

■ Cluj, pe locul secund aflîndu-se 
Dunărea Galați.

patru 
spadă 
sabie, 
etapă, 
Bucu-

TRĂGĂTORII DIN CATEGORIILE INFERIOARE
IȘI DISPUTĂ TITLURILE PE 1972
Campionatele Capitalei pentru 

trăgătorii de categoria a III-a _și 
neclasificați s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : floretă fete : 1 
Flori ca Tudor ,(CPMB) 5 v; 2. O. 
Serafim 2v; 3. E. lonescu 2v; 4. 
E. Dragotă 2 v (toate, Progresul) ; 
6. E. Pițu (CPMB) 1 v ; spadă : 1.

Tudor (Progresul) 4 v; 2. M. 
Eog 3 v; 3. C. Roșescu 2v; 4. F. 
Predescu lv (toți, CPMB); 5. C. 
Iorgu (Steaua) lv; 6. C. Tebeică 
(U. Buc.) lv. Acum, au început și 
campionatele la categoria a H-a 
cu probele de floretă băieți și spa
dă. S-au înregistrat următoarele 
rezultate: floretă: 1. Gh. Burtea 
(Progresul) 5v ; 2. A- Budahazi 
(Universitatea) 4v; 3. L. Rusu
(Progresul) 2v ; 4. B. Constantinescu 
(IEFS) 2v; 5. M. Golescu (Univ.) 
lv ; 6. A. Marcvart (C.S.S.) lv ;
spadă (finală de 9 trăgători) : 1. N. 
Doboș (Steaua) 7v, 2. E. Zainea
(Univ.) 6v, 3. I. Dinu (Univ.) 5v, 4. 
Gh. Gaidartic (C.S.S.) 5v, 5. C. Un- 
gureanu (Univ.) 5v,

DISCUȚIE DESPRE „MONDIALELE "

DE HANDBAL
In cadrul cabinetului metodic al 

Școlii sportive nr. 1 din Capitală 
va avea loc astăzi, la ora 11,30, o 
dezbatere privind campionatele 
mondiale de handbal. Despre între
cerile din Olanda vor relata parti- 
eipanții la turneul final, refera
tele urmînd să fie supuse dezbate
rii cadrelor didactice.

PRINTRE CULOARE

GIMNASTICA ZILNICA DEVINE TOT MAI MULT
(Urmare din pag. 1)

și în pauza mare de după-amiază.
Am aflat și alte amănunte despre 

această acțiune. In afara profesori
lor de educație fizică și a cadrelor 
didactice de serviciu în ziua respec
tivă, la buna organizare a desfășu
rări exercițiilor, ajută efectiv, prin 
rotație, grupe de cîte șase elevi. Fie
care copil' își știe poziția pe care o 
ocupă în curte și în rînd. Astfel că 
adunarea se înfăptuiește foarte re
pede, evitîndu-se dezorganizarea și 
timpii morți.

— în școala noastră — continuă 
profesorul de educație fizică Mihai 
Săndulache — practicarea zilnică a 
exercițiilor a început cu peste un an 
în urmă. Apariția exercițiilor publi
cate în ziarul Sportul (care sînt afi
șate aproape în toată școala) ne-a 
ușurat alcătuirea și variația exerci
țiilor. Elevii răspund cu plăcere la 
această acțiune pe care, de altfel, și 
cadrele didactice din școală o pri
vesc la rîndul lor, cu maximum de 
seriozitate.

...Se apropie ora pauzei mari. La 
numai trei minute de la sunetul clo
poțelului, elevii Școlii generale nr. 
27 execută conștiincios și ritmic, sub 
comanda profesorului Săndulache 
exercițiile fizice. Voia bună nu de
monstrează nimic altceva decît că 
acești copii au cîștigat un nou prie
ten, mișcareș în aer liber. Qu șceaș-

tă ocazie ne revine în minte o do
leanță a direcțiunii, despre care a- 
flasem anterior : grăbirea acțiunii 
de extindere a spațiului curții pen
tru amenajarea unor terenuri de 
handbal, volei și baschet, unde ele
vii școlii să-și poată dezvolta și mai 
mult aptitudinile fizice. Poate, la 
primăvară...

s ibiu... Popas la Școala generală 
nr. 1 din strada General Ma- 
gheru. Pînă la data de 1 no

iembrie gimnastica zilnică s-a exe
cutat la ora 7,50, acum ea se practi
că în pauza mare, la ora 10.

Cei peste 250 de elevi din „clase
le mici" sînt conduși de instructori- 
elevi din ciclul II pregătiți în pre
alabil de către profesorul de educa
ție fizică Ion Palade. Foarte tinerii 
instructori dovedesc reale aptitudini. 
In plus, deși tot elevi, ei se bucură 
de multă autoritate. Iată un mod

de a forma personalitate unor pio
nieri care vor mai rămîne un an, 
doi în cadrul organizație; „cravate
lor tații*.

Nu prea vedem copii din clase
le I. Să fie o scăpare din vedere a 
organizatorilor ?

Profesorul Ion Răpiteanu, directo
rul școlii, ne lămurește i „bobocii" 
din clasele I se bucură de o aten
ție specială, după ce sînt inițiați In 
timpul orelor de educație fizică, ei 
sînt grupați, treptat, alături de co
legii lor mai mari. Asta în idee? 
unei cît mat perfecte organizări a 
„reprizelor".

Este o treabă bună, programul de 
gimnastică zilnică a ajuns să placă, 
sâ-i intereseze pe copii. Sigur, totul 
pornește și de la modul cum această 
activ itate este tratată In școală de 
către conducere, de către profesorii 
de specialitate. Se înțelege că și în
vățătorii au un cuvînt de spus In

IN LOC DE

mai multe cazuriSuficient de convingător. în cele 
demarajul către organizarea șl buna desfășurare a 
programelor de gimnastică zilnică în școli a fost 
prompt. Iar rezultatele, pe măsura așteptărilor

Trebuie să remarcăm, însă, faptul că acolo unde 
directorii de școli și organizațiile de partid au acordat 
înțelegerea cuvenită acțiunii, ea a avut încă din start 
un succes net. Ca și în alte ocazii similare. Ceea ce 
este de dorit să se întimple întotdeauna.

Este de apreciat tștojietă o mai mare mobilitate a

CONCLUZII

• CAROL ANTAȘ — Șc. sp. Oradea 
(antrenoare Irma Kiss). A cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu un rezul
tat de 1,94 m, doborînd de puțin la 
1.97 m. ceea ce ar fi însemnat, în caz 
de reușită, un excelent record republi
can. Este un talentat violonist. Nu știm 
dacă va deveni un virtuoz al arcușului, 
dar este o certă speranță a atletismu
lui nostru.

• AURICA NEDELEA — S.S.A. 
București (antrenoare Georgeta Mu- 
șat). Este cea mai mică campioană din 
istoria competițiilor dedicate juniori
lor II, «vina numai 13 ani. Talent a- 
nunțat precoce, în anul trecut a și fost 
selecționată in lotul republican. La 
Botoșani a cîștigat proba de 50 m cu 
6,7 s.

• ALEXANDRU FULOPP — Lie. 11 
Cluj ^antrenor Petru Kileny). A intrat 
in posesia titlului de campion la 50 m, 
după ce a egalat de două ori recordul

probei (5.9 s) care aparține cunoscutu
lui sprinter Szabo Tamaș, pe urmele 
căruia se spune că pășește cu succes 
tînărul atlet clujean.

• COCULEANA BUCĂTARU — Li
ceul 2 Iași (antrenor Radu Titiniuc). 
învingătoare, cu 7,7 s (record — ju
nioare II — egalat) în proba de 50 m 
garduri, tînăra atletă ieșeană (16 ani) 
se anunță drept o viitoare pentatlo- 
nistă de clasă ținînd cont de actualele 
ei rezultate 5,50 m — lungime, 1,55 m 
— înălțime, peste 10 m — greutate, în 
jur de 26 s — 200 m.

• Sîmbătă, 12 februarie, la ora 9, 
în organizarea clubului Rapid, se 
va disputa, la București, crosul de 
verificare în vederea selecției pen
tru lotul reprezentativ, care va par
ticipa la Crosul Balcanic. întrece
rile, la care vor fi invitați o serie 
de performeri, se vor disputa pe 
Stadionul Tineretului

• Campionatele republicane de sală, 
rezervate seniorilor, se vor desfășura 
sîmbătă 12 și duminică 13 februar;^ in 
cursul după-amiezii, gazdă fiind sala 
„23 August". Intrucît sala este dotată 
cu o pistă specială, accesul pantofilor 
cu cuie peste 6 mm nu este permis.

• Duminică, 13 februarie, ora 8, va 
avea loc plenara Comitetului federației 
de atletism, cu care prilej se va discu
ta activitatea atletică pe anul 1971 și 
planul de măsuri pe anul în curs.

SĂ AIBĂ LIMITELE El
o inadmisibilă nepă- 
celor mai buni atieți

■-

0 REALITATE
sprijinul acțiunii. La Școala genera
li nr. 1 spiritul de colaborare se 
r...estă din plin și în această di
recție.

Este și ceea ce ar dori să instau- 
e Inspectoratul școlar al județu-

- Tovarășul inspector Ilie 
Mihu a ținut să ne precizeze i

„Dorim să existe peste tot o largă 
adeziune la gimnastica zilnică, nu 
numai pentru că este o recomanda- 
ție expresă a Ministerului Educați
ei și Invățămintului, ci totodată da
torită utilității unei asemenea acti
vități. Dacă toată lumea ar înțelege 
acest lucru..."

