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MIINE, TOTI SPORTIVII ROMÂNI LA STARTUL
Întrecerilor olimpice

MARE INTERES LA ISTANBUL PENTRU 
EVOLUȚIA FOTBALIȘTILOR ROMÂNI
Miercuri, tricolorii au susfinut un meci de antrenament.

iar sinibătă vor juca cu Fenerbahce

) 
vut o deosebită poftă de joc, au 
evoluat într-un ritm susținut, tre
cînd ușor acest joc-test, încheiat 
cu scorul de 7—1 (4—1). Punctele 
au fost înscrise de Dobrin (2), Ior- 
dănescu
și 5Radu 
fășurat 
dar s-a

Terenul excelent și vremea primă- 
văratică (+ 6°) au contribuit la 
buna dispoziție a tricolorilor.

A fost folosită următoaiTea echi
pă 1 Adamache (Stefan) — Crețu 
Lupeseii (Sătmăreanu II). Dinu. De- 
teanu (Mocanu), Dumitru (Anca), 
R. Nunweiller. Lucescu. Dobrin 
(Dembrovschi), Duniitrache. Iordă- 
nescu (Uifăleanu).

în continuare, jucătorii din lotul 
național vor urma un amplu pro
gram de antrenament. Astăzi, vor 
participa la două ședințe de pre
gătire, una dimineață și cealaltă 
după-amiază. iar vineri dimineață 
vor efectua un antrenament inten
siv, urmînd ca după-amiază întrea
ga delegație să facă un tur al ora
șului Istanbul. Sîmbătă, pe stadio
nul „Mithat Pașa", echipa națională 
va suține primul joc al turneului 
în compania binecunoscutei echipe 
Fenerbahce. Partida este așteptată 
cu un viu interes, toate biletele 
fiind la această oră vîndute.

Toți jucătorii români se află în
tr-o excelentă dispoziție și într-o 
perfectă stare de sănătate, spre sa
tisfacția medicului echipei, D. To- 
mescu, și a antrenorului Angelo 
Niculescu.

Lotul reprezentativ, care se află 
de cîteva zile într-un turneu de 
pregătire în Turcia, a susținut ieri 
la prînz un joc de verif'care în 
compania echipei secunde a clu
bului Fenerbahce. Antrenorul An
gelo Niculescu a rulat pe toți cei 
17 Componenți din lot. îmbucurător 
este faptul că selecționabilii au a-

(2), Lucescu, Duniitrache 
Nunweiller. Meciul s-a des- 
pe stadionul Fenerbahce, 
(jucat cil porțile închise.

PATINATORI ROMANI LA CONCURSUL

prim turneu.

niamâ a doj gemeni in vlrstă de 11 ani. 
puterea. Ia 33 de ani, să obțină locul :

Telefoto A.P.—AGERPRES

țării gazdă, 
vor desfășura 
în apropierea

PARTICIPANTA I.A DOUA OLIMPIADE, 
finlandeza Marjatta Kajosmaa a mai găsit 
ui cursa de 5 km pe schiuri.

• Boberii—In câutarea unei medalii • Biatloniștii-Incercind reabili- 

tarea in ștafetă S Schiorii alpini '—pe urmele unui loc sub 30 

• Patinatorul — acumuhnd experiența
\ a această Olimpiadă se 

înregistrează o situație 
unică pînă în prezent. 
Este pentru prima oară 
cînd, după o săptămînă 
de la deschiderea unor 

Jocuri Olimpice de iarnă, Franța 
și italia, țări de mare tradiție, cu 
multipli campioni europeni și mon
diali, nu apar pe obișnuitul clasa
ment al medaliilor. Fiecare din 
aceste țări a adus cîte 50 de spor
tivi, ca și Canada, de altfel, care a 
cucerit pînă acum o singură me
dalie, de argint, iar cea mai nume
roasă delegație, aceea a S.U.A, cu 
118 sportivi, obține prima sa me
dalie de aur abia într-a 7-a zi de 
concurs. Explicații există pentru 
fiecare caz în parte, pornind de la 
slăbiciuni sau neșansă, trecînd pe 
la capriciile vremii și terminînd 
cu inovații în materie de echipa
ment și procedee tehnice, mai mult 
sau mai puțin admise.

*

9 FEBRUARIE

WATERLOO, PENTRU CINE ?

Vremea atît de schimbătoare de 
aici, de la condiții excelente pînă 
la viscol, cu modificări de Ia oră 
la oră. contribuie ca pe parcursul 
disputării aceleiași probe, in timp 
de două-trei ore, să fie condiții 
inegale de concurs și astfel, un 
sportiv sau altul să-și poată pune 
pe deplin. în valoare capacitatea, 
iar a altora să fie redusă, în probe 
în care se fac diferențe de sutimi 
de secundă pe parcursuri de schi 
de la 1200 la 2200 m.

DUVILLARD SI CERUIREA

După un agitat sfîrșit de an, în 
care s-au „bătut" cu ultimele lor 
forțe pentru a face față onorabil 
unui lung și dificil șir de confrun
tări internaționale, handbaliștii 
fruntași, componenți ai lotului re
prezentativ. au..; dispărut brusc 
din circuitul întrecerilor internațio
nale. Timp de șase săptămîni, in
dividual sau grupați, ei au bene
ficiat de o binemeritată perioadă 
de odihnă activă, lucrînd, după 
aceea, cu forțe proaspete, la pregă
tirea unuia dintre cele mai impor
tante sezoane ale lor, în care sînt 
eșalonate trei mari competiții > 
„Trofeul Carpați" (Ploiești, 1—6 
martie), „Trofeul Iugoslavia" (Sa
rajevo. 29 iunie — 4 iulie) și, în 
sfîrșit, Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen.

Acum, selecționata noastră mas
culină de handbal se pregătește sâ 
inaugureze anul competițional prin 
efectuarea unui turneu în Spania 
și Franța. în cursul dimineții de 
azi. formația va părăsi Capitala cu 
destinația Paris, de unde — prin 
Madrid — va ajunge seara la 
Barcelona. în acest mare oraș ca
talan, handbaliștii români vor sus
ține două partide cu reprezenta
tiva Spaniei, după care se vor re
întoarce în Franța. Aci, evoluția 
lor va fi punctată tot de două 
confruntări, avînd în față, de a- 
semenea, selecționata 
Cele două partide se 
la C'aen și St. Maur, 
Parisului.

1 n . vederea acestui 
care are menirea să ajute la contu
rarea primelor opinii certe în le-

an-gătură cu eficiența intenselor 
trenamente efectuate în luna ia
nuarie, antrenorii N. Nedef și E. 
Trofin au la dispoziție un lot de 
17 jucători, din care nu lipsesc 
Penu,. Gruia. Gațu, Samungi, Licu 
și mai tinerii lor coechipieri Voi- 
nca, Ștef, Bota, Tudosie, Schobel 
sau Dan Marin. Echipa se va reîn
toarce în țară in ziua de 22 fe
bruarie, după care se va alinia la 
startul „Trofeului Carpați".

Campionatele atletice de sală— 
importanttest

La sfirșitul acestei săptămîni, 
sala „23 August" din Capitală va 
găzdui. întrecerile campionatelor na
ționale de atletism, competiție de 
interes major în circuitul concursu
rilor indoor. Vom avea, așadar, 
prilejul unei treceri în revistă a 
principalelor forțe de care dispu
ne atletismul românesc înaintea 
„europenelor" de sală de la Gre
noble, și, totodată, un bun prilej 
de verificare a stadiului de pre
gătire în care se află principalii 
performeri ai țării în acest an 
olimpic.

In dorința de a oferi competito
rilor la 
time de 
cialitate

Felul zăpezii, ceara aplicată pe 
schiuri în funcție de zăpadă, greu
tatea schiorilor față de compoziția 
zăpezii la ora concursului, sînt nu
mai cîteva dintre principalele preo
cupări ale schiorilor și antrenorilor 
In goană după medalii. Ei fac și 
anumite calcule, uneori riscă, pre
ferind o altă soluție decît aceea 
normală, .cum au procedat, de pildă, 
francezii introducîndu-1 pe Duvillard 
în grupa secundă la coborîre, în 
timp ce tocmai in perioada primei 
grupe. în care Duvillard ar fi tre
bui să ia startul, condițiile erau 
mult mai favorabile vestitutului 
schior francez

biectul unor studii pentru compo
ziția ideală a miraculosului „me
dicament" al schiurilor, care ajută 
viteza. De mai multe ori pînă acum, 
secretul compoziției la care au ajuns 
unii sau alții a fost aflat pe dife
rite căi. Și aici, la Sapporo, se spune 
că elvețieni! au reușit să obțină 
ceara folosită de austrieci și s-o 
fabrice, după cum altădată aus
triecii ar fi preluat de la elvețieni 
unele secrete de fabricare a schiu
rilor.

SPIONAJUL INDUSTRIAL 
Șl IN SPORT...

în unele cazuri, rivalitatea de
pășește limitele sportivității și fri
zează spionajul și chiar furtul spor
tiv. Ceara pentru dat pe schiuri, 
de o importanță pe care cei mai 
puțin avizați în ale schiului o în
țeleg foarte greu și uneori chiar 
zimbesc. constituie de ani și ani o*

UN ITALIAN CURIOS 
DESCOPERĂ PELiCULA 

DE LAC

Dar iată, in această materie a 
procedeelor nesportive, unul care ne

Aurel NEAGU

'Continuare în pag. a 4-a)

Azi la Sapporo
8,30—12,00 (1,30-5,00);

Schi fond, 50 km bârbafi
10,00—11,30 (3,00—4,30): 
Patinaj viteză, 500 m femei 
10,00—12,00 (3,00—5,00): 
Hochei, Norvegia—Japonia 
12 00—14.00 '5,00—7,00); 
Hochei, U.R.S.S.—Polonia 
13,30—15,00 6,30—8,00); 
Schi, slalom uriaș bărbați 

la ll-o manșă)
14,00—16,00 (7,00-9,00): 
Hochei, Elveția—Iugoslavia 

16,00—18,00 (9,00-11,00); 
Hochei, Finlcnd0-3S.UA. 
18.00-20,00 (11,00—13,00) 
Săniuțe, perechi — două 

manșe
19,00—21.00 (12.00—14,00: 
Hochei, CehoJovaca—Sued'a

cele 12 titluri condiții op- 
întreceri, federația despe- 
a depus, în ultimele zile,

60 m
60 rug 
înălțime 
lungime 
prăjină 
triplusalt 
greutate

eforturi sporite pentru evitarea u- 
nor deficiențe grave semnalate la 
ultimul concurs de sală. „Vom face 
tot ce este posibil — ne-a declarat 
secretarul generai al F.R.A., Vic
tor Firea — pentru ca și probele 
de aruncare a greutății (care au 
lipsit din programul campionatului 
municipal) să se poată desfășura la 
această ediție.

întrecerile de slmbătă și dumi
nică vor oferi atleților o excelentă 
posibilitate de îndeplinire a nor
melor de participare pentru C.E. de 
Ia Grenoble. Care sînt acestea ? 
Iâtă-le (pe prima 
F.R.A., pe cea de
I.A.A F.) s

coloană normele 
a Il-a normele

TRAGERILE - DETERMINANTEI

IN CURSA BIATLONIȘTILOR
• Din nou campion olimpic : norvegianul Solberg • Schiorii români pe locuri mediocre • Victor 

Fontana clasat al 28-lea ® Țeposu va înlocui peFontana clasat al Carabela în ștafetă
Spre deosebire de ziua de marți 

cind ninsoarea densă și vîntul au o- 
bligat pe organizatori să amine dis
putarea cursei, azi (n.r. : ieri) timpul 
a tost toarte frumos, însorit, cu vînt 
foarte slab (2 m'T>e sec.), iar tempe- 
ratura favorabilă (minus 7 grade in 
aer, minus 9 grade zăpadă) a contri
buit și ea la desfășurarea în bune con
diții a întrecerii individuale de biatlon. 
In plus, numărul foarte mare de ar-

bitri, verificarea permanentă a țin
telor, transmiterea timpilor și penali
zărilor pe giganticele tabele electro
nice aflate pe bazele sportive din Sap
poro, toate acestea au contribuit la 
succesul deplin al probei care a fost 
urmărită în tribune de 3—4000 de per
soane și pe traseu, pe schiuri, 
mii de pasionați ai biatlonului.

Titlul de campion olimpic a 
norvegianului Magnar Solberg,

de alte

revenit 
același

UNUI ÎNVINGĂTOR nu-i poți purta pică : primii care-l ridică pe brațe pe 
rampionul biatloniștilor Magnar Solberg (Norvegia) stat următorii clasați ; Hansjorg 
Knauthe (R.D-ț?) ți Urs Ațwidsou (Suedia),

Telefoto ,AF.~AGERPRK5

care, acum patru ani, cucerise titlul 
olimpic pe pirtia de la Autrans. Suc
cesul nordicului s-a datorat regulari
tății de metronom la alergarea pe 
schiuri și excepționalei precizii la tir. 
Este interesant de amintit că la 
concurs au asistat și cîteva sute de 
excursioniști norvegieni care i-au fă
cut o frumoasă manifestație de sim
patie medaliatului, a cărui victorie a 
.topit” răceala nordică. Foarte bun 
fondist s-a dovedit sovieticul Alek
sandr Tihonov (campion mondial In 
1970, medaliat cu argint in 1968). dar 
cele patru minute cu care a fost pe
nalizat l-au .aruncat” pe locul patru. 
Doar un cartuș mai puțin ratat i-ar 
fi adus titlul olimpic ! Excelent s-au 
comportat la alergare finlandezii 
Yrjoe Salpakari și Esko Saira, dar și 
ei. impreciși Ia trageri, au fost pe
nalizați cu cite două și respectiv cinci 
minute in poligonul situat într-o de
presiune naturală, pe o suprafață de 
60.000 de metri patrați și avînd 48 de 
ținte. A devenit cert că dacă vor ținti 
mai bine, ei -vor avea un cuvînt greu 
de spus la ștafetă, unde toate prono
sticurile dau principale favorite echi
pele U.R.S.S., R.D. Germane și Nor
vegiei. pentru locurile 4—9 disputin- 
du-.și șansele selecționatele Japoniei,

Mihai BÎRA
maestru al sportului

(Continuare in pag. a 4-a)

SPRINTERILOR DE LA ZAKOPANE
60 m
60 mg 
înălțime 
lungime 
greutate

internațional al sprinterilor, găz
duit în zilele de 12 și 13 februarie 
de stațiunea Zakopane.

6.6
7.9

Z ' A.
Campionii absoluți la natinaj vi

teză, Crista Tracher și Victor Soti- 
rescu, vw participa la concursul

Bărbați

15,80

din pasionanta întrecere a hurdlerilor la campionatul municipal, ciștigată de Dan Hidioșanu Foto i T. MACARSCHI

Femei

16,30
18,50

16,00
18.50

BILANȚ Șl PERSPECTIVA IN SPORTUL BUCUREȘTEAN
Plenara C. TA. E. T S. a analizat activitatea desfășurată anul trecut și a trasat jaloanele muncii viitoare
La 8 februarie, a avut loc Plenara Consiliului municipal București 

pentru educație fizică și sport. La lucrări au luat parte tovarășii II ie 
Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R.. secretar al Comitetului municipal 
de partid, Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., loan Gh. Carabogdan, 
șef de secție la Comitetul municipal de partid, Dumitru Gheorghișan, prim 
secretar ai Comitetului municipal București al U.T.C., Mihai Rusu. șeful 
secției sport-turism la Consiliul municipal al sindicatelor, Eugen Danciu, 
șeful secției sport-turism la Consiliul municipal al organizației pionierilor, 
profesori de educație fizică, antrenori, instructori, activiști ai mișcării spor
tive din Capitală, sportivi fruntași, ziariști.

