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COMPETIȚII 

DEDICATE ZILEI 
DE 16 FEBRUARIE

SE REIAU GALELE DE BOX
LA CLUBUL

„GRIVIȚA ROȘIE4*

ULTIMELOR CONFRUNTĂRI OLIMPICE
• Speranțe legate de viitorul start al bobului

nostru de 4 • Ion Panțuru a fost și ieri pe pirtie AZI

• „Coborirea-pilot" va fi efectuată de echipajul LA SAPPORO
I

României ® Surpriză în delegația elvețiană: 8,30—11,30
Bob 4
1 și 2

(1,30-4,30) : 
persoane. Manșa

Stadler eliminat! ® Ultima tragere a biatloniștilor © Vilmos a avut arma defectă... 9,00—11,30
Biatlon. Ștafetă

(2,00—4,30) :

• La ordinea zilei „cazul Famose" 10,00—11,30 (3,00-4,30) :
Patinaj viteză. 1000 m femei

S-a încheiat încă o zi, a opta, 
din această decadă olimpică, pa
radă a vedetelor gheții și zăpezii. 
Zi în care sportivii reprezentativei 
României au stat departe de pif
tiile albe, așteptînd starturile în 
care sînt programați, pentru între
cerile de vineri și sîmbătă-

A fost și un binevenit răgaz îna- 
-ifitea ultimelor asalturi de care ne 
Wegăm speranțe într-o medalie și ea 
nu poate veni decît de la echipajul 
nostru de bob, condus de Ion Pan- 
țuru, același brav și iscusit pilot 
român al pistelor de gheață. Ace
lași, care ne-a adus, la Jocurile 
de la Grenoble, în 1968, prima me
dalie olimpică în disciplinele iernii.

Biatlon iștii au în față adversari 
extrem de puternici, schiori ai cîm- 
p.iilor nordice fără sfîrșit, acoperite 
aproape tot anul de covorul ima
culat al zăpezii. Greu sări birui pe 
aceștia. Apoi, ceea ce au observat 
și specialiștii, tirul biatloniștilor 
noștri este foarte variat, de regulă 
excelent la antrenamente și mai 
slab în concursuri. Am dori din 
toată inim i ca uiîine (n.r. azi) ei 
să ne dezmintă total...

Dintre cei doi schiori — păsări 
rare ale pîrtiilor noastre din munți 
— Dan Cristea abia și-a făcut in
trarea în plutonul de elită al sla-

Nu-j putem pretinde 
Iar Gyorgy Fazekaș se 
cu talent și aplicație.

lojniștilor. 
prea mult, 
străduiește, 
să treacă pragul consacrării în pa
tinajul artistic internațional, disci
plină de înaltă tehnicitate.

Iată de ce, delegația de sportivi 
români, aflată acum în îndepărta
ta Japonie, trăiește emoțiile între
cerilor de vineri și sîmbătă alături 
de echipajul bobului de patru, mai 
cu seamă. îj vedem pe boberi con- 
știenți de faptul că, prin strădaniile 
ior, ar putea să dea prezenței noa
stre la Sapporo o dimensiune me
ritată, după eforturile făcute pen
tru participarea la această întrece
re de elită. Știm, în același timp, 
că adversarii de acum sînt mult 
mai redutabili decît cei ce-au fost 
la Grenoble. Dar sîntem tot atît 
de convinși că boberii noștri vor 
face risipă de energie și — de ce 
să n-o spunem ? — de risc, pen
tru a obține maximum posibil, în 
întrecerea lor cu medaliații olim
pici de la bobul de doi.

Joi, boberii au avut zi liberă. Pri
lej de relaxare pentru toți acei 
care vor reîncepe, peste puține ore, 
dura și periculoasa luptă cu pe

gheață ai pîriiei. Și totuși,reții de
un bober, unul singur, a urcat și 
azi (n.r- ieri) pe muntele Teine. 
Era românul Ion Panțuru. El a re
făcut pe jos, tot traseul de bob, 
pas cu pas, de la start la sosire. 
S-a oprit în special la virajele 11 
și 12, acolo unde bobul său a ba
lotat de obicei în întrecerea echi
pajelor de doi. Desigur, acolo 
află „nodul gordian" 
traseu și 
rit să-l 
cere.