Toată lumea, adică toate conduce
rile de școli, cadrele didactice.

Din păcate au mai fost și excepții. 
Ne gindim la tovarășul Ilie Manițiu, 
directorul Școlii generale nr. 17 din 
strada Constituției, care a demarat 
mai lent așteptînd mai întîi dispo
zițiile legale. Dar decît deloc...

perioare, I
„Concursul 
mult: peste 
m-am mai 
renunțat".

Așa cum
noastre anterioare, 
tică în sala reamenajată de la 
August" 
măsură 
citj I.E.A.B.S.
este vorba de încasarea chiriilor,

Șerban loan declara: 
a durat inexplicabil de 

■ 3 ore; pur și simplu nu 
putut concentra șl am

arătam și în cronicile 
premiera atle- 

.. „23 
a fost în cea mai mare 
ratată. Gazdele — a se 

foarte grijulii cînd

au tratat cu 
sare concursul 
din Capitală, lipsindu-i pe aceștia 
de condiții elementare pentru în
trecerea lor. în egală măsură se 
face vinovată și comisia munici
pală de specialitate, care avea da
toria de a verifica toate instalațiile 
și de a atrage atenția proprietari
lor sălii asupra lipsurilor consta
tate. Probabil însă că și unii și 
ceilalți au crezut că sportivii vor . 
veni de acasă cu... garduri regula
mentare și suporți ce se pot mînui 
mai ușor. Ar fi fost o idee, nu ?...

ÎNTREPRINDEREA
DE PIESE RADIO SI SEMICONDUCTOR!

J

BANEASA
Stada Erou lancu Nicolae nr. 32 Sectorul II București 

Mijloace de transport :

Mașinile 48, 67, 203 și cursele întreprinderii

cadrelor didactice de cultură generală, ceea ce dove
dește un mod de gindire mai aproape de nevoile co
piilor de a practica exercițiul fizic in mod organizat. 
Sîntem siguri că acolo unde profesorii-diriginți, de 
pildă, sînt primii care pledează pentru ca clasele lor 
să se evidențieze și pe plan sportiv, alături de con
ducerile de școli, de colegii de specialitate, audiența 
elevilor este totală, dispare treptat și noțiunea de 
scutit medical. Problema, bineînțeles, comportă o dis
cuție mai largă. Poate că într-un viitor apropiat o 
vom trata la mjdul particular. Fiindcă merită. _

MECANIC — pentru postul Șef Serv. Mecanic

ELECTRONIST — pentru postul Șef Serv. Org.

SAU ECONOMIST pentru postul Șef Serv

Angajează de urgență:
— INGINER

Șef
— INGINER

Producției
— INGINER

Adj. Aprovizionare
— JURIȘTI — pentru disciplina contractuală

Informații suplimentare : la sediul întreprinderii

C.E.DE
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CUPLUL ANULUI? CUPLUL FOTBALULUI ROMANESC?

Dacă vom
vom marca amîndoi multe goluri. Asta e principalul

bate în ultima vreme, 
subiectele fotbalului

DOBRIN-DUMITRACHE: „ fi sănătoși

CORESPONDENTA DIN TANGER

BILANJ MERITORIU AL OLIMPICILOR NOȘTRI
7

A

TURNEUL MAROCAN

...Afișul care 
detașat, toate 
nostru se numește Dobrin Dumitra- 
che.

Toată lumea — marele public, 
ziariștii, antrenorii — discută despre 
acest cuplu cu pasiune uimitoare.

De ce ? Fiecare găsim ușor două, 
trei răspunsuri la chestiune. în rea
litate, expunerea de motive este 
mult mai amplă și mai divers argu
mentată.

Acest cuplu conjugă doi din jucă
torii cei mai discutați, cei mai popu
lari și cei mai buni din ultimii 6 
ani (Dobrin a fost ales fotbalistul 
român nr. 1 în anii 1966, 1967 și 
1971 ; Dumitrache în anii 1968 și 
1969); amîndoi s-au prezentat, la un 
moment dat, ca mari „fii risipitori" 
ai fotbalului nostru, dînd chiar, 
uneori, impresia că s-au pierdut, și 
amîndoi au „revenit în față" cu 
forța excepționalului lor talent ; a- 
ceastă revenire a impus tuturor, 
lumea fotbalului românesc solidari- 
zîndu-se sentimental cu acest come
back al marilor ei fii risipitori; ar 
mai fi „rațiunea rațiunilor" acestui 
cuplu, cea pe care o știe chiar și 
ultimul spectator pierdut în oricare 
peluză a vreunui stadion românesc • 
Dobrin construiește ca nimeni altul 
golul, iar Dumitrache este finalizato- 
rul ideal, este marcatorul-tip între 
și pentru cei 76.291 de sportivi care 
au la această oră o legitimație de 
fjj£>alist în România.

Poate că nu s-ar discuta, totuși, 
atît de mult despre acest cuplu dacă 
fotbalul nostru ar trăi ceea ce se 
cheamă bucuria golurilor. Din păca
te, soccerul român nu produce — 
nici la scara divizionară, nici la ni
velul reprezentativei — destule go
luri. Se teoretizează mult, se caută 
soluții, dar se marchează încă prea 
puține goluri. In această ordine de 
idei, cuplul Dobrin-Dumitrache re
prezintă marea promisiune a anului. 
Așa cum pentru celebrul cuplu 
Kopa-Fontaine (pe care francezii îl 
evocă, nostalgic, mereu) s-au consu
mat tone de hîrtie și de cerneală, 
„firma" Dobrin-Dumitrache promite 
enorm și nu puțini sînt cei care-i

prevăd nu numai o strălucită carie
ră naținoală, ci și una inie 
nală.

Premise există.

i mai ex: 
murit (din vina

In primul rînd ; 
lor) și a RE- 
toți par a fi 

Jiu poate da 
hipei naționale, fotba-

Pe o ploaie violentă, olimpicii 
au susținut ultimul joc din „tur
neul marocan", în pitorescul Tan- 
ger, oraș legănat de apele Medite- 
ranei șt Atlanticului, acolo 
unde, cînd este senin, se 
„peste drum" Gibraltarul și 
nia. Pe terenul din Tanger, 
undeva deasupra Mediteranei, pe 
un crîmpei de stîncă, pe un teren 
cu gazon și nisip saturat de atîta 
ploaie, ultimul adversar al echi
pei noastre olimpice a fost Selec
ționata nordului, alcătuită din două 
divizionare B Renaissance Tan
ger și Maghreb Atletic Tetaan.

Adversarul de duminică a avut 
o voință formidabilă, luptînd pînă 
la sacrificiu, așa cum obișnuiesc

de 
văd 

Spa- 
aflat

formațiile mai puțin cunoscute, 
care îți fac un titlu de glorie din- 
tr-un rezultat 
unei echipe 
selecționata

Era de 
joace cu o 
rii noștri au 
acest lucru și au făcut totul pen
tru a termina cu bine „turneul 
marocan”.

Scorul final, 0—0, ar putea fi 
considerat de unii nemulțumitor 
dacă avem în vedere că exact cu 
o săptămînă în urmă echipa olim
pică învingea prima reprezentativă 
a Marocului. Să nu uităm însă 
condițiile în care s-a jucat partida 
de la Tanger: un teren imposibil.

favorabil în fața 
bine cotate, cum este 
noastră olimpică, 

așteptat ca gazdele să 
mare ambiție. Jucăto- 

fost avertizați de

absolut legitimă m-a 
întreb pe ei, pe Do- 

,i Dumitrache, ce părere au 
cuplul lor, despre vuitorul a-

ANTRENORII FEDERALI ÎN VIZITĂ LA DIVIZIONARELE A

ACUMULĂRI Șl 0... FISURĂ (LIPSA

Un DUMITRACHE irezistibil, ca „pe vremuri" (cum apare și în această 
imagine cînd trece cu ușurință de un apărător), iată 
tenerul său de cuplu, DOBRIN, iată 
nostru

ce-ji doresc toți
ce-și dorește par- 
iubitorii fotbalului

Vă mai amintiți,

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU FRUNTAȘELE DIVIZIEI C
«

Independența Sibiu (seria a IX-a)
Situația in clasament: 13 9 0 4 30-8 18p

Formația sibiană, care anul trecut 
a fost la un pas de promovarea în 
Divizia B, este acum mai hotărîtă 
ca oricînd să-și realizeze obiectivul 
propus. Atuul principal al echipei 
Independența este că cele două 
echipe de pe locurile următoare în 
clasament (U.P.A. Sibiu — nouă 
promovată în C — 17 p) și Metalul 
Copșa Mică (16 p) nu sînt adversare 
de netrecut în luptă directă. U.P.A. 
a fost învinsă în tur cu 4—0, iar cu 
Metalul, Independența va juca In 
retur la Sibiu (în tur 0—1).

Independența este o echipă robus
tă, cu o apărare bine pusă la punct 
și cu un atac incisiv, în care joacă 
2—3 înaintași valoroși, ca de pildă 
Cherciu (golgeterul formației, cu 7 
puncte marcate). Majoritatea fotba
liștilor de la Independența
tineri, sub 23 de ani, iar din lotul 
de 19, care $e află în pregătire pen
tru reluarea campionatului, 6 sînt 
^tniori. Cei mai talentați dintre a-

sînt

ceștia sînt fundașul Viorel Hințea 
și atacantul Iosif Szakacs.

