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în zilele de 11—13 februarie se va desfășura la Zagreb un turneu de tenis 
de masă la care vor lua parte cel mal buni jucători din Europa.

La proba de simplu masculin participă Bengtsson, Johansson, Secretin, 
Scholler, Orlowsky, Gomozkov, Surbek, Karakasevici, Stipancici, Korpa 
Klampar șl Jonyer. cu excepția lul Gomozkov, care 11 Înlocuiește pe Alser. 
toți ceilalți jucători se află In clasamentul celor mai buni 12 jucători al con
tinentului. „ ,

In proba de simplu feminin vor concura — printre altele — voștova, 
Grofova, Hovestadf, Kishazi, Resler, Rudnova, Fedorova (Grinberg), Simon. 
Scholler, Hammersley, precum și reprezentantele țării noastre Maria Ale
xandru și Eleonora Mihalca-Vlaiicov.

Turneul se va desfășura la șase mese, în sala Tresnjevka,
Astă-seară, jucătoarele Maria Alexandru șl Eleonora Mihalca-Vlalcov, În

soțite de antrehoarea Ella Constantinescu, vor pleca spre Zagreb.

Unul portante _ „
crprile plenarei 
Municipal București mcuhu 
Educație Fizică și Sport, des
fășurate marți după-amiază, 
tea de 
Diana", 
ziarului 
vrednic ____ „
Satisfacția de a 
a revenit, ; 
inaugurală 
președintelui 
tru educație 
tovarășului chi.

Acum, la
competiției se cuvine să stă
ruim puțin asupra unei lău
dabile- inițiative a Consiliu
lui Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport. 
Ea a fost declanșată în toam- 

ideea 
i spor- 
diferite 

A fost, 
primită 
cu ne-

din momentele im- 
care au punctat lu- 

Consiliului 
pentru

prilejuit de festivita-
,,Cupei 

redacția celui mal 
Capitalei, primi cupa 

la ediția 
competiției,

decernare a 
oferită de 
Sportul, 
sector al

acum,
a

sectorului *8 pen- 
fizică și sport, 
Anton Netolins-

ultimul act al

na anului trecut în 
impulsionării activității _
tive de masă în rîndul tine
relor muncitoare din 
ramuri de producție, 
e drept, o inițiativă 
cu zîmbete, pe alocuri 
încredere.

Și, totuși, lucrurile 
stat așa. La nivelul ______
sector sportiv din Capitală, 
activiști inimoși s-au angajat 
să dea viață unei asemenea 
acțiuni destul de dificile de 
organizat. Au fost fixate lo
curi de desfășurare a între
cerilor la cele patru discipli
ne cuprinse în regulamentul 
competiției (atletism, tir cu 
arcul, fotbal și tenis de ma- să), și programate în spe- 
cial de acele asociații care 
nu dispun de baze sportive. 
Seriozitatea cu care s-a por
nit la treabă a învins unele 
inerții, trezind 
celor cărora întrecerea 
adresa. Și astfel peste 
de tinere s-au numărat 
tre participantele la 
ediție a „Cupei Diana".

Satisfacția clasării pe locul 
I a revenit pe merit sporti
velor din sectorul 8. în speță 
■/'teezentantele a două uni
tăți de producție „Dacia" și 
„Textila Grivița". (t. st.)

n-au 
fiecărui

interesul 
li se 

1500 
prin- 

prima

Miercuri 9 februarie 1972

APLAUZE ȘI...
DEZIDERATE!

Săptămîna trecută, la Iași, s-au desfășurat lucrările plenare Consi
liului județean pentru educație fizică și sport, excelent prilej pentru a 
cunoaște fapte Și oameni, realități și 
în județ. Iată cîteva însemnări i

intenții în activitatea sportivă dusă

0 ZI RĂMASĂ NEÎNCHEIATA
In întrecerile olimpiadei albe

• „CUPA FEMINA" reprezintă 
una din reușitele Consiliului jude
țean, reușită pe care o face cunos
cută și darea de seamă : „Cu toate 
că la început a fost privită cu scep
ticism atît de asociațiile sportive, 
cit și de conducerile multor între
prinderi, „Cupa F eroina" a consti- 
tituit pentru mu
nicipiul Iași — 
mai ales pentru 
întreprinderile în 
care predomină e- 
lementul feminin 
— un sucies 
demn de luat in 
seamă. Competiția 
a demarat greu, 
cu foarte multe in
tervenții la factorii 
de răspundere ; s-a 
în prima etapă să 
peste 4 000 de femei, cu 
bune la Fabrica de mătase, Fabri
ca de confecții și „Moldova-Trico- 
taje". Aducem serioase critici A. S. 
Penicilina care, deși a organizat cî
teva acțiuni bune in prima etapă. 
Ia nivel de municipiu nu s-a pre
zentat decît la proba de ștafetă, 
ceea ce i-a adus ultimul loc".

• „CUPA CAMPIONILOR ASO
CIAȚIILOR SPORTIVE- trebuia să 
fie un alt succes al sportului ie
șean. Trebuia... Dar nu a fost pen

„dintr-o neglijență-, 
informarea

după
pre-

din cauza zăpezii abundente @ Startul se va da azi• Biatlonul aminat,tru că, 
cum se scrie în 
zentată de tov. I. Șorcaru preș, din
tele C.J.E.F.S. Iași, competiția nu 
s-a mai desfășurat „De altfel — 
se spune în continuare în infor
mare — trebuie să arătăm că pen
tru asociațiile sportive din între

prinderi și institu
ții au fost plani- 
ficate-un mare nu
măr de competiții, 
cum ar fi : „Cupa 
Consiliului jude
țean al sindicate
lor", „Cupa 
porturilor", 
structorilor, 
tiliștilor, a 
lurgiștilor, a chi- 

miștilor, competiții cărora un număr 
mic de unități le-a acordat atenția 
cuvenită. Iată, spre exemplu, etapa 
municipală la handbal și volei a 
„Cupei textiliștilor": din cele cinci 
unități textile s-a prezentat numai 
Fabrica de mătase cu cițiva spor
tivi, nici măcar pentru cite o echipă 
completă. Exemple pot fi date și 
de Ia „Cupa metalurgiștilor", dar

• Sub cupola sălii Mikaho, la întrecerile patinatorilor ® Din nou Marie

tru asociațiile

însemnări de la plenara

C. J. E. F. S. lași

reușit, totuși, ca 
fie angrenate 

rezultate

trans- 
a con- 
a tex- 
meta-

Mircea TUDORAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

în ulti- 
patinoa-

'J

•i:
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Therese Nadig a fost
al doilea timpRomâniei a- obținut

cea mai bună @ La antrenamentul boberilor, echipajul

feminine de slalom uriaș
Telefoto : A P.-AGERPRES

Pentru a doua oară împreună, pe primele trepte ale podiumului, elvețianca Marie-Therese Nadig 
triaca Anne-Marie Proell, își împart — de data aceasta — onorurile probei

capricioasa, care face ca 
decorul Olimpiadei să se schimbe 
de la o zi la alta sau chiar la dis
tanță de cîteva ore, a stat împotrivă 
ca programul celei de a șasea zile 
să poată fi respectat integral. Ast
fel, biatloniștii s-au întors de pe 
pîrtie fără ca medaliile olimpice 
să-și cunoască posesorii. Concursul 
s-a aminat, din cauza ninsorii a- 
bundente.

De dimineață, cînd am ajuns la 
pista de la Makomanai, unde erau 
programate întrecerile de biatlon, 
vremea era încă frumoasă, cerul pe 
alocuri senin. In peisajul alb, insta
lațiile așteptau pe concurenți, fru
mos pavoazate, cu inscripții multico
lore, contrastînd cu zăpada imacu
lată. Totul, aci la Makomanai, pare 
a fi făcut să slujească deopotrivă 
estetica și practicul. Amenajările 
corespund exact prevederilor regu
lamentare, dar au fost executate și 
cu mult bun gust. O tribună de 
2 000 de locuri este amplasată la 
punctul de start și sosire, acolo un
de, după un tur de patru kilometri 
și ceva, concurenții se întorc pentru 
a efectua proba de tragere. De pe 
băncile tribunei poți vedea limpede 
situația în concurs, urmărind tabela 
electronică, unde se înscriu timpii și 
penalizările. In total, sînt condiții 
organizatorice ideale pentru ca o 
probă, care nu promite prea mult 
publicului să devină un spectacol a- 
trăgător.

De altfel, cu minute bune înainte 
de ora startului, tribuna era înțesa
tă de lume și privirile tuturor se 
îndreptau spre culoarele pîrtiei de 
start, unde primii concurenți își fă
ceau încălzirea. 54 de sportivi din 
15 țări sînt prezenți în întrecere. 
La_-â,01 - precis stertsrul > dat senv. 
naiul de plecare pentru primul biat- 
lonist în cursă, japonezul Sasaki. 
Au urmat ceilalți, din minut în mi
nut, împingind voinicește din bețe.

Al cincilea la start, românul Con
stantin Carabela, Abia pornește Și 
din cerul, care între timp se întu
necase, Inceo să cadă fulgi mari de

zăpadă. Ninsoarea se intensifică, în 
timp ce pleacă următorii concu- 
renți. Cind pornește campionul mon
dial, sovieticul Mamatov, cu nr. 15, 
se întoarce tocmai primul plecat, 
Sasaki. Prin perdeaua de fulgi albi 
țintele se mai văd bir-e. El trage 
sena și imediat pe tabela electroni
că apare anunțul : 2 minute penali-

este în vecinătatea mantinelei, acolo 
unde antrenorii și concurenții, în 
pauză, stau atenți, în pilcuri răzlețe.

Pera își termină figura, un „8“ re-

TIMIȘOARA
Peisajul urbanistic al 

orașului de pe Bega se 
îmbogățește cu o nouă 
amenajare dedicată ac
tivităților sportive și 
de agrement : PATI
NOARUL ARTIFI
CIAL. Amplasat în a- 
propierea Sălii sportu
rilor și a terenurilor din
preajma Centrului universitar, pa
trulaterul de gheață întregește ar
monios complexul sportiv . al stu- 
dențimii bănățene.

în prima etapă a construcției a 
fost executată suprafața de gheață 
(30x60 m, 23 000 metri de țeavă, 
racordate la uzina de frig a aba
torului municipal), o tribună cu 
700 locuri (prevăzută a fi extinsă 
pină la 4 000). vestiare, grup sani
tar. stație de amplificare, punct a- 
limentar și instalație pentru noc
turnă. In etapa următoare vor fi

montate mantinelele, iar 
ma, se prevede acoperirea 
rului.

Merită subliniat aportul 
al întreprinderilor timișorei 
au1 contribuit cu materiale și mun
citori calificați, cît și al organiza
ției municipale U.TjCL, al Centru
lui universitar și al Școlii profe
sionale de construcții care ?-J pres
tat un mare volum de muncă pa
triotică.

deosebit 
ne. care

Foto : Dan ȚĂRAN, Timișo

HOCHEIȘTII DIN R. P. CHINEZĂ 
ÎNVINGĂTORI LA POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, 8 (prin 

fon). Continuîndu-și turneul pe 
întreprinde în țara noastră, reprezen
tativa de hochei a R.P. Chineze a 
întîlnit marți seara, pe patinoarul 
din această stațiune, selecționata de 
tineret a țării noastre. La capătul 
unei partide interesante victoria a 
revenit oaspeților cu scorul de 7—2 
(2—0, 3—1, 2—1). Formația Învingă
toare a manifestat multă disciplină 
tactică, o bun?, tehnică a patinajului 
ceea ce i-a permis să combine cu 
siguranță^ șl să realizeze numeroase

tele-
carS-1

acțiuni ofensive, majoritatea dintre 
ele finalizate. La riadul lor tinerii 
hocheiști români au acționat cu n ci
tă dezinvoltură, dar lipsa de coeziu
ne și-a spus cuvtntuL Au marcat i 
Cen lun-min (2), Van Ten-cie, Li CL 
sien, Van Kuo-ți. Li Veo-hun, Van 
Dă-fa pentru R.P. Chinezi, Rarwia» 
și Costea pentru gazde. Au ecnd-js 
C. Sgîncă (București) șl St Peter 
(Brașov), Miercuri, de la ora 18, te 
va disputa tot în Poiana Brașov, re
vanșa acestei întîlnirj.

C. GRUIA — coresp. județean

Săptămîna viitoare in Capitala
4

Selecționata Budapestei, Dynamo Berlin 
șl Gornik Katowice participă la 

Cupa Federației7J Române de hochei"

1

Campionatele de atletism ale juniorilor II
In momentul cînd apare Gunter 

Bartnick, echipier al R-D. Germane, 
nmsoarea se întețește, vizibilitatea 
scace rapid. Ceea ce se poete con
stata ș: din rezultat: 5 minute pe
ne) izare. Cînd vine rîndul norvegia
nului Hovda țintele dispar aproape 
ccmpiet. Trage și el Insă, dar 9 
m t toe de penalizare arată clar că 
nu mai sint condiții tx-rmale de

Imediat ce se va încheia turneul 
echipei R. P. Chineze, mai precis 
începind de marți 15 februarie, pa
tinoarul artificial „23 August" din 
Capitală va găzdui o interesantă 
competiție internațională dotată cu 
„Cupa Federației române de ho
chei", la care și-au anunțat parti
ciparea formații de valoare de pes
te hotare : selecționata orașului 
Budapesta (de fapt formația repre
zentativă a R. P. Ungare), precum 
și echipele de club Dynamo Ber
lin, una din protagonistele campio
natului din R. D. ~ 
Gornik Katowice. Lor 
dăuga două loturi de 
țării noastre. Oaspeții 
să sosească în cursul 
minică. Intre timp, forul 
de specialitate a definitivat

gramul jocurilor astfel: MARȚI 15 II 
— ora 16,30 : Gornik Katowice — 
București B; ora 18,30 : București 
A — Budapesta; MIERCURI 16 II: 
Dynamo Berlin — Budapesta; 
București A — Gornik Katowice ; 
JOI 17 II : București A — Bucu
rești B ; Dynamo Berlin — Gornik 
Katowice; VINERI 18 II: 
rești B — Dynamo Berlin;
pesta — Gornik Katowice ; ___
BATA 19 II: Budapesta — Bucu
rești B ; București A — Dynamo 
Berlin.

Bucu- 
Buda- 
SÎM-

Germană, și 
li se vor a- 
seniori ale 
sînt așteptați 
zilei de du- 

nostru 
pro-

GRIPA SECUNDĂ A DIVIZIEI A
GALAȚI P (Prin telefon, de la cores- 

pondentuT ’ județean T. SIRIOPOL). Pe 
patinoarul artificial din localitate s-au 
încheiat astăzi (ieri — n.r.) meciurile pe
nultimului tup al grupei secunde din 
divizia A de hochLi pe gheață. In prima 
partidă Avîntul Gheorghieni a dispus de 
Tirnava Odorhei cu 3—2 (0—1, 2—1, 1—0). 
Partida derby a dat loc unei dispute 
înverșunate la capătul căreia Dunărea 
Galați a învins I.P.G.G București cu 
5-2 (0-2, 3-0, 2-0).

Autor-zl celei mai mari surprize a campionatelor: a-idear-.ul Carol
Anta?, campton la înălțime

Foto i L NEGREA — Bctfseni

Participare, organizare, perfor
mante- recorduri— Ediția Botoșani 
*72 a campionatelor republicane de 
sală ced.ca’.e juniorilor II a adău
gat o nouă fi ă statisticienilor, nu 
înainte însă de a fi nevoie să se 
sublinieze dteva aspecte caracteris- . 
ticg, sintetice.