Și în 
revăd o 
întreg utilajul, freacă de zor pa
tinele care-i vor duce spre succes 
sau insucces, se anunță tragerea ia 
sorți pentru cele două manșe de 
vineri și următoarele două, ulti
mele, de sîmbătă. Echipajul Româ
niei (Panțuru-Pascu-Focșeneanu- 
Zangor) vr. purta numărul 19, în 
prima manșă, fiind deci ultimul 
El va trebui, conform regulamen-

1

10,00—13,uO (3,00—6,00) :
Sărituri. Trambulină 90 m

11,00—14,00 (4,00—7,00) : 
Slalom special femei

se 
al întregului 

pilotul nostru este hotă- 
dezlege, în ultima între-

timp ce boberii își mai 
dată, cu atenție mărită,

Aurel NEAGU

'Continuare în pag. a 4-a)

18,00—22,00 (11,00-15,00): 
Patinaj artistic. Figuri libere 
bărbați

CIȘTIGATORUL CURSEI de 5o km, norvegianul Paal Tyldum, în plină cursă.
Telefoto : A.P.-Agerpres

GUSTAVO THOENI
a ciștigat slalomul uriaș

ll remarcabilă performanță a schiorului român
A doua manșă a slalomului uriaș a 

încununat cu laurii olimpici pe unul 
din favoriții schiului alpin, italianul 
Gustavo Thoeni, deținătorul „Cupei 
mondiale”. Vremea frumoasă — pen-

rr 23 August

Miine, hochei

pe patinoarul

ITALIANUL GUSTAVO TIIOENI cucerește, in iureș, medalia de aur a slalomului uriaș.
Telefoto : A.P.-Agerpres

tru prima oară de la inaugurarea jocu
rilor olimpice nici un nor nu a plutit 
deasupra muntelui Teine — geroasă, 
a oferit condiții bune de desfășurare 
întrecerii, doar vîntul făcîndu-se sim
țit în zona startului. Traseul — lung 
de 1 130 m — a fost jalonat cu 67 
porți, destul de „strînse” în partea 
superioară unde panta era extrem de 
înclinată. De altfel, în această por
țiune s-a hotărît ordinea în clasament, 
în această a doua manșă cu totul alta 
decît in cea disputată miercuri. Plecat 
primul în cursă, tînărul norve
gian Erik Haaker, care realizase 
cel mai bun timp în prima man
șă a atacat dezlănțuit, în sti
lul agresiv (cu greutatea pe co
zile schiurilor La ieșirea din viraje) 
lansat de Patrick Russel. El s-a de
zechilibrat de 2—3 ori chiar în pri
mele porti, dar a putut să-și revină. 
După 44 secunde de cursă, a „cantat" 
însă exagerat într-un viraj, a atins 
zăpada cu bocancul și nu a mai putut 
evita căzătura în interiorul virajului. 
Astfel s-a năruit visul acestui tînăr 
de 19 ani de a cuceri o medalie olim-

Dan Cristea
total deosebit, tot a-pică- Cu un stil 

gresiv, dar pedalînd continuu, cînd pe 
un schiu cînd pe celălalt, a ooborît 
italianul Gustavo Thoeni. El nu a rea
lizat cel mai bun timp al manșei (a 
fost întrecut cu 11 sutimi de secundă 
de elvețianul Edi Bruggmann) dar și-a 
asigurat la o diferență confort:11' 
medalia de aur Medaliile de argint și 
bronz au revenit schiorilor elvețieni 
care au marcat remontări remarcabile, 
ca de altfel Și polonezul A. Eachlcda, 
care — datorită timpului patru realizat 
în manșa a doua — a terminat pe lo
cul 9, la egalitate cu francezul Alain 
Penz. Dintre ceilalți concurenți a mai 
urcat în clasamentul general francezul 
Jean-Noei Augert, în timp ce vestt- 
germanul Alfred Hagn (locul doi în 
prima manșă) și austriacul David Zwi- 
ling au retrogradat.

Marile surprize ale concursului sînt 
considerați însă schiorii Max Rieger

Mihai BIRA 
maestru al sportului

(Continuare în pag. a 4-a)

După o lungă perioadă, în care 
boxerii nu au mai avut acces în 
sala clubului Grivița Roșie, iată că 
de duminică dimineața, de la ora 
10, iubitorii nobilei arte vor avea 
prilejul să urmărească din nou 
aprige dispute pugilistice. La edi
ția a 25-a a „Cupei 16 Februarie" 
la box, vor evolua sportivi de la 
cluburile bucureștene Dinamo, Me
talul, Rapid, Grivița Roșie, Steaua, 
Semănătoarea și Viitorul. Se vor 
disputa 15 meciuri de juniori și se
niori. IATĂ PROGRAMUL : ju
niori mici : Z. Gogu — E. Chiriță, 
N. Vlad — N. Dinu. FI. Sucevea- 
nu — Fl. Lupu, I. Stănescu — C. 
Popescu; juniori mari: C. Bunea 
— I. Goginea. D. Birou — I. Gri- 
gore, Al. Lungu — P. Horga ; se
niori : S. Smăndoiu — Gh. Cristea, 
I. Constantin — D. Giugea, St. Is
pas — R Ivanciu D. Stănceșcu — 
V. Stan, D.
M. Mogoș — 
teanu — Al.
C. Nicolae.

Dosan — S. Chiriță, 
N. Paraschiv, M. Bo-
Filip, N. Stancu —

Duminică la Predeal
0R1ENIARE TURISTICA

Devenit tradițional, concursul de 
orientare turistică dotat cu „Cupa 
16 Februarie" se va disputa, du
minică, la Predeal, în organizarea 
Consiliului municipal al sindicate- 
lor-București.