De aproape trei ani, de pregătirea 
echipei se ocupă antrenorul Horst 
Raetscher.

Iată lotul sibian : V. Hizo, N. 
Ciumbundean, O. Manta (portari), L. 
Nagy, Gh. Judele, St. Rubint, V. 
Hințea, Al. Lodea, N. Boboloț (fun
dași), T. .Munteanu — căpitanul e- 
chipei, I. Cherciu, R. Dop (mijlocași),
L. Serfozo, A. Floare, G. Pavlovici.
M. Soos, Gh. Androne, I. Szakacs și 
I. Bucur (înaintași).

Independența, echipa marii uzine 
sibiene cu același nume, are o bază 
sportivă proprie, cu două terenuri 
(unul pentru jocuri oficiale și altul 
pentru antrenament) și dispune de 
condiții excelente’de pregătire. PInă 
la începerea returului, pe stadionul 
Independența se va încheia și con
strucția tribunei, așa că suporterii 
echipei vor avea condiții optime de 
vizionare a meciurilor.

I. IONESCU-coresp. județean

Victoria Cărei (seria a X-a)
Situația in clasament 13 10 1 2 36-10 21p

fără să greșim, 
este una dintre

Se poate afirma, 
că Victoria Cărei 
cele mai bune echipe ale diviziei C ; 
ea conduce cu autoritate în serie, 
avînd un avans de patru puncte, 
față de a doua clasată, Minerul Baiți 
Sprie. Deci, pornește cu o zestre 
frumoasă în noul sezon...

Victoria Cărei este antrenată de 
instructorul Constantin Ionescu, care 
se află de mai bine de trei ani la 
această echipă. La asociația Victoria 
Cărei se poate spune că se duce o 
politică sănătoasă de promovare a 
elementelor tinere. în fiecare sezon 
sînt titularizați 2—3 juniori. Acum, de 
pildă, sînt în formația de bază : 
Fesus, Frank și Helvei, cel care a 
făcut parte și din echipa națională 
de juniori. în viitorul apropiat vor 
fi încercați alți trei juniori și anu
me V. Haulier, I. Berecki și I. Ma- 
rinciuc.

Iată lotul aflat în pregătire : V. 
Frank, T. Carol — portari, St. Hori- 
lă, Șt. Beres, Gh. Erdelyi, A. Danka, 
St. Szabo — fundași, I. Fesus, St. 
Fejer, St. Kovacs — mijlocași, T.

Szabo, I. Helvei,
F. Heletea și P.

Conducerea secției se preocupă, în 
continuare, de lărgirea acestui lot, 
pentru a putea 
retur în care are de îndeplinit 
obiectiv 
seriei.

în încheiere, trebuie să amintim 
că Victoria Cărei este o formație 
disciplinată, în ultimii trei ani n-a 
avut eliminat nici un jucător de pe 
teren.

A. Budai, Al. X'agy, 
Gal — înaintași.

să facă față unui 
un 

de seamă — cîștigarea

Tr. SILAGHI-coresp.

Cîștigătorii
atribuite la

LOTO din

A încetat din viată, în etate de 58 
de ani, Tudor Firan, un pasionat și 
apreciat activist sportiv pe tărîmul 
fotbalului.

In bogata sa activitate, Tudor Fi
ran s-a impus ca un bun cavaler al 
fluierului, îndeplinind, pe parcursul 
anilor, și funcția de președinte al 
Colegiului central șl al Colegiului 
municipal al arbitrilor din Capitală.

Prin moartea lui Tudor Firan, 
fotbalul din tara noastră pierde un 
destoinic activist. Cei ce l-au cunos
cut îl vor păstra o vie amintire.

Inmormîntarea va avea loc joi 10 
februarie, ora 14,30, la Cimitirul 
Belu.

brin-Dumitrache.
desigur, faza golului din partida cu 
Portugalia din 1969. Lansat în careu 
de Lucescu, Dumitrache a driblat 
magistral; l-a eliminat eu o fentă 
pe Pedroi Gornez, . apoi pe Batista, 
ultimul apăfăiog din fața porții lui 
Damas și, în clipa cînd se pregătea 
să lovească balonul, a intervenit... 
șutul lui Dobrin, ca un fulger, min
gea a „îndoit" mîinile lui Damas, 
uluit de sclipitoarea fază, privind ca 
o.statuie vie balonul care a șters 
bara și s-a prelins în gol... Peste cîte- 
va minute, Dobrin Ii oferea lui Du
mitrache un gol pe tavă, portarul 
lusitan ajungînd în posesia mingii 
printr-o imensă șansă.

Din cîte au rămas de la acea me
morabilă partidă, înțelegerea pe te
ren dintre Dobrin și Dumitrache 
stăruie ca o realitate incontestabilă.

Așadar, ideea „cuplului ideal

DOBRIN : Trei jucători îmi ghi
cesc aproape întotdeauna pasele — 
Dumitrache, Lucescu și Frățilă. Iar 
cu Dumitrache am ajuns aproape 
ca doi frați siamezi. Cind primesc 
mingea, strig „gata" și Mopsu’ a și 
țișnit pe culoarul liber. Alteori, uit 
să strig, dar Mopsu" tot mă aude... 
Mă simte, asta-i. Știe că mă gîndesc 
la el in clipa aceea și „judecă" min
gea ca și mine.

DUMITRACHE : După plecarea 
lui Pircălab, care îmi „punea" min
gea unde vroiam, am rămas să fac 
singur totul. Să-mi iau balonul, să 
driblez, să șutez, să marchez. Un 
timp a mers cum a mers. Apoi, lup
tele corp la corp cu apărătorii 
inceput să mă cam demoralizeze, 
greu să lupți de unul singur 
fundași care nu o dată „te iau 
totul". Cu Dobrin sînt sigur că o 
fac treabă bună. Pasa lui elimină 
cel puțin un adversar. Și asta-i foar
te mult. Cu Dumitriu II Ia club și 
cu el la națională, sper să redevin 
omul de gol dinainte, dacă nu chiar 
mai eficace decît am fost.

DOBRIN : Am toată încrederea în 
Dumitrache. Știe tot. Este un „vîrf" 
care poate trece prin zidul oricărei 
apărări.

DUMITRACHE : L-am studiat bine 
pe Dobrin. Din tribună, cind el juca 
și eu nu (de pildă în meciul cu Ce
hoslovacia), din teren chiar, cînd 
sinteni adversari, de la antrenamen
te comune, la lot. 
aceeași limbă a 
lucruri bune, o să

DOBRIN : Dacă 
vom marca amîndoi 
Asta e principalul...

Iată, deci, „cuvîntul eroilor prin
cipali". Opiniile cuplului Dobrin — 
Dumitrache. Cuplul anului ? Cuplul 
fotbalului românesc ?

Le-o -dorim rlm toată inima.

au
E 

CU 
cu 
să

Gindim și vorbim 
jocului. Vom face 
vedeți.
o să fim sănătoși, 

multe goluri.

Marius POPESCU

POLITEHNICA IAȘI A PLECAT 
IERI ÎN LIBAN

Echipa Politehnica Iași a plecat, ieri 
dimineață, pe calea aerului, în Liban, 
unde întreprinde un turneu, la invita
ția formației Racing Club Beirut. Au 
făcut deplasarea, printre alții, Costaș, 
Stcieescu, Mircea Mărdărescu, Cuper- 
nian, .Moldoveanu, Ciobotaru — ulti
mul fiind un jucător nou legitimat 
la Politehnica, pe care antrenorul 
Mărdărescu intenționează să-1 titulari
zeze pe postul de extremă dreaptă.

TERENULUI DE ANTRENAMENT) LA JIUL
DE VORBA CU ANTRENORUL EMERIT C. BRAUN-BOGDAN

Conform „planului dinainte stabilit”, 
tehnicienii federației de specialitate 
desfășoară în aceste zile o activitate 
de îndrumare si control la echipele 
divizionare A, aflate în plină perioa
dă de pregătire a returului. Cu puțin 
timp în urmă, de pildă, antrenorul e- 
merit C. Braun-Bogdan a vizitat mai 
multe formații, poposind, la sfirșitul 
intervalului, la Jiul Petroșani, echipă 
care i-a lăsat o plăcută impresie exi
gentului „Cibi baci”.

— Lucrează bine băieții. întreaga 
muncă se desfășoară planificat, po
trivit documentelor, riguros întocmi
te înaintea plecării la Băile Hercu- 
lane, unde fotbaliștii petroșeneni au 
efectuat prima etapă a pregătirilor 
— ne-a spus C. Braun-Bogdan la 
înapoiere.

— La concret, ce v-a impresionat, 
în mod deosebit, din cele constatate 
de dv. la Jiul ?

— O să surprindă poate răspunsul 
meu, dar eu, care știu cum se lucra 
înainte la Jiul, 11... risc: faptul că 
fiecare component al lotului își are 
fișa sa individuală. Știți ce cuprin
de ? Toate datele absolut necesare 
fotbalistului de performanță, toți in
dicii medico-sportivi ai jucătorului 
care pretinde că se antrenează știin
țific, așa cum i-a arătat, cu preci
zie, întreaga aparatură modernă : 
electrocardiograful, dinamometrul, er- 
gometrul, spirometrul etc.. Este un 
lucru, în aparență, minor dar de 
mare importanță în ansamblul pro
cesului de instruire-antrenament, con
ceput la nivelul anului 1972. Numai 
cunoscind toate aceste date, rezulta
te din fișe, poți ști, tu, antrenor și 
tu medic, cit efort îți este permis 
să soliciți de la fiecare jucător în 
parte.