Inccpind cu proba de debuî a con- 
cursuiui. cea de triplusalt unde 
s*a pre-dus prima surpriză ; Infrin
ger: a proaspătului recordman, bucu- 
reștear.ul Bearos Bedrosian, în fața 
ieșeanului Toderașcu și a constăn- 
țeanulu: Szemerjai — și terminînd 
cu sârituia in lungime băieți, care 
a încheiat reuniunea de duminică 
(prilej de revanșă pentru Bedro- , 
sian). „Meciul- Provincie-Capitală 
s-a desfășurat tacit, în nota de do
minare a tinerilor atleți din restul

4

La Reykjavik

FLORIN GHEORGHIU A DEBUTAT CU 0 REMIZA
REYKJAVIK, 8 (Agerpres). 

A început tradiționalul tur
neu Internațional masculin 
de șah de la Reykjavik (Is
landa). cu participarea a 16 
mari maeștri și maeștri din 
opt țări, printre care și ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu.

în runda inaugurală,

Olafsson l-a învins pe 
Kristjansson, Tukmanov pe 
Kristinsson. iar Sigurjonsson 
a cîștigat la Gunnarsson. Flo
rin Gheorghiu (cu piesele 
albe) a remizat cu cehoslo
vacul Hort, rezultat consem
nat și în partidele Keene — 
Stein. Von Torfason — 
Thorbergsson.

tării care, in cele din nmd. M 
dobindit opt titluri de enmpSaaL 
de două ori mai mult deot repre
zentanții Bucureștiului! Pe-*---- .- --
ța este cu atît mai remarcabilă m 
cît mijloacele de pregătire
la dispoziția primilor sînt infer, icre 
celor din Capitală.

Precumpănitoare au fost insă — 
după părerea noastră — judicioasa 
selecție a viitorilor performeri, pa
siunea și modestia cu care se lu
crează în multe centre din tară. 
Brăilenii au constituit, fără doar si 
poate, revelația actualei edit:..
nu este vorba numai de cele dtnâ 
titluri obținute (la egalitate cu ț>-~ 
ternica unitate specializată din Ca
pitală. Școala sportivă de atletism!, 
ci și de faptul că acestea se înscr a 
cu consecvență pe linia remarcabi
lei productivități a C. S. Brăi'.a. 
De doi ani, tînărul și entuziast— 
antrenor Ion Moroiu aduce în fișa 
de lumină a speranțelor, campioni, 
recorduri, rezultate promițătoare 
ale juniorilor brăileni. Și efortul 
acestora și-ar găsi o încununare de
plină dacă ar fi sprijinit mai efi
cient de forurile locale. Merită con
semnată, de asemenea, activitatea 
laborioasă a antrenorilor Ion But- 
naru și Radu Titiniuc (Iași). Gri- 
gore Oprișescu (Ploiești), Irina Kiss 
(Oradea) și Niculina Haș (Arad!, 
elevii acestora numărîndu-se pr.n-

A~tm își face apariția la poligon 
Carabeia. El ia pozițxa culcat, dar 
dteva secunde '= Sir — nu tra- 

_ Apot. se ikxârăște. Trage or- 
păeacă soa: departe, chiar In 

i care coechipiera; său G. 
(nr. 27) -i startul fa cursă, 
eiectrcexl, la 40 metr; dis- 
e acu abia se mai vede, dar 
hă Carabeia nu mai este a- 

Ețrt Se=a izmpede ci fa camera 
7=~sisc. facepe să se discute posi- 
bu-SB3ea de a continua întrecerea. 
Aaa este, căc peste alte dteva mi
nute vase aaortul oficial că proba 
d» bxtxe se _In4 pentru • doua 
c. Ia aceea»: aci

Cnd pits un tribuna, «tetem aco- 
per.t en crește: pfaă în țipi de 
ptfiu gros de nea »: arătăm cu toții 
sa =j»te Moi Geriii- Ne grăbim 
tpre adăpost (si unde poete fi mai 
: —e ea rub rtpola aÂlii Mikaho ?) 
aecte unde tocmai au Început între
cerile se figuri obligatori: la băieți 
Intrăm fa pat moarul acoperit toc
mai cînd francezul Patrick Pera, 
. trcezul* de la Grenob'e, execută 
ez = gală și concentrare extremă 
una dia dificilele, dar" plictisitoare- 
i-e, desene pe gheați Din cele 1800 
locuri ale sălii, puține sînt ocupate 
ze spectatori și mai multă animație

nan
Si

ie 
be

M t

Pe pirtia de biatlon, prin perdeaua 
de nea, apare silueta norvegianului 
Hagnar Solberg, campion olimpic 

al precedentei ediții
Telefoto i A.P.-AGERPRES

petat 
fectă 
pete, 
apleacă atenți asupra urmei lăsate 
de patină pe gheață, pentru a eva
lua precizia desenului. Se măsoară 
distanța, din ochi sau cu instrumen
te ajutătoare, fiecare își notează 
concluziile în carnet. Arbitrajul du- 
rSază mai mult decît evoluția pati
natorului... Și iată, în sfîrșit, rodul 
efortului împărțit î o singură serie 
de note ne anunță
Franței într-o medalie a primit în
tre 3,8 și 4,2, ceea ce să nu vi se 
pară puțin, fiindcă la „obligatorii" 
se acordă note mult mai 'joase decît 
la „libere".

Defilează apoi, prin fața noastră 
toți favoriții — Nepela, Cetveruhin, 
Petkevich, Shelley, McKellen. Vine 
și rîndul campionului nostru, tînărul 
Gyorgy Fazekas, care împreună cu 
vechiul său rival și prieten Jan 
Hoffman, patinatorul din R.D. Ger
mană — de care este despărțit doar 
de cîteva... luni — formează eșalo
nul tinereții acestui concurs.

Nu așteptăm rezultatele, ci urcăm 
pe muntele Eniwa, unde spre orele 
prînzului, va fi cunoscută campioa
na olimpică la slalom uriaș femei, 
în drum, facem supoziții dacă între-

de șase ori în alunecare per- 
cu două fine întoarceri la ca- 
9 arbitri din 9 țări diferite, se

că speranța

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2 a) ......

Vremea mereu schimbătoare, con- 
t.r.uă să facă greutăți și să favori- 
z- surprizele in probele alpine. 
1--.-.. cursa feminină de slalom uriaș 
a început pe o ninsoare, abundentă, 
- p -1 aerată — mai ales în zona star- 
tului — de un vînt destul de pu
ternic. De altfel, miile de specta
tori înșirați de-a lungul pîrtiei trasa
te pe muntele Teine, nu puteau ve
cea vîrful muntelui, vizibilitatea 
fund redusă sub 100 m. în aceste 
condiții au început cursa primele 
concurente, nevoite să caute atent 
cete 51 de porți care jalonau traseul 
lung de 1 240 m, cu o denivelare de 
857 m. Desigur, ele au fost net 
dezavantajate de stratul proaspăt 
ie zăpadă șl așa se explică faptul 
că prima favorită a probei, austria
ca Anne-Marie Proell, cu numărul 
2, a ratat 
torie care 
ales că ea 
greșeală.

Cel &?

Ii 
a

de data 
era la 

efectuat

bun timp

aceasta o vic- 
îndemînă, mai 
parcursul fără

l-a realizat

9,00—10,00
9,00—11,40
9,00-16,30

AZI, LA
(2,00-3,00) :
(2,00—4,40):
(2,00—9,30):

SAPPORO
Schi fond, 5 km femei

probă individuală 
artistic, figuri impuse băr-

10,00—12,00
10,00—12,00
13,30—15,00
14,00—16,00
19,00—21,00

(3,00—5,00):
(3,00-5,00):
(6,30—8,00):
(7,00—9,00) :

(12,00—14,00):

Biatlon, 
Patinaj 

bafi.
Patinaj 
Hochei,
Slalom uri a», bărbafi (prima manșă)
Hochei, Iugoslavia—Japonia
Hochei, U.R.S.S.—S.U.A.
Hochei, R.F.G.—Norvegia

viteză, 1 500 m femei
Suedia—Polonia

la a doua medalie de aur
MARIE-THERESE NADIG

concurenta plecată cu nr. 10, care 
nu a fost alta decît tînăra elvețianca 
Marie-Therese Nadig, cîștigătoarea 
probei de coborîre. Ea realizează 
astfel un nesperat event și aduce 
Elveției a 3-a medalie de aur conse
cutivă în probele alpine.

Ninsoarea a încetat ca prin far
mec, cînd a luat startul a 20-a con
curentă, suedeza Charlotte Sollan- 
der. Condițiie de alunecare s-au a- 
meliorat și de acest fapt au benefi
ciat schioarele Roși Speiser, Trude 
Treichl și Divina Galica care au 
ocupat locuri în primele 10. După 
alte 10 minute, ninsoarea a reînce
put, ultimele 12 concurente (în to
tal, au luat startul 42) coborînd tot 
în condiții de vizibilitate redusă.

După această a doua victorie, 
Nadig a declarat i „Vizibilitatea a 
fost foarte proastă. Nu zăream pîr- 
tia mai departe de poarta urmă
toare și era nevoie de o concentrare 
maximă. Cred că am cîștigat fiind
că am fost complet relaxată înainte

de probă, știind că oricum am o 
medalie "de aur și o victorie a mea 
era mai puțin așteptată aici la sla
lom uriaș decît la coborîre. Anne- 
Marie Proell, principala mea ad
versară, mi s-a părut foarte ner
voasă la start".

Campioana austriacă, vizibil de
cepționată, de-abia reținîndu-și la
crimile, a spus reporterilor i „Am 
avut impresia încă de Ia start că 
schiez perfect și că merg spre vic
torie, dar am fost învinsă. Nu este 
vizibilitatea de vină pentru insuc
cesul meu. Două medalii de argint 
sînt totuși ceva, dar ele nu valorea
ză cît o medalie de aur".

Iată clasamentul probei d$ slalom 
uriaș i 1. Marie-Terese Nadig (Elve
ția) — 1:29,90, 2. Anne Marie Proell 
(Austria) 1:30,75, 3. Wiltrud Drexel 
(Austria) — 1:32,35, 4. Laurie Krei- 
ner (Canada) — 1:32,48, 5. Roși
Speiser (R.F. a Germaniei) — 1:32,56, 
6. Florence Steurer (Franța) — 
1:32,59, „ - -
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PROVINCIA
(Urmare din pag. 1)

tre principalii animatori al celei 
mai reușite ediții a campionatelor 
din ultimii ani.

De ce apreciem astfel ediția Bo
toșani? Pentru că. în ciuda stan- 
dardurilor de participare mai ri
dicate, nu s-a înregistrat o scădere 
notabilă a numărului de concurenți, 
iar rezultateta, pe ansamblul com
petiției. au fost promițătoare. De
calajul între cîștigători și următorii 
clasați a fost foarte mic, cu puține 
excepții (50 m garduri fete, greu
tate băieți), „gruparea" acestora fă- 
cîndu-se Ia o cotă valorică bună. 
Acesta ni se pare a fi cel mai 
trainic cîsfig al „republicanelor" 
din acest an : extinderea suprafeței 
atletice cultivate cu talente, din 
care, cu siguranță, miine-poimiine 
se vor recruta riguroși performeri. 
Probele de înălțime și 50 m băieți, 
50 n> garduri fete au oferit momen
tele cele mai spectaculoase. înche
iate cu rezultate foarte bune. Peste

Campionatala
juniorilor II

Nr. 6961

DEZIDERATE 1■■■

(Urmare din pag. U

găsește

Gabriel Pometcu tn vtzilă la redacția noastra

PE URMA CANDIDATURA OLIMPICĂ

POMETCUGABRIEL

ÎNTÎI CAMPIONATELE NAȚIONALE,

(Al. Nour, C. S. 
cifre

APLAUZE ȘI

— declară boxerul

Cine caută

Inaintea campionatului 
bliean de juniori II de la 
sâni, din inițiativa CJEFS 
sprijinul federației a fost 
nizată o vastă acțiune de

CAPITALA 8-4 !
recordul de 1,90 m al lui Csaba Dosa 
a bătut tot timpul „vîntul" stîrnit 
de talentul lui Carol Antaș, Mihai 
Zară și Doru Oprea. Acesta n-a 
căzut acum, dar tînărul orădean — 
eldv al Irmei Kiss, și autor, pare-se. 
al celei mai mari surprize a cam
pionatului — are resurse care-1 pot 
situa și pe lista recordmenilor, nu 
numai a campionilor. Sprinterii au 
reușit să egaleze de șapte ori re- 
eordul probfei (5,9 s) în decursul 
desfășurării ei, noul campion Ale
xandru Fiilopp (antrenor Petru Ki- 
leny) fiind singurul care a repetat 
performanța în semifinală și în fi
nală. Coculeana Bucâtaru (elevă a 
lui Radu Titiniuc) a egalat de două 
ori (inclusiv in. finală) recordul 'a 
50 m garduri. Talent multilateral, 
excelent dotată fizic, lînâra ieșean- 
că amenință recordul de pentatlon 
al junioarelor mari.

Ne-am așteptat la mai mult de ia 
săritorii în lungime și triplusalt, 
de la săritoarele în lungime (din 
24 de concurente, doar șase au sărit 
5 m. desf baremul era de-5.20 m).

Probele de aruncări s-au situat în 
aceeași zonă de anonimat, la greu
tate fete, din cele nouă concurente 
doar trei avind oarecari perspective. 

La unison a fost considerată or
ganizarea drept fără reproș. 
C.J.E.F.S. (președinte Gh. Paraschiv), 
comisia județeană de atletism (pre
ședinte I. Angheluță), corpul local 
de arbitri au depășit cu aplomb 
piedicile debutului organizatoric al 
unei asemenea mari competiții, fe
derația de specialitate găsind la 
Botoșani un real punct de sprijin.

FAȚĂ DE INDISCIPLINĂ !
Mergînd, pe

de resort ale F. . __ . ,.
rești au* analizat o serie de abateri 
următoarele hotărîri :

linia intransigenței în sancționarea indisciplinei, forurile
R. Baschet și Comisiei de specialitate a municipiului Bucu- 

_ __1_ I- ___ i comise în ultima vreme și au luat

— echipei Mureșul Tg. Mureș i 
se ridică dreptul ele a organiza 
timp de două etape (20 februarie și 
5 martie) meciliri în divizia A, pen
tru neasigurarea condițiilor normale 
de disputare a întîlnirii cu Politeh
nica Galați (spectatorii au invadat 
terenul, iar unii dintre ei au lovit 
arbitrul) :

— echipei Universitatea Timi
șoara (masculin) i sc ridică dreptul 
c'e a organiza timp de o etapă (20 
februarie) meci în divizia A. pentru 
reasigurarea condițiilor normale de 
disputare a jocului cu Politehnica 
București.: Comisia de disciplină 
c intinuă cercetările și asupra corn 
purtării jucătorilor de la Universi
tatea Timișoara și Politehnica 
București după încheierea partidei :

— echipei Politehnica Galați i se 
r dică dreptul de a organiza timp 
de o etapă (20 februarie) meci în 
divizia A, pentru neasigurarea con
dițiilor normale de disputare a jo
cului cu I.C.H.F. București.

Toate echipele sancționate
susține meciurile în orașe situate 
la minimum 60 km distanță de ora
șul de reședință, într-o sală omolo
gată pentru divizia A ;

— antrenorului Mihai Ionescu 
(I.C.H.F. București) i se ridică drep
tul de â-și conduce echipa pe timp 
de trei etape (primele trei ale ce
lui de al doilea tur al diviziei A), 
pen'ru injurii aduse oficialilor și 
conducătorilor secției de baschet 
Politehnica Galați :

— jucătorul Mircea Cimpeanu 
(I.C.H.F.) este suspendat pe timp 
de două etape, pentru proteste re
petate la deciziile arbitrilor și in
jurii aduse oficialilor în meciul cu 
Politehnica Galați :

— jucătorii Dan Poleanu (Steaua) 
si Dan Niculescu (Liceul nr. 35 
F ’cnrești) sînt suspendați pe cite o 
etapă, pentru neprezentarea la an
trenamentele lotului republican de 
juniori. Ultimul, deși accidentat, a-

vor

vea obligația de a fi prezent la an
trenamente.