Tovarășul Tudor Vasile, președintele C.M.E.F.S. București, a prezen
tat o amplă dart de seamă cu privire la îndeplinirea planului de dezvol
tare a mișcării sportive din București pe anul 1971 și obiectivele prevă
zute pentru anul 1972.

Plenara a ascultat, de asemenea, informări 
darului competițional și planului de venituri și 
cinile competiționale și bugetul pe anul 1972.

Plenara a adoptat in unanimitate Planul de
sport pe anul 1972.

despre realizarea calen- 
cheltuieii pe 1971, sar-

tățirea activității de educație fizică și
măsuri privind imbună-

LA HOCHEI PE GHEATA
PAȘI ÎNAINTE PE DRUMUL DEZ
VOLTĂRII CONTINUE A ACTIVI
TĂȚILOR SPORTIVE DE MASA Șl DE 

PERFORMANTA

SELECȚIONATA DE TINERET A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE in meciul cu r. p. chineza

Partida revanșă, disputată aseară pe pa
tinoarul din Poiana Brașov, dintre se
lecționata de tineret a României și Re
prezentativa R.P. Chineze, a fost mai 
spectaculoasă și mai echilibrată decît 
prima întilnire. De astă dată, oadeții 
noștri au evoluat cu mal mult aplomb, 
au fost mal periculoși in fazele de w-artă, 
dștigînd meciul pe merit, cu 6—5. Ti
nerii hocheiyti români au jucat mai 
combinativ și au creat o suită de si
tuații de gol, in special in repriza 
tatii cind au și inserts de patru ort. 
Qșșpeiii, ăurpunți de vigoarea tineri

lor noștri hocheiști, au trebuit să de
pună eforturi apreciabile, pentru a ob
ține un scor cît mai sirius.

Au marcat Costea (2), Bucur, 
hăilescu, Andrei. Tone, respectiv, 
Te-i (2), Bi Ciun-hua, Sen Ko-cian 
Li Fan-ci.

Au arbitrat bine C. Zgincă și 
Peter.

Slmbătă, hocheiștâi chinezi 
volua in Capitală, in compania echipei 
naționale a României.

C. GRUIA — coresp,

Mi- 
Cian 

Șl
Șt.

vor e-

Darea de seamă prezentată, nu
meroasele luări la cuvînt ale par- 
ticipanților au scos în evidență 
faptul că in anul 1971 activitatea 
sportivă a cetățenilor Capitalei a 
înregistrat un progres,, atît în. pri
vința participării maselor la prac
ticarea organizată, a exereîțiilor fi
zice. cît și în domeniul mult mai 
dificil al marii performanțe.

Organizațiile sportive bucurește- 
ne și-au axat în principal atenția 
către angrenarea în sport a copi
ilor și juniorilor. Astfel, față de 
461 grupe cu 8 400 de copii, cît 
fusese planificat pentru anul tre
cut, s-au realizat aproape 500 de 
grupe cu aproape 9 000 de copii, 
creșterea cea mai substanțială in- 
registrîudu-se în disciplinele dț

bază, cu mare pondere olimpică, 
cum ar fi box, sporturi nautice, 
gimnastică, handbal, tir. volei, fot
bal. O depășire și mai mare, de 
aproape 20 la sută, a fost obținută 
la juniori, categoria de vîrstă in 
care activează la această oră pe 
teritoriul municipiului peste 420 de 
grupe cu aproape 7 000 de tineri 
ți tinere.

Tranșpunîndu-se în viață reco
mandările de partid și cele cuprinse •-----»-•------------------ , -------------
Și _________ _.o____
ale Capitalei au fost 
de popularizarea 
de practicare 
necostisitoare, __ =
punzînd dorinței și 
cetățenilor de toate ______ ___ ,
fără îndoială, semnificative și no
tabile o. serie de cifre: peste 87 000 
de elevi au luat parte Ia acțiuni 
turistice ; aproape 20 000 de copii 
au primit brevetul „Delfin’71", în- 
vățînd să inoate; 50 000 de oameni 
ai muncii au luat parte la cele a- 
proape 300 duminici cultural-spor
tive organizate în Capitală și în 
comunele subordonate ; „Cupa Dia
na" s-a bucurat de participarea a 
1500 de fete din toate sectoarele 
Capitalei

Extrem de semnificativă apare 
dinamica participării formațiilor șco
lare la diferite concursuri și cam
pionate !

1968—643 (școli generale, licee și 
școli profesionale); 1969—1021 ; 
1970—1 475 ; 1971—1 711.

Aceasta înseamnă, după un cal
cul sumar, că peste 20 000 de elevi 
iar parte la activități sportive cu 
caracter permanent, iar dacă vom 
adăuga și pe cei care se întrec 
în competițiile interclase, numărul 
aproape se triplează. PRACTIC, UN 
sfert din elevii cuprinși 
IN BUTUAUA ȘQO^OB GENE-

în actele normative ale C.N.E.F.S. 
C.M.E.F.S. organizațiile sportive 

t preocupate 
formelor simple 

a exereîțiilor fizice, 
larg accesibile, răs- 

preferințelor 
vîrstele. Sînt,

JALE ȘI LICEELOR DIN CAPI- 
tala SINT ANGRENAȚI in în
treceri de REGULARITATE 
Ceea ce este, fără Îndoială, promi
țător, dar — ținînd seama de pre
vederile planului de dezvoltare pe 
viitorii ani (care notează temerara 

s4tâ) i— insuficient 
încă fața de condițiile existente și 
fața de sarcinile majore care si? 
pun înaintea școlii, ca pepinieră 
principală a sportului românesc.

Bilanțul de performanță al spor- 
tului bucureștean, este, de aseme- 
nea, remarcabil. Sportivii Capitalei 
au obținut, în 1971, un număr de 
■140 titluri de campioni republicani 
la juniori și 294 la seniori, au rea
lizat 292 de recorduri naționale de 
juniori și 127. de seniori. In pre
zent, din cei 319 sportivi aflați 
>n loturile olimpice, 229 (72 Ia su
tă) fac parte din cluburile bucu- 
reștene : Dinamo—90, Steaua—81,
Rapid—17, Olimpia—10, Universita
tea—7, I.E.F.S.—6, Metalul—5 etc

Toate acestea sînt desigur, ele
mente de referință elocvente pen
tru preocuparea manifestată față 
de ridicarea continuă a potențialii ■ 
lui, sportiv bucureștean. Dar, în 
actualul context existent pe plan 
mondial, simpla comparare cu noi 
ițțme nu este suficientă, mai mult 

conduce — în 
concluzii ero.
sentiment de 
impresie că

chiar, 
unele 
na te, 
automulțumire, ____ ___ _
am făcut totul, că ne-aiîi indepîh 
nit integral datoria. Nu este, însă 
tocmai așa. Comparînd performan
țele înregistrate cu cele ce se obțin 
curent în arena internațională, vom 
constata existența unor serioase 
Material realizat de Valeriu CHIOSE 

și Tiberiu STAMA

ea ne poate 
cazuri — la 
dîndu-ne un 

falsa

- (fiântinuorg fa pgg, a 2-a)
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TRADIȚII, INIȚIATIVE entru toti-p. 
ntrutoti

Am subliniat deseori impor
tanta sportului județean în 
îndeplinirea obiectivelor 

generale pe care șî le-a pro- 
; pus — în baza sarcinilor fncre- 
: dințate de partid — mișcarea

noastră sportivă. O facem și în 
spațiu! acestei rubrici, cu fer-

i ma convingere că,. într-adevăr,
acesta reprezintă izvorul prin
cipal de la care ideea de miș-

; care în aer liber, de practicare
pe scară largă a exercițiilor fî- 

; zice, a sportului pentru toți,
- poate căpăta mai multă vitali

tate și putere de convingere.
Ne-am ales pentru astăzi te

ma inițiativelor în activitatea 
sportivă de masă ORGANIZATA 
PE PLAN JUDEȚEAN, așadar în 
aferra acțiunilor aentrale ale 
C.N.E.F.S., ca și ale altor organe 
și organizații' de stat și obștești 
cu atribuții în acest domeniu. 
Invitatul rubricii, tov. Ilie Pătrui- 
că, președintele CJEFS Caraș-Se- 

: verin, era pregătit să ne furni-
; zeze și o serie de cifre care,

poate, ar fi exprimat mai con
cludent eficiența inițiativelor a- 
mintite, dar — cu intenție — 
la-am ocolit, considerînd că mai 

• importantă decît un bilanț statistic
este generalizarea acestei expe
riențe pozitive.

Am aflat, astfel, că întrece- 
; rile de cros, în destule locuri
: trecute total nemotivat la capi-

toiul „acțiuni DEFAȘITE", se bucu- 
: ră în acest județ de multă aten-
; ție și de largă audiență în rîn- 
: dul tineretului. în colaborare cu

Inspectoratul școlar sînt organi- 
; zate, cel puțin de două ori pe

lună, crosuri — devenite tradițio- 
; nale—,în Lunca Bîrzavei. La ba-
- zinul acoperit din Reșița func-
; ționează un CURS PERMANENT
: de învățare a înotului pentru co-
| pii de vîrstă preșcolară. Un alt

Sport, de mare popularitate este 
atletismul. Poate și pentru că 
inițiativa organizării unei atrac
tive competiții pentru elevii cla
selor I—IV a fost sprijinită și 
susținută de toți factorii locali. 
Poate și pentru că în acest județ 
se dispută cu mare succes „Cupa 
școlarul" la atletism. Dintre mul
te alte activități sportive de ma
să din calendarul local, remarca
bilă ni se pare îndeosebi între
cerea între cartiere, organizată 
la fotbal șî handbal și inițiată 
da instructorul Nicolae Istvan, 
profesor de... chimie! La Ca
ransebeș, a devenit tradițională, 
înregistrînd rezultate excelente, 
„Cupa Zeno Dragomir* care re
unește în întreceri — Ic atle
tism, baschet, volei ș.a. — mai 
multe reprezentative de școli. 
La Oravița, un interes extrem 
de mare este arătat de tineretul 
școlar campionatuiui pe repre
zentative de școli, care se dispu
ta la șah, tenis de masă, atle
tism.
< Cu aceeași grijă sint promo
vate și inițiativele menite să cu
prindă în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului un număr cît 
mai mare de tineri și virstnici 
din întreprinderi și instituții. Cu 
sprijinul comitetelor sindicale se 
desfășoară în fiecare an tradițio
nalele cupe rezervate metalur- 
giștilor, siderurgiștilor, minerilor, 
care de multe ori prilejuiesc ce
lor veniți să asiste la întreceri 
posibilitatea directă de a schim
ba locul din tribună cu cel de 
pe terenurile de handbal, volei 
sau fotbal. La Combinatul side
rurgic, la UCMR, la uzina Oțe
lul Roșu și în alte unități indus
triale din cuprinsul județului se 
desfășoară, pe o lungă perioa

se dispută cu mare succes

dă de timp, 
secții la popice, 
handbal ș.a.

în satele județului Caras-Seve- 
rin, ca în multe alte locuri, au 
loc duminici cultural-sportive, 
serbări cimpenești, diferite alte 
întreceri tradiționale și specifi
ce. Competiția de mare succes 
este datorată tot unei inițiati
ve : campionatele teritoriale pen
tru satele din zona orașelor Re
șița, Bocșa, Caransebeș. Deocam
dată la fotbal-.

Așadar, un calendar sportiv 
județean bogat (am enumerat, to
tuși doar cîteva activități care 
ni s-cu părul mai eficiente), bine 
adaptat la preferințele cetățenilor 
de toate vîrstele, la condițiile 
materiale existente în școli, în
treprinderi, la sate. Poate ar fi 
trebuit să mai adăugăm frumoa
sa tradiție a drumeților, a ace
lor frecvente excursii organizate 
cu participarea unui mare număr 
de oameni ai rrrtincii Io Șura 
Ortacului, la Văliug-Crivcia, la 
Peștera Comarnic, la Cheile Ne- 
rei. lato cum, încet-încet, drumu
rile spre SPORTUL PENTRU TOȚI 
devin accesibile. Rămîne doar ca 
peste tot să se ia startul !

campionatele inter- 
șah, fotbal.

Dan GARLEȘTEANU

ALERGĂTORII DE DIRT-TRACK

Șl MQTOCROS ÎNCEP PREGĂTIRILE
Alergătorii de dirt-track și mo- 

tocros se află în fața unor impor
tante examene internaționale, pri
mele confruntări — preliminariile 
C.M. pe perechi și, respectiv, 
„Cupa Dunării" — fiind progra
mate în următoarele trei luni. In 
vederea acestor întreceri, specia
liștii federației au alcătuit urmă
toarele loturi lărgite :

MOTOCROS — Șt. Chițu. M. 
Banu, C. Goran (Poiana Cîmpina), 
A. Ionescu, Cr. Dovids, M. Iordan 
(Metalul Buc.), A. Crisbai, P. Lucaci, 
Gh. Voicu, I. Bartha (Steagul roșu),

P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu), Fr. 
Szinte, Șt Florian și Gh, Petrică 
(Locomotiva Ploiești). Antrenori : 
M. Dănescu și O. Ștefani.

DIRT-TRACK — I. Marinescu. C. 
Voiculescu, Gh. Sora, I. Ioniță 
(Metalul Buc.), I. Bobîlneanu și A 
Pis (Voința Sibiu). Antrenor : Gh. 
Voiculescu.

După concursurile de verificare 
care vor avea Ioc începînd din luna 
martie, vor fi definitivate echipele 
de moto-cros și dirt-track care vor 
reprezenta țara noastră la primele 
reuniuni internaționale.

Duminica trecută am sperat zadarnic să putem „realiza" (vorba nu 
știu cui...) ce a fost la Charlotte, cum au jucat de fapt băieții noștri, 
marii tenismeni români, argîntaji cu locurile, doi dacă nu cu stră
lucirile definitive ale Salatierei. Au fost totuși atît de aproape de a 
păstra pentru ei, pentru noi toți, acest însemn al superiorității. în 
sportul alb. Filmul, îndelung așteptat, a ținut parcă să ne prezinte 
mai mult acțiunile arbitrului Harry Hopman, decît cele, adesea scli
pitoare, ale lui Țiri și Nasty. Nu se cade să apreciem, de aci, difi
cultățile care au stat în calea realizării unui film. bun. Probabil 
că au fost, lată de ce, pe spațiul obișnuitei tele-cronici, dăm cuvin 
tul (foarte bine potrivit) unuia dintre actorii peliculei-fragment 
despre care fuse vorba.

ECHIPA NOASTRA DE-VIS

EXPOZIȚIE CINEGETICA 
internaționala

între 24 februarie șl 5 martie, la To
rino (Italia) se organizează o Expoziție 
internațlenală de trofee cinegetice, cio
bind ite în anii 1971—1972. Țara noastră 
participă la această manifestare cinege
tică Internațională cu peste 40 de trofee 
de cerb, căprior, capră neagră, mistreț, 
urs șl rîs. Toate aceste trofee candidează 
lă medalii de aur.

VINATORI COLECTIVE
Asociațiile vînfitorilor și pescarilor 

sportivi de sector, din Capitală organi
zează duminică vinătorl colective, după 
cum urmează :

Sectorul 3 (calea Moșilor 258. telefon 
12.34.04): vinătorl colective de combatere 
in terenurile Negoețti, Brăneștl și Cer- 
nica.