— Ce interpretare au dat antrenorii 
Jiului acestor fișe condiție sine qua 
non. de care vorbiți ?

— Prima și cea maj importantă 
este aceea că marea majoritate a 
fotbaliștilor de la Jiul sînt perfect

sănătoși, fiind deci capabili de efort 
intens, prelungit. Avizați astfel de 
posibilitățile lor, elevii antrenorului 
Eugen lordache au rezistat bine la 
crosuri de 4 000 și 6 000 m, efectuate 
într-un tempo destul de ridicat. Iar 
in privința gradului de pregătire 
atins în momentul de față, semnifi
cativ mi se pare faptul că. la o „re
venire” de două minute după efort, 
pulsul lui Tonea, Naidin, Alexandru 
Georgescu, Mulțescu, Făgaș ș.a. a 
coborît de la valori variind între 
170—180 la 100—105 pulsații.

— Să reținem, deci — ca foarte 
important din cele spuse de dv. pî- 
nă acum — perspectiva de îmbună
tățire a capacității de efort și să tre
cem la alte aspecte ale pregătirii. Ce 
noutăți ne anunță Jiul în lotul său 
pentru retur ?

care, după primele 10 minute a 
îngreuiat deplasarea 
precum și controlul 
Să nu uităm că, din 
din oamenii de bază, 
accidentat, că înlocuitorul său, 
Olteanu, a avut aceeași soartă peste 
25 de minute, antrenorul Ola fiind 
obligat să modifice din mers în
treaga linie defensivă. Iar vîrful 
care amenința poziția centrală a 
apărării noastre a fost un „dia
vol" nu alta, așa îneît trecerea lui 
Codrea pe postul de fundaș cen
tral (min. 33) părea o... breșă fa
vorabilă pentru excelentul jucă
tor de culoare Fetah. Codrea, însă, 
a fost □ revelație.

în aceste condiții, olimpicii au 
ales o tactică nimerită, cu mingi 
lungi și zvîcniri-surpriză 
primul rînd, au muncit 
pentru victorie. Din lupta 
dură, cu terenul și cu Un 
nic adversar, s-a născut un spec
tacol excelent care a relevat și 
mai bine calitățile formației noas
tre. Echipa adversă n-a obținut 
victoria, dar a făcut totul pentru 
ea. Din acest motiv, nimănui nu 

(poate 
Broșovschi, gestul pripit 
— min. 86 — cînd, la 

dictat împotriva noastră, 
nervos departe mingea

jucătorilor, 
balonului, 

start, unul 
lanul, s-a

Și, în 
enorm 

aceasta 
puter-

Din acest motiv, 
i se poate reproșa ceva 
doar lui 
din final 
un fault 
a trimis 
spre tribună și arbitrul Ziani, care 
a condus foarte bine partida, l-a 
eliminat).

Nu se poate imputa nimănui 
ceva, pentru că fiecare jucător a 
luptat mult. Și n-a fost o dăruire 
oarbă, ci lucidă, cu 
și șuturi de toate 
toate pozițiile, așa 
mandă pe un teren-patinoar. Gaz
dele au avut, însă, un portar (Lan- 
cen) care a făcut minuni. La șu
turile 
tanță 
mide, 
ca să 
acela,

acțiuni gîndite 
felurile, din 
cum se reco-

A. S. A.

între 13 și 29 februarie, A.S.A. 
Tg. Mureș va întreprinde un turneu 
în Albania, unde va susține patru 
întîlniri. înaintea acestei deplasări, 
echipa mureșeană va juca joi la De
va, în compania formației locale 
Mureșul.

— Destui de multe, comparativ eu 
anii trecuți. Au plecat Peronescu, 
Sandu, Gligore, Curea și Emil Geor
gescu, iar în locul lor 
reanu, Radulea, Iacob, 
Haiduc.

— Nume absolut noi. 
vin ?

— Toți sînt... autohtoni, recrutați 
din raza județului Hunedoara, de la 
Petrila, Lonea și Uricani. A fost o 
vastă șl lăudabilă acțiune de depis
tare a tinerelor elemente de perspec- 
tivă. La inceput, s-au 
peste o sută de jucători, 
ceștia, ochiul antrenorului 
ționat numai 18 jucători, 
apoi. Ia următoarea triere, Eugen lor- 
dache să oprească H. Dintre ei. cei 
pe care vi i-am spus sînt reale ta
lente.

— Lăudabilă, într-adevăr, această 
acțiune de primenire a lotului. Să de
ducem că la Jiul totul se desfășoară 
perfect in această iarnă ?

— Da, cu o... mare excepție și a- 
mimeJiul n-are încă la Petroșani 
un teren de antrenament. Este un fapt 
regretabil, o deficiență de prim or
din care, în curînd, cînd va începe 
etapa de pregătire specifică, se v» re
percuta negativ asupra întregului 
proces de instruire-antrenament, în- 
trucît, este știut, terenul de la stadio
nul orașului, regazonat nu de mult, nu 
poate fi folosit acum decit cu imi
nentul pericol al deteriorării. Dacă 
Jiul ar beneficia de un spațiu priel
nic de antrenament (după părerea 
noastră o doleanță pe deplin reali
zabilă; ce spuneți conducători ai miș
cării sportive din Petroșani ?) nici o- 
biectivul ei, locul 6, fixat înaintea re
turului, nu ar fi ceva imposibil — 
a mai spus în încheierea dialogului 
nostru, antrenorul emerit C. Braun- 
Bogdan.

au venit Șe- 
Munteanu și

De unde pro-

prezentat 
Dintre a- 
a selec- 

pentru ca

din apropiere sau de la dis- 
ale lui Pop, Broșovschi, Do- 
Rugiubei, Kun și Simionaș, 
nu mai vorbim de reflexul 
fantastic, din min. 89,_ cînd 

la o ghiulea 
de, micuțul 
șters mingea 
ta a lovit 
intrînd în poartă. De altfel, în
treaga repriză secundă a fost o 
luptă între ofensiva noastră și a- 
părarea adversă. Jucătorii noștri 
au șutat enorm, au și ratat, dar 
nu-i mai puțin adevărat că și gaz
dele au avut două mari ocazii pe 
contraatac. Una a ratat-o Mustafa, 
cu trei minute înainte de final. 
El s-a grăbit 
de poartă, dar 
tantă fază cea 
a scos uluitor, 
Iui Fetah, tras 
Și astfel, formația 
minat neînvinsă turneul marocan, 
cu un bilanț meritoriu : patru
partide, două victorii, două „re
mize", golaveraj 10—4.

Mircua M. IONESCU

cu boltă a lui Domi- 
portar marocan a 

cu degetele și aceas- 
bara orizontală, ne-

și a tras departe 
în cea mai impor- 
din
cu
de

min. 75, Ghiță 
o mînă, șutul 

la numai 5 m. 
noastră a ter-

„CUPA

SILVIU PLOEȘTEANU*
Duminică s-au disputat, în trei ora

șe din județul Brașov, meciurile pri
mei etape a „Cupei Silviu Ploeșteanu". 
Iată rezultatele înregistrate : Seria t 
Torpedo Zărnești — Tractorul Bra
șov 1—2 (0—1), Carpați Brașov — Po- 
tehnica Brașov 3—0 (studenții au pier
dut acest meci pentru că nu au avut 
viza medicală la zi). Seria a Ii-a. Me
troul Brașov — Chimia Făgăraș 0—2 
(0—0), Chimia Orașul Victoria — Stea
gul roșu (tineret-rezereve) 1—3 (0—1).

Etapa a Il-a se va disputa joi, 10 fe
bruarie.

Carol GRUIA 
corespondent județeanG. NICOLAESCUC. ALBV — coresp.

ÎN EUROPACAMPIONATE DE FOTBAL
Sparta — Vitesse 4—0. Partida F.C. 
Groningen — F.C. Twente a fost amî- 
nată. Clasament : 1. Ajax — 39 p ; 2. 
Feyenoord — 35 p ; 3. Sparta — 29 p.

SPANIA (etapa a 20-a) : Cordoba — 
Burgos 0—0 ; Malaga — Sevilla 2—2 ; 
Deportivo Coruna — Real Sociedad 
1—0,; Granada — Espanol Barcelona 
3—2 ; Gijon — Valencia 4—0 ; Atleti
co Bilbao — Atletico Madrid 2—1 ; 
Betis — Sabadell 1—0 ; Celta Vigo — 
Real Madrid 1—1 ; Las Palmas — Bar
celona 1—2. în clasament : Real Ma
drid — 29p, urmată de Valencia —
25 p, Barcelona — 24 p.

GRECIA (etapa a 19-a) : Fostir — 
Panathinaikos 2—2; A.E.K. — Veria 
3—1 ; Panionios — Heraklis 2—2 ; O- 
lymgiakos Pireu — Pannanaiki 3—2 >, 
Aris — Egaleo 3—1 ; P.A.O.K. — Tri- 
kala 2—1 ; Kavala — Olympiakos Vo-

los 0—0; Apollon — Olympiakos Ni
cosia 3—0. Conduce Panathinaikos cu 
50 p, urmată de Olympiakos Pireu — 
47 p, Aris — 46 p etc.

PORTUGALIA (etapa a 18-a) : A- 
tletico — Sporting 0—0 ; F.C. Porto
— Boavista 2—1 ; Academica — Bele- 
nenses 2—0; Tirsense — Beira Mar 
1—1; Uniao Tomar — C.U.F. 1—1; 
Barreirense — Farense 3—1 ; Leixoes
— Guimares 1—1 ; Benfica — Setubal 
0—0. în clasament conduce Benfica cu 
33 p, urmată de Setubal — 27 p și 
Sporting — 26 p.