Concursul comportă probe de se
niori și senioare, precum și de ti
neret, urmînd să reunească la start 
sportivi din București, Giurgiu, 
Ploiești și probabil și din Brașov.

0 TRADIȚIONALA

ÎNTRECERE

LA VOLEI
Sala Ciulești a găzduit ieri după- 

amiază primele întîlniri din cadrul 
tradiționalei competiții voleibalis- 
tice masculine, „Cupa 16 Februa
rie", organizată de clubul Rapid. 
Conform regulamentului alcătuit de 
organizatori, fiecare partidă a cu
prins cîte cinci seturi obligatorii, 
în prima întîlnire, formația Rapid 
a dispus de I.E.F.S. cu 4—1 (—14, 
14, 6, 12, 12), după un joc în care 
studenții au evoluat descendent. 
Meciul următor, mult mai echili
brat pe tot parcursul său, a revenit 
echipei campioane. Steaua, care a 
dispus de Progresul cu 3—2

9, —6, 11) după două ore-13, 
joc.

(5, 
de

★
încadrul aceleiași competiții, 

Dinamo s-a desfășurat prima
în

sala
etapă rezervată echipelor feminine, 
în partida de debut, Dinamo a 
dispus cu 3—0 (6, 12, 10) de C. P. 
București, iar în meci vedetă, 
Rapid a învins greu pe I.E.F.S. 
cu 3—2 (13, —14, 14, —5, 13).

După ce au disputat două 
partide la Galați și alte două 
pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov, hocheiștii chi
nezi sint de ieri seară oas
peții Capitalei. Ei au venit 
la București pentru a susți
ne ultimele două întâlniri din 
cadrul turneului pe care l-au 
Întreprins în țara noastră, 
înainte 'de a se alinia la star
tul grupei C a campionatului 
mondial.

Prima 
întîlniri 
începînd 
Pe gheața de la 
se voi- afla față-n față se
lecționatele României și R. P. 
Chineze. în vederea acestui 
joc, oaspeții vor face azi un 
antrenament, luînd astfel un 
prim contact cu patinoarul 
artificial. Echipa română s-a 
antrenat intens în 
săptăminl din 
continuare G.
Huțanu, ambii 
convalescență, 
probabil că 
Flamaropol și Z. 
alinia următorii 
Dumitraș (Morar) 
Ioniță, Stefanov,

dintre aceste două 
va avea loc mîine, 
de la ora 18,30, cînd

„23 August"

RELAȚIA PERSONALITATE—ECHIPĂ

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

ATLET»
INTRE NECUNOSCUT
Șl PERFORMANTA

ultimele 
lot lipsind în 
Szabo și Gh. 
operați și în 
Este foarte 

antrenorii M.
Czaka vor 

jucători :
— Varga, 

Calamar, 
Gheorghiu ; Tureanu, 
raș. Pană. Florescu, 
FI. Sgîncă, Schcau, 
Boldescu, Fodorea. Dacă va 
fi nevoie, vor putea fi uti
lizați și jucători din linia de 
tineret a lotului, care au ju
cat la Poiana Brașov.

Făgă- 
Bașa;
Texe,

LA FOTBAL CLUB ARGEȘ
Am plecat Ia Pitești ca să scriu 

despre F.C. Argeș fără Dobrin. Despre 
F.C. Argeș în lipsa lui Dobrin, ple
cat cu echipa națională în Turcia și 
Grecia. Fiindcă de multe ori se 
scrie cu imens entuziasm despre Do
brin, despre ceea ce a spus Dobrin, 
despre ce vrea Dobrin și aproape 
nimic despre ceilalți- Și clubul e ui
tat, și antrenorii sînt uitați, iar din
tre jucători rareori e amintit cîte 
unul, și acela, de regulă, t°t in le
gătură cu vreo combinație realizată 
împreună cu Dobrin. E pe undeva o 
nedreptate, cu toate că Dobrin e un 
foarte mare fotbalist, e pe undeva

Piteștenii, miercuri, pe stadionul Metalul din Tîrgoviște se încălzesc 
înaintea „amicalului".

Foto: S. BACKȘI

o nedreptate fiindcă fotbalul este un 
joc de echipă și nimeni n-ar trebui 
scos în afara echipei, deasupra ei.