Sectorul 5 (Piața Splai 3—5. telefon 
13.15.73) : vin;)tori la mistreți în pădurile 
Letca șl Căbal (Fetești): vlnătorț colec
tive la'vulpi, în terenurile Marsilleni și 
Ciulnița. /

Sectorul 8 (bd. I. Gh. Duca 24. tel. 
17.03.53) : vinători de combatere a răpi
toarelor în pădurile Ciocănești $1 Groasa.

înscrierile p? listele de participare la 
sediile asociațiilor, pînă vineri, orele 20.

SPORTIVI
ROMÂNI

LA 0 MARE COMPETIJIE

INTERNAȚIONALĂ

La Budapesta se vor desfășura, în zi
lele de 18 șl 19 martie, tradiționalele în
treceri ale „Cupei Ungariei", la care 
șl-au anunțat participarea eoncurenți din 
Austria Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, R.F. a Germaniei. România, 
U.R.S.S. și cel al țării gazdă. Printre 
sportivii noștri care vor lupta la areastă 
competiție sînt Sabin Lucea (oat. «3 kg). 
Ion Herman (cat. 80 kg), și Gheorghe 
lioșcu (cat. +93 kg).

FINALELE JUNIORILOR - LA IAȘI
Finalele campionatelor republicane In

dividuale de juniori (mari șl mici) la 
iudo. vor avea loc la sfirșitul săptămlnil 
viitoare în sala de sport Agronomia din 
lași. Competiția este așteptată cu mult 

linteres, deoarece cu acest prilej vor fi 
* selecționați concurenții care vor parti- 
icipa la campionatele europene (Lenin
grad, 13—14 martie) »

La telefon. Borșa :

80 m ÎN PRIMA ZI DE ANTRENAMENT A SĂRITORILOR !
Prof. FLOREA VOINEA, fostul campion și actualul antrenor, ne relatează 

despre pregătirile „zburătorilor"

în dorința de a nu pierde timpul 
așteptînd refacerea trambulinei mari 
din Poiana Brașovului, cei mai buni 
săritori ai țării se refugiază de cîți- 
va ani In îndepărtata dar frumoasa 
stațiune Borșa. Aici, ei au la dis
poziție o trambulină de 90 m, pe 
care se antrenează și susțin cele 
mai importante întreceri ale sezo
nului. De săptămîna trecută, repre
zentanții cluburilor și asociațiilor 
sportive Dinamo, Tractorul, Voința. 
A.S. Armata (toate din Brașov) și 
Voința Odorhei s-au prezentat la 
Borșa pentru a-și continua atrena- 
mentele începute în luna ianuarie 
pe trambulina mijlocie (unica) din 
Poiana Brașovului. Amănunte des
pre activitatea lor am aflat, ieri, 
datorită prof. Florea Voi nea (antre
norul sportivilor de Ia A.S.A.) cu 
care am avut o convorbire telefo
nică.

— Imediat după ce am sosit aici
— ne-a spus fostul campion național
— ani procedat Ia amenajarea tram
bulinei. Ani curățat-o de gheată, am 
cărat zăpadă pe ea ți luni am putut 
efectua primele sărituri.

— Cît au măsurat cele mai lung: 
salturi ?

— Marcel Suroiu, Zoltan Kiss. 
Gheorghe Gîmeț și alții au realizat

• în locul proiectatei „Cupe a 
României" pentru echipele mascu
line divizionare va avea loc „Cri
teriul Primăverii". Cele 12 echipe 
care vor lua parte la întreceri au 
fost repartizate în trei serii astfel s 
Steaua, Dinamo, I.E.F.S., Progre
sul (I); Rapid, Viitorul Bacău. U- 
nirea Tricolor Brăila, Politehnica 
Galați (II): Universitatea Cluj, Po
litehnica Timișoara, Tractorul Bra-

ÎNAINTEA ..NAȚIONALELOR"
La Timișoara s-au disputat în

trecerile campionatului județean 
de atletism în sală. Au participat 
76 de atleți de la C.F.R., Politeh
nica, Liceul nr. 4, Viitorul și Pro
gresul.

Dintre rezultatele înregistrate în 
concurs spicuim: 60 m seniori 1 1. 
A. Darvaș („Poli") 6,8 s (record ju
dețean egalat), 2. A. Kurutzi (Poli) 
6,9 S, 3. E. Tobias („Poli") 6,9 s ; 
60 mg seniori: 1. I. Vasilescu
(Lie. 4) 8,3 s, 2. I. Clava („Poli")

8,4 s; 60 m senioare: 1. Maria La- 
zăr („Poli") 7,9 s (nou record jude- . 
țean), 2. Valeria Donciu (C.F.R.) 
8,0 s; 60 mg senioare: 1. Marion I 
Becker (C.F.R.) 9,4 s (record jude- | 
țean egalat); prăjină — I- Vasilescu | 
(Lie. 4) 3,70 m (nou record județean I 
juniori); lungime seniori: M. Bor- 
ceanu (C.F.R.) 6,47 m: greutate ! 
senioare i Maria Hi (C.F.R.) 12,50 j 
m; greutate seniori i O. Cira 
(C.F.R.) 11,51 m.

LOTO-PRONOSPORT
CISTIGATOBn EXCURSIILOR IN PO
LONIA ATRIBUITE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 25 IANUAHIE 

1972 (continuare).
51. Manea Gneorghe — DrâgâneșȘ, 

tud Olt ; 52. Manea Constantin — Slati
na : 53. Zamfir Gheorghe Vasile — Ari
cești Bahtivanl, jud. Prahova: 54. Micu 
Gheorghe; 55. lonestreschi Luxița și 5b. 
Bârbulescu Elena, toți din Ploiești; 5i. 
serbulea N. Nicolaie — MiHl; 59. Sanda 
Vasile — corn. Rotari, jud. Prahova; 59. 
Rînzea Aurel — Sl&nic jud. Prahova; 60. 
Micu Gh. Gheorghe — Vulcăneșți, jud. 
Prahova; 61. Cotoară Nicol ac — Rășinari, 
jud. Sibiu; 62. Negrea victor — Sibiu; 
83. Fliset Ludmila —• Mediaș; 64. FuchS 
Fridoun — c-Lung Moldovenesc: 65. 
LOțneanu Da vid el — Rădăuți: 66. Drago
mir Marin — corn. Salcia, jud. Teleor
man; 67. Cojoearu Tudor — Alexandria, 
jud. Teleorman: 66. Suicu N. Dumitru 
— Orboasca. jud. Teleorman; 69. CrețiU 
Florea — Timișoara: 70. I, Sleclwu — 
C.eb2a. jud. Timiș (continuare in numă
rul de vineri).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 

NR. 6 DIN 9 FEBRUARIE 1972
FON» GENERAL »E CÎȘTÎGURI t 

2.726.319 let din cat® 1.339.242 lei report
EXTRAGEREA I : 37 33 11 1» 25 7
FOND DK CtȘTIGURt • 1.672.355 ICi din 

care 955.361 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA a Il-a. : 13 20 29 29 15
TOND DE ctSTTGUBI : 1.053.964 lei din

care 383.681 iei report categ. a
Plata premiilor la acest concurs se va 

face astfel :
tn Capitală: de la 17 februarie pir.ă la 

25 martie 1972, inclusiv; in țară de la 
21 februarie pînă la 25 martie 1972, in
clusiv.

LOTO
CIȘTIGURtLE TRAGERII DIN 4 FE

BRUARIE 1972
EXTRAGEREA 11 Categ. 1 •• 1 va

riantă (25%) a 96 765 Iei Șl 3. variante 
(10%) a 38 706 IM ; categ. 2 : 6 Aariante 
(10%) a 17 957 lei ; categ. 3: 9.6țj a 11161 
lei; categ. 4 : 25,35 a 4 227 iei; categ. 
5 : 131,05 a 709 lei î categ. «: 244,33 a 
439 iei.

EXTRAGEREA A D-A : Categ. A : 1 
variantă (10%) a 92 662 lei; categ. B : 1 
varianta (50%) a 42 120 lei și 6 variante 
(10%) a 8 424 lei; categ. C: 11,20 a 3 273 
lei ; categ. D: S8.10 a 3 299 lei; categ. E: 
22,60 a 4 100 lei; categ. F : 50.60 «1831 
IM : categ. Z: 1 362,30 a 190 Ici.

Ciștlgui de categoria 1 (25%) a fost 
obținut de LUNGU N. AUREL din Co- 
teștl, jud. Vrancea, care cițtigâ la ale
gere, Un ’autoturism plus diferența in 
bani sau suma Integrală ; cîștlgul la 
categoria A (10<,'a) a revenit lui IOAN 
RUSU din Cisn&die care, de asemenea, 
Ciștigă la alegere, un autoturism și 
diferența in bani sau suma integrală.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

O splendidă săritură care de
monstrează (dacă mai era ne
voie) dinamismul și specta
culozitatea acestui sport al 

temerarilor

încă din prima zi sărituri in jur de 
80 de metri, așa cum au făcut și 
marți, in a doua zi de antrenament

— Vă rugăm să ne numiți cițiva 
dintre cei mai cunoscuți săritori a- 
flați acum ia Borșa.

— Voi începe cu Vasile Birsan. 
actualul deținător al titlului de cam
pion național, alături de care ii văd 
zlinie pa Vasile Mărgincanu, loan 
Voinea (toți de Ia Tractorul, antre
nor Aurel Munteaou), Iosif Eros, 
Dumitru Lupu (Dinamo Brașov, an
trenor Ion Birlă), Zoltan Kiss (Voin
ța Odorhei). Nicolae Bobit (Voința 
Brașov), Anghel Birjț, Marcel Su
roiu, Gheorghe Girneț, Sorin Buda 
și (singurul junior) Emil Florea 
(A.S. Armata Brașov).

— Ce anticipați pentru zilele ur
mătoare ?

— Deși avem incă zăpadă, ne 
uităm cu nerăbdare la cerul înnorat, 
așteptind să ningă. Un strat de ză
padă proaspătă ne-ar ajuta să pre
gătim și mai bine trambulina și.

ÎN FAȚA 
șov, Universitatea Craiova (III), 
jocurile din serii se vor disputa 
astfel: turul — 19 și 26 martie, 
2 aprilie : returul — 9, 16 și 23 a 
prilie. Turneul final. In care se var 
califica echipele clasate pe primul 
loc In serii, se va desfășura la 30 
aprilie, 1 și 2 mai. Amintim că in 
această competiție echipele își vor 
putea completa loturile și cu ju
niori din alte cluburi și asociații.
știut fiind faptul că jucătorii din 
lotul național nu participă la în
treceri.

• în turul trei al diviziei na-
ționale B (20 februarie) echipa 
masculină Oțelul Galați nu va mai 
fi prezentă in competiție. Printr-o a- 
dresă sosită Ia F.R.V., clubul gă- 
lățcan anunță că retrage echipa 
din competiție, printre altele și 
pentru motivul să jucătorii nu au 
manifestat interes in pregătire!

• Perioada suplimentară de 
transferări aprobată de F.R.V. a

(Urmare dfn pag. 1)

rămîneri în urmă la o serie de ra
muri sportive cu o mare circula
ție, cu vechi tradiții și înalt prea 
tigiu, cum ar fi : atletismul, na ta
pa, gimnastica, scrima, voleiul fo- 
minin, baschetul, rugbyul ș.a.
TREBUIE SPORITA PREOCUPAREA 
FATA DE EDUCAȚIA POLITICO- 

• Ideologica a sportivilor
Lucrările Plenarei au punctat in 

repetate rinduri un aspect socotit 
a fi esențial în munca organelor 
șl organizațiilor sportive ale Capi
talei : problema educației tineretu
lui sportiv, pusă atit de apăsat și 
cu atîta responsabilitate în docu
mentele de partid din iulie 1971 și 
la istorica Plenară a C.C. al P.C.K. 
din 3—5 noiembrie același an.

S-a apreciat ca, transpunîndu-se 
In viață planul de măsuri adoptat 
de Comitetul executiv al C.N.E.F.S. 
(care a făcut obiectul unor dezba 
teri și analize ample în Biroul 
C.M.E.F.S., în cluburi și asociații) 
s-au înregistrat progrese în acest 
important domeniu. S-a acordat o 
atenție sporită comportării Sporti
vilor la locul de muncă, în școală 
și în societate, participării lor ac
tive la viața politică, în cadrul c>r 
ganizațlllor de partid șl U.T.C., la 
lnvățămintul ideologic, la antrena
mente și la competiții. Dar, cu 
toate elementele pozitive consem 
nate aici, nu putem trece cu vede
rea și nu putem rămîne nepăsători 
la existența destul de frecventă a 
unor fenomene negative cum sînt i 
indisciplina la locul de muncă, re
zultatele slabe la învățătură, parti
cipare formală la antrenamente, 
sustragerea de la eforturile cerute 
de rigorile pregătirii moderne și 
marii performanțe, atitudinile ne
sportive în săli și pe stadioane 
față de partenerii de joc. arbitri 
și public.

In anul 1971, comisia municipală 
do fotbal a dictat (cifră incredi
bilă) 604 clape suspendări unui 
număr de 276 do jucători 1 Au fost 
consemnate 38 de suspendări la 
handbal. 15 la volei etc. In frun

implicit, ar contribui la ridicarea 
calitativă a antrenamentelor. Perso
nal cred că băieții vor realiza la 
cele mai importante concursuri sări
turi de peste 90 de metri.

— Pe cind prima competiție ?
— Inaugurarea activității competi- 

ționale va avea loc (bineînțeles dacă 
toate lucrurile vor decurge normal) 
marți 15 februarie, zi in care estic 
planificată desfășurarea „Cupei Ma
ramureș", in organizarea CJ.E.F.S. 
și a comisiei județene de speciali
tate. Tn continuare, vor avea Ioc 
„Cupa Borșa" (17 februarie) și cam
pionatul național (20 februarie).

In încheiere, prof. Florea Voinea 
ne-a asigurat că toți schiorii și an
trenorii aflați la Borșa sint animați 
de dorința de a se pregăti cît mai 
bine, astfel ca la întreceri salturile 
să fie cit mai spectaculoase și să 
satisfacă pe numeroșii iubitori ai a- 
cestui splendid sport.

Din partea noastră, succes deolin !
D. STANCULESCU

FILEULUI
fost fixată între 10 și 25 februarie. 
Nu vor fi luate in discuție decît 
cererile care vor Îndeplini toate 
prevederile cerute de actualul re
gulament.

• Echipa feminină de divizia A, 
C.P. București arc acum un nou 
antrenor: Mircea Zelinschi. De a- 
semenea, Ia formația masculină 
Politehnica Timișoara a fost nu
mit ca antrenor Gheorghe Bodescu, 
fost la C.S.M- Sibiu (fete) și, in 
ultima vreme, la divizionara B, 
Politehnica II Timișoara.