Aflate in turneu în Australia, echi
pele Cruzeiro (Brazilia) și Slovan Bra
tislava s-au întîlnit pe stadionul cen
tral din Melbourne. Victoria a revenit, 
cu scorul de 3—0 (1—0), fotbaliștilor 
brazilieni, prin golurile înscrise de 
Tostao, Lazaro și Mendes.

Franco Arese termină primul

excursiilor în Italia
Tragerea excepțională

25 ianuarie 1972
(continuare)

21. Radu Gheorghe — Uricani, 
jud. Hunedoara ; 22. Sabou Gheor
ghe— Recea, jud. Maramureș ; 23.
Pop Emil — Sovata, jud. Mureș ; 24. 
Pop Niculai — com. Band, localita
tea Fînațe, jud. Mureș ; 25. Petrișor 
Margareta — Caracal ; 26. Moraru
Dan — Comarnic, jud. Prahova ; 27. 
Oancea Dumitra — Ciorani, jud. 
Prahova ; 28. Horga Gheorghe — Bo- 
rodia, jud. Suceava ; 29. Gherhan
Constanța — Roșiorii de Vede, jud. 
Teleorman ; 30. Tăbăcaru Mihai — 
T. Măgurele, jud. Teleorman ; 31.
Grigoraș loan — Lugoj ; 32. Drago- 
mirescu Constantin — Cotești, jud. 
Vrancea ; 33. Boroda Elena — Ad- 
jud ; 34. Petrescu Niculaie Lucian ; 
35. Ene Dumitru ; 36. Măcaruș Con
stantin ; 37. Mihăilescu Nicolaie, 38. 
Rusu Vasile ; 39. Cracai Mircea ; 40. 
Criste.scu Mircea ; 41. Curcan Ma
rian ; 42. Lazăr Ioana ; 43. Stanciu
Ion și 44. Ionescu Traian, toți din 
București,

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la ora 
19,10. Astăzi, este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura biletele.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. S DIN 2 FEBRUARIE 1972:

Extragerea I : Cat. 2 : 7 variante 23% a 
9.747 lei și 4 variante 10% a 3.899 lei; 
Cat. 3 : 27,23 a 3.076 lei; Cat. 4 : 99.20 
a 845 lei ; Cat. 5 : 186,75 a 449 lei; Cat. 
6 : 6.666,95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 955 561 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. B : 6,15 va

riante a 17.784 lei; Cat. 
lei; Cat. D : 2.337,lo a 
145,50 a 200 lei; Cat. F :

C :

REPORT CATEGORIA

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

în indoar-ul de la Toronto.

în ziua a doua a concursului in
ternațional atletic de sală de la To
ronto, proba de o milă a fost cîș- 
tigatâ de sportivul italian Franco 
Arese. cronometrat în 4:09,5. Pe locul 
secund s-a clasat compatriotul său 
Del Buono — 4:09,6, urinat de ame
ricanul Marty Liquori — 4:09,9. în 
cursa masculină de 50 yarzi gar
duri, cinci atleți americani t Cole
man, Davenport, Hill, Gibson și 
Druckrie au obținut același timp — 
5,9 — victoria revenindu-i lui Co
leman. Suedezul Kjell Isaksson și-a 
adjudecat victoria în proba de sări
tură cu prăjina cu performanța de 
5,19 m, iar sportiva canadiană Dia
na van Kiekebelt a ocupat primul 
loc în proba de săritură în înălți
me cu rezultatul de 1,77 m.

BELGIA (etapa a 19-a) : Standard 
Liege — F.C. Liege 2—1 ; Racing Whi
te — S.C. Anderlecht 1—1 ; Lierse — 
Cercle Bruges 2—1 ; Waregem — F.C. 
Bruges 1—0 ; Union St.Giloise — Beve- 
ren 0—9 ; F.C. Malines — Crossing 
Schaerbeek 1—1 ; F.C. Diest — Ant
werp 2—1 ; Beerschot — St. Trond 
3—1. Clasament : 1. F.C. Bruges — 
32 p, 2. Standard — 28 p, 3. Ander
lecht — 27 p. .

FRANȚA (etapa a 23-a) : Rennes 
— Angers 3—1 ; Reims — Nimes 1—1; 
Sochaux — Bastia 6—1; Nantes — 
St. Germain Paris 3—2 ; Monaco — 
Nancy 4—2 ; Lyon — Lille 1—0 ; 
Ajaccio — Nice 0—0 ; Marseille — 
Bordeaux 3—0; Metz — Red Star 
3—0 ; St. Etienne — Angouleme 4—3. 
Conduce Marseille cu 33 p, secundată 
de Nimes — 30 p.

OLANDA (etapa a 21-a) : M.V.V. 
Maastricht — Feyenoord Rotterdam 
0—2 ; Go Ahead — F.C. Utrecht 1—1 ; 
Telstar — D.W.S. Amsterdam 1—0 ; 
NEC Nijmegen — Volendam 2—0 ; 
P.S.V. Eindhoven — F.C. Den Bosch 
2—0 ; NAC Breda — Ajax Amsterdam 
2—5 ; Excelsior — F.C. den Haag 1—1 ;

TELEX • TELEX * TELEX * TELEX

Reprezentativa de fotbal a Ungariei 
și-a încheiat turneul peste Ocean

Lotul reprezentativ de fotbal al 
Ungariei s-a înapoiat la Budapesta. 
Conducerea lotului a renunțat la 
ultimele patru partide, în Peru și 
Guadelupa, din cauza condițiilor 
insuficiente de organizare, oferite 
de impresar, pentru ultima parte a 
turneului.

Tradiționalul maraton internațional de 
la Kyoto a fost eîștigat de japonezul 
Susumu Sato, care a parcurs clasica 
distanță de 42,195 km In 2h 17:37,0. Pe 
locul doi a sosit finlandezul Matti Vuo- 
renmaa — 2h 18, urmat de japonezul 
Misao Yoneshige — 2h 18:25,0. La startul 
probei au fost prezenți 141 de atleți.

La Hemsbach s-a disputat * doua în- 
tilnire dintre selecționatele olimpice de 
box ale R.F. a Germaniei și Iugoslaviei. 
Ca și la Hanovra, rezultatul a fost egal: 
10—10. O mare surpriza a fost înregis
trata la cat. ușoară, unde vest-gormanul 
Anton Habermayer a dispus la puncte 
de cunoscutul internațional iugoslav Vu- jin.

Rod Laver, care l-a întrecut în finală cu 
2—6, 6—3, -7—5 6—3 pe jucătorul sud-
atrican Cllît Drysdale.

Cu prilejul unui concurs de atletism, 
desfășurat la Fort Worth (Texas), cu
noscutul recordman american Tom von 
Ruden a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului în cursa de 
o milă, pe oare a cîștigat-o cu timpul 
de 3:57,9. Proba masculină de aruncarea 
greutății s-a încheiat cu victoria luț Al 
Feuerbach — 20,87 m, care l-a întrecut 
pe compatriotul său Randy Matson — 
20.38 m.

TURNEUL DE SABIE DE LA PLQJZftV
La Plovdiv s-a desfășurat un 

turneu internațional de sabie la 
care au participat trăgători din 
R.S.S. Bielorusă, Franța, Polo 
R.F. a Germaniei, ROMĂ 
din Bulgaria. Țara noi,

cu sekn

care a cîsti
tră a fost 

ot de tineret 
""primul meci (12—4

ționata Varnei) dar a pier- 
r apoi, cu 4—12 în fața primei 

""echipe a Bulgariei și cu 2—9 in 
întîlnirea cu formația R.S.S. Bielo
ruse. Primul loc din clasament a 
fost ocupat de sabrerii din R.S.S- 
Bielorusă urmați de sportivii vest- 
germani,

‘PtAnațional fâC'.«da a* 
tenis la Fauderdale (Floria*) se
va'dlsputa între cunoscuta jucătoare" a" 
mericană Billie Jean King și tinăra. sa 
compatrioata Chris Evert (17 ani), rev>,e_ 
lația acestui concurs. In semifinale, Bib
lie Jean King a ellminat-o cu 6—2, 6—1 
pe Wendy Overton (SUA), Iar Chris 
Evert a dispus cu 6—1, 6—3 de austra- 
lianca Judy Dalton. într-unul din tururile 
anterioare, Chris Evert eliminase pe ce
lebra Rosemary Casals.

Primul turneu Internațional de tenis re
zervat jucătorilor profesioniști din gru
pul WCT s-a încheiat la Richmond cu 
vlstoftțt celebnUut campion augțr*W)

„ Cursa de 6 ore de ta Daytona Beach" a 
fost ctștlgată în acest an de echipajul 
automoMllștllor Mario Andretti (SUA) — 
Jackie lekx (Belgia). învingătorii, care 
au concurat pe o mașină „Ferrari", au 
parcurs 1190 km eu o medie orară de 
200,710 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipajele Ronnie Peterson (Sue- 
dia) — Tlm Schenken (Australia) pe 
„Ferrari", Vie Elford (Anglia) — Helmut 
Marko (Austria) pe „Alfa Romeo" și 
Clay Regazzonl (Elveția) — Brian Red- 
i.Aan (AngUa) pe „Ferrari".