Primul nostru club în exclusivitate 
de fotbal arată bine în prezent. Dă 
senzația unei Instituții serioase. Are 
un sediu cu toate acareturile (birouri, 
un cabinet medical dotat cum tre
buie, un restaurant „de buzunar”, cî- 
teva dormitoare, săli pentru supor
teri, un loc pentru odihna și re
crearea jucătorilor), pe scurt, a in
trat în rînd cu lumea, adică seamănă 
cu ideea de club de fotbal și cu ima
ginea acestui fel de unități sportive 
de pretutindeni. Iar stadionul, te
renurile de antrenament gazonate și 
cu zgură, sălile de baie și celelalte 
anexe sînt, de asemenea, practic ire
proșabile. Puiu Rapaport, vicepre
ședintele lui F.C. Argeș, spune peste 
tot că la Pitești au fost realizate cele 
mai bune condiții pentru practicarea 
fotbalului da performanță și încep 
să cred că are dreptate. „Sîntem un 
adevărat club de fotbal. La noi to
iul e rezolvat. Federația și organele 
locale ne-au ajutat mult. S-a muncit 
enorm și se muncește în continuare, 
fiindcă întreg mecanismul trebuie 
supravegheat permanent. La Pite' 
antrenorii sînt antrenori. Nu se o- 
cupă decît de instruire. Iar jucătorii 
nu mai simt de multă vreme greu
tățile trecute sau curente, ei trebuind 
să aibă două dominante : pregătirea 
fotbalistică și școlară. Ce bine se lu
crează direct cu federația, operativ, 
fără verigi intermediare ! Cu toată 
plăcuta comportare a echipei din 
toamnă, avem totuși dreptul să fim 
nemulțumiți. Performanta este infe
rioară capacității clubului și valorii 
jucătorilor. In ultima vreme, constat 
maturizarea multora dintre fotba
liștii noștri. Procesul a decurs greu, 
dar transformarea se simte".

Miercuri dimineață nu erau Ia 
club decît doi jucători : Vlad și 
Radu, care sosiseră la Pitești cu o 
seară înainte, venind din Maroc. Cei
lalți plecaseră cu puț'n înainte de 
sosirea noastră spre Tîrgoviște, să

joace acolo un mecj de antrenament 
cu Metalul. „Nouă ne pare rău, mi-au 
spus Vlad și Radu, că unii cred în- 
tîmplătoare comportarea echipei F.C. 
Argeș în turul campionatului. Că lo
cul patru nu e de noi, performanța 
datorindu-se mai mult slăbiciunii ad
versarilor si geniului lui Dobrin. tn 
această echipă sînt mulți jucători 
de valoare, dar lumea nu prea vede”. 
Pe cine sau ce nu prea vede lumea, 
i-am întrebat ?. „Că avem o linie 
de fundași excelentă, de pildă. Pic 
lea merită să intre în lotul mare, 
iar Ivan, prinde extrema ca pe nu 
știu ce, așa vitalitate și viteză de 
reacție are”. „In timp ce un cuplu 
Vlad—Olteanu nu găsești decît Ia 
case mari", intervine Radu.

După o scurtă pauză, în care Vlad 
își aprinse o țigară, i-am rugat să 
mai aducă argumente despre valoa
rea echipei. Dacă mai au. Marian 
Popescu, Prepurgel șl Roșu, la mij
locul terenului, sînt piese grele. Iar 
în față, Frățilă se comportă ca-n 
vremurile Iui bune și îl simte pe Do
brin în joc ceva nemaipomenit. Jer- 
can, să nu se supere nimeni, e bun 
de națională. A fost grozav acum în 
turneul din Maroc, întrcbați-1 pe an
trenorul Ola, fiindcă n-aș vrea să se

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
campionatele municipale de atle
tism ale seniorilor au prilejuit re
petiția generală cu „măști și cos
tume" la sala „23 August" 
(chiar prea multe „măști" care au 
acoperit, pe ici, pe colo, în... punc
tele esențiale, noul aspect modern, 
estetic ai sălii), campionatele re
publicane îi vor consemna sîmbă
tă și duminică premiera.

Culoarea roșie-cărămizie a pistei

Comitetului F' 
avea loc sîmbătă 
la ora 14, la se- 

(str. Vasile

• Plenara 
Atletism va 
12 februarie, 
diul C.N.EF.S, 
Conta 16) ;

• întrecerile Campionatelor 
republicane de 
cep sîmbătă, la 
sala „23 August".

atletism în- 
ora 18, în

(văzută de la

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

sintetice de concurs 
balconul ce străjuiește linia de start 
îți lasă impresia „clasicei" zgure) 
devine pe zi ce trece tot mai fa
miliară atleților bucureșteni, care 
au privit-o la început cu curiozi
tate (unii cu neîncredere), dar apoi 
cu poftă crescîndă de concurs. Ia- 
tă-1 pe cunoscutul „cangur" Șer- 
ban Ciochină, alergînd agale, cu o- 
chii în pămînt, calculîndu-și parcă 
fiecare pas, încercând să „palpeze" 
noua îmbrăcăminte a sălii. îi sur
prindem în ochi regretul că nu 
va putea să simtă pista de elan 
chiar în concurs, întrucît nu este

La Istanbul are loc

ȘEDINȚA COMITETULUI BALCANIC DE BOX
în zilele de 13 și 14 februarie 

are loc la Istanbul ședința Comi
tetului balcanic de box, în cursul 
căreia se va hotărî data desfășu
rării viitoarei ediții a Balcaniadei.