• Cluburile sportive Dinamo și 
I.E.F.S. organizează o competiție 
de pregătire în vederea returului 
campionatului feminin. Este vorba 
de „Cupa 16 Februarie", la care 
participă divizionarele A Rapid, 
C. P. București, Dinamo și I.E.F.S. 
Competiția începe astăzi, în sala 
Dinamo, de la ora 16,30 cu parti
dele: Dinamo — C.P.B. și Rapid — 
I.E.F.S.

tea acestor cu totul nedorite cla
samente se situează asociațiile Spic 
de griu (sectorul 7), Stofe mobilă 
(sect. 6), I.P.B. (sect. 1), Elcctromon- 
taj (sec. 5), Fabrica de casete radio 
(sect. 3), Uzina de utilaje și piese 
de schimb (sect. 8). Voleibalistul 
AI. Sava de la asociația sportivă 
Acumulatorul a fost suspendat pc 
2 ani pentru molestarea arbitrului. 
Atletul Corne) Dima (Metalul) scos 
din lot pentru escrocherie. Boxerii 
Calistrat Cuțov, Horia Moraru și 
Ion GyCrfy s-au făcut vinovați de 
grave atitudini nesportive peste 
hotare. Ciclistul Vasile Burlacu 
(Steaua) — folosire de doping. Fot
balistul Vasile Nlihalachc (I.C.S.I.M.) 
a fost suspendat pc un an pentru 
provocare de scandal, la fel ca și va

Pentru mine, Pancho Gonza
les a fost și va rămîne, proba
bil, tipul tenismanului, perfect. 
Dacă haver a fost un foarte 
mare jucător mic, Pancho Gon
zales a fost un foarte mare ju
cător... mare. Veți spune: ce 
contează cițiva centimetri in 
plus ? Și voi răspunde: con
tează, și incă foarte mult. La 
cei 186 de centimetri înălțime, 
la cele 80 de kilograme greutate 
și la cei 43 de ani ai săi, Pan
cho își anunță in fiecare an 
prezența, cu mare măiestrie, ri- 
diculizîndu-i deseori pe cei mai 
tari. La 43 de ani el este in 
stare să mai cîștige un turneu 
cu Laver, Rosewall, Smith sau 
Okker. E un fenomen 1 E un 
„monstru sacru" ? E perfecțiu
nea fizică a atletului ? Probabil 
că are din toate cile puțin. Aș 
spune chiar că, pe undeva, e 
un monstru fără... sacru, de
oarece pe teren ar fi in stare 
să ucidă sau să întrebuințeze 
orice truc pentru a cîștiga.

De foarte multe ori, Pancho 
e in stare să se apropie de tri
bună și să Stea de vorbă cu pu
blicul, în acest timp, tu îl aș
tepți. ' E regulamentar ce face ? 
E fair? Probabil că nu. Dar 
cine-l poate sancționa fiindcă 
face pauze prea lungi ? Nimeni, 
pentru că aceasta e experiența 
unor ani îndelungați de război 
psihologic, în care Pancho a 
ieșit învingător. în ceea ce mă 
privește, eu nu am văzut nici
odată un jucător care să-și lu
creze mai mult psihicul din 
punct de vedere tactic.

Jim Connors, unul din adver
sarii lui Năstase din actualul 
circuit „indoor", a fost un elev 
silitor al lui Pancho. La 19 ani, 
el are avantajul imens al tine
reții. Năstase spune că Jim e 
obraznic. Poate. Probabil că e 
aproape la fel de obraznic ca

și tinerelul brunet, slăbuț și ne
cunoscut de pe Progresul, de a- 
cum șapte ani. Iată unde a ajuns 
însă acest tinerel după șapte, ani> 

Astăzi Connors este mai n- 
braznic decît Okker, mai rău 
decît Richey și mai cîinos de
cît Gonzales, Desigur că are 
suficiente defecte tehnice. Pe 
drum, însă, ele se cizelează. 

Le-au mai cizelat și alții. Con
nors e la începutul unui drum 
greu, dar are toate calitățile pe 
care aș dori să le aibă Traian 
Marcu al nostru, de pildă.

Acum cîteva zile, Năstase l-a 
învins destul de greu pe acest 
Connors. îl va bate desigur și 
mîine, dar, peste trei ani, ele
vul lui Pancho va fi foarte 
tare. Și atunci, stau și mă gîn- 
desc: americanii au un Con
nors, un Stockton, spaniolii ai. 
un Munoz, cehii — un Hrebec 
francezii — un Meyer. Dar noi?

La terminarea partidei, Con 
nors i-a spus lui Ilie: „Nu e 
nimic. Sînt foarte tînăr. Mai 
am timp". Și pentru prima oară 
mi-am dat seama, eu, care am 
și trecut la „veterani", că Ilie 
va avea curînd 26 de ani.

Te rog, Marcu, te rog. Hără 
dău, vă rog pe toți ceilalți, gră 
biți-vă ! încercați acuma totul1 
încercați să prindeți trena lui 
Năstase! Daco, nu o veți fact 
acuma, ne vom. bate dlr^. nou 
foarte curînd, cu cițiva vecini 
de mina a doua. Și ar fi pă
cat. E drept, noi n-am avut un 
Gonzales, dar am avut o echi
pă DE-VIS.

Stringeți-vă lingă umbra lui 
Năstase, pentru a putea ține a- 
poi la lumină ceea ce a răsă
rit cu atîta greutate.

ION TIRIAC 
maestru emerit ăl sportului

Kansas City, februarie

IN DEZVOLTAREA SECȚIILOR DE ÎNOT
In cadrul lucrărilor recentei ple

nare a comitetului F. R. Natație, 
discuțiile asupra activității secțiilor 
de înot au polarizat. în marea ma
joritate a timpului, atenția tehni
cienilor și antrenorilor. Pornind 
de la faptul că materialul prezen
tat de biroul federal și părerile u- 
nor specialiști au accentuat deca
lajul existent intre performanțele 
pe plan internațional ale polo-ului 
românesc și progresul destul de 
lent al înotului nostru, vom arăta 
că plenara a avut — spre deose
bire de alți ani — un caracter o- 
perativ, de precizare a unor lipsuri 
evidence și, în final, de formulare 
a unui plan de măsuri concrete.

LIPSA DE ORGANIZARE a sec
țiilor de înot din principalele cen
tre ale natației și a activității din 
jurul celor cîteva bazine, a consti
tuit punctul asupra căruia s-a in
sistat îndeosebi. Mai mulți dintre 
participanții la discuții au văzut in 
această deficiență principalul ob
stacol aflat în calea dezvoltării 
înotului românesc. în cuvîntul său, 
antrenorul federal, prof. Aurel Ur- 
muzescu, a precizat că exceptînd 
pe sportivii reșițeni și. într-o mai 
mică măsură, pe cei de la Dina-
mo, în celelalte centre, una dintre 
cerințele de bază — încadrarea 
secțiilor cu specialiștii necesari 
pregătirii continue a sportivilor 
pe grupe de vîrstă — este total 
ignorată. Această situație dăinuie 
de mai mult timp — a fost nevoit 
să recunoască prof. Urmuzescu în 
final — fără ca federația de spe-

ne intereseze, deopotrivă, și pro
filul moral, comportamentul social 
al celui care o realizează 1

1972 - AN DE MARE ÎNSEMNĂ
TATE PENTRU SPORTUL BUCURES- 

TEAN

Analizînd perspectivele de dezvol
tare ale sportului din municipiul 
București, participant!! la Plenară 
s-au străduit nu numai să comen
teze ci și să îmbunătățească cifre
le prevăzute pentru anul 1972, a- 
propiindu-le de realitate și de po
sibilitățile concrete în primul oraș 
al tării.

Se. estimează ca în anul 1972 să 
se ajungă la un număr de 31400

cialitate să acționeze operativ, e-, 
ficient.

Ca urmare, procesul de antrena
ment al sportivilor se desfășoară 
în unele centre (Timișoara, Galati, 
Cluj, Tg. Mureș și chiar București) 
la întîmplare, o serie dintre antre
nori folosind aceleași metode atît 
pentru copii, cît și pentru juniori 
sau seniori. Tot lipsa de organi
zare a generat și ineficienta ex
ploatare a piscinelor acoperite, sau 
,a celor cu apă încălzită.

O altă problemă aflată în cen
trul discuțiilor plenarei a fost cea 
a numeroaselor abandonuri din ac
tivitate a unor tineri cu reale 
perspective pentru că aceștia nu 
au reușit să îmbine armonios ac
tivitatea școlară cu cerințele cres- 
cînde ale antrenamentului modern. 
Ca o soluție, unică pentru acest 
moment al dezvoltării înotului, a 
reieșit necesitatea creării neîntîr- 
ziate a unei școli generale (sau 
liceu) de specialitate cu clase care 
să grupeze pe cei mai buni înotă
tori, săritori de la trambulină și 
jucători de polo. S-a amintit, că 
există, în acest sens, condiții fa
vorabile la Galați și Ploiești unde

localul școlii ar putea fi ales in 
apropierea bazinului acoperit.

In concluzie la lucrările plana
rei, tov. Emil Ghibu, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a subliniat necesi
tatea concentrării forțelor de an
trenori și tehnicieni care activează 
in același centru sau în jurul unui 
bazin (cazul Capitalei), pentru o 
mai bună și mai eficientă organi
zare a întregii activități. „Prin 
unirea a două și ■ chiar mai multe 
secții (acolo unde este cazul) — 
arăta vorbitorul, vom putea crea 
unită(i puternice, cu grupe de pre
gătire mai omogene, care să aibă 
Ia dispoziție cei mai buni tehnici
eni pe întreaga filieră a instruirii, 
în această concentrare însă va tre
bui să se tină scama, în primul 
rînd, de interesele secțiilor care 
au spre administrare bazele spor
tive și care suportă în cea mai 
mare măsură sumele de întreținere 
a bazinelor.

în paralel cu această preocupare, 
federația de specialitate va trebui 
să facă eforturile necesare pentru 
a contribui Ia crearea unor uni
tăți școlare specializate, caro să 
dea posibilitate tinerilor sportivi 
să îmbine perfect procesul de în
vățătură cu cel de antrenament.

Pornind de Ia aceste coordonate, 
sc vor crea premisele unui evi
dent spor de calitate, astfel ca 
inotătorii — a încheiat tov Emil 
Ghibu, să ajungă cît mai curînd 
la nivelul superior ce se înregis
trează pc plan internațion:

Adrian VASILIU

rrCUPA 16 FEBRUARIE" LA POLO
La bazinul Floreasca din Capita* 

lă au continuat întrecerile din ca
drul turneului de polo dotat cu 
„Cupa 16 Februarie". Formația de 
rezervă a clubului Dinamo a între
cut pe I.E.F.S. cu 8—7, iar Progre
sul a învins pe C. S. Școlar cu 9—4.

socialiste de stat" și „Legea organi
zării contribuției bănești și în mun
că pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc".

REZULTATELE TREBUIE SA FIE LA 
NIVELUL CONDIȚIILOR Șl PRESTI

GIULUI CAPITALEI !
Luînd cuvîntul la Plenară, tovj 

Emil Ghibu, vicepreședinte al 
CNEFS, a subliniat bunele rezul
tate obținute de organizațiile spor
tive ale Bucureștiului.

Dar, a subliniat vorbitorul, față 
do condițiile existente, față de pre
tențiile pe care Ie avem, bilanțul 
acesta nu ne poate satisface inte
gral, Sportul bucurețtcan inregis-

BILANȚ Șl PERSPECTIVĂ
sile Enache (T.C.A.R.). Foarte grav 
este faptul că abaterile de lă dis
ciplină se constată și lă numeroși 
antrenori, adică la acei oameni care 
sînt primii chemați să facă educație 
sportivilor. La Plenară au fost dis
cutate cazurile unor tehnicieni ca : 
Gh. Demeca (natație), Ion Chiriac 
(box), I. Păiș (atletism), care ne
glijează aspectele educative ale pro
cesului de instruire, P. Moldovea» 
nu (fotbal), care bea cu jucătorii, 
C. Vasiliu (polo), care a provocat 
scandal in timpul desfășurării unui 
meci al echipei sale, N. Rădulescu 
(volei), vinovat de introducere 
frauduloasă de jucători pe foaia 
de competiție și alții.

Numeroși vorbitori au subliniat 
necesitatea sporirii pe viitor a exi
genței și intransigenței în munca 
de educație, socotind acest proces 
indisolubil legat de instrucțiunea 
tehnică a sportivului. Nu trebuie 
să plivim numai performant» 1 Să

de sportivi legitimați (fată de 30 000 
in prezent), iar al sportivilor cla
sificați la 21 000. O mare atenție se 
va acorda, în continuare, pregăti
rii copiilor șl juniorilor, unde se 
prevăd creșteri de peste 10 la sută 
față de 1971. Un impuls puternic se 
j-a da sportului școlar. Aici există 
mari resurse neutilizate, astfel că. 
față de 70 000 de elevi prevfizuți să 
f te incluși în competiții de regulari
tate la finele Cincinalului, este po
sibil să se realizeze cifra de 100 000 !

Dezvoltarea permanentă a bazei 
materiale a figurat in atenția Ple
narei. S-a apreciat că, pe lingă in
vestițiile Centralizate, există posi
bilități largi de amenajare a tere
nurilor sportive simple, mal ales 
în cartiere, prin munca patriotică 
a cetățenilor, ea xși în vi,rtutea 
noilor acte legislative votate la ul
tima sesiune a Marii Adunări Na
ționale. „Legea cu privire Ia or
ganizarea și conducerea unităților

trează serioase rămîneri în urmă Ia 
o scrie de ramuri cum ar fi nata- 
tia, atletismul, voleiul feminin, rug
byul. gimnastica moderns, deși aici, 
in Capitală, se află concentrată 
marea majoritate a specialiștilor 
din aceste discipline, exists bază 
materială satisfăcătoare ți cele 
mai mari posibilități de selecție.

O serie de măsuri luate de Mi
nisterul Educației și învătămîntului, 
cum ar fi introducerea unei ore de 
educație fizică în plus la clasele 
I—IV. extinderea învătămîntului de 
educație fizică și tn anul II în in
stitute și facultăți, creează premisele 
unei activități mai bune privind 
atragerea tineretului studios către 
sportul de masă și depistarea ele
mentelor apte să abordeze înalta 
performantă.

Planul dezvoltării mișcării spor
tive în perioada actualului Cincinal 
vizează cifre foarte ridicate și, fără 
tndojală, ia înfăptuirea ți depăși

în cadrul campionatului munici
pal, rezervat echipelor de juniori, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : C. S. Școlar—Școala sportivă 
nr. 2 7—5 ; Progresul—Rapid 7—2 ; 
Dinamo—Petrolul 3—3.

Gh. COCIUBAN. coresp.

rea lor un cuvînt greu il vor avea 
de spus cluburile și asociațiile 
sportive bucureștene, eșalonul de 
elită al profesorilor de educație fi
zică, antrenorilor și tehnicienilor 
de sport.

SA VALORIFICAM INTEGRAL MA
RILE VALENTE BIOLOGICE Șl EDU

CATIVE ALE SPORTULUI

In încheierea lucrărilor, Plenara 
a ascultat cuvîntul tovarășului Ilie 
Rădulescu, secretar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R.

Vorbitorul s-a referit, în princi
pal. la saltul de calitate care tre
buie făcut în domeniul muncii de 
educație fizică ți sport, atingîndu-?e 
cote reclamate și realizate tn toate 
sectoarele vieții noastre sociale. 
Astăzi, în condițiile progresului ver- 
tiginos, care se înregistrează pe 
loatc planurile, trebuie să crească 
necontenit spiritul de exigență față 
de propria noastră activitate, să 
fim animați cu toții, permanent, de 
dorința de . a ne autodepăși, de a 
face mai bino astăzi decît ceea ce 
am realizat ieri și mîine decît ceea 
ce am făcut astăzi.