Turneul Internațional de tenis 
Des Maines (Iowa) s-a încheiat 
torta „ ’eteranului" american _____
Gonzales. partida finală, care a ne
cesitat 5 setu.'1, Gonzales l-a învins cu 
S—6, 4—6. 6—5. “—4, 6—2 pe jucătorul 

fiswia

de la 
cu vic- 
Pancho



-

SVEN LUNDBACKAKE

‘ ■

55

CÂȘTIGĂTOAREA TITLULUI OLIMPIC

BEATRIX SCHUBA

AU DOMINAT CONCURSUL DE SĂNIUȚE

Formo 
Miexo

Au fost totuși surprize 
zi a întrecerii feminine, a

ianuarie 1948 
Sven

IMPUSELE AU DECIS, TOTUȘI,

la 28
in Laponia,

cehoslovac 
locul 21 ți 
locul 24. 
primilor <:

(Suedia) —

SPORTIVII DIN R.D. GERMANA

Ivar 
Juha
Iurl Slcobov 
Axel Lesser

PENTRU A TREIA OARĂ

Cele trei grafii ale patinajului artistic — Karen Magnussen (argint), Jann et Lynn (bronz), Trixi Schuba (aur) 
— într-un moment de destindere.

3.
4.

în ultima
_ ..... .......... ...... _ . patinatoa

relor soliste. Nu în privința primu-

46:00.84,
46:02.88, 
46:02,74. 5 
46:04.59. 6'.
— 46:17,01.

'60, Sixten Jerenberg,

MEDALII CISTIGATE LA SUTIMI

SVEN AKE LUNDBACK (Suedia)

Pe muntele Teine, la lumina re
flectoarelor, s-au desfășurat luni 
seara întrecerile celei de a 4-a (și 
ultima) manșe din cadrul concursu
lui de săniuțe. Probele individuale 
au prilejuit un veritabil festival 
sportivilor din R. D. Germană, ex
celent pregătiți la această discipli
nă, care au ocupat primele patru 
locuri în proba masculină și pri
mele trei locuri în cea feminină.

Ultimele coborîri nu au mai pro-

dus modificări esențiale îa clasa
mentele stabilite cu două zile Îna
inte, victoriile revenind studentei 
Ana-Maria Miiller, campioană eu
ropeană în 1970 și mecanicului-H- 
cătuș Wolfgang Scheidel, care are 
în palmaresul său și un titlu de 
campion mondial la dublu obținut 
In 1965.

Rezultate tehnice — FEMININ: 
1. Anna-Maria-MUler (R D. Ger
mană) 2:59,18 2. Utte Ruhrtxd

Anna Maria Muller
In ciuda aparenței sale fra

gile, Anna Maria Muller este 
Un exemplu de perseverență, 
de sîrguință, făcindu-se re
marcată nu numai în activi
tatea sportivă dar ți la intă- 
țătură. Ea se numără printre 
studentele fruntașe ale facul
tății de farmacie din Leipzig 

Luna aceasta, Anna Maria 
. Miiller va împlini 23 ani de 

viață și 10 ani de activitate 
sportivă. In domeniul Întrece
rilor de săniuțe a început să 
se impună în 1967 ciștigînd 
titlul de campioană a țării 
sale. Repetă rezultatul in 1969 
cînd este trimisă și la C.M., unde 
termină pe locul II. In 1970, 
ea cucerește titlul european.

Proba de „sprint- a schiului nordic, 
15 km. a prilejuit un nou duel lnxre 
sportivii scandinavi șl cei sovietici, dar 
— firește — cu alte personaje. De data, 
aceasta, victoria a revenit unul tinăr 
suedez, originar din Laponia. practic ne
cunoscut pînă anul acesta pe tărim Inter
național. El a condus cursa de la pri
mul și plnâ la ultimul kilometru, tnre- 
gistrînd 14:43.35 la 5 km și 30:51,88 la 10 
km.

Pentru locurile următoare, lupta a fost 
acerbă. Tentați de pirtia rapidă, Gert- 
Dletmar Klaus (R.D.G.) șl Walter Demel 
(R.F.G.) au pornit puternic, ocupind 
locurile 2 și 3 după 5 km. Ei nu au rezis
tat insă ritmului și au terminat, in 
final, pe locurile 13 și. respectiv 7.

In schimb, sovieticul Fedor Simașev, 
al S-lea la 5 km. a revenit puternic, tre- 
cind pe locul 6 ia io km șj termlnind 
cursa pe locui doi. in ultimii cinci kilo
metri reușind să depășească pe coechi
pierul său Skobov. pe uriașul finlandez 
Juha Mieto (1.96 m) șl pe tlnărul norve-, 
gian Formo <20 ani).

De altfel, diferențele dintre cei clasați 
pe locurile 2—4 sînt extrem de mid, me
dalia de argint revenind lui Simașev cu 
un avans de 1.84 s, iar cea de bronz lui 
Formo. doar cu 8... sutimi de secundă, 
ceea ce — trebuie să recunoaștem — este 
foarte, foarte puțin după 15 km de aler
gare.

In lipsa marelui lor campion. Gerhard 
GnT.er.tr încă nereswbtllt după gripă, 
fondiștil din R.D. Germană s-au remar
cat prin Axel Lesser., care a ocupa: lo
cul 6. înaintea vest-germanulul Waiter 
Demel. O bună clasare pe echipe au 
realizat fondiștii elvețieni (locurile 11. 14 
Si 17), In timp ce primul 
(Stanislav Henlch) a ocupat 
primul italian (Carlo Forma)

Iată cum arată clasamentul
L Sven-Ake Lundback 
45:2»J4. ». Fedor Simașev (UJt.SS.)

(H. D. Germană) 2:59,49. 3. Margit 
Schumann <R. D. Germană) 2:59,54, 
4 r.-sabeih Demleitner (R. F. a Ger
man :«! 3rW.8O, 5. Yuto Otaka (Ja- 
ocnia 3:00^8, 6. Wieslawa Martyka 
(Pcloniaj 3 22,33.

MASCULIN: L Wolfgang Schei
del rt D. Germană) 3:27,58, 2. Ha
ra, d Ehr.g (R. D. Germană) 3:28,73, 
3. Wolfram Fiedler (R. D. Germa
nă) 3.28.73. 4 Klaus 
(R_ D C-e-rmană) 3.29.16. 
Nagenrauft (R. F. a

67. 6. Josef Fendt 
ssaaiei' 3J0JJ3.

Coboclrea. proba supremi

Bronsack 
5. Leonard 
Germanie:) 

(R. F. a

(Norvegia»
(Finlanda)
(U.R.S.S.)

(R.D. Germană)

Născut 
la Skinas, 
Ake Lundback, acum electri
cian in orășelul Lulea, vecin 
locului său natal, a obținut 
la Sapporo prima victorie in
ternațională.

Intr-adevăr, el s-a eviden
țiat doar anul trecut prin- 
tr-o neașteptată victorie in 
campionatul Suediei (in cursa 
de 30 km) și priD ' un loc 
4 in cursa de la Lahti.

Aceste rezultate i-au asi
gurat selecția in echipa repre
zentativă. Probele de control 
dovedesc calitățile lui de 
sprinter, dar încă n-au ins
pirat încredere selecțione
rilor.

La ultimul concurs preo- 
limpic, Lundback ciștigă 
insă cursa de... 50 km și ast
fel este ultimul selecționat 
pentru Sapporo.

De o constituție foarte po
trivită pentru fond (1,75 m, 
66 kg) Lundback amintește, 
atît prin alură, cit și prin 
stilul de alergare, pe marele 
campion suedez ai anilor ’50— 
’60, Sixten Jerenberg, mai 
ales că, la fel ca acesta, do
vedește un temperament bă
tăios și o voință de fier. Vic
toria olimpică confirmă deci 
apariția unui mare campion.

(Urmare din pag. 1)

ARD SCHENK!

peste trei secunde pe compatriotul 
său Cornelius „Kees” Verkerk și cu 
mai mult de șase secunde pe norve
gianul Sten Stensen. Complet ștearsă 
a fost participarea suedezilor, care 
r.u au reușit să plaseze nici un 
concurent In primii cinci clasați.

spre deosebire de Olanda, cu trei 
patinatori în primele patru locuri.

Iată clasamentul probei de 10 000 
m : 1. Ard Schenk (Olanda) — 
15:01,35 ; 2. Kees Verkerk (Olanda) 
— 15:04,70 ; 3. Sten Stensen (Nor
vegia) — 15:07,08 ; 4. Jan Bols (O- 
landa) — 15:17. 99 ; 5. Valeri Lavruș- 
kin (U.R.S.S.) — 15:20.08 ; 6. Goran 
Claesson (Suedia) — 15:30.19.

DOUA MEDALII

luj loc pe podium, care era ferm și 
sigur la dispoziția „campioanei im
puselor”, Beatrix Schuba, foarte dis
tanțată după proba obligatorie. Cu o 
evoluție normală, totuși fără strălu
cire, în ultima zi, ea și-a rotunjit 
punctajul, asigurîndu-și titlul

In schimb, următoarele locuri ale 
clasamentului s-au pus, pe rînd, 
în mișcare... Mai întîi, a fost înscris 
insuccesul americancei Julie Holmes 
(a doua după impuse), care a retro
gradat la locul patru în clasament. 
In contrast total, compatrioata, sa, 
exuberanta Janet Lynn, a obținut 
cele mai mari note pentru excelen
tul ei program liber, în care combi
nația Axei — dut lu Axei a stîmit ova
ții din partea spectatorilor. Handi
capul avut de tînăra campioană a 
S.U.A. n-a putut fi însă total recu
perat, față de canadiana Karen Mag
nussen, de asemenea foarte bună în 
ultima sa apariție. Acesteia din urmă 
îi revine locul al doilea pe podium. 
Din nou, ca și la „europene”, bună 
a fost evoluția tinerei Sonja Mor
genstern.