Din partea Colegiului central al 
arbitrilor, ne-au parvenit următoa
rele sancțiuni ;

— suspendarea pe patru etape a 
arbitrilor Ion Antonescu, X’aleriu 
Pruncu și Constantin Gheorghiu, 
pentru neprezentarea la jocurile la 
care au fost programați;

— suspendarea arbitrului Valen
tin Șerbănescu pe două etape, pen
tru întîrziere la jocul la care a fost 
programat.

în sfîrșit, iată și suspendările dic
tate de. Colegiul arbitrilor din mu
nicipiul București i

— suspendarea arbitrului Con
stantin Negrău pe timp de trei 
etape, pentru prezentarea în echi
pament necorespunzător la jocul 
programat și pentru greșita întoc
mire a foii de arbitraj la meciul 
Liceul nr. 35 — Progresul Bucu
rești ;

— suspendarea pe timp de două 
etape a arbitrilor Cristu Lichiardo- 
pol și Horatiu Giurgiu, pentru com
pletarea necorespunzătoare și cu 
greșeli a unor foi de arbitraj;

— suspendarea pe o etapă a ar
bitrilor Vasile Bordeianu ți Augur 
Atanasescu care, 
bitri pi 
foile la
Ljc. nr. 16 și Lie. nr. 
M.I.U.

în ultimul moment, ne-a fost fă
cută următoarea comunicare : pen
tru încasarea unor haremuri ne
cuvenite, arbitrii Ioachim Nicules
cu. Dorin Ganea, Ion Antonescu și 
Mircea Fornino sînt suspendați pînă 
la lichidarea datoriilor.

Toate aceste cazuri vor fi jude
cate și de Biroul federal. Acesta, 
sîntem convinși, va dovedi aceeași 
fermitate din ultima vreme în 
curmarea atitudinilor care influen
țează negativ buna desfășurare a 
meciurilor și, implicit, frînează 
progresul baschetului nostru.

în calitate de ar- 
ncipali, nu au controlat 

meciurile Lie. nr. 37 —
12 — Lie.

I

repu- 
Boto- 
9i cu 
orga- 

  — depis- 
tare a elementelor dotate pentru
atletism pe întreg teritoriul ju
dețului. La acțiune au fost ad
miși băieți avind peste 1.80 m 
înălțime și fete peste 1.70 m.
Profesorii de educație fizică din 
comunele județului și din ora
șele Botoșani și Dorohoi au pre
zentat cu acest prilej 36 băieți 
și 35 fete. Toți tineri care nu 
au mai făcut sport în mod or
ganizat, dar care, în cele peste 
3 ore cit au durat diferitele pro
be la care au fost supuși de 
către organizatori și antrenorul 
federal N. Mărășescu. au dovedit 
reale aptitudini atletice, în spe
cial pentru probele de viteză și 
aruncări. Și — poate cel mai 
important — cel mai „bătrîn" era 
născut în... 1955. Comunele Hă- 
nești, Sujița. Roma, Todireni, Cor- 

ora-
ne-au 
deo-

1 lățeni, Broscăuți, Cristești, 
șele Dorohoi și Botoșani 

j arătat astfel ce elemente 
sebit de dotate se găsesc în sa
tele și orașele țării noastre. Să 
■reținem doar cîteva nume : Li-

I viu Anichitei (6,3 la 50 m !). F lo
rica Ciobanu (în genul lui Ciol- 

l tan, mai vînjoasă), Titi Calin- 
: ciuc (6,5 la 50 m), Livia Andri- 

escu, Rodica Angheluș. Eugenia 
Păvăloaie, Alexandru Vătăman, 
Nicolae Seniuc (un gabarit ase
mănător lui Randy Mattson !).

Este necesar acum ca profe
sorii de educație fizică să-i aibă 
în grijă și să-i pregătească la 
nivel corespunzător, deoarece, in
discutabil, in 1973 unii dintre 
aceștia, ca și alți tineri nenomi
nalizați. vor ajunge atleți de 
performanță.

O asemenea acțiune ar tre
bui organizată în toate județele 
țării, poate cu coordonare cen- 

‘ trală, deoarece ne-am convins, 
1 o dată în ■ plus, ce tineri talen

tați există în țară, dar că vHto- 
• rii atleți trebuie câutațt iar nu 

să-i așteptăm 
ușă—

Antrenori și 
cuvîntul !

să ne bată la
profesori aveți

N. MIHAIL

ANTRENORII BUCURESTENI 
SE PREGĂTESC DE EXAMENE

In ciuda excelentelor sale per
formanțe, nu l-a purtat nimeni 
pe brațe „de acasă pînă la fe
derație’ (cum sugera Belphegor 
că i s-ar cuveni). Vn băiat mor 
deșt ca el nici nu se gindește la 
asemenea lucruri, li ajunge răsfă
țul cu care-l tratează buna sa 
mamă, Maria Pometcu („Manage
rul meu" — cun> spune Gabriel).

Provenit din familia cu patru 
copii a fochistului Ion Pometcu. 
tinărul campion al „nenelor’ ji-a 
croit drumul în box datorită unei 
intimplări norocoase. Era elev al 
Școlii piofesionale de electroapa- 
rataj și-l avea coleg pe fiul re
putatului 
cesta l-a 
sala ^3

.ărturwe

dc

maestru Ion Popa. A- 
lua: intr-o zi cu el la 

August* și l-a prezentat 
u ca pe un nou amator 

lism. („Nu eram bătăuș — 
el Po-

Foto : N. DRAGOȘ

Peste 120 de antrenor: din Bucu
rești se pregătesc pentru examenele 
de promovare Ce vor-avea loc în 
cursul lunii martie.

în vederea acestor examene. Con
siliul pentru educație fizică și sport 
al municipiului București organizea
ză un curs de pregătire, care are 
loc în fiecare luni și vineri la se
diul său din str. Biserica Amzei 6, 
începînd de la ora 16.

Cursul este predat de cei mai 
competenți conferențiari, constituind 
totodată un prilej excelent pentru 
ctirsanți în vederea perfecționării 
cunoștințelor în domeniu] antrena
mentului sportiv.

_  rrșra cuminte, 
lui______•int-mo-ul
și-l amintește ca pe 
firav la înfățișa' 
și extrem dc pu 
in ring, i-am , 

dat
mei

dracv 
Popa 
iețel 
rajos 
urcat 
in mîini ji i-am 
dintre începătorii 
Pi

1 :

km : B.

Nan trei ul și oaspeții lui, iubitorii 
schiului

Foto : PAUL ROMOȘAN
COMPETIȚIILE WEEK-END-ULUI
Școala sportivă din Brașov or

ganizează la sfîrșitul săptămînii 
un concurs de schi rezervat junio
rilor și junioarelor. întrecerea tre
buia să se dispute la Bonloc, dar 
din cauza condițiilor atmosferice 
(zăpadă puțină, temperatură ridi
cată), 'organizatorii au mutat locul 
desfășurării la Poiana Brașov.

IN PLIN SEZON. NUMEROASE CONCURSURI
Cunoscuta stațiune Vatra Dornei 

va găzdui, sîmbătă si duminică, și 
campionatele naționale de fond 
ale juniorilor și junioarelor.

SCHIORI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
în renumita stațiune cehoslovacă 

Spindleruv Mlyn ' a avut loc dn 
mare concurs internațional de schi 
alpin, la care au fost .prezenți ju
niori din Austria, Australia, Polo
nia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia. 
R. D. Germană, Uniunea Sovietică. 
Cehoslovacia și România. S-au dis
putat probele de slalom si slalom 
uriaș, pe o pîrtie complet înghe
țată care 
concurenți. 
special L 
Ana F , 
Cizela Hengl < Austria). 3. 
Kuzmanova (Cehoslovacia), 
cele Ioana Simion «i Elena 
ratu au ocupat locurile 30 și 34. 
Băieți : (64 de concurenți) ; 1. Ernest 
Salveter (Austria). 2. Ivan Șochov 
(Cehoslovacia) 3. Sepp Piirtinger 
(Austria). Gh. Bucur (România) a 
ocupat locul 23. Slalom uriaș fete : 
1. Ana Droppova 2. Dagmar Kuz
manova 3. Cizela Hengl. Băieți : 1 
Iosif Vala (Cehoslovacia) 2. vemer 
Lutz (Austria) 3. Ivan Sochov (Ce
hoslovacia). Marian Burchi (Româ
nia) s-a clasat pe locul 13. depă
șind toți eoncurenții din Ungaria, 
Polonia. Bulgaria si Iugoslavia
CAMPIONATUL JUDEȚULUI MUREȘ

Timp de trei zile s-au desfășurat 
,1a Bucin, într-o organizare excelen
tă. pe un timp frumos și o zăpadă 
bună, întrecerile etapei județene a 
campionatelor republicane de seni-

a triat foarte mulți 
REZULTATE : Slalom

fete : (48 participante) : I
Droppova (Cehoslovacia). 2 

Dagmar 
Romfln- 

l)ege-

ori și junior.. Au luat parte 72 d» 
schiori ai cluburilor si asociațiilor 
sportive Comerțul. Medicina, Sănata 
tea. Institutul Pedagogic. Liceul 
Bolyai din Tg. Mureș, Liceul So- 
vata. Sănătais a — As intui și Li
ceul din Reșhin. Primii clasați i 
FOND seniori 15 km : A. Adorjani 
(Comerțul), juniori I 10
Vinczefi (Sănătatea), juniori II 3 km : 
G. Laszlo (Liceul Sovata) ; junioare
I 5 km : Elena Neamțu (Șănălatea-
\vîntul Reghin), junioare II 3 km : 
Elisabeta Pal (Liceul 
COBOR [RE seniori: Z.
(Inst. Pedagogic), juniori I : 
cnlea (Comerțul), juniori II : 
ciu (Comerțul), senioare : 
Covaci (Sănătatea), junioare 
zana Lazâr (Comerțul), junioare II : 
Maria Szasz (Sănătatea-Avîntul Re
ghin) : SL-ALOM URIAȘ seniori : 
Heghedus juniori 
(Săuătatea-Avintul Reghin).
II : L. Cuideșan (Comerțul), 
oare : Cristina Covaci, 
•Suzana Lazăr< junioare II : 
Szasz;
L ’ . ____  _
Buchlea, juniori II : L. Cuideșan, se
nioare : Matilda Szabo (Medicina), 
junioare I: Suzana Lazăr, junioare 
II: Maria Szasz. IOAN PAUȘ —co- 
resp. județean).

emerit 
un bă- 

dar cu- 
ernic. „L-am 
mi mânușile 
un adversar 

Ctt ai cli- 
din ochi, l-a pus jos! Mi-am 

zis că e o intimplare. l-am dat 
al doilea adversar ș: l-a dobori: 
și pe acela!~ Cariera de boxe~ 
a adolescentului de 16 ani era de
terminată ți. după cum se știe, nu 
fără urmări fericite.

Băiatul cu ochi mici de tzezure, 
frumușel sub bogata podoa-bd ca
pilară. a parcurs răbdător trep
tele măiestriei sportice. dar incd 
nu e mulțumit. A feri campion 
național de juniori la categoria 
muscă, apoi, implinindu-se la trup. 
a urcat in ierarhia categoriilor de 
greutate. Nu s-a putut realiza la 
categoria cocoș, ur.r e a intdnit 
de două ori in finala cam donatu
lui țării un adversar de clasă, de 
talia fostului campion european 
Aurel Dumitrescu. Abia in 1971 
s-a încins cu centura de campion

national la 
dificultate, 
gălățeanul 
care i-a netezit calea spre titlu 
eliminînd tn semifinale pe fostul 
campion, reșițeanul Pavel Nedel
cea. Acești doi boxeri rămîn. de 
altfel, cei mai temuți oponenți ai 
săi. „Amăzăroaiei e mai tehnic — 
spune astăzi Gabriel Pometcu — 
dar loviturile lui Nedelcea sînt 
mai năprasnice

La campionatele europene de la 
Madrid a ajuns pină in semifinale, 
avind neșansa de a-l întilni pe 
excepționalul Ryszard Tomczyk. 
Polonezul a reușit să intre în po
sesia titlului continental, invin- 
gindu-și net adversarii, cu ex
cepția lui Pometcu și a sovieticu
lui Sokolov. cere s-au arătat egalii 
Iul Nici la Opole nu i-a fost ușor 
lui Tomczyk să-și valorifice avan
tajul de a fi acasă.

Membru al lotului national, Ga
briel Pometcu nu e lipsit de griji 
pentru anul acesta. Firește că ori
cui îi întreabă ce-și dorește la 
Jocurile Olimpice de la Milnchen, 
ii răspunde sec, precis ca și cro- 
șeele sale de stingă : ,.o medalie!' 
Dar în sinea lui, Pometcu știe că 
mai are un hop important de tre
cu: : campionatele naționale. îm
preună cu antrenorul său Teodor 
Niculescu trasează amănunțit pla
nul tactic al acestei grele cam
panii. in cursul căreia din nou 
Nedelcea, din nou Amăzăroaiei și 
poate 
cap.

Dar 
metcu 
tizele 
in clasa a XJ-a la cursurile se
rale ale liceului „Emil Racoviță" 
din București și de pe acum ti- 
nărul matrițer de ieri vizează in
trarea la I E,FS., pentru a putea 
deveni, 
sțeetul 
tisfacț-d

categoria pană, nu fără 
după o partidă dură cu 
Octavian Amăzăroaiei,

ji alțh ii vor da bătăi de

gindurile lui Gabriel Po- 
nu se mărginesc la perspec- 
sale sportive. El este elev

Sovata);
Hegedus
M. Bu- 
C.h. Su- 
Cristina 

Su-

Z.
1 : Ix Gotfert

juniori 
seni- 

Cristina Covaci, junioare I : 
__ _* ‘ ’ Maria 

. SLALOM SPECIAL seniori : 
Voljth (Medicina), juniori I : M.

COMPETIȚII LA ZI

„CUPA CENTRULUI DE COPII"
Peste 50 de tineri schiori au luat 

parte la „Cupa centrului de copii" 
organizată, la Comandau, de C.J.E.F.S. 
Covasna. Primii clasați : SLALOM 
-SPECIAL juniori l : A. Sepsi, L. 
Benedek (ambii din Odorheiul Se
cuiesc), juniori II : L Kelemen și 
A Bara (Sf. Gheorghe). junioare 
II : Baraba< Szusza (Odorheiul Se
cuiesc) și Ana Szavuly (Sf. Gheor
ghe). La categoria copii s-au evi
dențiat S. Kore (Sf. Gheorghe). St. 
Beție. C. Broscsik si I. Benko (Co
mandau), Reka Komarony (Covas- 
na). Monica Nemeș (Sf. Gheorghe). 
întrecerile s-au bucurat de o bună 
organizare. GH. BRIOTA — coresp.

• In cadrul pregătirilor pentru 
noul campionat, sîmbătâ și dumini
că, voleibaliștii din Bacău au întîlnit 
pe Progresul București în două me
ciuri amicale. In prima partidă, vic
toria a revenit localnicilor cu 3—0, 
iar în cea de-a doua bucureștenilor 
cu 3—1.

nov (Ceahlăul). Intîlnirile s-au 
dat cu următoarele rezultate i 
pid—Ceahlăul 3—2 (—16, 10, 7, - 
10) și 3—2 (—12, 12, 15, —8, 8).