Șl pe plan sportiv. Capitala tării 
dispune de mari resurse umane 'i 
materiale, de cadre calificate, ca
pabile să îndrume la cel mai înalt 
nivel pregătirea tineretului. Au fort 
evocate aici, nu o dată, marile va
lențe biologice ale activității spor
tive, ca un mijloc de întărire a să
nătății, de ridicare a capacității de 
muncă. Ele pot fi puse integrai in 
valoare prin dezvoltarea sportului 
de masă. In acest sens, factorii in
vestiți cu responsabilități trebuie 
să-și lărgească sfera preocupărilor 
și a investigațiilor. Organizarea a- 
sociațillOr sportive de cartier se a- 
rată a fi o bună modalitate de re
zolvare în acest sens. Dar. în ace
lași timp să nu se neglijeze rolul 
educativ al sportului, augmentat 
prin faptul că această activitate 
reunește o uriașă masă de copii și 
tineri, la vîrstă cind ei își for
mează caracterul, personalitatea, 
sint receptivi la modificări ți îm
bunătățiri structurale.
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O DEZBATERE FRUCTUOASA A PROBLEMELOR DIVIZIEI C

două probleme care 
In prim-plan.

doar aceste 
și U.M.T.

Niciodată Federația română de 
fotbal n-a fost mai activă, mai dor
nică de a pune în discuție, de a 
dezbate cu toți factorii competenți 
principalele probleme ale fotbalului 
nostru, ca acum ! Pe agenda pre
ocupărilor sale a fost înscrisă și o 
analiză a primei părți a campiona
tului Diviziei C ; în fond o confrun
tare deschisă cu întreg cortegiul de 
aspecte, mai mult sau mai puțin cu
noscute, ale „eșalonului trei" al fot
balului nostru, confruntare la care, 
au fost invitați să participe activ 
reprezentanții cei mai autorizați ai 
asociațiilor sportive cu echipe în Di
vizia C, antrenorii acestor echipe, 
metodiști și președinții comisiilor 
județene de fotbal.

La Timișoara, dialogul Federație 
— Divizia C (asociații din județele 
Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș-Se
verin, Mehedinți, Dolj $1 Gorj), con
dus de vicepreședintele F.R.F., Ion 
Șiclovan (referat prezentat de antre
norul federal Constantin Ardeleanu) 
s-a desfășurat tot timpul pe coordo
natele unei veritabile dezbateri 
principiale de opinii, punctate cu o 
mulțime de sugestii și propuneri 
care, considerăm noi, n-ar trebui a- 
runcate la coșul uitării.

• Printre multe altele s-a eviden
țiat că antrenorii divizionarelor C 
nu sînt sprijiniți- in suficientă mă
sură de asociații și de forurile spor
tive locale pentru a desfășura un 
eficient proces instructiv-educativ 
cu jucătorii. Marele număr de aba
teri de la disciplina competițională 
sînt o ilustrare la temă.

• împărțirea pe serii a divîziona-

relor C s-a făcut, se pare, Ia repe
zeală, încălcîndu-se pînă și criteriul 
geografic. O situație de-a dreptul 
curioasă prezintă județul Hunedoa
ra, care are echipe în... trei serii ale 
Diviziei C ! Un exemplu grăitor 1 
Minerul Ghelar a fost inclusă în 
seria a 8-a, se deplasează la Timi
șoara și Moldova Nouă, dar nu joa-

că în aceeași serie cu Minerul Te- 
liuc, Constructorul Hunedoara sau 
Victoria Călan, orașe prin care... tre
ce cînd pleacă să joace în depla
sare ! ? !

Dezbaterile de la Timișoara au 
evidențiat alte 
trebuie aduse

un laitmotiv al discuțiilor»

*' „Mă culc

(Năsturescu)

Este un fapt bine știut că unele 
echipe din județele Arad, Hunedoara, 
Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, 
Dolj, Gorj s-au... întrecut în a înlo
cui un antrenor cu altul, încâlcind 
prevederile regulamentare în vigoa
re, fragmentînd o activitate ale că
rei roade nu pot fi obținute atîta 
timp cînd nu există o continuitate 
de la an la an. In 1971, Vagonul 
Arad a schimbat trei antrenori, iar 
Timișoara este recunoscută în acest 
sens prin hotărîri luate peste noap
te, cum s-a întîmplat recent și cu 
antrenorul Costică Toma, fost la 

. U.M.T. Inginerul șef al uzinei, Wal
ter Weisenburger, președintele aso
ciației U.M.T., a căutat să evite 
subiectul, dar intervenția promptă a 
.vicepreședintelui federației l-a făcut 
pe vorbitor să dezvăluie cazul, pen- 

i ce ne privește, îl 
cu adevărat un caz

s-au oferit bune condiții de muncă. 
La încheierea turului însă, împreună 
cu trei jucători ai U.M.T.-ului, loan 
Guh, Teodor Strizu și Vasile Mihu, 
a dat bir cu fugiții, după ce în 
prealabil a folosit toate mijloacele 
nepermise pentru a-i lămuri pe a- 
ceștia să plece cu el la Constanța. 
Primit doi jucători s-au întors aca
să, cel de al treilea nu. Am fost ne- 
voiți să-i desfacem contractul''. La

Timișoara s-au dezbătut 
două cazuri — Vagonul 
Divizia C ne oferă însă mult mai 
multe exemple care constituie în- 
tr-adevăr datele unei probleme cu 
repercusiuni nebănuite asupra fotba
lului la nivelul eșalonului trei.

Indiscutabil, pe parcursul dezba
terilor de la Timișoara au fost sem
nalate și alte deficiențe, au lost 
făcute numeroase sugestii pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
echipelor divizionare C — printre 
care : o mai eficientă colaborare în
tre toate aceste echipe și centrele 
de copii și juniori, o continuă per
fecționare a pregătirii antrenorilor, 
preocupări mai intense ale comisii
lor județene de fotbal față de soarta 
echipelor din județ etc. — care, 
sperăm, vor fi materializate cît mai 
repede cu putință.

Necesitatea intineririi continue a echipelor divizionare C

TURNEU SCURT, DAR UTIL Reîntoarsă din turneul 
întreprins în Liban, e- 
chipa băcăuană și-a re
luat acasă antrenamen
tele în vederea returu

lui

tru că, în ceea 
considerăm 
semnificativ pentru acei antrenori 
neprincipiali, 1 '
mul căpătuielii.
vinovată. La U.M.T., antrenorul To
ma a fost înconjurat cu atenție, i

porniți și ei pe dru- 
'. „Nu asociația este

la fotbal

și mâ trezesc

cu gindul

ne 
cu 

din

.„L-am întîlnit acum citeva 
zile pe terenul din Grant, acolo, 
în mijlocul potcoavei de beton 
a Giuleștiului, unde NASTU- 
RESCU și-a petrecut zece ani, 
din cei 29 pe care i-a împlinit 
de curînd. Se. pregătește strîn- 
gînd din dinți. Aleargă ca un 
fondist sau controlează mingea 
cu dibăcie, ca în zilele în care 
spectatorii se ridicau în picioa
re să-1 aplaude. După cum 
spunea, vrea ' - ---
orice preț 
start.

— Speri 
de vîrf?

— Oare
care să nu-și propună un astfel 
de obiectiv, mai ales acum, în 
această perioadă, cind zilele 
parcă trec pe nesimțite? Dacă 
stau și deapăn firul amintirilor, 
am impresia că parcă ieri am 
venit la Rapid. O temporal In 
ce linii de atac am avut ferici
rea să joc?! Cu Ozon și Dumitriu 
II în centrul liniei! Era o ade
vărată ineîntare. Îmi anticipau 
intențiile așa de precis, incit mă 
întilneam cu mingea la picior 
de mă minunam și eu cum pu
teau să paseze așa de precis! 
Astăzi, formația noastră trece 
printr-o metamorfoză. Așa stind 
lucrurile, nu ești sigur nici pe 

( „ tine, dar mai ales pe coechipie
rul de alături, care poate fi 
altul in meciul următor. Așa 
s-a întîmplat în tur și atunci de 
unde înțelegere, de unde omo
genitate, de unde randament șt 
rezultate mulțumitoare? Bănuiesc 
însă că antrenorii vor găsi cea 
mai corespunzătoare, formulă de 
echipă și atunci să te ții...

— Te mulțuțnești numai cu 
; satisfacția participării în meciu

rile echipei de club, sau tinzi 
mai sus?

— Am jucat de mai multe ori 
în echipa națională. Ultima oa
ră, in meciul de la Cracovia, 
cu Polonia, cînd n-a fost de loc 

t rău, căci am făcut 0—0. Acum

S-a arătat în referatul prezentat 
că mai există ytcă asociații care nu 
precupețesc nici un efort pentru a 
aduce jucători din alte părți, acele 
„păsări călătoare" cărora le creează 
condiții avantajoase, neghjînd total 
preocupările privind creșterea și 
promovarea de jucători tineri, local
nici, dornici și deciși să joace fotbal, 
să apere cu dîrzenie culorile echi
pei din oraș. Este cazul asociațiilor 
Electromotor Timișoara, Minerul Mo- 
tru, Victoria Călan care au transfe
rat în 1971 între opt și 13 jucători ! 
Reversul unei astfel de optici îl 
constituie strădaniile Vagonului Arad 
(cinci jucători promovați de la cen
trul de copii și juniori), Metalul Tr. 
Severin și U.M. Timișoara (cite șap-

te jucători promovați din propriile 
pepiniere). „C.F.R. Simeria — spu
nea, cu părere de rău, Florian Uri- 
can, președintele asociației — s-a 
păcălit ani Ia rind acordind credit 
unor jucători depășiți ca virstă, in- 
disciplinați. tn campionatul trecut 
am hotărit să renunțăm la serviciile 
a opt dintre ei, iar in cel actual, 
la incă trei. Cu alte cuvinte Ia o 
întreagă echipă. Dar nu regretăm, 
pentru că am pus bazele unor pre
ocupări temeinice privind creșterea 
de jucători tineri, cu reale perspec
tive. Schimbările survenite au 
Ia o comportare din ce in ce 
bună a echipei de seniori...".

dus 
mai

Laurențiu DUMITRESCU

„să 
echipa

prindă" 
chiar

să revii la forma ta

există vreun jucător

m-a cam uitat lumea. De fapt, 
am avut ji prea multe ghinioane. 
Cind mă simțeam in cea mai 
buna formă, hop cite o întin
dere, ruptură, entorsă sau mai 
știu eu ce. Dacă fac bine soco
teala. in cei zece ani de cind 
joc la Rapid cred că am stat 
accidentat pe tușă — dacă adun 
zilele — cel puțin un an. Or, 
acest record nu cred să-l mai 
fi deținut alt jucător. Una e să 
fii indisponibil o perioadă de 
timp și apoi să fii total refăcut, 
alta să fii clientul medicului de 
patru-cinci ori în fiecare sezon. 
Important este insă că acum mă 
aflu în plenitudinea forțelor, mă 
pregătesc cu toată seriozitatea 
și am moralul ridicat; mă culc 
și mă trezesc cu gindul la fot
bal.

— Se aude, pe ici, pe colo, de 
unele nemulțumiri ale jucători
lor...

— Nici vorbă. Cu toții sintem 
o familie care a știut să treacă 
întotdeauna peste micile neca
zuri, inerente activității echi
pei. Au fost unele voci care s-au 
ridicat împotriva pregătirii efec
tuate in Capitală, și nu la mun
te, așa cum ne obișnuiserăm in 
fiecare iarnă, dar acum ne-am 
convins cu toții că antrenorii au 
făcut o 
mînînd 
condiții 
folosind 
stadion.

alegere bună, căci ră- 
în București am avut 
optime de antrenament, 
terenul și sala de la

Gheorghe NERTEA

CONTRIBUȚIE LOCALA 
Șl MUNCA PATRIOTICA

Nu de mult, s-a dat în folosință în co
muna argeșeană Rucăr, aflată In zona 
turistică a Muscelului, spre Brașov, o 
sală de sport destinată gimnasticii, ridi
cată prin contribuție locală, cu spriji
nul comitetului de părinți și prin mun
ca patriotică a elevilor din comună.

Avînd dimensiuni de 20 m x 10 m, 
construcția — cu o valoare de peste 
zoo ooo lei — a fost realizată cu resurse 
locale, prin grija C.J.E.F.S. Argeș și a 
Inspectoratului școlar județean.

Merite deosebite în amenajarea sălii 
de gimnastică are directorul Liceului din 
Kucăr, prof. N. Zaharescu, care a depus 
eforturi deosebite pentru ducerea la în
deplinire a sarcinilor legate de con
strucție.

ilie fețeanu, coresp. județean

CERCUL „TÎNARUL ȘAHIST"

Comisia județeană de șah Argeș, con
dusă de candidatul de maestru GOofgo

TRANSFERĂRI DE JUCĂTORI
Serviciul de legitimări al Federa

ției române de fotbal a efectuat 
formele de transferare a următorilor 
jucători :

• Pavlovici și Mureșan (Metalul 
Tirgoviște) la Steagul roțu Brașov ;
• Florea (Crișul Oradea) și Badea 

(Rapid București) la Sportul studen
țesc București ;

• Ghițoiu (Portul Constanța) 
la Petrolul Ploiești;

• Biliboacă (Politehnica Iași) la 
Politehnica Galați ;
• Furnică (Steagul roșu Brașov) 

la Metrom Brașov.

Echipa Sport Club Bacău s-a îna
poiat luni seara în Capitală, din 
Liban, unde a Întreprins un scurt 
turneu. Marți dimineață, întregul 
lot și-a continuat călătoria, cu au
tocarul, spre Bacău. •>-

în timpul escalei făcute la Bucu
rești, am avut o 
norul principal 
lescu, care ne-a

— Din motive 
nostru a fost redus la jumătate. 
Dar, în săptămîna petrecută la Bei
rut, am susținut trei partide: cu 
Hitmi 1—1 (1—1), golul l-a marcat 
Sorin Avram; cu Nijmi Sahra 
2—0 (2—0), victorie obținută in 
urma golurilor înscrise de Sorin 
Avram și Florea; în sfirșit, cu 
Racing 3—0 (1—0), realizatori Si
năuceanu, Sorin Avram și Pană. 
Deci, un bilanț pozitiv în ceea ce 
privește rezultatele. Eu — ca de 
altfel și colegul meu, Petrică Ră- 
dulescu — sînt mulțumit și de fap
tul că ne-am continuat pregătirile 
in condiții climaterice mai favo
rabile. De altfel, trebuie să subli
niez grija gazdelor noastre, a Clu
bului Nijmi Sahra, de a ne oferi 
tot ce e necesar ca să ne simțim 
ca la noi acasă.

— Ne puteți da citeva amânun-j 
te despre comportarea echipei în 
cele trei partide ?

discuție cu antre- 
Constantin Rădu- 
relatat:
obiective, turneul

— Da, în primul meci, am re
marcat buna pregătire fizică, dar 
și slăbiciuni în finalizare. In a doua 
întîlnire, carența din primul meci 
a fost în parte remediată, ca apoi, 
în ultima noastră apariție în fața 
publicului libanez, jocul să se si- 

' tueze la un nivel superior. Vreau 
să remarc faptul că în această 
partidă am avut un adversar dirz, 
care n-a cedat cu ușurință, dar su
perioritatea noastră fizică 
nică și-a spus cuvîntul. 
ultimă adversară, Racing 
campioana Libanului, este 
tă de compatriotul -nostru Ionică 
Bogdan. ,

— Ce jucători ați folosit ?