Din partea federației noastre de 
specialitate participă prof. Cristea 
Petroșeneanu, secretar general al 
F. R. Box, membru al Comitetului 
balcanic.

Valentin Jurcă își lea
gă speranțele de pre
gătirea sa și de... elas

ticitatea pistei

Fotoi I. MIHĂICĂ

SALĂ AL SENIORILOR

Pe deplin restabilit Dorina Căti- 
neanu, în schimb, zburdă ca un 
ied pe o iarbă grasă. Tînăra elevă 
a antrenorului metalurgist Silviu 
Dumitrescu — campioană balcani
că de junioare la lungime — aș
teaptă cu nerăbdare prima confrun
tare, în noul decor, cu Viorica 
Viscopoleanu și Alina Popescu, spe- 
rînd într-o aterizare la pestfe 6 m 
de prag.

Dinu Piștalu privește în jurul său 
ca locatarul abia intrat în casă 
nouă, căutînd peste tot demnele 
confortului. „Este și normal — ne

schimb, zburdă ca un
spune campionul și recordmanul 
probei de prăjină — întrucît după 
o perioadă de pregătire generală 
destul de vitregă, abia la munici
pale am reluat săriturile. Am efec
tuat pină acum doar două antre
namente tehnice, și încerc să mă 
familiarizez cu noile condiții de 
pregătire și concurs. Dacă îmi 
„iese" elanul, voi atinge baremul 
pentru Grenoble. 5,10 m. Am să-

Paul 5LAVESCU

(Continuare în pag. a t-a)

NĂSTASE ÎNVINGE PE GORMAN
• ȚIRIAC eliminat de GONZALES...

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 
Los Angeles au continuat întrecerile 
turneului internațional de tenis pen
tru „Marele premiu — FILT”. Ju
cătorul român Ilie Năstase s-a ca
lificat pentru turul trei, Invin- 
gîndu-1 eu 6—2, 6—3 pe ame
ricanul Tom Gorman. Celălalt 
participant român, Ion Tiriac, a 
fost întrecut cu 3—6, 6—2, 6—3 de 
către Pancho Gonzales.

Două surprize au marcat această 
fază a turneului : francezul Pierre 
Barthes l-a eliminat cu 7^6, 6—2 pe

americanul Clark Graebner, iar bra
zilianul Thomas Koch a dispus cu 
6—2, 5—7. 7—6, de iugoslavul Zaliko 
Franulovici. Alte rezultate: Richey 
(S.U.A.) — Battrick (Anglia) 6—0. 
6—1 • Gimeno (Spania) — Tanner 
(S.U.A.) 6-3, 6-2.

In proba de dublu s-au mai în
registrat următoarele rezultate : Bat
trick, Parun (Noua Zeelandă) — 
Koch, Graebner 6—7, 7—5, 6—4; Os
borne, McManus (S.U.A.) — Olmedo 
(Peru), Ediefsen (S.U.A.) 7—6, 6—3,
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EXISTĂ POSIBILITĂȚI MARI!
PRIN ORGANIZAREA, EFICIENTA

Șl PERSPECTIVELE SALE,
CLUBUL ATLETIC

AVEM TINERI TALENTATI, PUTERNICI, 
CADRE DE SPECIALITATE BINE PREGĂTITE...

UNITATE SPORTIVĂ DE
de insesi rezultatele de valoare
obținute • Olimpiu Constan-

Interviu cu prof. NICOLAE ACRÎȘMÂR1ȚEI, 
membru o| Biroului Comitetului județean Neamț al P.C.R., 

șeful secției de propagandă

tinescu-Nehoi, intre orele 6
dimineața și 8 seara... • Eleva,
premiantă a clasei a X-a a liceului

ÎNTREBARE: Tovarășe 
crîșmăriței, spuneți-ne 
loc ocupă în preocupările 
zilnice — desigur 
complexe — problema spor
tului ?

RĂSPUNS : Problema dez
voltării sportului de masă și 
<le performanță în județul 
Neamț preocupă permanent 
Comitetul județean de par
tid. chiar dacă nu o avem 
zilnic pe agenda noastră de 
lucru. în orice caz, dorim să 
facem totul ca și în acest 
important domeniu să înre
gistrăm rezultate pe măsu
ra condițiilor materiale, a 
fondului untan și a tradi
țiilor locale existente. în mai 
multe rinduri. Comitetul ju
dețean și biroul său au ana
lizat activitatea' sportivă — 
s-a luat și o hotărîre în a- 
cest sens —, ne străduim 
să imprimăm tuturor celor 
care se ocupă de activitatea 
sportivă un ridicat simț de 
răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor pe care le au.

făcut vreodată

A- 
ce 

dv. 
foarte

î : Ați 
sport?