C. NEMȚEANU-COresp.

I. IANCU-coresp.

formațiile femi- 
Ceahlăul din lo-

1’. Neamț, 
divizia A 
și Rapid București au sus-

• Ea 
nine de 
calitate 
ținut două partide de verificare.

Echipele au dovedit o bună pre
gătire fizică, practicînd un joc de 
bun nivel tehnic. S-au remarcat 
Mariana Baga, Constanța Bălășoiu. 
Martha Szekely (Rapid), Tereza Vî- 
rtlzab, Ana Gheorghe și Paula Iva-

sol- 
Ra- 
-15.

• Sala Giulești va găzdui, înce- 
pînd de joi, tradiționalele întreceri 
de volei dotate cu „Cupa 16 Februa
rie". Participă echipele masculine 
din divizia A Steaua, I.E.F.S., Pro
gresul și Rapid. Programul din cele 
trei zile de concurs este următo
rul : joi 10 februarie, ora 15, Rapid
— I.E.F.S ; ora 16,30 : Steaua—Pro
gresul ; vineri 11 februarie, ora 15, 
Rapid—Progresul, ora 16)30 t Steaua
— I.E.F.S., sîmbătă 12 februarie, ora 
16, I.E.F.S. — Progresul; ora 17,30 i 
Rapid — Steaua.

LOTO
CIȘTIGATORH EXCUBSmOR IN POLO
NIA ATRIBVITE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 25 IANUARIE 

1972

Categoria 6 <93 excursii în Polonia) : 1. 
Guiacșî Sandor — Arad: 2. Rațiu Lucia
— Zona Buștenș Arad: 3. Curtieean
Gheorghe — Arad; 4. Ivan Marin — Pi
tești : " ■“
rești; 6. 
poloveni 
C. Lung
— com. ______  ___ ____
Ioan și 10. Ludasz Francisc din Oradea; 
11. Nede’.cu Gheorghe — Salonta Jud. 
Bihor: 12. Marian Amalia; 13. Aprodu 
Dan din Brașov: 14. Ciobarri Vasile — 
Sâeele itid. Brașov; 13. Ghețrghlșor pe
tre — Timiș Triaj jud. Brașoz; 16. Baetti 
Dumitru — Brașoz; 17, Feteo Victor —

5.

mai cu seamă de la „Cupa Consi
liului județean al sindicatelor"

• UN SUCCES FRUMOS s-a în
registrat în organizarea campiona
tului sătesc de fotbal : 46 de echipe 
participante, împărțite în opt_ serii. 
„Ne-am propus — se relevă în in
formarea făcută de C.J.E.F.S. — ca 
împreună cu Consiliul județean al 
U.T.C. să folosim această formă 
competițională pentru tineretul să
tesc. și la atletism, volei, oină și 
handbal".

• „ÎN PREZENT, ÎN JUDEȚUL 
NOSTRU iși desfășoară activitatea 
un număr de 258 de asociații\spor
tive față de 224 cite erau la sfîrși- 
tul anului 1970“, glăsuiește aceeași 
informare. Nu sînt oare prea mul
te asociații sportive ? Noi cunoaș
tem mai puțin realitatea, astfel că 
dăm cuvîntul participanților la ple
nară : „S-a înmulțit numărul clu
burilor și asociațiilor, dar ele nu au 
putere economică și nici capacitate 
organizatorică" (prof. Toma Popescu 
de la Liceul nr. 3) : „Elementele ta
lentate. antrenorii și fondurile sînt 
dispersate in prea multe cluburi și 
asociații sportive" (.’'. 
Universitatea). Fuga după 
mari și „spectaculoase" se mani
festă și la alt capitol. Pornindu-sc 
de la faptul că nu s-a realizat nu
mărul prevăzut dc secții afiliate, 
informarea afirmă liniștitor: ..In vi
itor. numărul secțiilor afiliate va 
spori datorită faptului că se consi- 
sideră secție afiliată ORICE ECHI
PA CARE PARTICIPĂ INTR O 
COMPETIȚIE OFICIAI.A" (subli
nierea noastră). Oare chiar așa să 
fie ?

• „DIN CAUZA INTERESULUI 
MINOR manifestat de antrenorul 
echipei de handbal Agronomia și 
de conducerea clubului, nu sînt 
perspective ca această formație 
să-și realizeze anul acesta obiecti
vul său, adică revenirea în prima 
divizie", ,se spune tot în infor
mare. La discuții, printre cei în
scriși la cuvînt a fost și Tiberiu Da- 
ian, antrenorul echipei de la Agro
nomia. Să-i dăm și noi cuvîntul : 
„Socotesc că am fost pb nedrept 
criticat. Ar fi fost mai bine să se 
arate că din grupele de copii și ju
niori de la C.S.M. nu a venit la 
Agronomia decit un jucător, cres
cut tot de mine, iar de la celelalte 
grupe tot unul singur... Ar mai fi 
trebuit să se arate că din cei 16 
absolvenți-jucâtori de handbal, doar 
unul a rămas la Iași. Și asta fiind
că C.J.E.F.S. nu a făcut nici un 
efort pentru ca măcar cîțiva dintre 
ei să rămînă în orașul nostru. Am 
ajuns să pierd în fața celor pe care 
i-am crescut eu, așa cum s-a întim-

plat la Galați, unde am părăsii 
sala cu lacrimi In ochi. In clipa dt 
față nu am portar (ambii sînt ple
cați), iar biroul secției nu ~ poate 
lua nici o măsură pentru că, prac
tic, nu există. Și tot eu sînt cri
ticat pentru lipsă de interes, tocmai 
azi cînd împlinesc 10 ani de an- 
trenorat". Fără comentarii.

• O POVESTE CU POPICE. A- 
dunarea este atentă la cuvintele 
tov. Valentin Paraschiv, delegat al 
C. S. Nicolina : „Clubul nostru ar fi 
trebuit sd fie prezent cu echipa sa 
feminină de popice în prima divi
zie. Și asta numai dacă sportivele 
noastre făceau un drum pînă la 
Giurgiu, unde s-a disputat califica
rea pentru divizie. Conform regu
lamentului anunțat din timp de fe
derație, era promovată doar prima 
clasată .Deplasarea pină la Giurgiu 
ne-ar fi costat foarte mult și, cum 
nu prea aveam șanse la primul loc, 
nu ne-am prezentat. Federația de 
popice a modificat însă peste noap
te regulamentul și toate echipele 
prezente au fost introduse în di
vizie !“ Cum au fost posibile astfel 
de schimbări, tovarăși de la fede
rație ?

• „PROFESORUL" DIN GIȘ- 
TEȘTI. Referindu-se la lipsa de 
specialiști în școlile din Pașcani și 
din comunele subordonate orașu
lui, tov. Ion Ghelbere, președintele 
C.O.E.F.S. Pașcani, face cunoscută 
plenarei o situație demnă de un foi
leton : în satul Gîștești, aflat îo 
imediata apropiere a Pașcanilor, 
profesor- de educație fizică este un 
absolvent de liceu care în tot tim
pul școlii a avut... scutire tocmai 
la acest obiect! „Felicitări" pentru 
cej care l-au numit 1

• O PROPUNERE APLAUDATA. 
Prof. Oct. Ungureanu, antrenor de 
gimnastică la C.S.M., arată în cu-

' vîntul Său că „marile baze sportive 
din Iași nu sint folosite de copii". 
Ideea o preia tov. Al. Nour, repre
zentantul clubului Universitatea, 
care propune ca „toți proprietarii 
de baze sportive din Iași și din ju
deț să le pună o zi pe săptămînă. 
la dispoziția copiilor" (adică așa 
cum s-a făcut la București în sezo
nul trecut). Propunere aplaudată 
de toți cei prezenți.

• UN MUZEU AL SPORTULUI 
IEȘEAN ? Cităm din cuvîntu^ tov. 
Petru Ignat, președintele comisiei 
județene de propagandă : „Comisia 
noastră se va strădui să tipărească 
o monografie a sportului ieșean și 
să pună bazele unui muzeu al spor
tului din lași, în cadrul complexu
lui muzeistic de la Palatul culturii". 
Orașul Iași, cu un trecut sportiv 
dintre cele mai frumoase, are dreu- 
tul și la monografia prop»să, și la 
muzeul său. O singură întrebare

- avem : pe cînd realizarea ?

ION HERMAN!

veste ani. antrenor in 
ca-e i-a adus at it ea sa-

O statornică și respectată tradiție 
s-a stabilit la I.E.F.S. București. 
Atunci cînd, după absolvirea celor 
patru ani de cursuri, vine momen-Victor BÂNCIULESCU

DE
biA devenit un bun obice

F.R.L. ca, periodic, să analizeze une
le secții de performanță. Astfel, la 
ultima sa ședință, conducerea fecic- 
rației a luat în discuție felul cum 
se muncește în secțiile de lupte de 
la Steagul roșu Brașov și IPROFIL 
Rădăuți. Din concluzii a reieșit că 
brașovenii, datorită unei intense ac
tivități desfășurată de antrenorul e- 
merit Ion Mureșan, obțin rezultate 
foarte bune la libere, ur.de echipa 
este fruntașă și dă loturilor națio
nale tineri talentați. In schimb, ia 
greco-romane, Steagul roșu se află 
printre codașe, formația sa ce-ab:a 
a scăpat de retrogradare în campio
natul trecut. Cei doi antrenori, N. 
Baciu și I. Radu, duc o muncă fără 
perspective, neinsistînd asupra unor 
probleme de fond în activitatea lor, 
cum ar fi, de pildă, selecționarea și 
instruirea unui masiv lot de tineri. 
Biroul F.R.L. a recomandat condu
cerii clubului — și propunerea a 
fost însușită — ca să-l numească 
antrenor coordonator la ambele gru
pe pe I. Mureșan. Totodată, a 
fost ratificată suspendarea pe un an 
a luptătorului M. Tampa, sancționat 
de conducerea secției pentru acte 
de indisciplină.

PRONOSPORT

Floresca Constantin — Bucu- 
Udrea Gheorghe — corn. To- 
jud. Argeș; 7. Oancea Maria — 
jud Argeș: 8. Turcu I. Nicolae
C orbeai jud. Argeș; 9. Zelea 

sădonta jud.

Săcele jud. Brașov; 18. Hsfr; Costlcâ
— Zărnești jud. Brașov; 19. Bărbulescu 
Ilie — Brașov; 20. Olariu Atar.asie — 
Reșița jud Caraș Severi-.: 21. Bușoiisa 
Teodor și'22. Dollia FrancUc din Clu); 
23 Șuță Anica — Techirgh oi: 24. Ata- 
nasiu Constantin — Mangalia: 23. Popes
cu Nicolaie — Sf. Gheorghe jud. Covas- 
na : 26. Szkurtuz EUsabeta — Brețcu jud. 
Covasna: 27. Pali Tlbor Jeno — Tg. Se
cuiesc jud. Covasna; 23. Barbu M. Ion
— Doiceștl jud. Dîmbovița; 29. Petcu 
Constantin — Craiova: M. Alexe Maria
— Galați: 31. Gatton Vasiiica și 32. Axen- 
te Petrică din Galați: 33. Lticuleasa Gri- 
gore — oraș Bujor jud. Galați: 34. Radu 
AureltU — Galați; 35. Telekfalvi Albert
— Odorheiul Secuiesc jud. Harghita: 36. 
Winkler Carol — Brad jud. Hunedoara; 
37. Dobeștean Iile și 38. Dobeștean Ana 
din Calau; 39. Laszlo Antonie — Hune-

DIN AGENDA

LUCRU A BIROULUI FEDERAL
Calificativul acordat secției din 

Rădăuți nu putea fi decit bun, În
trucât a:c: se muncește cu muită se- 
riozitate. în numai cîțiva ani, acest 
nordic oraș moldovean a devenit 
un putere:,' centru în sportul lupte
lor. Rădăuțenii se mîndresc cu un 
camp.on național pe 1971. iar echi
pa din divizia de greco-romane se 
află pe un loc fruntaș. Antrenorul 
Virgil Gberasim, ajutat de instructo
rul Mircea Covătaru, muncește cu 
multă pasiune și rezultatele n-au 
Intîrziat să se arate. Sportul luptelor 
este sprijinit de toate organele loca
le cu atribuții In acest domeniu și 
are create condiții bune de dezvol
tare. Râdăuțenii au solicitat să li se 
încredințeze organizarea unor com
petiții cu caracter republican, ceea 
ce li s-a și promis de către F.R.L. 
în plus, 
IPROFIL va fi trimisă, 
intr-un turneu peste hotare.

în altă ordine de idei, biroul 
F.R.L. a analizat evoluția unor com
ponents ai lotului de greco-romane 
în ultimele întreceri internaționale. 
Majoritatea sportivilor care au luat 
parte la „Turneul Klippan", o com
petiție deosebit de puternică anul 
acesta, au avut o comportare mulțu
mitoare, ținînd seama de stadiul ac-

tual de pregătire. A fost evidențiat 
greul V. Dolipschi, iar evoluția 
„trio-ului" Gh. Berceanu, N. Neguț 
și N. Martinescu s-a bucurat, de a- 
semenea, de aprecieri.

Neconcludent s-au comportat în 
turneul din Suedia Gh. Stoiciu și 
S. Popescu, iar I. Baciu a dat do
vadă de o serie de deficiențe în pre
gătire, nereușind să se claseze pe 
primele locuri la cat. 57 kg. Cel mai 
proaspăt component al lotului, Mar
cel Vlad (cat. 82 kg), a făcut pro
grese evidente și rămîne ca el să 
fie încercat, în continuare, la alte 
confruntări internaționale. De altfel, 
toți sportivii din lot vor fi supuși, 
chiar în viitorul apropiat, unor noi 
teste internaționale.

tul ca sportivii care au apărat cu
lorile Institutului și au devenit pro
fesori de educație fizică — în ca
drul altor instituții, are loc o mică 
— dar plină de emoții și semnifi
cații — sărbătorire.

Zilele trecute am asistat la o ase
menea festivitate. Venise momentul 
despărțirii de multiplul campion, 
reputatul judoka Ion Herman. Pro
fesorii și colegii săi de echipă l-au 
felicitat pe fostul lor elev și tova
răș de studii, i-au evidențiat cali
tățile de sportiv și de om și i-au 
urat noi succese în viața sportivă, 
sub culorile noului său club, Poli
tehnica București, Cei prezenți, și 
în primul rînd excelentul sportiv 
care este Ion Herman, și-au expri
mat dorința ca și în viitor colabora
rea lor să fie tot atît de fructuoasă, 
în ciuda faptului că, poate, de mul
te ori, în sălile de sport, vechii co
legi vor fi adversari. Lui Ion Her
man (în stînga fotografiei) i-a fost 
oferit — In semn de prețuire — 
un frumos fanion al I.E.F.S., pe 
care î-1 înmînează prof. dr. Mihai 
Epuran, prorector al institutului.

Fotol S. BAKCSY
ca o recompensă, echipa 

în curînd,

doara: 40. Duma Nicolaie — Simeria jud. 
Hunedoara; 41. Toth Mana — Orăștie 
jud. Hunedoara; 42. Negroiu Maria — 
Geoagiu Băi jud. Huftedoara; 43. Miciți 
Vasile — Țăndfirel jud. Ialomița; 44. 
Tomșa Spiridon; 43. Fecioru Costache și 
46. Năstase Aurel toți din Iași; 47. Tă- 
nase Ion — Oltenița: 48, Palfj Arpad — 
Tg. Mureș; 49. Duma Gheorghe — com. 
Săulia de'Cîmpie jud. Mureș; 50. Farcaș 
Maria — com. -- -- - 
(continuare in
CIȘTIGURTLE 
SPORT NB. 6

Lăslău Mare jud. Mureș 
numărul de joi).