Și teh-
Această 
Beirut, 

antrena

— In lipsa unor titulari, compo- 
nenți ai lotului național și olim
pic, am alcătuit următorul „11“ ■’ 
Cizic — Kis, Catargiu, Velicu, Co- 
mănescu, Sinăuceanu, Vătafu, Pru- 
teanu, Pană, Florea, Sorin Avram. 
Au mai jucat cite o repriză Fu- 
gaciu în locul lui Cizic, Băluță și 
Volmer. Acest turneu l-am folosit 
ca să rodez cîțiva jucători, ca Si
năuceanu, Pruteanu și Florea, ti
neri de la care se așteaptă un 
randament superior. încă o dată 
subliniez faptul că, pentru perioa
da actuală, jucătorii sînt bine pre
gătiți fizic, că toți pot face față 
cu succes unui efort susținut.

Pompiliu VINTILA

Meciuri amicale

II“ CLUJ IN ÎBOOSLMIA 
ȘI IULIA ?

DUMINICA - PRIMELE EXAMENE PENTRU

Echipa Universitatea Cluj 
află într-un stadiu avansat de 
tative pentru efectuarea unui 
neu în Iugoslavia și Italia. Clu
jenii ar urma să-și inaugureze se
ria celor trei jocuri (in Iugoslavia) 
cu începere de la 25 februarie, iar 
1a 5 martie vor fi în Italia.

se 
tra- 
tur-

JIUL - CORVINUL HUNEDOARA
3-0 (2-0)

Ir. cadrul pregătirilor ce le efectuea
ză In vederea noului sezon competi- 
țional, Jiul Petroșani a întîlnit pe 
Corvinui Hunedoara. Divizionarii A, 
manifestînd o bună dispoziție de joc, 
au cîștigat cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Mulțescu (2) 
și Naidin.

0 EDITARE AȘTEPTATĂ DE ARBITRI
Prin grija sectorului tehnic al 

Colegiului central al arbitrilor a 
fost editat „Regulamentul de joc 
și ghid pentru arbitrii de fotbal". 
Broșura cuprinde ultimele dispozi
ții și interpretările regulilor de joc. 
adoptate de F.I.F.A.

PROMOVAREA
După cunt- am mai antințat. Cole

giul central al arbitrilor a stabilit ca 
în această lună să aibă Ioc exame
ne de promovare a cavalerilor flu
ierului la categoria I.
' Primele examinări se vor 
duminică în următoarele centre :
• Piatra Neamț — unde vor 

participa arbitrii din județele Ba
cău și Neamț ;

tine

ARBITRILOR
• Arad — județele Bihbri.Satu 

Mare, Arad și Hunedoara ;

• Timișoara —județele Caraș-Se
verin și Timiș ;

• Iași — județele Botoșani, Su
ceava, Vaslui și lași ;
• Cluj — județele Bistrița Nă- 

săud, Maramureș și Cluj.

U.T.A. - CRIȘUL 4-1 (2—1)
Aproape 3 000 de speotatori au ur

mărit amicalul de la Arad, care a o- 
ferit up spectacol antrenant, viu dis
putat. U.T.A., cu formația completă, 
u dominat majoritatea timpului, prac- 
ticînd un joc tehnic și eficace. Crișul a 
opus in primele 20 de minute o rezis
tență dîrză, apoi a fost depășită. Au 
marcat : Broșovschi (min. 29, 33 și 56) 
și Kun (min. 85), respectiv Șchiopii 
(min. 2).

Au evoluat următoarele formații:
U.T.A. : Vidac (Ziller) — Birău (Ca- 

litiin), Lereter (Birău), Pojoni, Po- 
povicl, Domide (Axente), Petescu, 
Broșovschi (Szabaaos), Axente (Sima), 
Kun II, Both.

CRIȘUL : Bologan .—. P. Nicolae, 
Lucaoț; Bule, Cojocaru, Sărac, Dara
ban, Șchiopii, Al Naghi (Moț), Kun T 
(Cefan), Tftfhaș.

șt, lACOB — coresp. județean

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO OBOR 7—1 (4—0)

Băieții lui Nicușor (mai puțin cei 
cinci tricolori) au ieșit, ieri după-a- 
miază, pentru prima oară în public 
în acest sezon, întîlnind, pe un teren 
vitreg, echipa Dinamo Obor. Subliniem 
seriozitatea cu care au privit această 
„verificare”. S-a jucat cu poftă, des-

this, pe spații largi, s-a alergat mult. 
Mențiuni pentru Sălceanu, Cheran și 
Fl. Dumitrescu. Au marcat: Doru Po
pescu, Florian Dumitrescu (3), Gungiu. 
Sălceanu (2). respectiv Șutru.

Campionii au aliniat formația : An
drei (Constantinescu) — Cheran. Nun- 
weillcr III, Sandu Gabriel, Gungiu. 
(Cusiof), Dobrău. Mustățea. Săleeanu. 
Doru Popescu, Dumitriu II, Florian 
Dumitrescu. (G. R.)

METALUL TIRGOVISTE -
F. C. ARGEȘ 2—2 (1—2)

Ieri, la Tirgoviște, argeșenii .au ju
cat în fața a aproape 4 000 de specta
tori ■ cu divizionara B Metalul. F. C. 
Argeș a aliniat o formația din care au 
lipsit doar internaționalii Dobrin. Radu 
și Vlad. Au marcat Gheorghe Și Pîrvu 
pentru Metalul, respectiv Frățllă și 
Ghivescu.

........AL. AVAN.U coresp..județean

GLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
BAIA MARE 1—1 (0—0)

Meci frumos în care gazdele au a- 
vut numeroase ocazii de a marca, prin
tre care două bare și un 11 m. Âu în
scris Filipoi. pentru Gloria și Stan, 
pentru Minerul.

I. TOMA — coresp.

S. BALOI-coresp.

16-4 PENTRU BOXERII SOVIETICI

PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL
DIN 13 FEBRUARIE

I. AtaXanta Juventus 
ÎI. Bologna — Mantova

III. Catanzaro — Cagliari
IV. Milan — Lanerossi 
V. Roma — Fiorentina

VI. Sampdoria — Napoli 
vn. Torino — Varese 

VIIL Verona — Inter
IX. Arezzo — Catania 

X. Brescia — Lazio
XI. Novara — Perugia 

XII. Palermo — Reggina 
XIII. Sorrento — Foggia

X.2
1

1.X.2
1
1
1
1

2.X
1

l.X
1

l.X
2

puciiișiii francezi
DIV 101111 OLIMPIC

VOR EVOLUA IA BUCUREȘTI

Varablescu, în colaborare cu Casa de 
cultură a elevilor și studenților, a inau
gurat nu de mult la Pitești un curs de 
instruire și perfecționare teoretică șt 
practică a tinerilor șahiști.

Cursul, care va avea o durată de trei 
luni, se desfășoară în cadrul cercului 
..Tlnărul șahlst“, evidențiind elemente 
cu reală perspectivă, ca Silviu Nenciu- 
îeseu, Vasile Pușcașu sau Stelian Ște- 
ffinescu. De reținut că lecțiile teoretica 
șl practice sînt susținute de șahiști de 
categoria I, fiind îmbinate cu demon
strații practice șl simultane. Un aseme
nea simultan — care a trezit un deose
bit interes în rîndul membrilor cercu
lui — a fost oferit recent, Ia Casa de 
cultură a sindicatelor, de maestrul in
ternațional victor Ciocâltea, campionul 
tării.

AL. MOMETE-coresp.

O NOUA SALA DE SPORT 
PENTRU ELEVII PLOIEȘTENI

Recent, o dată cu reluarea cursurilor 
după vacanța de iarnă, s-a dat in folo
sință, In incinta Liceului nr. 2 din Plo
iești. o nouă sală de sport, prevăzută cu 
parchet și aparatură necesară desfășu
rării — In bune condiții — a competiți
ilor de volei, baschet, handbal și gim
nastică.

Noul edificiu, avînd dimensiuni de 
28 m x 13 m, dispune de un grup sani
tar, de trei vestiare și de o magazie 
pentru echipament.

De remarcat că la amenajarea sălii o 
substanțială contribuție și-a adus comi
tetul de părinți al elevilor liceului (pre
ședinte : Nicolae ștefănescu), care a co
laborat fructuos cu conducerea școlii (di
rector : • prof. Traian Comănici).

După tăierea panglicii inaugurale a 
noii suprafețe de sport, destinată elevi
lor ploieșteni, a avut loc o interesantă 
demonstrație de gimnastică artistică ur
mată de un TneCl de baschet între repre
zentativele claselor a X-a și a Xl-a, și de 
o intrecere de volei feminin intre echipe
le Liceului nr. 2 și Școlii sportive Plo
iești.

F. ALBULESCU-coresD.

JUDEȚUL ILFOV : 
.TROFEUL CAMPIONII"

în dorința stimulării activității sportive 
de masă și de performanță în cadrul li
ceelor din județul Ilfov, rfedacția ziaru- 

' lui județean .Steagul roșu", in colabora
re cu Consiliul județean pentru educa
ție fizică șl sport. Comitetul județean 
U.T.C. și Inspectoratul școlar județean, 
organizează o competiție sportivă de 
amploare, deschisă elevilor amatori de 
atletism, oină, handbal, baschet, orien
tare turistică și tenis de cîmp.

Competiția, dotată cu „Trofeul cam
pionii*. a fost inaugurată la 23 ianuarie, 
cind echipe reprezentind 18 licee s-au 
prezentat la start, fiind împărțite în pa
tru serii.

întrecerile slnt în plină desfășurare, 
bucurindu-se de un real succes din par
tea ---- ------------- ---- --------competitorilor șt spectatorilor. 

Traian BARBALATA-coresp.

SIBIU : ASOCIAȚIA 
„AMICII MUNȚILOR"

Recent, la sediul C.J.E.F.S. Sibiu._. ____  a
avut loc reuniunea de înființare a aso
ciației „Amicii Munților* din Sibiu.

Asociația își propune ca obiective i- 
medlate ; popularizarea și răspifldirea 
turismului in rîndul tineretului, educa
rea maselor in spiritul unei comportări 
turistice civilizate, construirea de refu
gii și adăposturi. întreținerea potecilor șl 
marcajelor turistice, cunoașterea șl o- 
crotirea monumentelor naturii.

Printre sutele de iubitori ai muntelui 
care și-au anunțat dorința de a deveni 
membri cotizanți ai noii asociații (în 
cadrul căreia întreaga activitate Va fi 
voluntară) se numără maestrul emerit al 
sportului Emilian Cristea, prof. Virgil 
Ludu și mulți tineri din întreprinderile 
șl școlile sibîene.

Fără îndoială că asociația „AffllcH 
Munților* va găsi cele mai bune căi pen
tru cultivarea in rîndul tineretului a 
dragostei pentru munte, a respectului 
față de frumusețile, naturii.

Ilie lONESCU-corcsp. județean

Selecționata olimpică de box ia 
Franței va întilni la 12 februarie Ia 
Dijon echipa Bulgariei. La 4 martie, 
pugiliștii francezi vor întilni echipa 
Spaniei la Madrid, iar Ia 22 martie re
prezentanții „cocoșului galic" vor oferi 
la Edinburg replica selecționatei Sco
ției. Intre 19 și 23 aprilie, la București, 
cei mai buni boxeri francezi vor evo
lua in cadrul turneului organizat de fe
derația română. înaintea J.O., boxerii 
francezi vor mai întilni echipele Olan
dei și Irlandei. Echipa de tineret a 
Franței va participa la campionatele 
europene (tineret) care vor avea loc 
intre 3 și 10 iunie la București.

TELEX • TELEX
La Liege s-a disputat partida retur din
tre echipa locală Standard și formația 
Lokomotiv Zagreb, contind ca semifinală 
pentru competiția internațională mascu
lină de baschet „Memorialul Koraci*. 
Baschetbalistii iugoslavi, au terminat în
vingători cu 96—91 (40—36) și s-au cali
ficat in finala competiției. In primul 
joc, Lokomotiv a cîștigat cu 71—54.

Proba de 15 km din cadrul concursului 
de schi-fond de la Forni di Spora (Ita
lia) a tost ciștigatâ de francezul Felix 
Mathieu, cu 55:29,3. Pe locurile urmă
toare s-au clasat elvețienii Walliman — 
55:52, și Christian Pfenti — 56:27,4. Cursa 
rezervată juniorilor a revenit francezului 
Jean Paui Pierrat. care a parcurs 10 km 
în 34:31.9.

Echipa masculină de handbal a S.U»A, 
s-a calificat pentru turneul final al J.O. 
de vară, în finala turneului preolimpic 
(zona americană), handbaliștii americani 
au întrecut cu 15—11 formația Canadei. 
Intr-un alt joc. selecționata Argentinei a 
dispus cu 29—2o de reprezentativa Mexi
cului.

Cursa de „Maraton-redus.” desfășurată la 
San Bias (Porto Rico) a revenit atletu
lui columbian victor Mora, cronometrat 
pe 21,600 km cu ih 04:23, Pe locul se
cund s-a clasat etiopianul Manio Wolde, 
urmat de australianul John 
finlandezul ' Zeppo Tuomih 
Ron Hill.

Farrington, 
și englezul

tenis de. la.In prima zi a lunieului.de rt : L
■philadelphia, jucătorul' portorican Char
les Pasarell l-a învins cu 6—7. 6—4, 7—5 
pe australianul Frod • Stolle. Alte rezul
tate ; Alexander (Australia) — cox (An-

6—4.

LOS ANGELES Debut bun al tenismeuilor 
la simplu
4— 6, 6—2; Barthes (Franța) —
Lara (Mexic) 6—0, 3—6, 7—6 ;
Graebner (SUA) — Austin (SUA)
5— 7, 6—2, 7—6; Koch (Brazilia) 
-- Van Dillen (SUA) 6—4, 4—6,
6— 3 ; Orantes (Spania) — Osbome
(SUA) 4—6, 7—6, 7—6 ; Tanner
(SUA) — Fillol (Chile) 6—3, 6—3.

noștri si> 3
NEW YORK, 9 (Agerpres). — Te- 

nismenii români Ili-e Năstase și Ion 
Tiriac au debutat cu victorii și in 
proba de simplu a turneului in
ternațional de tenis de la Los An
geles, primul concurs al anului din 
cadrul „Marelui Premiu — F.I.L.T.". 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—3. 
6—3 pe americanul Barry MacKay, 
în timp ce Ion Țiriac l-a eliminat 
cu 7—6, 6—3 pe Haroon Rahim 
(Pakistan).

Cîștigătorul turneului de la Kan
sas City, Tom Edlefsen, a fost în
vins cu 6—2, 6—1 de spaniolul An
dres Gimeno. Alte rezultate : Smith 
(SUA) — Zednik (Cehoslovacia) 

6—3, 6—2 ; Olmedo (Peru) — Go- 
ven (Franța) 2—6. 7—6, 6—4 ; Ri
chey (SUA) — Kreiss (SUA) 7—5,

• TELEX • TELEX
glii) 7—6. 3—6. 6—3; Taylor (Anglia) — 
Fairiift (Noua Zefelandă) 6—4, 5—7. 0—4;
Riessen (SUA) — Ruffels (Australia) 
6—4, 6—2; Drysdale (RSA) — Davidson 
(Australia) 6—2. 6—3.

A luat sfirșit turneul internațional de 
tenis de la Copenhaga. în finala probei 
de simplu bărbați, danezul Jan Leschly 
a dispus cu 6—1, 11—9. 6—3 de sud-afri- 
canul Ray Moore. Proba de dublu femei 
a fost ctștigată de perechea engleză 
Winnie Shaw-Joyce Williams învingătoa
re cu 9—7, 6—3 în fața cuplului suedez 
Ingrid Bentzer — Margaretha Stransberg.