R : Am 
prea mari 
ramuri de 
lei. oină.

practicat, fără 
pretenții, diferite 
sport; fotbal, vo- 
atletism. Astăzi, 

însă, îmi place sportul în 
loialitatea Iui. Atunci cind 
asist la o întrecere sportivă, 
simt o adevărată plăcere, 
trăiesc foarte intens tot ce 
se petrece în arena sportivă. 
Caut întotdeauna să desci- 
irez frumosul din sport, pen
tru că, după părerea mța, 
dacă in sport nu este și pu
tină artă, atunci valoarea lui 
scade considerabil.

î: Credeți în necesitatea 
sportului de masă, ca factor 
de relaxare psihică și întări
re fizică? Cum vedeți reali
zat acest imperativ la ni
velul județului Neamț?

R: Găsesc că cel mai e- 
licient mijloc de relaxare și 
de fortificare a organismului 
este mișcarea, practicarea 
organizată a sportului. Exis
tă posibilități multiple 
practicare a exercițiilor 
zice și a sportului în jude
țul nostru. Multe dintre ele 
sini bine folosite. Mă refer, 
mai ales, 1* turism, schi, să- 
niuș, patinaj, la unele com
petiții organizate în, cadrul 
asociațiilor sportive de la o- 
rase și sate, și la campiona
tele „de casă" ale între
prinderilor, acțiuni în care 
au fost cuprinse mase largi 
de oameni ai muncii.

Cred că ar trebui îmbu
nătățită, insă, considerabil 
propaganda asupra necesită
ții practicării sportului, prin 
exemple variate și convingă
toare. Este necesar să se cu
noască, de către toți cetă
țenii, care poate fi eficien
ța practicării exercițiului fi
zic. Apoi, toate organele cu 
atribuții în mișcarea spor
tivă trebuie să încerce să gă
sească forme noi, cît mai ac
cesibile, de practicare a 
sportului. Foarte utile s-au 
dovedit in acest sens ser
bările cîmpenești organizate 
în vara trecută în jurul o- 
rașelor Piatra Neamț și Ro
man, Spartachiada fetelor. 
Cupa C.A.P., Crosul crava-

de 
fî-

ielor roșii, excursiile de o 
zi-două, cupele Pe ramuri 
de producție și alte acțiuni 
care au cuprins zeci de mii 
de oameni.

î : în ce termeni ați putea 
aprecia reprezentarea jude
țului Neamț — prin prisma 
tradițiilor și a perspectivelor 
— in sportul de performanță 
românesc ?

R : Noi considerăm că — 
mai ales de Ia noua îm
părțire teritorială, pe jude
țe (1968) — am făcut pro
grese însemnate. Cu ani în 
urmă, sportul de performan
ță era slab reprezentat. As
tăzi, ne inîndrim cu sportivi 
in loturile olimpice și repu
blicane, înregistrăm doborî- 
rea unor recorduri, avem 
campioni și recordmeni na
ționali la atletism și box. 
Pe aceste meleaguri își des
fășoară activitatea 13 echipe 
divizionare, peste 2 400 spor
tivi clasificați, 5 maeștri ai 
sportului. Desigur, ceea ce 
am realizat pînă acum nu ne 
satisface total și de aceea, 
printr-o hotărîre a Biroului 
Comitetului județean P.C.R, 
s-au stabilit măsuri ele îm
bunătățire a activității spor
tive de performanță din ju
deț, Există posibilități si 
resurse mari. Avem tineri 
talentați, puternici, cadre de 
specialitate bine pregătite, 
care pot să ducă județul 
Neamț pe o treaptă supe
rioară în sportul românesc.

I: Care credeți că este re
lația dintre aceste dezidera
te și întregirea bazei mate
riale a sportului în județul 
Neamț?

R : în dezvoltarea bazei 
materiale a sportului de ma
să și de performanță, por
nim, in primul rînd, de la 
ideea că aceasta trebuie 
creată și consolidată — mai 
ales — prin mijloacele lo
cale, prin mobilizarea largă 
a tineretului, a oamenilor 
muncii și a tuturor organe
lor și organizațiilor cu atri
buții in 
Hotărirea Biroului 
tului județean de 
14 iunie 1971 a 
seamă de măsuri i 
în acest domeniu, 
tarilor pentru 
sportului din Neamț.

în ultimii ani, aportul 
C.N.E.F.S. din acest punct de 
vedere a fost, de asemenea, 
considerabil. Datorită con
tribuției sale. la Piatra 
Neamț s-a construit o mo
dernă sală de sport și un 
complex sportiv, s-au făcut 
amenajările necesare practi
cării canotajului pe lacul 
Bitca Doamnei, a fost re- 
gazonaț terenul de fotbal al 
clubului sportiv „Ceahlăul" 
etc. Cu sprijinul C.N.E.F.S. 
se va construi în acest an, la 
Roman, o pistă de atletism 
acoperită.