CONCURSULUI PRONO- 
DIN 6 FEBRUARIE 1972

1 : (13 rezultate) 302,10
lei.a IT-a : <12 rezultate)

CATEGORIA 
variante a 271

CATEGORIA _ _______
2.522,05 variante a 76 Iei.

Tntrucit eîștigul de categoria a TlI-a 
(11 rezultate) a fost sub plafonul minim 
de 20 lei, conform regulamentului fondul 
a fost atribuit celorlalte două categorii.

INTRtPRINDfRIA
DE PIESE RADIO SI SEMICOmtIOHI

BANEASA
Stada Erou lancu Nicolae nr. 32 Sectorul II București 

Mijloace de transport :

Mașinile 48, 67, 203 și cursele întreprinderii

Angajează de urgență:
MECANIC

ELECTRONIST

pentru postul Șef Serv. Mecanic

— pentru postul Șef Serv. Org.

SAU ECONOMIST pentru postul Șef Serv.

INGINER
Sef
INGINER
Producției
INGINER
Adj. Aprovizionare
JURIȘTI — pentru disciplina contractuală

Informafii suplimentare : la sediul întreprinderii

ur.de


După turneul întreprins de Steaua în America de Sud

VALENTIN STĂNESCU ■. ECHIPA NOASTRĂ 
A AVUT MULTE DE ÎNVĂȚAT

Steaua a revenit în țară — așa 
cum am mai anunțat — duminică 
seara. Intempestiv și în același timp 
aproape... firesc, încheind un turneu, 
de fapt neterminat, șl o etapă de 
pregătire în cadrul căreia partidele 
susținute pe continentul sud-ameri- 
can au oferit — echipei în ansam
blu și antrenorilor ei — posibilita
tea unor confruntări utile și reve
latorii în ceea ce privește adevă
rata față a fotbalului modem.

Rezultatele turneului se cunosc. 
Problema unui eventual bilanț gene
ral ni se pare, de asemenea, și ea 
în afara oricăror... complicații de 
calcul, iar unele date referitoare la 
evoluția formației militare cu pri
lejul celor șase partide disputate în 
Peru și Brazilia au putut parveni, 
la timpul potrivit, cititorilor noștri, 
în ciuda faptului că nu am benefi
ciat de condițiile unei informări 
normale, care să fi fost asigurate de 
un trimis la fața locului.

Dincolo, însă, de toate aceste ele- 
merîte, reconstituirea integrală a ca
drului real de desfășurare a turneu
lui ni se pare, acum, la înapoierea 
echipei Steaua, lucrul cel mai im
portant. De aceea am considerat 
oportună, în contextul acesta gene
ral de elucidare a problemei în cau
ză, o discuțe (preliminară, să zicem) 
cu antrenorul militarilor bucureș- 
teni, Valentin Stănescu, căruia 
ne-am adresat, pentru început, cu o 
întrebare destinată să dezlege o pri
mă enigmă: „care au fost cauzele 
reîntoarcerii dv. în țară mai devre
me decît data prevăzută inițial ?

— în primul rîrid, organizarea, 
nescontată în această perioadă în 
Brazilia, a unei cupe ce angajează 
oficial toate echipele, motiv pentru 
care nu numai turneul nostru a fost 
întrerupt, ci și toate celelalte tur
nee in curs de desfășurare. în al 
doilea rind, începerea Carnavalului, 
tradiționala „fiesta", care polarizea
ză in prezent interesul întregii 
populații din țara lui Pele. Indife
rent, însă, de cauzele care au deter- 
ri’nat reducerea duratei absenței 
noastre din țară, consider acest lu
cru drept o împrejurare favorabi
lă unei mai bune realizări a planu
lui de pregătire, prin cîștigul de o 

săptămînă care sfe adaugă acum tim
pului de lucru destinat omogenizării 
echipei în cadrul specific competiții
lor noastre interne.

— Cum apreciați valoarea adver
sarilor întîlniți și condițiile de or
ganizare și desfășurare ale turneu
lui ?

— Să încep cu răspunsul la cea 
de-a doua parte a întrebării, folo
sind pentru aceasta calificativul de 
excelent. Și cînd spun excelent, mă 
refer atît la condițiile de cazare, 
masă și transport, cit și la calitatea 
terenurilor pe care am jucat, ca și 
la competența și obiectivitatea arbi
trajelor asigurate. în ceea ce priveș
te valoarea adversarilor intilniți, 
este suficient să spui „brazilieni" 
și nimic mai mult. în mod practic, 
în această țară a fotbalului, nu 
există echipe mari și mici, jucători 
buni și jucători mediocri. Orii,ide 
te duci, dai numai peste formații și 
fotbaliști de clasă. La prima vedere, 
afirmația ar părea exagerată... Ade
vărul este, insă, că in prezent brazi
lienii sînt pur și simplu de nerecu- 
noscut față de ce in mod obișnuit 
cunoșteam noi despre ei. Și asta 
pentru că au adăugat rafinamentu
lui tehnic, de inegalat incă pe plan 
mondial, o mare viteză de execuție, 
forță de joc, angajamentul fizic ca
racteristic europenilor și modul de 
acțiune organizat și colectiv. Toți 
cei care au avut prilejul să între
prindă în această iarnă turnee în 
Brazilia, inclusiv naționala Ungariei, 
s-au convins, cred, pe deplin de a- 
cest lucru.

— Abstracție făcînd de rezultatele 
obținute pe teren, rezultate cunos
cute, de altfel, tuturor și întrucîtva 
trecute și pe seama pregătirilor, ce 
ne puteți spune despre comportarea 
echipei dv. ?

— Obligați de program — și după 
o pregătire relativ sumară în țară 
— să intrăm direct intr-un regim de 
jocuri tari și cu adversari în mare 
formă, jucătorii noștri au acuzat In 
prima parte a turneului un șoc pu
ternic, al cărui efect culminant s-a 
resimțit în meciul cu Palmeiras, 
pierdut la un scor care ilustrează 
mai curind proporțiile accidentului, 
decît acelea ale diferenței de valoa

re. în cea de-a doua parte a tur
neului, echipa și-a regăsit parțial 
echilibrul tactic și moral, a evoluat 
la un nivel constant bun și a reușit 
să pună in practică, citeva dintre 
elementele de bază ale ideii noastre 
de joc. Dintre jucătorii folosiți, Vigu, 
Tătara, Ștefănescu, Hălmăgeanu, 
Pantea, Sătmăreanu și Cristache s-au 
dovedit cei mai bine cotați pe par
cursul întregii perioade de pregătire 
din Brazilia. Mai puțin convingă
toare. in schimb, comportarea lui 
Naom și Marcu, ca și jocul apărării 
in zona sa centrală. Decepționantă, 
alarmantă chiar, poate fi apreciată 
ineficacitatea atacului.

— Care este cîștigul cel mai mare 
pe care considerați că l-ați realizat 
în turneul sud-american ?

— Am văzut fotbalul adevărat. 
Este, după părerea mea, cel 
mai mare ciștig. Și de acest lucru 
s-au convins, cred, și jucătorii noștri, 
in general foarte tineri. De aceea, 
am credința fermă că fiecare, la 
rindul său. se va strădui să valori
fice experiența dobindită cu acest 
prilej și să-și onoreze in viitor o- 
bligațiile fotbalistice, așa după cum 
o dorim cu toții și cum publicul o 
așteaptă de la noi.

Mihai IONESCU

U.T.A. EVOLUEAZĂ SÎMBĂTĂ 
ÎN CAPITALĂ, ÎN COMPANIA 

ECHIPEI PROGRESUL
înaintea turneului său în Algeria, li-, 

dera campionatului, formația arădea
nă U.T.A.. va juca simbătă In Bucu
rești in compania formației de Divi
zia B. Progresul. Meciul este programat 
pe stadionul din str. dr. Staicovid, cu 
începere de la ora 15.30.

Partida constituie o ultimă verificare 
pentru U.T.A. înaintea evoluției sale 
in Algeria, unde va participa la un 
turneu alături de prima reprezentativă 
a țării formația algeriană Sonatrach 
și echipa sovietică Ararat Erevan.

Meciul de simbătă constituie o utilă 
trecere în revistă a pregătirilor de pină 
acum șl pentru Progresul, care va ple
ca la Vama, invitată de Spartak S.J.K. 
Vama, unde va lua parte la un tur
neu alături de alte patru formații din 
Bulgaria, Ungaria șl Polonia.

PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 
DIN ACEST AN

AL RAPIDULUI
Duminică 13 februarie, pe stadionul 

Ciulești, cu începere de la ora 11, Ra
pid va susține primul său joc inter
național din acest an. Partenera echi
pei bucureștene va fi Etar Trnovo, for
mație care activează in prima divizie 
a campionatului de fotbal al Bulgariei.

Azi, în Parcul sportiv Dinamo
DINAMO BUCUREȘTI — 

DINAMO OBOR

Echipa Dinamo București va evo
lua astăzi pentru primă oară în 
acest an în fața publicului din Ca
pitală. Pe terenul III din Parcul 
sportiv din Șos. Ștefan cel Mare, 
divizionarii A vor juca în compa
nia formației Dinamo Obor, cu 
începere de la ora 45.30.

NUMAI CINCI ARBITRI SÎNT LA Tg. MUREȘ?

CU VASILE ZAVODA, LA GURA SOBEI...
O zi fără fotbal, o zi fără soare...

Cu Vasile Zavoda trecerea anilor 
—care, oricum, s-au adunat și în

sumează aproape 43 — nu a fost 
prea rea. Am rămas cu convinge
rea, urmărindu-1 nu o dată, în ami
calele partide antrenori-ziariști, că, 
dacă mîine ar îmbrăca din nou tri
coul vreunei echipe, ar putea juca 
de la egal la egal cu mulți dintre 
tinerii din soccerul nostru. Și încă 
de altceva ne-am mai convins : 
declarația sa, făcută cu citeva ierni 
în urmă urțui confrate, „nu aș pu
tea trăi fără fotbal" exprimă mai 
mult decît un adevăr. Bucuria sin
ceră, aproape naivă de a juca, — 
iată și punctul de unde a plecat 
discuția noastră :

— Pentru mine,fotbalul înseamnă 
dreptul de a visa. Pentru el am fă
cut sacrificii imense, dacă pasiunea 
acceptă și această noțiune. Am sim
țit chiar (incă de copil) biciul iro
niei cite unui spectator. Aveam 16 
ani și jucam in „B“. Mergeam la 
stadion desculț și în pantaloni 
scurți. Eram stopat cu aspiime la 
poartă, împreună cu ..trupa" mea 
de puști. Intram numai la... reco
mandarea antrenorului. Eu, titularul 
și „suporterii" mei. Plecam de la 
teren ultimii și nu ne opream de
cît pe maidan, unde „ardeam" o 
miuță pină ne biruia întunericul. A 
doua zi dimineață, la 4 și jumătate, 
eram in picioare, gata de muncă...

— Fiul de miner, fotbalistul de 
ieri este acum „șlefuitor de talente" 
la Steaua sau la lotul reprezenta
tiv de juniori. Ce v-a determinat că 
respingeți ofertele unor formații di
vizionare și să acceptați „labora
torul" ?

O statistică recentă arată că un 
arbitru aleargă în decursul unui 
meci mai mult decît un jucător de 
fotbal. Concluzia ce se desprinde 
este firească : la fel ca fotbaliștii, 
arbitrii trebuie să se pregătească 
și ei £ît mai bine din punct de 
vedere fizic (lăsăm la o parte ches
tiunile teoretice) pentru a face față 
meciurilor Ce se apropie.

Dar iată că miercurea trecută, la 
Tg. Mureș, deși era programat un 
antrenament al arbitrilor la stadio
nul orașului, nu au fost prezenți, 
așa cum se vede din fotografie, de
cît cinci cavaleri ai fluierului : 
Ioan Rus, Ioan Soos, Paul Korch, 
Zoltan Szecsey și Sooș-jr.

— Cel ce se ocupă de pitici sau 
juniori știe că nu-l așteaptă nici 
satisfacțiile, nici publicitatea. Cel 
ce se închide in laborator, cum 
spuneți dv., trebuie să fie convins 
că știe măcar abecedarul și că-l 
poate transmite și altora, literă cu 

literă. Munca noastră este — per- 
miteți-mi să las la o parte falsa 
modestie — una de compoziție. Noi 
frămîntăm aluatul, îl turnăm in 
forme. Răspunderea e enormă. Cred 
că numai adevăratul îndrăgostit de 
fotbal acceptă anonimatul. Eu am 
fost conștient de ceea ce mă aș
teaptă, mi-a plăcut și-mi place să 
risc, căci anonimatul in fotbal e 
un risc... Sint puțini aceia care re-

Interesîndu-nc la Colegiul central 
al arbitrilor, am aflat însă că în 
orașul de pe Mureș sînt nu mai pu
țin de 10 arbitri divizionari (la an
trenamentul de miercuri au fost 
prezenți numai patru) și peste 40 
de arbitri în celelalte categorii.

E clar, nu ?
Și ar mai fi o chestiune care tre

buie rezolvata (pe lingă aceea a 
asigurării prezenței tuturor „cava
lerilor" la pregătiri): necesitatea 
unui profesor de educație fizică. 
Numai acesta ar putea asigura o 
pregătire fizică fără reproș.

Foto : S. BAK.CSY 

zistă pină la capăt unei vieți apri
ge, dar ei sint oameni deosebiți.

— Un nume, două...
— Nu vreau să fiu nedrept, dar 

așa, în fugă, cîțiva: Kluge, Stări- 
culescu, Costea, Catană, Gorgorin, 
Fabian... Și incă unul, un coleg, 
și un prieten, Titi Ardeleanu, un 
meșter priceput, alături de care 
sper să mai „scoatem" citeva „națio
nale" bune de juniori. Deviza la 
noi: talent, modestie și muncă, 
multă muncă. Din partea jucători
lor și antrenorilor.

— Necazuri'?
— Necazurile încep chiar in cli

pa în care copilul vine la uw an
trenament și spune : „Vreau să mă 
fac fotbalist"... Pentru că mulți bă
ieți știu fotbal, dar nu știu.. să 
.alerge'!! Iar eu, pentru că sînt 
elevi, nu pot lucra cu ei mai mult 
de 6—8 ore pe săptămînă. Deci fa
milia, școala sint primele trepte... 
Profesorul de educație fizică tre
buie să pună și el umărul în for
marea viitorilor sportivi. Și să fie 
și el răspunzător...

— Ce crede fostul apărător al 
fostei C.C.A. și al naționalei des
pre succesorii săi ? Să fi ' devenit 
fundașul de margine un „călcîi al 
lui Achile" ?

— Eu unul pun regresul — mo
mentan, desigur — de la un Burger, 
Albu, Sfera sau Farmati, Rodeanu, 
Macri și mai apoi Pahonțu, Neacșu. 
pină la actualii purtători ai tricou- 
rilor cu numerele 2 și 4 pe seama 
unei neînțelegeri a acestui rol: s-a 
uitat ce înseamnq, să fii fundaș. 
Fotbaliștii noștri au tehnică de joc, 
DAR NU AU TEHNICA SPECIFI
CA, — nu au viteză de reacție (5— 
10 m), nu știu să iasă in int'impina- 
rea balonului și a adversarului (de 
unde, oare, acea frică deseori con
statată ?) — nu au un -plasament 
corect. Mulți comit o mare greșea
lă : merg înainte cu orice preț. în 
toate condițiile, chiar dacă fizicul 
nu le-o permite — pentru că un 
meci durează, totuși, 90 de minute. 
Ne vom debarasa de acest complex 
(și de altele) cînd vom învăța să 
gindim mai mult în teren. Dar și 
în cabine și dincolo de fele...