In cadrul unui concurs de natație des
fășurat la Brisbane, înotătoarea australia
nă strane Gould a cîștigat proba de loo 
m liber cu timpul de 1:00,3. întrecerea 
a contat pentru campionatele de junioare 
ale Australiei. Qould speră să corecteze 
recordul mondial al probei, care-i apar
ține. cu ocazia campionatelor naționale 
rezervate senioarelor ce vor începe peste 
ctteva zile.

Federația australiană de tenis a alcătuit 
echipa care va participa la „Cupa Da
vis". Difl echipă fac parte Mal Anderson. 
John Cooper. Rose Case. Colin Dibley 
și Geoff Masters. Căpitan nejucător al 
formației a fost desemnat Neale Fraser. 
•
Cunoscutul ciclist belgian Eddy Merckx 
a confirmat că va participa la „Turul 
italiei*. El a anunțat că, încă, nu s-a 
decis dacă va lua startul in Turul Fran
ței pe babe l-a Cișligal de trei ori. 
M'crekx va mal participa și la tradițio
nalele curse Milan — San Remo — Paris 
— Roubaix, Liege — Boslon — Liege 
ti altsit.

MOSCOVA. 9 (Agerpres). — L;i „Pa
latul Sporturilor” din Mosoova s-a 
desfășurat întîlnirea de box dintre re
prezentativele U.R.S.S. și S.U.A. Vic
toria a revenit cu 16—4 pugiliștilor so
vietici. Americanii au cîștigat doar 
două meciuri : la categoria grea, in 
limitele căreia Duane Bobik l-a între
cut prin KO tehnic pe Vladimir Cer- 
nîșev și la categoria mijlocie unde 
Marwin Johnson l-a învins la puncte 
pe Rufat Riskie.

în cadrul categoriei semigrea. Ni
kolai Anfilov l-a învins prin KO in 
primul rund pe Louis Slaughter. Tot 
înainte de lintiță, Boris Zariktuev 
(cat. muscă) a dispus de Bobby Hun
ter. Valeri Sokolov (categoria pană) 
l-a întrecut la puncte, în unu) dint.’e 
cele mai frumoase meciuri ale galei, 
pe Roy Taylor. Meciurile au fost ur
mărite de peste 10 000 de spectatori-

Următoarele întîlntri se vor desfă
șura în orașele Jdanov. și Erevan.

FI. Gheorghiu învinge 

pe islandezul Gunnarsson
REYKJAVIK, 9 (Agerpres). — In 

runda a doua a turneului interna
țional de șah de la Reykjavik, ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu l-a învins pe islandezul Gun
narsson. Alte rezultate: Stein — 
Solmundarsson 1—0 ; Olafsson — 
Sigurdjonson V2—V2 ; Hort — Keene 
1—0 ; Torfasson — Georgsson 1—0 ;

Thorbergsson — Kristinsson 1—0. 
într-o poziție complicată s-a în
trerupt partida 
și Timman.

în clasament conduc la egali
tate — cu cîte
Gheorghiu, Olafsson, Hort, Stein, 
Sigurdjonsson și Torfasson.

dintre Tuktnakov

l’/i puncte

Meciul din sferturile de finală ale C.E. 
dintre Anglia și R.F. a Germaniei a fost 
programat la 29 aprilie, tn nocturnă, 
lntilnirea de pe Wembley va începe la 
ora 20.45, pentru a nu concura inttlnirite 
(lin divizia a tl-a, a IlI-a șl a IV-a din 
campionatul Angliei, programate în ace
eași zi.

Dinamo Kiev, care se află în turneu în 
Scoția, a jucat la. Glasgow în compania 
formației locale Celtic Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Dalglish.

După etapele de duminică desfășurate 
în eempionatete naționale din Europa, 
clasamentul golgeterilor se prezintă 
astfel ; 1. Lee (Manchester City) 25 po
teri (27 meciuri), 2. Harper (Aberdeene) 
23 p (23), Antnniadis (Panathinalkos) 23 
g (19), 4. Keita (St. Etienne) 21. g (23), 
4 Devillet (Aris) 19 g (17), 
(Bt yem Miinehen) 
(Waterford) îs g (î»>.

Ultimele rezultate în turneul pentru 
juniori de. -la viaretgib : Fiotehtină — 
Standard Liege 4—9; Roma — Dukla 
Praga 2—0, Milan — Lausanne 2—0. Na- 

. noli — Benfica Lisabona 1—1. Tn . sfer
turile de finRiă se vor întilni Torino —

5. MtiUer
IS g (20), 0.

LEB (Manchester City)

Boca Juniors Buenos Aires; Inter — 
Crystal Palace, Fiorentina — Napoli șl 
Miisn — Dukla IPraga,

lunieului.de
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CLASAMENTUL 
MEDALIILOR

1. U.R.S.S.
2.
3.
4.
5.

4
R. D. Germana 3
Olanda 3
Elveția 3
R. F. o Germaniei 2

6. Norvegia
7. Austria
8.
9.

10.
11.
12.
13. Cehoslovacia

Suedia 
Japonia 
S.U.A.
Finlanda 
Canada

1
1
1
1

1 
0 
a 
o

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

1 
4
1
1 
0
4
2
2
1

2
1 
0
1

U.R.S.S.-S.U.fl. 7-2 
ÎN TURNEUL DE HOCHEI

Astăzi, un nou meci decisiv :
Cehoslovacia — Suedia

întrecerile dm cea de

«ș ♦

SPRt ATREIA MEDALIE DE AUR

CLASAMENTUL
PUNCTELOR

1. U.R.S.S. 65 p, 2. R. D. 
Germana 59 p, 3. Norvegia 
52 p, 4. Olanda 44 p, 5—6. 
Elveția și 
34 p, 7.
Suedia 28
10. S.U.A.
20 p, 12. Canada 8 p, 13. Ce
hoslovacia 7 p, 14. Franța 4 p, 
15. Italia 3 p, 16—18. Polonia, 
ROMANIA și Ungaria 2 p.

R. F. a Germaniei 
Finlanda 30 p. 8. 
p, 9. Austria 25 p, 
21 p, 11. Japonia

CAMPIONII

In cea de a treia etapă a tur
neului de hochei (grupa A) s-au 
întîlnit formațiile U.R.S.S. (neînvin
să pînă în prezent) și S.U.A., au
toarea senzaționalei victorii (5—1) 
asupra Cehoslovaciei. Hocheiștii so
vietici, superiori din punct de ve
dere tehnic, și mult mai rapizi, 
au jucat impecabil timp de două 
reprize, cîștigînd în final cu scorul 
de 7—2 (2—0, 3—0, 2—2). Realiza
tori : Blinov, Harlamov, Malțev (2), 
Vikulov, Zimin și Țigankov de la 
învingători, respectiv Sanders și 
Naslund de la învinși.

Formația Suediei, de asemeriea 
neînvinsă în acest turneu, a obți
nut o victorie, mult 
decît era de așteptat, 
lecționatei poloneze: 

4—2, 0—1). Nordicii 
mai lent ca deobicei, 
dese greșeli în apărare, de care ju
cătorii polonezi au profitat cu 
promptitudine. Cele opt goluri au 
fost înscrise de Hammarstrom, 
Nilsson, Lundstrom (2) și Palmquist 
din formația suedeză, respectiv 
Tokarz. Goralczyk și Slowakiewicz 
din cea poloneză.

înaintea meciurilor programate 
astăzi «• U.R.S.S. — Polonia, Ceho
slovacia — Suedia și S.U.A. 
Finlanda, clasamentul grupei 
rată astfel :

al treilea succes consecutiv, avînd 
toate șansele de a termina pe pri
mul loc în această grupă. Întîlnin'd 
formația Norvegiei, echipa R. F. 
a Germaniei a ciștigaț cu 5—1 
(3—0, 0—0, 2—1), demonstrînd că 
este mult superioară partenerelor 
sale de întrecere. Intr-un alt meci, 
extrem de disputat, hocheiștii ja
ponezi au înregistrat prima lor vic
torie din acest turneu: 3—2 (2—2, 
0—io, 1—0) cu Iugoslavia. Astăzi 
sînt programate partidele : Elveția 
— Iugoslavia și Norvegia 
nia. Clasament;

CLASAMENT

— Japo-

DE PINA ACUM
SCHI FOND, 50 KM BARBAJI

Haug (Norvegia) 
Hedlund (Suedia) 
Saarinen (Finlanda) 
Wiklund (Suedia) 
Karlsson (Suedia) 
Hakulinen (Finlanda) 
Jernberg (Suedia) 
Hamalainen (Finlanda) 
Jernberg (Susdia) 
Ellefsaeter (Norvegia)

PATINAJ VITEZA, 500 M FEMEI

I960 Haase (R.D.G.)
1964 Skoblikova (U.R.S.S.)
1968 Titova (U.R.S.S.)

SLALOM URIAȘ BARBAȚI

7-a zi a 
în 

arogra-

a 
Olimpiadei albe s-au disputat 
condiții bune și conform 
mului. Performera zilei a fost schi- 
oara sovietică Galina Kulakova, 
care, asemenea suedezei Toini Gus- 
tafsson la Jocurile de la Grenoble 
— 1968, a reușit „dubletul" olimpic 
în schiul feminin de fond. Învingă
toare în proba de 10 km, Kulakova 
a cîștigat și cursa pe 5 km. învă
țătoarea din Ijevsk (în vîrstă de 29 
de ani) se dovedește astfel cea mai 
bună fondistă a actualei ediții a 
Olimpiadei albe.

Dacă în cursa de 10 km, Kula
kova o învinsese pe compatrioata 
sa Olunina cu 37 de 
miercuri ea nu a 
cu 5 secunde pe 
iatta Kajosmaa si

mai dificilă 
în fața se-
5—3 (1—0, 

au acționat 
comițînd și

1. R.F. » Germaniei
2. Japonia
3. Norvegia
4. Elveția
5. Iugoslavia

secunde, 
întrecut-o decit 

finlandeza Mar- 
cu 6 secunde și

CLASAMENT

cezi
mul

în grupa secundă, reprezentativa 
vest-germană a realizat ieri cel de

l. U.R.S.S. 3 2 10 19— 8 5
2. Suedia 3 2 10 13— 7 5
3. Cehoslovacia 3 2 0 1 22— 7 4
4. S.U.A. 3 1 0 2 8—13 2
5. Finlanda 3 1 0 2 9—17 2
6. Polonia 3 0 0 3 5—24 0

ORDINEA „IMPUSELOR
SE MENȚINE

avans de 55 de puncte

MM

82 de sutimi pe cehoslovaca Helena 
Sikolova. De altfel, schioarele fin
landeze și cehoslovace s-au com
portat mult mai bine în proba de 
5 km, obținînd locuri fruntașe. 
Marjatta Kajosmaa. Ia vîrsta de 
33 de ani, a demonstrat o prospe
țime fizică surprinzătoare. rămî- 
nînd principala adversară a fon- 
distelor sovietice. care doar cu 
8/100 de secunde au ratat medalia 
de bronz.

Galina Kulakova, cîștigînd a doua 
medalie de aur. are șansa să ega
leze — oarecum — pe olandezul 
Ard Schenk și să obțină o a treia 
medalie de aur cu ocazia cursei 
de ștafetă 3X5 km ce va avea loc 
sîmbătă 12 februarie.

Clasamentul probei de 5 km fond 
femei: 1. Galina Kulakova (U.R.S.S.) 
— 17 : 00,50 ; 2. Marjatta Kajosmaa 
(Finlanda) — 17 :05,50 ; 3. Helena 
Sikolova (Cehoslovacia) 
4. Aleutina Oiunina 
17:07,40 ; 5. Hilkaa 
landa) — 17 :11,67 ; 
haceva (U.R.S.S.) —

17 : 07,32; 
(U.R.S.S.) —
K unt ol a (Fin- 

6. Liubov Mu- 
17 : 12,08.

■ *
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IN întrecere directa cu Nina Statkievici (U.R.S.S.), noua campioană olim
pică Diane Holum, originară clin statul american Illinois, stabilește recordul olim
pic in proba de 1390 m. Telefoto A.P.-Agerpres

1952
1956 
1960
1964
1968

(Norvegia)Eriksen
Sailer (Austria) 
Staub (Elveția) 
Bonlieu (Franjo) 
Killy (Franjo)

Nepela are un

y
Au luat sfirșit si 

întrecerile progra
mului figurilor o- 
bligatorii din ca
drul probei mascu
line de patinaj ar
tistic. Pe primul' 
loc în clasament

continuă să se afle cunoscutul campion 
cehoslovac Ondre.j Nepela cu 1 176.1 
puncte urmat de Patrick Pera (Franța) 
— 1121,6 puncte, Serghei Cetveruhin 
(U.R.S.S.) — 1 101,9 puncte. Jan Hoff
mann (R.D. Germană) — 1030,1 puncte, 
Kenneth Shelley (S.U.A.) — 1030
puncte și John Petkeviei (S.U.A.) — 
1025,5 puncte. Sportivul român Gyorgy 
f azeka.ș totalizează 832 puncte.

OLimpicBREVIAR

1964
1968

Austria
R.D.G.

SĂNIUȚE, PERECHI

E SARBATOARE tn casa elvețiencei 
citește cu vădită lncintare telegramele de 
olimpic din Sapporo...

Marie-Therese Nadig. Iu timp ce 
felicitări, mama așteaptă legătura cu satul

(Foto : A.S.L.-Lausanne)

3
4
5

4

I
1

1

•4■
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CU MIINILE ÎMPREUNATE deasupra capului șj cu zimbetul larg pe buze, Galina 
Kulakova,, răspunde aplauzelor care-l confirmă a doua victorie olimpică.

Manșa întîi la slalom uriaș:

ERIK HAAKER, PRIMUL; FRANCEZII, DIN NOU EȘEC9

Dan Cristea pe locul 30

Telefoto A.P.-Agerpres

Desfășurată pe muntele Teine, 
pe o pîrtie de 1080 m, cu 63 de 
perți, prima manșă a cursei mas
culine de slalom uriaș a fost cîș- 
tigată de norvegianul Erik Haaker 
cu timpul de 1:31,70. Schiorii frân

au suferit un nou eșec i pri- 
dintre ei, Roger Mignod, a

PRIMA MEDALIE DE AUR

A AMERICANILOR

PREȘEDINTELE Comitetului in
ternațional olimpic, Avery Brunda
ge, a vizitat miercuri la prînz cen
trul de presă și sala de lucru a 
ziariștilor. Din păcate, la acea oră 
spectaliștii in domeniul schiului se 
aflau pe muntele Teine unde asis
tau la ultimele coborîri din slalomul 
uriaș. Or, tocmai acești ziariști erau 
mai interesați 
dintele C.I.O.
alpin...

să discute cu preșe- 
problemele schiului

DOUA OARA, la unPENTRU A 
interval foarte scurt, locuitorii din 
Tannenheim (cantonul Saint Gall) 
au ieșit pe străzi și s-au adunat 
in fața primăriei pentru a sărbă
tori victoria compatrioatei lor. 
«chioara elvețiană Marie Therese 
Nadig, care a cucerit a doua me
dalie olimpică de aur. Se spune 
că elvețienii, care sint oameni 
foarte temperați, au discutat eve
nimentul pînă aproape de „cînta- 
tul cocoșilor".