Clasament final: 1. Beatrix Schuba 
(Austria) 2751.5 p : 2. Karen Mag
nussen (Canada) 2673.2 p ; 3. Janet 
Lynn (S.U.A.) 2663,1 p ; 4. Julie Hol
mes (S.U.A.) 2627 p; 5. Zsuzsa Al. 
massy (Ungaria) 2592,4 p ; 6. Sonja 
Morgenstern (R.D. Germană) 2579,4 p.

Cea mai bună „desenatoare’ 
pe gheață adaugă acum tit
lului mondial (Lyon 1971) și 
celor două europene (Zurich 
1971 și Goteborg 1972), singly 
rul care-i mai lipsea, pe cW 
olimpic. Performanță baza
tă tot pe acea ireproșabilă 
execuție a celor 6 figuri im
puse, calitate care a făcut-o 
celebră pe blonda „Trixi” 
Anul viitor — cînd în marile 
concursuri de patinaj artistic 
nu vor mai exista decit trei 
desene de executat — lucru
rile se pot schimba, desigur

La 21 de ani, patinatoare» 
vieneză (1,73 m ; 60 kg), ob
ține cel mai frumos succes 
al carierei sale. Va urma, 
probabil încă o medalie de 
aur, în impresionanta sa co
lecție de trofee, cea a „mon
dialelor” de la Calgary (Ca
nada), cu care circuitul 
rilor întreceri ale gheții 
fi încheiat. Poate 
acestei fenomenale 
Schuba...

ma-
____  va 

și cariera 
Beatrix

PENTRU COBORITORII ELVEȚIENI S. II. A. CEHOSLOVACIA 5-1

Wolfgang Scheidel
Născut in 1943 la Ilmenau, 

noul campion olimpic are in 
urma sa 11 ani de activitaie 
competițională. Primul mare 
succes <1 lui Scheidel datează 
de acum șapte ani cînd a cu
cerit titlul mondial la săniuțe- 
2. In 1969. el obține medalia 
de bronz a campionatelor 
mondiale la proba de simplu, 
rezultat pe care avea să-l re
pete și la C.M. din 1978. Schei
del a urcat. apoi, o nouă 
treaptă la C.E. din 1978 cuce
rind medalia de argint pe ca
re și-a apărat-o cu succec și 
la C.E. din 1971. In cadrul 
săptăminii preolimpice de la 
Sapporo el a ciștigat proba de 
simplu punind o primă ipote
că pe medalia de aur.

BERNARD RUSSI

SIMPOZION OLIMPIC
Cercul olimpic al elevilor Liceului 

„N. Bălcescu* din Capitală, condus 
cu competență și pasiune de inimo
sul profesor Constantin Tudose, a 
celebrat, în felul său, Inaugurarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă și star
tul în anul olimpic 1972, organizînd 
joi un original simpozion olimpic, 
în cadrul căruia elevii Horațiu Gri- 
vei, Radu Mihăilescu, Angelo Ale- 
xandrescu, Dan Cristian Niculescu, 
Dan Theodorescu, Gabriel Firoiu, 
Dinu Lazăr și Mircea Răileanu (pre
ședintele cercului) au prezentat di- 
zertații extrem de interesante (și 
pe alocuri foarte mature) pe su
biecte olimpice.

In sala de festivități a liceului, 
simpozionul a primit un cadru so- 
iemn, fiind onorat nu numai de 
prezența conducerii liceului și a 
cadrelor didactice, ci și a unor re
prezentanți ai Ambasadei Japoniei, 
ai Bibliotecii Franceze, ai Comite
tului Olimpic Român. In numele 
C.O.R., secretarul general adjunct 
Ion Păun a felicitat pe membrii 
cercului pentru excelenta lor iniția
tivă și le-a oferit daruri. De ase
menea, membrii cercului au fost in
vitați să participe la schimburile 
de ștafetă care vor purta în vară 
torța olimpică pe teritoriul Româ
niei în

Născut la 28 august 1948 
la Audermatt (cantonul CRI), 
unde iți exercită meseria de 
desenator industrial, Russi 
este un campion ca născut, 
visind încă din copilărie un 
titlu olimpic.

Faptul nu trebuie să mire. 
Tatăl său a fost campionul 
combinatei pe patru probe, 
care se făcea cu ani iu urmă 
(Cobori re, slalom, fond și să
rituri). El și-a , „ ” " ,.
schiuri la 4 ani și l-a înscris 
in competiții la 7

La 20 de ani, Russi ciștigă 
campionatul de juniori al El
veției la coborire, iar doi 
ani mai tîrziu — surpriză — 
titlul de campion mondial. 
S-a spus atunci că a fost no
rocos și fiindcă, avind un nu
măr de start mai mare, a 
putut schimba ceara de pe 
schiuri. Anul trecut și anul 
acesta, Russi a confirmat însă 
că are stofă de mare cam
pion, fiind mereu printre Iau» 
reații acestei probe. De o con
stituție atletică (1,80 m, 78 kg), 
Russi consideră că nu a fost 
avantajat de pîrtia olimpică 
mai puțin rapidă decit cele 
europene. De aceea, victoria 
sa este și mai prețioasă.

ani.

Val Gardena (1970). Bernard Rvssi (Elveția) și-a

pus fiul pe

Campion mondial la
văzut împlinit visul copilăriei: campion olimpic.

drum spre Mtinchen.

Cursa nu a avut un Istoric deosebit. 
Bernard Russi, plecat cu numărul 4. 
a realizat un timp excelent (1:51,43) și 
apoi a așteptat, cu emoție, firește, să 
vadă ce vor realiza urmăritorii săi. Dar 
nimeni nu a putut să-1 Întreacă. Ultimul 
favorit. francezul Duvlllard. plecat — 
după voia sa — tn a doua grupă nu a

avut nici un avantaj din această tactică. 
Dimpotrivă, virajele erau mal deterio
rate la trecerea sa și nu i-au permis o 
cursă de finețe cum cerea pirtia mai 
mult tehnică decit rapidă. De altfel, 
locul lui Duvillard (al 19-lea) nu se ex
plică numai prin numărul său de start 
(27), căci tlnărul norvegian Haaker, ple
cat al 26-lea a reușit totuși să se in
filtreze printre primii șase.

Ceilalți coboritori elvețieni au confir
mat și ei timpurile de la antrenamentul 
„non-stop“ din ajun, Roland CoUombin 
cucerind medalia de argint, iar Sprecher 
șt Tresch ocupind locurile 4 șl respec
tiv, 6. CLASAMENTUL : 1. ' Bernard
Russi (Elveția) i:51,43 j 2. Roland Collom- 
bln (Elveția) 1:52,07 ; 3. Helni Messner 
(Austria) 1:52,46; 4. Andreas Sprecher 
(Elveția) 1:53,11; 5. Herik Haaker (Nor
vegia) 1:53,16; 6. Walter Tresch (Elve
ția) 1:33,19. Schiorii noștri, după cum 
bine știm, mal puțin familiarizați cu 
această probă de viteză, s-au comportat 
totuși onorabil. Dan Crlstea dastndu-se 
pe locul 39 (2:01,26) șl Virgil Brend pe 
locul 48 (2:04,33).

U.R.S.S. si Suedia au terminat la egalitate, 3-3

In turneul olimpic de hochei s-a 
înregistrat, luni, prima surpriză de 
mari proporții. Exact ca și în anul 
trecut (la C.M.) în partida care 
a opus formațiile Cehoslovaciei și 
S.U.A. victoria a revenit, în mod 
cu totul neașteptat, hocheiștilor 
nord-americanii la un scor net: 5—1 
(1—1, 3—0, 1—0). în prima repriză 
a întîlnirii, sportivii cehoslovaci au 
dominat categoric (raportul de șu
turi pe poartă le-a fost favorabil 
cu 24—9), dar nu au reușit să în
scrie decît o singură dată prin No
wak (4.32), deoarece portarul ad
vers Michael Curran a apărat ex
cepțional. în min. 16,47, într-un men 
ment cînd echipa sa era masată 
în propria treime, Christiansen a 
scăpat pe contraatac și a obținut 
egalarea (1—1).

Meciul a fost decis, în cea de-a 
doua repriză, deși aspectul jocu
lui nu s-a modificat. Hocheiștii

CLASAMENTELE
PE MEDALII PE PUNCTE

-2-

au bombardat continuucehoslovaci ....
poarta lui Curran, dar cei care au 
înscris de această dată, cu largul 
concurs al lui Holecek (pe care 
antrenorii săi îl consideră princi
palul responsabil al înfrîngerii), au 
fost sportivii nord-americani prin 
Ahearn Sarner și Sanders. La 4—1, 
în cea de a treia repriză, formația 
S.U.A. a ținut cu dinții de avantaj 
în fața unei selecționate care a 
decepționat total. Ultimul gol al 
partidei a fost realizat de Naslund. 
Au condus autoritar Erensberger 
(Elveția) și Nadin (Canada).