Pentru Vasile Zavoda o zi fără 
fotbal e o zi fără soare. Chiar și a- 
tunci , cînd afară „e un ger amar, 
cumplit", fotbalul poate trăi. Poa
te însemna o carte sau o discuție 
lungă, lungă, la gura sobei, cum 
a fost aceasta...

Geo H A E l CUI
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Azi a apărut numărul 298 
al revistei

• Un ampiu interviu asupra 
unor probleme aciuaie ole fot
balului nostru, cu scriitorul 
CONSTANTIN CHIBIȚĂ.

• O corespondență din 
BUDAPESTA, după întrerupe
rea turneului naționalei Unga
riei în America de Sud.

• Comentarii in legătură cu 
COMPORTAREA JUCĂTORI
LOR ECHIPcI NAȚIONALE în . 
meciul de la Pitești.

• O corespondență telefo
nică, după sosirea lotului și 
PRIMELE ANTRENAMENTE LA 
ISTANBUL.

e Analiza comportării e- • 
chipelor UNIVERSITATEA Cra
iova, FARUL Constanța și PO
LITEHNICA loși în turul cam
pionatului.

• Reportaje de actualitate 
la RAPID, DINAMO, UNIVER
SITATEA Cluj, C.F.R. Cluj și 
STEAGUL ROȘU Brașov.

• Problemele campionatului 
național de juniori și ale cen
trelor de copii, in dezbaterea 
consfătuirilor de la București, 
Galați, Timișoara.

e1" Numeroase reportaje, 
știri, comentarii externe ® Con
tinuarea rubricii „Panoramic", 
cuprinzind meciurile interna
ționale din întreaga lume în 
anul trecut

RECORD DE... RECORDURI PE PISTA DE LA
I

— Viteziștii români sint capabili de rezultate
Săptămîna trecută s-a încheiat 

importanta competiție de patinaj 
viteză, „Concursul Prietenia", ajun
să la a patra ediție și desfășurată 
pe pista naturală din cunoscuta sta
țiune sportivă de iarnă Zakopane, 
în organizarea ireproșabilă a foru
lui de resort din Polonia.

Bilanțul este pozitiv, deoarece 
de-a lungul celor patru zile de dis
pute s-au corectat 17 recorduri na
ționale ale țărilor participante și 
s-au stabilit 105 recorduri perso
nale. Protagoniștii întrecerilor au 
fost alergătorii din R.D. Germană, 
Uniunea Sovietică și sportivii țării 
gazdă. Bine clădiți fizic și posesori 
ei unui bogat arsenal tehnic, vite
ziștii din țările menționate au fost 
cronometrați cu timpi remarcabili 
în arena internațională, anunțin- 
du-se ca performeri ai concursu
rilor de iarnă.

Deși nu -au participat la lupta 
pentru cucerirea medaliilor puse 
în joc, tinerii reprezentanți ai țării 
noastre au reușit să contribuie la 
realizarea recordului de... recorduri 
naționale și personale, doborîte în 
ediția din acest an a „Concursului 
Prietenia'*. Iată tabloul cu perfor
manțele înregistrate de cele trei 
fete și tot atîția băieți din Româ
nia :

Sanda Frum — 4 recorduri repu
blicane și 4 recorduri personale ; 
Roxana Saladc — 2 și 6 ; Eniko Gi- 
liga — 2 personale ; Zoltan Șandor 
— 1 și 4 ; Victor Ciolacu — 1 și 4 ; 
Ladislau Fokt — 2 personale.

In total, au fost obținute 8 re
corduri republicane la juniori mici 
și mari și 22 personale.

Cititorii care au urmărit cronicile 
concursului de la Zakopane au ob
servat, desigur, diferența de valoare 
dintre laureații diferitelor probe și

TURNEUL DE
Săptămîna tfeeută, mai precis 

joi, vineri și sîmbătă, Sala sportu
rilor din Constanța a găzduit un 
interesant turnau de minifotbal, la 
care au luat parte opt formații al
cătuite din jucători ai divizionarelor 
A. Farul și Petrolul. precum și ai 
Portului Constanța, din divizia se
cundă. Acest turneu a constituit o 
premieră în materie, pentru țara 
noastră, prin participare și durata 
competiției. Desigur, se știe că și 
în Capitală au avut loc asemenea 
partide, dar ele purtau mai mult 
amprenta unui divertisment și nu 
a unei întreceri de durată.

Acum, în plină perioadă de pre
gătire în vederea viitorului sezon 
ccmpetițional, cînd publicul duce 
dorul jocurilor, turneul de pe ma
lul mării a suscitat un interes deo
sebit, poate chiar neașteptat De 
la o zi la alta, numărul spectato
rilor a fost din ce în ce mai mare, 
pentru ca sîmbătă după-amiază, la 
meciurile finale, sala să fie ocu
pată pînâ la ultimul loc. Din acest 
punct de vedere, acțiunea clubului 
constănțean a avut un incontestabil 
succes.

Se pune întrebarea, pe bună drep
tate, tiacă aceste jocuri au folosit e- 
chipelor participante, mai ales dacă 
ținem seama de data la eare s-au 
jucat ? Din acest punct de vedere! 
cei mai în măsură să aprecieze 
sint antrenorii echipelor. La sfirșitul 
competiției, Ilie Oană și Robert 
Cosmoc s-au arătat pe deplin satis- 
făcuți. remarcfnd că obiectivele 
urmărite au fost îndeplinite.

O amintire de la Zakopane. Autorii celor 8 recorduri republicane foto- 
grafiați pe pista stadionului de iarnă (de la stingă la dreapta): Zoltan 

Șandor, Sanda Frum, Roxana Salade și Victor Ciolacu
viteziștii noștri, care, de regulă, au 
ocupat poziții îh partea inferioară 
a clasamentelor. Pentru a vă for
ma o imagine mai clară asupra 
evoluției tinerilor patinatori ro
mâni, am alcătuit un grafic, în cară 
cifrele ilustrează diferența de punc
te care desparte învingătorii de pri
ma .alergătoare sau alergător ro
mân sosit în clasamentul fiecărei 
probe.

LA CONSTANȚA, 0 REUȘITA
Ilie Oană, ne declara : „Știam, 

de pildă, că în R.FiG., pe timpul 
iernii, jucătorii iau parte în mod 
frecvent la asemenea meciuri și că 
utilitatea lor a fost probată în re
petate rînduri. Petrolul și Farul 
se aflau după o etapă de pregătire 
fizică generală și specifică și am 
găsit de cuviință să participăm și 
la acest turneu, pentru că,asemenea 
meciuri solicită o circulație rapidă 
a balonului, o gindire de moment, 
o mișcare permanentă, angajamen
tul și presingul pe tot terenul, ce- 
rind jucătorilor eforturi deosebite. 
Și așa s-a intimplat la Constanța. 
Privind astfel lucrurile, rezultatele 
sint satisfăcătoare pentru etapa in 
care ne aflăm".

Da, la acest capitol, al solicită
rilor fizice, meciurile n-au con
stituit un prilej de... joacă, ci au 
fost tratate cu toată seriozitatea. 
In trei zile, fiecare echipă a sus
ținut patru meciuri a cite 40 de 
minute, pentru ca, apoi, duminică 
dimineața, Farul și Petrolul să evo
lueze la un nivel apreciabil în me
ciul de pe stadionul „1 Mai".

Iată, de altfel, ce ne-a spus și 
Robert Cosmoc : „Solicitarea a fost 
dintre cele mai severe, uneori pul
sul jucătorilor ajungind la 180 de 
bătăi pe minut. Am văzut elevi 
de-ai mei puși in condiții de joc 
deosebite, fotbaliști masivi ca Oprea 
și Caraman, obligați să se descurce 
pe spații mici, ceea ce le va ajuta 
să dobindească o mai mare viteză 
de reacție, reclamată și în meciu
rile oficiale, acolo. în preajma ca

cea de a IV-a ediție

ZAKOPANE
superioare —

FEMININ ! 500 m — 5 p, 1000 m
— 5,50 p, 1500 m — 7 p, 3000 m
— 9 p ; MASCULIN I 500 m — 3 p, 
1500 m — 5 p, 3000 m — 6 p, 5000 
m — 8,3 p.

După cum se poate vedea, aproa
pe la toate probele, sportivii ro
mâni au de recuperat multe se
cunde pentru a se număra printre 
favoriții reuniunilor internaționale. 
Cum se explică această discrepan- 

reurilor, unde e din ce in ce mai 
multă aglomerație. Asemenea tur
nee trebuie extinse, cu participarea 
a trei-patru divizionare A, cu jocuri 
din două in două zile, intercalai^ 
cu pregătirile specifice fiecărui Iot".

Turneul de la Constanța, test al 
pregătirii fizice la ora actuală, a 
evidențiat superioritatea jucători
lor tehnici, cei cu o bună înderni- 
r.are. Nu întîmplător in fruntea 
golgeterilor s-a aflat Grozea, cu 
15 goluri marcate, urmat de un 
jucător recunoscut pentru vivaci
tatea sa, Tănase (13 goluri). A’i 
mai plăcut, spectatorilor, Mareș, 
Turcu, Mihu (de la Farul), Juhasz, 
Moraru. Doru Nicolae, Cozarec (Pe
trolul) și Manea, de la Portul. Au 
plăcut citeva meciuri spectaculoase, 
mai puțin finala dintre Farul II 
și Farul III, joc care, din păcate, 
a purtat amprenta unei dirzenii 
exagerate.

Trăgînd o linie și adunînd, se poate 
spune că turneul a constituit o 
reușită, ceea ce a determinat con
ducerea Clubului Petrolul să-și ma
nifeste intenția de a organiza în 
viitor și la Ploiești asemenea în
treceri.

Constantin ALEXE

ULTIMELE REZULTATE 
TEHNICE :

Pentru loc. 7—8: Petrolul III 
— Portul II 6—2; loc. 5—6 : Pe
trolul I — Petrolul II 10—5; 
loc. 3—1: Farul I — Portul 1 
10—2; loc. 1—2: Farul II — 
Farul III 4—1.

a „Concursului Prietenia**

ță valorică ? Fruntașii confruntă
rilor de la Zakopane beneficiază, în 
procesul de instruire, de patinoare 
artificiale sau naturale pe o peri
oadă de cel puțin 6 luni pe sezon. 
De asemenea, ei au la dispoziție 
materiale de concurs după ultimele 
cerințe și sînt antrenați de cadre 
tehnice cu''o pregătire corespunză
toare. Ca o consecință firească, în 
R. D. Germană, Uniunea Sovietică, 
Polonia și alte țări există o masă 
largă de practicanți ai acestui sport 
dintre care specialiștii federațiilor 
respective pot selecționa pe cei mai 
dotați patinatori. In schimb, tinerii 
noștri viteziști, al căror număr nu 
depășește ordinul zecilor, continuă 
să fie la discreția vremii, singura 
pistă practicabilă în ultimii ani 
fiind aceea amenajată pe lacul 
Ciucaș din Tușnad. Apoi, calen
darul intern nu asigură o activi
tate competițională ritmică junio
rilor șf copiilor, pentru a-i obiș
nui cu atmosfera de concurs. Dar, 
ceea ce ni se pare mai grav este 
faptul că elementele de perspec
tivă nu sînt supuse unei atente în
drumări, din cauza lipsei acute 
de tehnicieni capabili să crească 
viitori performeri în condițiile unor 
ierni scurte și capricioase.

Amintind aceste deficiențe, de 
natură să-i țină în anonimat pe pa
tinatorii noștri, evoluția tinerilor 
viteziști la recenta întilnire a spe
ranțelor olimpice de la Zakopane 
poate fi considerată mulțumitoare, 
Patinajul viteză, încă ignorat, a do
vedit prin autorii celor opt recor
duri naționale stabilite la Zakopane, 
precum și prin celelalte talente evi
dențiate Cu prilejul ultimelor cam
pionate republicane, că merită mai 
multă atenție din partea factorilor 
care răspund de destinele acestui 
frumos sport olimpic.

Traian IOANITESCU

Corespondenții speciala pentru ziarul „SPORTUL"

N-AVEM MOTIVE SĂ FIM PREA VESELI!
Optimismul manifestat de sir Alf 

Ramsey la aflarea deciziei sorților 
care desemnau ca adversar al An
gliei echipa R. F. a Germaniei, în 
sferturile de finală ale „Campio
natului Europei", a fost apreciat 
din partea multora drept exagerat. 
Doar Hurst, omul care prin cele

Osgood, Lee, 
Hurst, Astle (de 
la stingă la 
dreapta), primul 
și ultimul foarte 
nesiguri în lotul 
lui Ramsey pen
tru partidele cu 
selecționata vest- 
germană. Ceilalți 
doi însă rămin 
„piese majore" 
ale planului lui 
sir Alf...

trei goluri marcate la C.M. 1966, 
cu care învinsese redutabila for
mație a lui Schon, mai poate păs
tra o urmă de optimism.

Dar, nu se poate vita desigur 
faptul că echipa vest-germană a

„FOTBALUL ROMÂNESC
A REAPĂRUT STRĂLUCITOR..."

tn comentariu al revistei
Pentru a 13-a oară, revista so

vietică „Fotbal-Hochei" publică 
clasamentul echipelor europene, do
cument care poate servi ca bază 
de apreciere în ceea ce privește va
lorile fotbalului de pe continentul 
nostru. Clasificarea a fost făcută 
după o analiză amănunțită în ale 
cărei calcule nu au intrat numai 
rezultatele, ci și critica partidelor 
respective, evoluția și media de 
progres remarcată în jocul acestor 
naționale.

Tabelul clasificării revistei sovie
tice se prezintă astfel l 1—2 — An
glia și U.R.S.S., 3 — Republica 
Federală a Germaniei, 4 — Unga
ria, 5—6 — Belgia și ROMANIA, 
7—8 — Italia și Iugoslavia, 9—10—• 
R. D. Germană și Cehoslovacia, 
11 — Bulgaria, 12 — Spania, 13—14 
Austria și Franța, 15 — Olanda, 
16 — Suedia, urmează în ordine i 
Portugalia, Elveția, Polonia, Irlanda 
de nord, Danemarca, Scoția, Țara 
Galilor. Albania, Grecia, Turcia, 
Norvegia, Finlanda. Luxemburg, 
Malta, Irlanda și Cipru.

Cu privire la locul ocupat de țara 
noastră, săptămînalul sovietic scrie: 
„Belgienii și românii împart locul 
al cincilea, pentru eforturile lor 
din ultima vreme, care sînt demne 
de toată cinstea. Apariția români
lor pe această treaptă nu e deloc 

eliminat Anglia la CiM. din Mexic, 
și nici să faci abstracție de slabele 
rezultate înregistrate în 1971 de fot
balul britanic. Chiar și observatori 
mai puțin calificați și-au putut da 
seama de lipsa de elan a naționalei 
engleze, de siaba ei combativitate 
și absența unor jucători cu adevă-

rat de clasă. In aferă de neobositul 
Boby Moore, de marele Gordon 
Banks și — poate — de Martin Chi
vers, cu greu am găsit jucători .în 
mare formă în această echipă.

La ultimele sale trei apariții, na-

„rotftai-iiocncr‘ din t.R.s.s.
atît de surprinzătoare cum ar vrea 
să o socotească unii comentatori. 
Fotbalul românesc a reapărut stră
lucitor încă din anii 1965—66. Ace
lași Ioc 5 l-au obținut tricolorii ro
mâni și în clasificarea anului 1969, 
ca urmare a bunei lor comportări 
în turneul de calificare pentru C.M. 
din Mexic. Acum ocupă din nou 
acest loc de onoare. România a de
venit în ultima vreme o formație 
de temut, în toate marile compe
tiții ale fotbalului".