ACCIDENTAT în proba de cobo
rîre. schiorul american Eric Poulsen 
va fi supus unei intervenții chirur
gicale. Medicii au diagnosticat frac
tura femurului drept și ruptură de 
ligamente la genunchi. La infirme
ria din satul olimpic sînt internați 
și doi membri ai Comitetului olim
pic american, care au căzut pe 
gheață, la Makomanai, în timpul 
desfășurării festivității de deschide
re. Unul dintre ei, G Dunham, are 
două coaste fracturate.

alEDY HUBACHER, component 
echipajelor elvețiene de bob, se 
pregătește, la Sapporo, pentru.. . 
Olimpiada de vară de la Munchen. 
El este cel mai bun 
greutate din țara sa, 
formanța de 19,34 m. 
Hubacher a reușit 
discului un rezultat

aruncător de 
definind per- 
De asemenea, 
la aruncarea 
de 56,70 m.

Gazdele Olimpiadei albe sînt 
pline de atenție față de oaspeții 
lor. O comisie specială se ocupă 
numai de sărbătorirea aniversă
rilor și zilelor onomastice ale 
sportivilor, antrenorilor și oficia
lilor aflați în satul dlimpic.

în perioada de cînd se află 
la Sapporo, următorii sportivi din 
lotul românesc au primit cu pri
lejul aniversării lor cîte un tort 
impozant, frumos ornat, pe
figura numele și vîrsta: Dan 
Cristea (24 ani). Ion Țeposu (27 
ani), Gyorgy Vilmos (31 ani), 
precum și antrenorul Marcel Stu- 
paru (44 ani).

care

PENTRU 
sărituri de 
colegii de 
Kasaya, au cerut conducerii între
prinderii (o distilerie) să le acorde 
o zi liberă; în schimb ei vor trebui 
să lucreze duminică 13 februarie 
și nu vor putea asista ,1a festivita
tea de închidere a Olimpiadei.

a asista la proba de 
la trambulina de 70 m, 
serviciu ai japonezului

președintele Comitetului interna- 
fi decorat de împăratul Hirohito cu

S-A ANUNȚAT Ia Sapporo că 
tional olimpic, Âvery Brundage, va 
,'.Ordinul Soarelui-Răsare" clasa I (distincție ce se acordă în mod obiș
nuit numai șefilor de state), pentru contribuția ga la reușita actualei edi
ții a J. O. de iarnă și la promovarea sportului amator.

ocupat de-abia locul 0 (1:33,28), iar 
Jean-Nbel Augert locul 12. Henri 
Duvillard a căzut la poarta a pa
tra și a fost nevoit să abandoneze.

Pista, extrem de înclinată în pri
ma porțiune, a necesitat un mar
caj foarte strîns al porților, tra
seul semănînd cu unul de slalom. 
După 
s-au 
făcut 
rențî

20 de 
format 
ca nici 
să nu

Peste 10 000 de spectatori au fost 
pr.ezenți în jurul inelului de ghea
tă de la Makomanai pentru a ur
mări întrecerea patinatoarelor de 
viteză. în proba de 1 500 m. Spe
cialiștii așteptau o victorie a „ve
teranei" olandeze Stien Kaiser, .re
cordmana mondială a probei, sau 
a compatrioatei sale Atje Deelstra, 
ori a uneia dintre patinatoarele so
vietice. Dar laurii olimpici au în
cununat-o pe blonda americancă 
Diane Holum, care a cucerit me
dalia de aur într-un stil puternic 
și eficace.

Victoria patinatoarei americane 
s-a conturat după ce a trecut de 
1 000 m, printr-un finiș viguros, 
care i-a permis să termine cu un 
avans de o secundă și1 42 de sutimi 
fată de partenera sa de întrecere, 
olandeza Elly van de Brom, al că
rei start fulgerător lăsase impresia 
că ar fi virtuală învingătoare.

Diane Holum

concurenți, pe pîrtie 
taluzuri, ceea ce a 
cei mai buni concu- 

mai apropie, ca

timpi, de 
tegorie.

Dan Cristea a realizat o cursă 
bună, clasîndu-se pe locul 30, îna
intea americanului 
tralianului Milne și 
reputați.

Clasament i 1.
(Norvegia) 1:31,70, 2. Alfred Hagn 
(R.F.G.) 1:31,78, 3. Gustavo Thoeni 
(Italia) 1:32,19, 4. David Zwilling 
(Austria) 1:32,34 ; ...30. Dan Cristea 
1:37,93 ...40. Virgil Brenci 1:42,8.

Joi se dispută manșa a doua.

Chaffee,' <us- 
a altor seniori

Erik Haaker

(Urmare din pag. li

interesează și pe noi. La antrenamen
tul de luni al boberilor, cînd vest- 
germanii au înregistrat recorduri 
de excepție pe pista de pe Teine- 
yama, unul dintre boberiî italieni, 
suspicios, a trecut discret pe lîngă 
fiecare bob și cu puțin tifon pe 
mînă a atins patinele diferitelor 
boburi. De pe patina boburilor 
vest-germane s-a luat pe tifon un 
lac subțire. Regulamentul nu pre
vede însă nimic în ceea ce priveș
te folosirea unor lacuri sau ceruri, 
ci interzice numai încălzirea pati
nelor. chiar frecatul acestora, pen
tru că ar ajuta la creșterea vitezei 
pe prima porțiune a pistei. Acum 
doi ani, boberiî vest-germani au 
fost avertizați cu asprime pentru 
că incălziseră patinele în mod in
genios, dar ascuns, introducînd în 
cutia în care țineau patinele un 
sistem de încălzire pe bază de ba
terii.

IN CURSA BIATLONISTILOR
(Urmare din pag. I)

Dacă pentru unii succesul Di anei 
Holum ar putea apare ca surprin
zător, o bună parte dintre specia
liști consideră că această medalie de 
aur nu vine decit să confirme ca
litățile unei patinatoare de mare 
clasă. Ei nu au uitat desigur că la 
Grenoble, deși avea numai 17 ani, 
ea a obținut o medalie de argint 
la aceeași probă, precum și o alta 
de bronz Ia 1000 m.

..Antrenorii și coechipierii mei 
îmi spuneau câ proba mea va fi 
cea de 1000 de metri..." spunea

nou» campioană olimpică, după 
terminarea cursei de pe pista de la 
Makomanai. „Eu n-am vrut să-i 
contrazic atunci, dar aveam cre
dința că pot cîștiga la 1500 metri. 
M-am pregătit special pentru a- 
ceastă cursă și iată că munca mea 
a fost răsplătită !“

Diane Holum este născută la 18 
mai 1951, la Chicago. Are 1,68 m 
înălțime 
studentă 
brook.

și 56 kg greutate. Este 
la Colegiul din North-

Clasamentul probei : 1. Diane 
Holum (S.U.A.) — 2 :20,85 nou re
cord olimpic; 2. Stien Baas-Kaiser 
(Olanda) — 2 : 21,05 : 3. Atje Keu- 
len-Deelstra (Olanda) — 2 ; 22,05 ;

să scuzăm cumva echipajul nostru, 
care este hotărît ca în orice con
diții — și sînt condiții grele — să 
lupte pentru un loc cît mai bun. 
Firește că asigurarea unor condiții 
egale de concurs are însă o mare 
importanță.

ULTIMELE ANTRENAMENTE 
LA BOB

4. Elly
2 : 22.27 
(R. D.
Nina
2 : 23.19

van de Brotn (Olandal — 
; 5. Rosemarie Taupadel
Germană) — 2:22,35 ; 
Statkievici (U.R.S.S.)

6.

cu

2. Hansjorg Knauthe (R.D.G.) 11116:07,06 
(1 min.), 3. Lars Goran Arwidson 
(Suedia) lhl6:27,03 (2 min.), 4. Alek
sandr Tihonov (U.R.S.S.) 11116:48,06 
(4 min.), 5. Yrjoe Salpakafi (Finlanda) 
lhl6:51,04 (2 min.), 6. Esko Saira (Fin
landa) lhlî^l.OS (5 min.):... 28. Victor

Poloniei, Finlandei, S.U.A., Italiei și 
României.

Reprezentanții tării noastre s-au 
comportat slab și la fond și la tir. 
Este drept că între Vilmos (cel mai. 
bun timp la fond, dintre români) și 
Saira (cel mai bun timp dintre toii 
concurenții) diferența este de numai 
cinci minute (In favoarea finlandezu
lui bineînțeles), dar nu trebuie uitat 
că, în general, s-a produs o omogeni
zare a valorilor la alergare. Prin a- 
ceastă prismă, dacă s-ar face un cla
sament numai pe baza timpilor înre
gistrați la fond, Vilmoș s-ar afla pe 
locul... 28. Cursa a fost caracterizată 
la început prin ritmul sufocant în 
care s-au angrenat și sportivii tării 
noastre (după primii cinci km, Fon
tana și Vilmos ocupau pozițiile 11—12). 
Pe parcurs, au încercat să țină pasul 
cu adversarii lor (mai bine pregătiți 
la alergare), dar acest lucru a făcut 
ca ei să pătrundă în poligon agitați, 
fără 
sară' 
tirul 
cei . ....
tana 5 penalizări (3 la poziția culcat, 
2 în picioare), Vilmos 8 (2+6), Veștea 
6 (1 + 5) și Carabela 11 (3+8) ! Antre
norii Constantin Tiron și Marcel Stu- 
paru explică imprecizia prin reglările 
repetate făcute în aceste zile la Sap
poro, ceea ce a produs neîncrederea 
biatloniștilor în propriile posibilități. 
Noi credem, însă, că a fost vorba de 
o supralicitare la fond, care a dus la 
oboseală în momentul. tragerilor. In 
ciuda locurilor foarte modeste ocupate 
în proba individuală, sportivii români 
■speră intr-o evoluție bună la ștafetă, 
in componenta căreia s-a produs o 
modificare : Țeposu va concura în 
schimbul al treilea, fn locul lui Cara
bela.

Rezultate. 1. Magnar Solberg (Nor
vegia) 11115:55,05 (2 min. penalizare).

a avea relaxarea absolut nece- 
unor trageri reușite. Ca urmare, 
a fost o catastrofă pentru top 

patru biatloniști români : Fon-

Magnar Solberg
După un patinator de viteză 

(sprinterul Erhard Keller), iată și 
un schior, campion la Grenoble, 
care reușește să-și apere cu succes 
titlul. El este polițistul norvegian 
Magnar Solberg, campionul biatlo- 
niștilor. Solberg, care a sărbătorit 
vineri 4 februarie — în satul o- 
limpic — împlinirea, a 35 de ani. 
părea că a. ieșit din rindul pre- 
tendenților la primul loc, nereușind 
să urce decit pe a treia treaptă a 
podiumului Ia campionatele mon
diale din 1969 și 1971. La Makotrn- 
nai, cl a adoptat o excelentă tac
tică, neforțînd prea mult la aler
gare, ceea ce i-a permis să-și valo
rifice precizia de trăgător. Că așa 
a fost ne-o dovedesc timpii inter
mediari, care — la 10 km — ni-1 
arată pe schiorul din Trodhei^ 
(oraș din nordul Norvegiei) pe W 
cui 5, cu un singur foc ratat. în a 
doua parte a cursei, el a continuat 
să alerge relaxat (ii și permite fi
zicul, Solberg măsurind 1.80 m 
pentru cele 70 kg ale sale) și nu a 
mai ratat nici un foc. Or, la biatlon 
precizia este aproape totul.

Ion Panțuru. făcînd echipaj 
Zangor. Pascu și Focșeneanu. a ob
ținut timpul 9 în manșa întîi și 
timpul 6 în cea de a doua. Ordinea 
timpilor realizați de cei mai buni 
piloți: manșa I: 1. Vicki 1:10,30, 
2. Zimmerer 1:10,67, 3. De Zordo 
1:11,03, 4. Floth 1:11,23, 5. Candrian 
1:11.24, 6. Stadler (Elveția) 1:11,35, 
7. Gruber (Austria) 1:11,54, 8. Pa- 
risot (Franța) 1:11,57, 9. Panțuru 
1:11.63; manșa a Il-a: 1. De Zordo 
1.11,53, 2. Zimmerer 1:11,90, 3—4. 
Floth și Gaspari 1:12.07, 5. Stadler 
1:12,14, 6. Panțuru 1:12,25.

*> o.

Ultimele coborîri de antrenament, 
efectuate miercuri (joi este zi de 
odihnă, iar vineri vor avea loc 
primele două manșe din cadrul 
J.O.), au dovedit, încă o dată, echi
librul valoric existent între cele 
mai bune echipaje ale Elveției, R.F. 
a Germaniei și Italiei, între care se 
va da, după toate probabilitățile, 
lupta pentru cele trei medalii. Vre
mea excelentă a permis desfășurarea 
antrenamentului în condiții optime, 
iar gheața tare a facilitat obține
rea unor timpi buni. Cu prilejul 
coborîrilor de miercuri, echipele I- 
taliei, Elveției și R.F. a Germaniei 
au făcut ultima selecție. Condu
cătorii acestor loturi nu au anunțat 
numele celor cate vor participa la 
concurs, dar mai mult ca sigur că 
piloții vor fi Vicki și Stadler (El
veția). Zimmerer și Floth (R.F.G.j, 
Gasparj și De Zordo (Italia), rămi- 
nind „pe tușă" Candrian, Pitka și 
Alvera.

Fontana 11124:17.85, 32. Gydrgy Vilmoș 
lh25:52,27. 34. Nicolae Veștea lh27:08,21. 
52. Constantin Carabela lh33:45,95. Au 
participat 54 de concurenti din 14 țări

CONTROLUL PATINELOR

sa
DEPARTE DE SAPFORO... în „orașul valsului**. mii de compatrioți ai lui Karl Schranz au venit să intimpine. 

toarcerea sa in patrie, pe singurul schior descalificat de la Jocurile Olimpice de iarnă. Popularul ..Karli** rămine totuși 
figura centrală a sportului austriac. Iată-1 la Viena, intr-una din piețele orașului, aclamat de admiratorii săi.

Telefoto A.P.-Age. pres

uriaș la Pra-Loup. In rest, pro
gramul competiționai al ..Cupei 
Mondiale" rămine neschimbat.

Deci, pentru concursul de bob de 
patru există unele suspiciuni și pro
babil va fi un control riguros, pen
tru că asemenea procedee ar mări 
și mai mult șansele unor piloti 
exceienți cum sînt Zimmerer și Floth. 
Nu vrem ca prin această relatare

O știre de ultimă oră anunță că schioa-ra franceză ANNIE 
FAMOSE a fost descalificată de federația internațională de specia
litate. fiind acuzată că ar fi comentat întrecerile de schi alpin ale 
actualei ediții a J O. pentru un post de radio, fapt care încalcă 
legile amatorismului. Annie Famose va compare astăzi in fața unei 
comisii a F.I.S. pentru a se disculpa.

★ COMISIA de organizare de pe 
lingă F.I.S. — aflată la Sapporo — 
a anulat proba de coborîre de la 
Lauberhorn, inlocuind-o cu o „cobo
rîre" la Val Gardena. Așadar, in 
„Cupa Mondială" la schi urmează 
să aibă loc următoarele concursuri:
17 martie, coborîre la Val Garde
na; 18 martie, slalom la Madona 
di Campiglio, și 19 martie, slalom

★ IN POFIDA numeroaselor șe
dințe pe care le ține lă Sapporo, 
Federația internațională de schi 
(F.I.S.) nu s-a decis încă asupra 
locului unde se vor desfășura cam
pionatele mondiale masculine de 
seni alpin.
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