Consiliile populare, Consi
liul județean al sindicatelor, 
organizațiile de tineret au. 
la rindul lor, preocupări 
lăudabile. Prin eforturile a- 
cestor instituții și organe 
s-au construit terenuri de 
sport, săli în școli, popica
rii, bazine de înot. s-au 
creat noi itinerarii turistice.

Avem in vedere, pentru anii 
următori, mărirea capacității 
actualului stadion din Piatra 
Neamț, amenajarea unui pa
tinoar artificial și a unor noi 
pîrtii de schi, construirea 
unei săli de box și lupte 
pentru antrenament și dota
rea ei cu aparatura și ma
terialele sportive necesare

I : Considerați echipa Cea
hlăul P. Neamț, participantă 
în seria I a diviziei B, un 
merituos reprezentant al fot
balului din județ?

tt : Nu, nu pot spune asta. 
Am avut, ani <le-a rîndul, 
multe necazuri cu această e- 
chipă. Nu puține au fost ca
zurile de indisciplină, elimină
rile de pe teren, neprezentă- 
rile la antrenamente etc. 
Ne-am dat seama de gre
șeala comisă prin căutarea 
cu orice preț păsărilor

rare de pe alte melea
guri", negii jind cadrele cres
cute pe plan local.

Pentru viitor, va trebui ca 
antrenorii noștri să pună un 
mai mare accent pe pregă
tirea copiilor și juniorilor, 
creîndu-le condiții optime de 
instruire și promovare în pri
ma echipă.

Este necesar să intensifi
căm munca de educare a tu
turor sportivilor noștri, ei 
trebuie să fie cît mai legați 
de locurile lor de muncă, 
pentru a simți pe deplin 
răspunderea pe care o au în 
fața iubitorilor 
Toate acestea 
indispensabile 
dețul nostru 
chipe sportive
prezinte cu cinste in 
petițiile naționale.

nr. 2 Roman, recordmana Eleo-
nora Monoranu • O metoda
de recrutare sui-generis • în

construcție anul acesta — pistă

acoperită

RANG A

1

Antrenorul Olimpiu Constantinescu-Nehoi, adevăratul părinte 
al Clubului atletic Boman, '

de sport, 
sint condiții 

pentru ca ju- 
să posede e- 
care să-l re-

com-

In anul 1960, atunci cind 
lua ființă centrul de antre
nament de la Roman, nimeni, 
credem, nu ar fi putut intui 
cit de inspirată și binevenită 
se va dovedi măsura luată de 
Federația Română de Atletism. 
Anii au trecut repede și iată 
că, Ia 1 ianuarie 1970, s-a 
constituit primul Club Atletic 
al provinciei, unitate sportivă 
care își cerea cu Insistență, 
prin rezultate de valoare cer
tă, dreptul la viață. Astăzi,

C.A. Roman reprezintă o va
loare bine stabilită în ierarhia 
sportului românesc, care a 
furnizat numeroase elemente 
de nădejde loturilor republi
cane.

Organizarea internă a aces
tui club atletic impresionează, 
de la început, prin simplita
tea, dar și eficiența sa. Și pen
tru că cunoaștem destule clu
buri sportive din țară cu re
zultate mult mal modeste de
cît cele ale C.A. Roman, dar,

PREZENTĂ APROAPE NEGLIJABILĂ PE HARTA 
SPORTIVĂ A PATRIEI ÎN 1947, JUDEȚUL

„CEAHLĂUL

mișcarea sportivă, 
i Comite- 
partid din 
stabilit o 
concrete și - 
desigur ho-, 

destinele

NEAMȚ A CĂPĂTAT 0 PONDERE TOT MAI 
ÎNSEMNATĂ ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
A JĂRII/ FIIND ÎN PREZENT ÎN PLINĂ

AFIRMARE

NEA1Ț_
, ... ---------- ------------------- ■ ... ■ ............. ..................... J” J- - m-1

1947 1968 1971
Cluburi sportive — 1 2
Asociații sportive 16 152 387
Școlii sportive — 1 1
Sportivi legitimați 315 1730 2654
Sportivi clasificați — 1410 2462
Grupe de copii și juniori — 375 990
Antrenori 4 36 65
Arbitri 34 125 265
Terenuri 23 111 168

și cîteva din elevele sale
în schimb, cu un aparat teh
nic și administrativ mai în
cărcat. trebuie să spunem că, 
în cazul nostru, schema teli- 
nic-administrativă, compusă 
dintr-un secretar al clubului — 
Al. Udrea (care, de altfel, 
este profesor de educație fi
zică, cu specializarea atletism), 
în sarcina căruia intră coor
donarea, îndrumarea si asigu
rarea bunei desfășurări a ac
tivității clubului — un con
tabil și 5 antrenori, reprezin
tă doar strictul necesar. Cei 
vinci antrenori de la Roman 
se numesc Olimpiu Constan- 
tinescu-Nehoi, antrenor e- 
merit, coordonator al clubului, 
Eugenia Leahu, ambii anga
jați cu o normă întreagă, A- 
urel Bacruban, Vasile Tronciu 
și Mircea Șerbănescu, toți trei 
plătiți cu ora. Medic — tot 
neangajat — este dr- Sergiu 
Iliescu.