ȘTIRI • REZULTATE
• Rezultate înregistrate în cadrul 

turneului pentru juniori de la Via- 
reggio i Crystal Palace Londra — 
Lazio Roma 1—0 (1—0); A.C. Torino 
— Partizan Belgrad 3—1 (2—0); In- 
ternazionale Milano — Ujpesti Dozsa 
Budapesta 1—0 (1—0); Boca Juniors 
Buenos Aires — Atalanta Bergamo 
4—3 (în urma executării loviturilor 
de la 11 m.).

♦

• La Cordoba (Argentina), cu 
prilejul unui meci de fotbal, un ar
bitru de tușă a fost omorît de ju
cătorii echipei „Club Deportivo". In 
timpul partidei, jucătorii acestei e- 
chipe au încercat să-l mojeșțșge 

ționala engleză a prestat un joc 
dezolant în „Campionatul Euro
pei", jucînd și cîștigînd fără con
vingere (3—2) cu Elveția, echipa 
Angliei putea chiar pierde dacă 
nu ar fi fost minunatul Chivers, 
care să domine singur tot jocul. 
Pe Wembley, elvețienii s-au com

portat magnific, au reușit prin ex- 
celenții Kuhn și Odermatt să ega
leze și au atacat irezistibil tot 
timpul. La Atena, englezii au învins 
din nou, dar toată lumea a fost 
de acord că cel mai bun de pe te
ren a fost grecul Domazos, supe
rior în jocul la centrul terenului 
celor mai buni jucători englezi spe
cialiști ai rolului, Colin Bell, Alan 
Ball și Martin Peters.

Alan Ball poate redeveni același 
jucător eficace, Peters este capabil 
de lucruri mari, dar o face destul 
de sporadic, Colin Beli este un 
mare talent care a impresionat cel 
mai mult în turneul mexican, joacă 
destul de bine și îrr campionat, dan 
aparițiile sale în națională sînt ce
nușii în ultima vreme. In fine, 
Francis Lee se află acum în mare 
formă. Dacă toți cei amintiți mai 
sus se vor afla în meciul cu selec
ționata condusă de Scliiin în forma 
lor maximă, rezultatul poate fi fa
vorabil insularilor. Dar, firește, a- 
ceastă dorință s1ă sub semnul in
certitudinii.

Brian GLANVILLE
londra, februarie.

pe arbitrul de centru care le elimi
nase un jucător. Arbitrul de tușă 
vrînd să ,ia apărarea colegului său, 
a fost bătut de fotbaliști pină ce a 
decedat. Poliția a arestat întreaga 
echipă „Club Deportivo",

• In următoarea etapă a „Cupei 
Angliei", formația Tottenham Hot
spur, va întîlni formația Everton. 
Meciul va avea loc la 26 februarie.

• Echipa poloneză Stahl, aflată în 
turneu în Bulgaria, a jucat la Varna 
cu formația locală J.S.K. Spartak. 
Fotbaliștii bulgari au terminat în« 
vjBgăiQri cu șcQrul de lx.0 Oh
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CLASAMENT
PE MEDALII

1.
2.
3.
4.
5.

7—8.

U.R.S.S. 
R.D.G. 
Elveția 
Olanda
R. F.G.

6. Austria 
Japonia 
Suedia 
Norvegia 
Finlanda 
Canada
S. U.A.

9.
10.
11.
12.

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

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

CLASAMENT 
PE PUNCTE

1
4 
1
0
0
2
1
1
4
1
0
2

DOUA PERECHI SOVIETICE 
PE PRIMELE TREPTE 

ALE PODIUMULUI

1. R.D.G. 52 p, 2. U.R.S.S. 
50 p, 3. Norvegia 45 p, 4—5. 
Elveția 34 p, R.F.G. 34 p, 6. 
Olanda 32 p, 7. Austria 25 p, 
8. Suedia 24 p, 9—10. Fin
landa 20, Japonia 20 p, 11. 
S.U.A. 14 p, 12. Canada 8 p, 
13. Franța 4 p, 14—15. Ceho
slovacia 3 p, Italia 3 p, 
16—18. Polonia 2 p, ROMÂ
NIA 2 p, Ungaria 2 p.

CAMPIONII DE PÎNĂ ACUM 
PATINAJ VITEZA, 

1 500 M FEMEI

1960
1964
1968

Skoblikova (U.R.S.S.)
Skoblikova (U.R.S.S.)
Mustonen (Finlanda)

11.000 spectatori au urmărit la 
palatul de gheață Makomanai una 
din cele mai spectaculoase 
ale concursului olimpic de 
naj artistic, cea a figurilor 
la perechi.

Ca și la Innsbruck, acum 
ani, ca și la Grenoble, la ultima 
ediție a J.O. de iarnă, supremația 
școlii sovietice în această disci
plină s-a făcut recunoscttă. Au 
cîștigat patinatorii moscoviți Irina 
Rodnina și Alexei Ulanov, care adau
gă, astfel, medaliile de aur ale Olim
piadei, celor de la „mondiale” și 
„europene", care se află tot în 
posesia lor. Evoluția. celebrului 
cuplu a fost des punctată de a- 
plauze, în special pentru grația 
și exuberanța Irinei Rodnina, care 
a încintat privirile tuturor.

La un alt diapazon, dar de ase
menea cu o excelentă pregătire 
tehnică, s-a arătat programul liber 
al perechii din Leningrad. Lud-

probe 
patr

ii bere

patru

mila Smirnova — Andrei Surai- 
kin. Aceștia s-au clasat pe locul 
doi, la numai un punct distanță, 
obținând — ca și la recentele cam
pionate europene de la Gdteborg
— medaliile de argint. Remarcabil 
succesul tinerilor patinator-, din 
R. D. Germană. Manuela Gross și 
Uwe Kagelmam, care cuceresc 
bronzul olimpic.

De altfel, pe toate primele șase 
locuri ale clasamentului nu s-au 
produs schimbări, ordinea de la 
figurile impuse rămînînd nealte
rată. Iată-1: 1. Irina Rodnina — 
Alexei Ulanov (U.R.S.S.) 420,4 p: 
2. Ludmila Smirnova — Andrei 
Suraikin (U.R.S.S.) 419,4 p ; 3. Ma
nuela Gross — Uwe Kagelmann 
(R. D. Germană) 411,8 p ; 4. Alicia 
Starbuck — Kenneth Shelley 
(S.U.A.) 406.8 p : 5. Almut Lehmann
— Herbert Wiesinger (R. F. Ger
maniei) 399.8 p ; 6. Irina Cerniaeva
— Vasili Blagov (U.R.S.S.) 393.0 p.

RODNINA - ULANOV

1964 Boiarskih (U.R.S.S.)
1968 Gustafsson (Suedia)

SCHI FOND, 5 KM FEMEI

Aleksei Ulanov Telefoto : A.P.-AGERPRES
O splendidă „spirală" executată pe gheața de la Makomanai de campio
nii olimpici Irina Rodnina și

Aurul olimpic la perechi, 
pentru prima oară cucerit de 
neuitațiii Ludmila Belousova 
și Oleg Protopopov la InnsJ 
bruck. rămine in continuare 
la activul delegației sovietice. 
Demni succesori sint acești 
minunați patinatori „la uni
son” Irina Rodnina și Alex- 
sei Ulanov, astăzi la apogeul 
carierii lor.

Irina Rodnina s-a născut la 
12 septembrie 1949 la Mos
cova. Are numai 1,52 m înăl
țime și 48 kg greutate, o spor- 
tivă -firavă". Dar evoluția ei 
pe gheață este plină de viteză 
și siguranță in execuție. A 
început să patineze împreună 
cu Ulanov jn 1966, după opt 
ani de la inițierea in sportul 
pe patine. Alexei Ulanov — 
născut la 4 februarie 1947 
(1.76 m ; 68 kg) — este. ca. și 
partenera 
stitutul de 
Moscova.

Amindoi 
cunoscutul
Stanislav Juk. Au în palmares 
patru titluri europene (1969— 
1972) și trei mondiale (1969— 
1971). ' *

sa. student la 
cultură fizică

SE APROPIE A Xll-a OLIMPIADA !In
dia

desînt antrenați 
specialist moscovit

Pentru azi, la Sapporo, este pre
văzută o conferință de presă a Co
mitetului de organizare a celei de 
a Xll-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă, care vor avea loc în 
1976 la Denver (S.U.A.). Vor fi pre
zentate ziariștilor date asupra pîr- 
tiilor de schi alpin, de la Beaver

Creek și cele de schi nordic, de 
Steamboat Springs. Președintele 
Comitetului de organizare, Robert 
Pringle, are intenția să prezinte a- 
sigurări Comitetului Internațional 
Olimpic asupra calității instalații
lor pregătite.

Acești patru sportivi din R-D. 
Germană au ocupat, in ordine, 
primele locuri ale clasamentului, 
în întrecerea de săniuțe (de la 
stingă la dreapta): Wolfgang 
Scheidel, Harald Ehrig, Wolfram 
Fiedler, Klaus Bonsack.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

O ZI RAMASA

★ IN CADRUL celei de a 72-a se
siuni a Comitetului Olimpic Inter
național (CIO), care, a avut loc Ia 
Sapporo, s-a stabilit, printre altele, 
ca la J. O. de la Miinchen, numă
rul cailor angajați în proba „Ma
rele Premiu" într-o echipă să fie 
de 4 în loc de trei, cum era pînă 
acum. De asemenea, s-a mai ho- 
tărît să se interzică participarea 
la Olimpiadă a cailor care vor 
purta reclamele unor firme comer
ciale.

NEPELA FRUNTE!

DINCOLO DE MANTINELELE
PATINOARULUI MAKOMANAI

NEINCHEIATA
(Urmare din pag 1)

t
* ANNA 

Germană), _______
de aur în proba săniuțe, 
rat după concurs : „Eu și 
melc am obținut în total ___  ___
dalii. Mă bucură că și echipa noas
tră masculină în proba de săniuțe 
a ocupat primele 4 locuri în clasa
ment. , Dintre celelalte sportive o 
impresie deosebită mi-a lăsat ja
poneza Ycko Otaka, care ne-a fost 
o adversară redutabi’ă mai ales că 
ea cunoștea foarte bine pîrtia".

Maria Muller
cîștigătoarea

f

(R. D. 
medaliei 
a deola- 
colegele 

trei me-

în cadrul concursului de 
naj artistic s-au desfășurat 
mele trei 
probei 
Conform 
ihul loc i 
slovac Ondrej Nepela, cu 502,7

pati- 
pri- 
alei figuri obligatorii 

masculine individuale, 
pronosticurilor, pe pri

se află campionul ceho-

ptmeto. urma* de Patrick Pera 
(Franța) — 484.4 prmete. Serghei 
Cetveruhin (U.ILSS.) — 476,5
puncte. Kenneth Shelley (S.U.A.) 
— 444,1 puncte, Jan Hoffmann 
CR. D. Germană) — 443.1 puncte 
și John Petkevich (S.UJ4.) —
439.3 puncte.

CONVORBIRE ÎNTRE ȘEFII DELEGAȚIILOR
9 9

Așa a fost întotdeauna la Olim
piadele albe- Se fac pronosticuri, 
se calculează și se compară rezul
tatele. se analizează metodic șan
sele pînă în ultima clipă. Totul 
pare foarte clar. Numai că. în mo
mentul în care încep întrecerile, 
fragilitatea acestor pronosticuri de
vine evidentă în avalanșa de sur
prize. Ieșind din aria discuției pur 
teoretice, iată un exemplu : cine ar 
fi avut îndrăzneala să spună că 

2 ,i vechiul duel 
alpine de schi dintre 

ia va fi dominat 
eent) de.„ Elveția ? Ca 

vorbim de hochei, unde 
se respectă cu

* VICTORIA schiorului elvețian 
Femard Russi, în proba de cobo- 
rîre. a stîrnit la Andermatt, ora- 
s ii său natal, o adevărată explozie 
de bucurie. La ora 6 dimineața, 
s-roape toți locuitorii orașului se 
aflau în piața primăriei sau pe 
străzi. Majoritatea caselor erau pa
voazate cu steagul elvețian în timp 
ce i Kifară "" ' '
străzi. Consiliul 
rnis campionului 
felicitare.

militară defila 
minicipal i-a 
o telegramă

Agenția A.C.T.C. informează că, în cadrul 
primarul orașului Sapporo în onoarea șefilo 
la Jocurile Olimpice, Chon Guan Sun. șeft 
Olimpic al R. P. D. Coreene, a avut o convt 
șeful delegației sud-coreene. Cu acest prilej, 
exprimat regretul că actuala situație de di 
dezvoltarea activității sportive și prezentai' 
a sportivilor din nordul și din sudul Coreei 
gații au relevat utilitatea desfășurării în «x 
tive ale celor două părți ale Coreei.

... ■.

duelul, fantasticul și 
(3 in o robele 
Franța și Austi 
(pînă în prez 
sa 
tradiția surprizelor 
sfințenie, am zice.

Protagoniști de 
turneului de hochei 
slovaci au pierdut :

—x:

necontestat ai 
ă. jucătorii ceho* 
iarăși (ca și anul 

trecut în grupd A a C.M.) în fața 
ma> modestei selecționate a State- 
tor Unite. Scorul este cunoscut la 
această oră. Ceea ce se știe mai 
puțin este maniera în care foarte 
tinerii hocheiști americani — care 
nu peste multă vreme vor evolua 
pe patinoarul „23 August" din Ca-

pitală în grupa secundă a campio
natului mondial — au cîștigat. A- 
precierile sînt clare : net pe rperit, 
fără nici o umbră de îndoială. Fi
rește, drumul lor spre victorie a 
fost netezit și de slaba comportare 
a selecționaței oehoslovace care 
— sșa cum apreciază specialiștii 
prezenți aci la Sapporo — nu și-a 
găsit încă ritmul. Cîteva cuvinte 
despre învingători, pentru că, așa 
cum spuneam, ei vor fi în curînd 
oaspeții noștri. Formația de hochei 
a Statelor Unite este o selecționată 
a campionatului universitar din 
acea țară, a cărei principală carac
teristică este tinerețea. Intr-adevăr, 
cu excepția lui Naslund (28 de ani), , 
a portarului Curran (27) și a lui 
Keith Christiansen (27), restul com- 
ponenților lotului au între 20 și 22 
de ani. cel mai tînăr hocheist ame
rican fiind Mark Howe de 16 ani. 
fiul lui Gordon Hcwe. celebrul ju
cător profesionist, component al e- 
chipei Chicago Black Hov. s.

O surpriză poate fi considerată

și „remiza" din partida U.R.S.S. — 
Suedia, mai ales dacă ținem seama 
de faptul, că ultima partidă dintre 
aceste formații, disputată la G6- 
teborg, s-a încheiat cu victoria co
modă a hocheiștilor sovietici: 7—4 
(3—0. 3—2, 1—2). In ciuda acestui 
rezultat, antrenorul Anatoli Tarasov 
declara, înainte de începerea J.O., 
că cel mai mult se teme de cele 
două formații scandinave: Suedia 
și Finlanda. Deocamdată, pronos
ticul lui s-a dovedit just. Cel puțin 
în proporție de 50 la sută...

★
Singurul meci disputat marți a 

fost oel dintre selecționatele Ceho
slovaciei Și Finlandei, care a mar
cat revirimentul hocheiștilor ceho
slovaci, învingători cu scorul de 
7—1 (1—0, 3—0, 3—1). La întîl-
nire au asistat 7 000 de spectatori. 
Punctele au fost marcate de J. 
Holik (2), Martine^ (2), Kochta, 
Vohralik, Pospisil pentru învin

gători, respectiv Taaminen.

REYKJAVIK

pe 
tri- 

de
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BELGRAD ?