Intr-o partidă decisivă a turneu
lui, U.R.S.S. și Suedia au terminat 
la egalitate: 3—3 (1—0,1—0,1—3). 
Campionii lumii au condus cu 2—0 
și 3—1, dar jucătorii nordici au 
avut o puternică revenire în ulti
ma parte a meciului restabilind^- 
galitatea. Autorii celor 6 goluri! 
Harlamov (2), Firsov pentru echipa 
sovietică, respectiv, Pal mg vist, 
Hamarstrom și Wikberg pentru cea 
suedeză. Alte rezultate: Finlanda- 
Polonia 5—1(0—0,4—0,1—1); Elveția- 
Japonia 3—3(1—1,2—0,0—2); R. F. a 
Germaniei-Iugoslavia 6—2(2—1,3—1, 
1—0). Clasamente :

SURPRIZE Șl CONFIRMĂRI
(Urmare din pag. 1) asista,

1.
2.
3.
4.
5. 

—8.

R. D. Germană 3
Olanda 3
U.R.S.S. 2
Elveția 2
R. F. a Germaniei 2 
Austria 
Japonia 
Suedia

9. Norvegia
10. Finlanda
11. Canada
12. S.U.A:

1
1
1 
o 
o 
o 
o

2 
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
0

3 
O
1
1 
O
1
1
1
4
1 
0
2

1. R.D. Germană 48 p, 2. Nor
vegia 45 p, 3. U.R.S.S. 37 p,
4. Olanda 32 p, 5. R.F. a Germa
niei 30 p, 6. Elveția 27 p, 7. Sue
dia 24 
nia 20
5. U.A. 
13—15.

p, 8—9. Finlanda și Japo- 
p, 10. Austria 16 p, 11.

11 p, 12. Canada 5 p, 
Cehoslovacia, Franța și

Italia 3 p, 16—18. Polonia, RO
MANIA și Ungaria 2 p.
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1. U.R.S.S.
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Elveția 
Iugoslavia

2
2
2
2
2
2

2
1
1
2
2
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o 1
o 1
0 2

1
1
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2
1 
o 
o 
o

o o 
o o
1 o
1 1
0 2

2—19

4
2
1
1
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parține echipajului pilotat de vest- 
germanul Zimmerer, care se do
vedește un concurent de temut și 
în această nouă probă. Panțuru 
deși a utilizat astăzi (N.R, ieri) 
patinele de antrenament și a făcut 
mai mult coborîri de studiu, veri- 
fieîndu-și unghiurile din care va 
ataca virajele, a realizat un timp 
(1:11,34) care îl situează în pri
mele 10 locuri.

Marți (N.R. azi) boberii noștri 
vor coborî în condiții de concurs 
și, după eum afirmă Panțuru, vor 
căuta să ajungă și ei în jurul tim
pului de 1:10. Este de reținut 
faptul că țările care emit cele 
mai mari pretenții la medalii 
(R.F.G., Elveția, Italia) au aici cîte 
trei echipaje și dreptul de a con
cura revine celor mai bune două/ 
dintre ele.- Iată un argument serio^ 
ca fiecare pilot să caute a obt\ne 
un timp care să-1 califice ' Hfentru 
întrecerea olimpică I,

indiscutabil, la o 
spectaculozitate și

Vom 
luptă de mare 
tensiune în care, pe lîngă Zimme- 
rer, Floth și Vicki, se așteaptă 
bune comportări de la echipajele 
conduse de suedezul Eriksson, de 
De Zordo și, firește, Panțuru, a- 
cesta fiind animat de o vie dorin
ță de a-și menține „bronzul" de la 
Grenoble.

PRIMUL BIATLONIST ROMÂN 
TN CURSA: CARABELA

Profitînd de vremea frumoasă 
de luni (^nalneață, biaWoniștii no
ștri a^mai" fă<ut un ușor anSre' 

de alerguf 
ti» de clteva focuri de reglaj 
JR. In concursul care are loc 

yfnarți (N.R. azi) primul dintre ei 
care va porni la întrecere va fi 
Carabela. El are numărul de con
curs 6, în timp ce Vilmoș are nr. 
27, Fontana nr. 35, iar Vestea 
nr. 42.

Tot marți începe și proba mas-

culină de patinaj artistic cu pro
gramul de figuri impuse. Numărul 
participanților nu este prea mare 
(17), reprezentantul țării noastre 
Gvorgy Fazekas avînd numărul 
concurs 16.

DESPRE GIGANTISM

de

Deși este un oraș cu peste un mi
lion de locuitori, Sapporo pare o 
uriașă stațiune de munte. Este ca 
și cum Bucureștiul nostru s-ar în
tinde în Țara Bîrsei și ar avea 
munții atît de aproape înCît ai 
putea să iei, din bulevardul Ma- 
gheru, autobuzul pentru Poiana.

Cînd se vorbește despre gigantis
mul Jocurilor Olimpice se are în 

ere — mai ales — suma enormă 
uiește pentru organiza- 

Olimpiadei

ca aceștia să-și dea seama, mai 
precis, de efortul făcut în vederea 
acestui eveniment sportiv și am 
constatat că toate construcțiile și 
amenajările realizate pentru J.O. 
(stadionul de gheață Makomanai, 
pistele de schi și bob, trambuline
le, satul olimpic și blocurile pentru 
găzduirea ziariștilor) au costat a- 
proximativ 60 milioane de dolari. 
Cea mai mare parte a cheltuielilor 
— 440 milioane dolari — se referă 
la investiții adiacente cum ar fi 
construcția lui Prince Hotel și a 
unei linii de metrou, ambele tota
lizând 120 milioane dolari.
drept, cu ocazia Olimpiadei albe, 
orașul s-a ales cu un metrou sus
pendat care circulă pe o distanță 
de aproape 15 km la adăpostul unei 
ingenioase carcase .de metal și plas
tic, formînd un fel

Este

de tunel aerian

ÎNTRECERILE 
FUNDAL DE

OLIMPICE 
RECLAMA

Pe

rea lor. Actuala edi?î^
albe i-a costat pe japonez!
500 milioane de dolari. Am cer 
tat bugetul detaliat pe care gaz
dele l-au oferit ziariștilor pentru

Desigur, enormele cheltuieli 
care le implică Jocurile Olimpice 
îi determină pe organizatori să le 
recupereze într-o cit mai mare mă
sură și de aceea ei pretind sume 

1, de la cei 
interesați să propage aceste

evenimente în frunte cu televiziu
nea. Sumele încasate pentru televi
zarea acestei ediții a J.O. de iarnă 
se ridică, după o sumară estimare, 
la peste 10 milioane de dolari. Nu
mai televiziunea americană a plă
tit aproape 8 milioane de dolari 
dar suma aceasta exorbitantă nu a 
fost vărsată organizatorilor doar 
în scopul de a satisface curiozi
tatea telespectatorilor de peste O- 
cean. ci pentru ca societățile de TV 
din S.U.A. să-și asigure un context 
foarte prielnic pentru publicitate. 
Raționamentul este de ordin strict 
comercial i populația vrea să urmă
rească marele eveniment sportiv; 
deci emisiunile din această perioadă 
au o largă și certă audiență la 
public ceea ce le îndreptățește pe 
respectivele societăți să pretindă 
tarife speciale, mult amplificate, 
pentru transmiterea reclamelor ce
lor mai diverse produse. Ziariștii 
avizați în materie afirmă că un mi
nut de reclamă la televiziunea a- 
mericană în timpul desfășurării 
celor mai spectaculoase probe din 
programul Olimpiadei costă pînă 
la o jumătate milion de dolari. 
Iată de ce marile societăți de tele
viziune se concurează într-un mod 
fantastio pentru a obține exclusi-

vitatea unor transmisii, dezavanta- 
jînd emisiunile televizate pe cir
cuit larg și chiar împiedicîndu-le.

EXPLICAȚIILE AFLUENȚEI

Marile agenții de presă și-au 
mutat aici o bună parte din redac
țiile lor, transportînd sute de re
dactori și tehnicieni, plătind, de a- 
semenea, sume importante pentru 
a nu pierde pe abonații lor obiș- 
nuiți și pentru a se face remarcate 
cu prilejul acestui eveniment care 
polarizează atenția populației din 
diferite țări, nu numai a acelora 
din emisfera nordică. Astfel, 
Sapporo sînt prezente 16 mari 
genții internaționale, 34 stații 
radio din 20 țâri și ziariști de
peste 100 de ziare (în afara celor 
din Japonia).

Nu este vorba numai despre in
teresul deosebit pe care îl suscită 
o competiție de o asemenea am
ploare dar și de grija fiecărei fir
me, a fiecărei societăți sau agenții 
de a-și menține prestigiul într-o 
lume frămîntată, adesea sfîșiată, de 
jocul unor concurențe acerbe.

la 
a- 
de 
la

Campionii de pînă acum
BIATLON, INDIVIDUAL

1960
1964
1968

Lestander (Suedia)
Melanin (U.R.S.S.)
Solberg (Norvegia)

PATINAJ ARTISTIC, PERECHI

1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960 Wagner-Paul (S.li.A
1964 Belousova-Protopcoo’.- 

(U.R.S.S.)
1968 Belousova-Protopopov

(U.R.S.S.)

Engelmann-Berger (A-jri 
Joly-Brunet (Franța) 
Brunet-Brunet (Frânte' 
Herber-Baier (German e 
Lannoy-Baugniet (Belgia 
Falk-Falk (German e 
Schwarz-Oppeh (Austria

SCHI ALPIN, SLALOM URI A! 
FEMEI

Lowrence-Mead (S.U.A.)

M. Goitschel (Franfc) 
Greene (Canada)
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