Locul meciului
Spasski — Fischer

LOS ANGELESCHRIS EVERT SE AFIRMA! decide miinese

if’ci

L
ialii federației ame- 

șah, Ed. Edmondson, a

Li .■ .« > *

Turneul feminin de tenis de la 
Fort Lauderdale (Florida) s-a în
cheiat cu victoria campioanei S.U.A. 
de junioare, Chris Evert, în vîrstă 
de 17 ani. Chris Evert, care în tu
rurile anterioare eliminase jucătoare

de renume ca Judy Dalton și Kerry 
Melville, a învins-o în finală, cu 
6—1, 6—0, pe compatrioata sa Billie 
Jean King.

In fotografie i învinsa și învingă- 
toarea în atitudini caracteristice.

START
ÎN MARELE

PREMIU FILT

*

La Los Angeles a Început turneul 
Internațional de tenis, care deschide 
seria concursurilor pentru Marele 
Premiu — FILT — din acest an.

In cadrul probei de dublu mascu
lin, perechea română Hie N ăst ase — 
Ion Tiriac a dispus de cuplul Z. 
Franulovid (Iugoslavia) H. Rahim 
(Pakistan) cu scorul de 8—3, 8—4 
Intr-o alt* partidă, americanii Smith 
și Vaa Dillen au întrecut cu J—8, 
7—5. 5—3 pe francezii Goveu—Bart- 
hcs.

Iată primele rezultate înregistrate 
în proba de simplu: Franuloviei (Iu
goslavia) — McManus (S.U-A.) 8—3, 
4—6, 8—3; Gorman (S.UA — Pa- 
natta (Italia) 6—3. 6—4; Ba trick (An
glia) — Parun (Noua Zeelandă) 8—4, 
7—5; Connors (S.U.A.) — Gisbert
(Spania) 4—6, 8—1. 8—2.

Unul din 
ricane de 
so6it la Moscova, pentru a lua legă
tura cu oficialitățile sportive sovie
tice în privința alegerii orașului 
care va găzdui meciul pentru titlul 
mondial dintre Boris Spesski (URSS), 
actualul campion al hanii și șalan- 
gerul său, americanul Robert Fi
scher. Edmondson a declarat că 
Spasski dorește să Joace la Reykja
vik, iar Fiăcher preferă orașul Bel
grad. O decizie va C luată la în
toarcerea lui Edmondson la New 
York. Un purtător de cuvtnt al fe
derației internaționale de șah a a- 
nunțat că acest fer va hotărî la 10 
februarie locul disputei mult aștep
tatei confruntări șahiste.

Fază animată 
să tragă, dar

la poarta hocheiștilor cehoslovaci. Tamminen (nr. 13) vrea 
coechipierul său, Murto, a fost mai grăbit și a.,, alunecat 

în poartă. Se mai văd : Tajcnar și portarul Dzurilla
Telefoto: A.P.-AGERPRES

--------------- -------------------------------— 
cerea nu va avea aceeași soartă ca 
și biatlonul. Zăpada continuă să ca
dă din belșug și vizibilitatea este 
foarte redusă. Sus, troiene albe, 
multă zăpadă vînturată. Dar găsim 
și organizatori foarte deciși de a nu 
amîna concursul, ceea ce ar încărca 
prea mult programul zitelwr urmă- 
toate. Iată, deci, că la ora 13.20 des
chizătorii de pîrtie pornesc în iureș 
pe panta unde se vor întrece sla- 
lomistele din elita mondială a schiu
lui alpin.

Se anunță plecarea primei concu
rente, austriaca Wiltrud Drexel. 
Cînd privești această fată chip . , 
veselă, parcă ți-e milă de ea. gîn- 
dind că peste cîteva clipe va plonja 
în hăul alb care ni se deschide la 
picioare. Nu vezi nici la cîțiva pași, 
dar curajoasele schioare nu se tem 
de pericole și sînt gata de concurs. 
Pleacă Drexel și aflăm, puțin după 
ce, jos, în 
trecut linia 
vea să fie 
medalie de

A fost o 
din nou 
din coborîrea de acum două zile, 
au înconjurat-o pe micuța elvețiană 
Marie-Therese Nadig. O nouă sur
priză, dacă mai poate fi numită ast
fel, după ce prima medalie olimpică 
de aur îi adusese 
aci, pe muntele 
riposta schiului 
austriac, care nu 
Mai ales, pentru 
absentă pînă acum de pe podiumul 
de premiere, această nouă înfrîngere 
este cu atît mai dureroasă.

Cînd luăm drumul spre satul o- 
limpic, vremea, atît de schimbătoare, 
aci la Sapporo, ne joacă încă o 
festă. Cerul se înseninează brusc 
și în numai cîteva minute decorul 
alb prinde să strălucească în soare
le după amiezii.

O nouă zi de întreceri ia sfîrșit. 
N-am văzut împlinite speranțele 
într-o comportare bună a biatloniș- 
tilor, dar ele rămîn intacte pentru 
mîine (n.r. azi) cînd se va da star
tul adevărat. Ziua nu se încheie to
tuși fără 
la pîrtia 
Teine, ni 
ră manșă 
României 
obținut 
Primul — 1:12,52 — aparține bo
bului italian, pilotat de Nevio de 
Zordo. A fost o singură manșă, con
dițiile neprielnice împieâicîndu-i 
pe boberi să-și termine pregătirile. 
Dar, sînt semne bune !

vale, năluca ei albă a 
de sosire — 1:32,35. A- 
al treilea timp al zilei, 
bronz !
întrecere pasionantă și 

aripile victoriei, deschise

consacrarea. Dar 
Eniwa, se aștepta 
francez și a celui 
s-au produs însă, 
delegația Franței,

nici o satisfacție. Iată, de 
de bob de pe muntele 
se anunță că într-o singu- 
de antrenament, echipajul 
condus de Ion Panțuru a 
al doilea timp — 1:13.11.

VALOROASE REZULTATE ATLETICE
In cadrul concursului atletic des

fășurat pe teren acoperit la Poca
tello (S.U.A.) s-au înregistrat citeva 
rezultate de valoare 1 greutate : Al. 
Feuerbach 21,51 m; 120 y.g.: Tommy

Lee White 13,5 (R.M. indoor ega
lat) ; 1 000 m : Tom van Ruden
2:06,7; 440 y: Bob Frey 47,8; 500 
y : Jay Elbel 55^ ; 100 y: Cari 
Lawson 9,5 ; 300 y ; Carl Lawson 
30,6.

BREVIAR
V

oumpic

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Atletul George Daniels (Ghana), stu
dent la Universitatea din Colorado, a 
egalat, In cadrul unul concurs care a 
avut loc la Boulder (Colorado). cea 
ma! bună performanță, mondială în 
proba de 60 yarzi. El a realizat 5,9. At
letul african este al doilea sprinter 
care reușește. în acest sezon după 
americanul Mel Pender, să parcurgă 
distanța în 5,9.

Cea de-a 10-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șașki (dame) care 
se dispută la Tallin intre maeștrii 
vietici Andreiko și Kuperman. s-a 
cheiat remiză. în prezent scorul 
tilnirli este egal: 5—5.

in- 
în-

de

rulul său oficial. mexicanul Raul Mar
tinez Mora. întllnirea. desfășurată în 
orașul Maracay (Venezuela), a luat 
sflrșit cu victoria lui Antonio Gomez, 
care și-a făcut adversarul ko în re
priza a 7-a.

• Sportivul sovietic Kestutis Sapka 
a cîștigat — în cadrul unui concurs 
atletic de sală care a avut loc la 
Vilnius — proba de săritură în înăl
țime cu 2,21 m. Rezultatul constituie 
a doua performanță mondială a 
anului, prima aparținînd lui Brown 
(S.U.A.) cu 2,23 m.

CU PRILEJUL lucrărilor congresu
lui Federației internaționale de bob, 
care au avut loc la Sapporo, a fost 
■ ■1" gt* mandatul de președinte al 
lui Amilcare Rotta (Italia). De ase
menea. au fost menținuți ca vicepre
ședinți Hans Kilian (R.F. a Germaniei), 
Robin Dixon (Anglia), Marcel Leclef 
(Belgia) și James Lamy (S.UA.). Ca 
președinte al comisiei tehnice a fost 
numit Paul Aste (Austria), cu ani în 
urmă un remarcabil bober. El il înlo
cuiește pe elvețianul Dody Gartman. 
S-a stabilit ca întrecerile campionate
lor mondiale din anul 1973 să aibă 
loc la Laxe Placid (S.U_A.), deoarece 
oficiaiitățiie stațiunii de sporturi de 
iarnă de la Saint Moritz și-au retras 

tura. Printre cei care au luat 
1 s-a numărat și Petre Focșe- 
secretarul federației române de 
tate. care a arătat că in sezonul 
ă Sinaia, va fi dată in folosință 
>rnă și bine utilată pîrtie de

frumoasă pe care nu o va uita 
niciodată. întrebat dacă speră să 
mai participe la viitoarele J. O. de 
iarnă de la Denver — 1976,
Schranz a răspuns : „Atunci voi fi 
prea bătrîn, de altfel ca și pre
ședintele C.I.O., Avery Brundage". 
A mai rămas, la Sapporo, fratele 
lui Karl, Helmuth Schranz, antre
nor voluntar al echipei feminine,

proba masculină de slalom uriaș din 
cadrul concursului internațional de _ schi _ 
de la Berchtesgaden a fost ciștigată 
de austriacul Ludwig Heber, cronome
trat în sele două manșe cu 1:17.34. Pe 
locul secund s-a clasat compatriotul 
său Wolfgang Metzger 1:18,23. în proba 
similară feminină victoria a revenit 
schioare! franceze Dominique Gerard, 
cu 1:24 90, urmată de belgiana Mar
lene Cauter — 1:26,73.

După 4 runde. în turneul de șah 
la Malaga, conduce manele maestru 
vest-german Hecht cu 31/, p. urmat 
de Pomar. Palacios (ambii Spania) și 
Browne (Australia) — toți cu cite 21 - p. 
etc. în runda a 4-a Hecht l-a învins 
pe Medina. S-au încheiat remiză 
tidele: Paiaclos—Pomar.
Martz—Bellon

par- 
Benko—Durao. 

și Browne—Garcia.

In ultima Anală a turneului de tenis 
de la Copenhaga proba de dublu ^băr
bați cuplul cehoslovac Jiri Itr*' 
Frantisek Pala a întrecut cu 6—4 
8—6 perechea daneză Torben U 
Jan. Leschli’.

Hrebec— 
l 8—6. 
Ulrich—

Zetor Brno învingătoare

Intr-un meci
Ia hochei pe „ .... ------ .
Gorki a pierdut pe teren propriu cu 
5—8 (0—3, 3—4. Z “ ------
Traktor Celiabinsk,

din campionatul U.R.S.S. 
gheață, echipa Torpedo

2—1) în fața formației

Echipa de hochei pe gheața
Kladno și-a continuat turneul 
a Germaniei, evoluînd la Oberstdorf in 
.compania formației E.V. Fussen. Spor
tivii cehoslovaci au terminat învingă
tori cu scorul de 4—2 (3—0. 6—2, 1—0).

Sonp 
în R.F.

în C. C. E. la volei

Concursul Internațional de călărie de 
Ia Cuathla (Mexic) a debutat cu o pro
bă de obstacole în care victoria a re
venit sportivului mexican Perez He- 
ras. învingătorul a parcurs traseul în 
lungime de 550 m cu 14 obstacole In 
34,5 fiind urmat de francezul D’Orlola 
— 37.9 și englezul Robeson — 40.3.

La Londra sa desfășurat Intîlnirea 
amicală de box dintre selecționatele de 
amatori ale S.f.A. șl Angliei. PugUlștll 
americani au obținut victoria cu scorul 
de 6—4.

Pugillstul venezuelean Antonio Gomez, 
campion al lumii la categoria „pană“, 
șl-a pus titlul în joc în fața șalange-

La Stuttgart s-a disputat întînirea in
ternațională amicală de volei dintre 
selecționatele feminine ale R.F. a Ger
maniei și Iugoslaviei. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (14—16, 15—10. 
15—8, 16—14). De remarcat că este pentru 
prima oară cînd echipa vest-germană 
obține o victorie în fața jucătoarelor 
iugoslave.

„Cupa campionilor europeni" la 
volei masculin a fost cîștigată de 
formația cehoslovacă Zetor Bmo. 
In finala tradiționalei competiții, 
voleibaliștii cehoslovaci au învins 
cu 3—1 (15——11, 13—15, 15—7, lo—5) 
echipa olandeză Delta Amsterdam.

în partida pentru locurile 3—4, 
Ruini Florența (Italia) a întrecut 
cu scorul de 3—2, (3—15, 8—15, 
15—0, 15—9, 15—11) echipa Dinamo 
Tirana.

Vllt< 
o n 
bob

SCHIORULUI sovietic Aleksandr Ti
honov i se acordă cele mai mari șanse 
de a cuceri medalia olimpică de aur 
la biatlon. El a dominat cu autoritate 
ultimele concursuri internaționale. Ti
honov a obținut medalia olimpică de 
argint la Grenoble, a fost campion al 
lumii in 1969 la Zakopane, a reeditat 
acest succes un an mai tirziu la Oes- 
tersund (Suedia) și s-a clasat pe locul 
doi la „mondialele” de anul trecut des
fășurate la Haemmerlinna (Finlanda). 
Cel mai redutabil adversar al său se 
anunță a fi norvegianul Magnar Sol
berg, campion olimpic la Grenoble. 
Șanse mari are, de asemenea, și Dieter 
Speer (R.D. Germană).

CELEBRUL SCHIOR austriac 
Karl Schranz, care a fost descali
ficat de C.I.O. și nu a participat la 
Olimpiada albă, a părăsit orașul 
Sapporo pierind la Viena, pe calea 
aerului. înainte de plecare, Schranz 
a declarat reprezentanților presei 
că în tot timpul șederii sale în 
Japonia s-a bucurat de o primire

ultima zi a șederii 
la Sapporo, Karl Schranz și-a 
continuat programul de „relaxare", 
șucînd fotbal pe zăpadă. Antrena
mentele pentru Pra-Loup au în
ceput. ..

înscris c» „bucătar" al delegației 
austriece.

IN CURSUL unei conferințe de pre
să, care a avut loc la Sapporo, Akiko 
Kasaya, conducătorul echipei „săritori
lor japonezi", și fratele campionului 
olimpic, a declarat că victoria sporti
vilor niponi, repurtată în proba de 
trambulină (70 m), se datorează dez
voltării pe caro a luat-o acest sport 
în ultimii 10 ani.

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
de schi (F.I.S.) este preocupată în 
continuare de organizarea în acest 
sezon a campionatelor mondiale al
pine (masculin). Aceasta mai ales 
că federația austriacă, ca urmare 
a descalificării lui Schranz, insis
tă ca forul internațional să se de
cidă asupra datei și locului desfă
șurării acestei competiții. Stațiune . 
austriacă Badgastein s-a și oferit 
să găzduiască aceste campionate. 
Este a doua candidatură, după Pra- 
Loup (Franța).

CEL MAI TĂCUT dintre parti- 
cipanții la actuala olimpiadă de 
iarnă este, se pare, favoritul pro
bei de slalom uriaș, italianul Gus
tavo Thoeni. De cînd a sosit la 
Sapporo el ar fi spus doar aceste 
cuvinte: „Este foarte frig aici".

ȘEFUL Biroului de presă al J. O. 
de la Sapporo. Joshi Akiyama, a 
decedat cu cinci zile înaintea des
chiderii: Olimpiadei. El fusese și 
șeful Serviciului de presă al Olim
piadei de vară de la Tokio — 
1964.

SCHIORUL ITALIAN Stricker, 
are un singur plămin valid. In a- 
fară de schi ei practică bobul și 
săniuțele, sporturi în care a sufe
rit fractura ambelor picioare. A- 
ceasta nu l-a împiedicat să conti
nue să facă sport și să aibă un 
moral excelent.
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