Din club fac parte circa 
90—100 de sportivi, reparti
zați în 7 grupe : două de copii 
(antr. E. Leahu). trei de ju
niori și două de seniori (sau 
de performanță, dat fiind că 
nu toți componenții săi au 
trecut de vîrsta junioratului), 
al căror antrenor este Con- 
stantinescu-Nehoi.

Olimpiu Constantinescu-NE- 
IIOI este indiscutabil marele 
animator al clubului din Ro
man. Are 61 de ani, în tine
rețe a fost polisportiv (a prac
ticat boxul, natația, schiul și 
bobul), dar a fost și un bun 
aruncător de greutate. Dintre 
sportivii crescuți, însă, de el 
— E. Monoranu, M. Filip- 
Suman, M. Loghin și alții — 
doar Mihaela Loghin este a- 
runcătoare de greutate. Primul 
antrenament al zilei, Nehoi îl 
ține la ora 6—6,30 dimineața 
(pentru a se termina înaintea 
începerii orelor de școală), 
iar de la stadion el pleacă în 
jurul orei 20. în rest, nu-și 
„permite" decît o pauză cam 
de două ore, ia prînz pentru 
masă—

componenții Roman
au obținut 39 de noi recorduri 
(de juniori și seniori) ale Ro
mâniei și 12 titluri de cam
pioni naționali.

în cursul anului 1971, atleții 
și antrenorii (poate mai puțin 
Olimpiu Nehoi) de Ia C.A. Ro
man au fost însă mult mai 
zgirciți în rezultate de valoa
re. fiind într-un regres evi
dent față de productivul an 
1970. Am vrea să credem că 
atunci cind apar aceste rinduri, 
atleții moldoveni se află deja — 
sub ochi cit mai exigenți —• 
în pregătire, cu scopul nedi
simulat al trecerii peste 
„punctul mort’’.

După cum se vede, revine 
adesea pe lista recordmanelor 
numele Eleonorei MONORANU, 
elevă în clasa a X-a a Lice
ului nr. 2 Roman, considerată 
o mare speranță a atletismu
lui românesc. Eleonora este 
fiica unor muncitori din ora
șul de pe apa Moldovei, cate, 
în copilăria lor,, nici, nu pu
teau spera la învățătură șt 
sport. Cu tot timpul pe care 
îl dedică sportului, Eleonora 
este elevă premiantă în fie
care an. Născută în 1954. ea 
mai are încă un an de juniorat 
timp în 
hoi este 
nătățească 
țațele.

Alături 
bul Atletic Roman mai 
speranțe (îndreptățite) 
împlinirea sportivă 
elemente de ..perspectivă, 
C. -
C. Huci și P. Dormuz (fond și

care antrenorul Ne- 
hotărît să-i imbu- 

considerabil rezul-

de Monoranu, Clu- 
are 

și in 
............ .... ........... a unor 
tineri și tinere cîe 15—16 ani,

2- ca
C. 'Bîrcăși P. Șerpeșan (sprint). 
C. Huci și I*. Dormuz (fond și 
semifond). Șt. Alexa (marș) și 
alții.

//CIMENTUL" SE ÎNTĂREȘTE PRIN SPORT•••

ANUL 1970, AN DE ViRF

Bicazul, oraș moldovenesc, 
a cărui naștere și creștere 
se leagă de construirea ma
rii hidrocentrale în anii so
cialismului, posedă, pe lin
gă cunoscuta uzină de ener
gie electrică, și o puternică 
fabrică de ciment și, produse 
finite derivate, ale cărei co
șuri învăluie întreaga vale 
într-un fum alb, tiind aproa
pe o tentă de ireal 
jului montan 
Oamenii 
spor — 
a fost 
calitatea 
dar îșî 
am putut constata, și sufi
cient timp pentru practica-

peisa- 
înconjurător. 

de aici muncesc cu 
nu arareori fabricii 
evidențiată pentru 

produselor sale —, 
găsesc, după cum

fizice și area exercițiilor
sportului. La Bicaz nu există 
decit o singură echipă cu 
veleități, cît de cît. de per
formanță. cea de fotbal, Ci
mentul. participantă în cea 
de a treia d.vizie a tării. 
Asociația sportivă din cadrul 
fabricii și-a canalizat efortu
rile spre asigurarea unui cît

Rampă de expediție, O bună 
comportare au avut — în a- 
fară de echipele calificate 

in finală — și secțiile Mori 
Ciment și Mori pastă.

„Nici fotbalul nu a dus, 
insă. lipsă de amatori Ia noi, 
susține Ștefan 
vicepreședintele 
șeful secției Mori

GHIMPE, 
asociației, 

ciment.

ln vizită la Bicaz, 
orașul care nu exista in 1947

cu sîrg, cot la cot, adeseori 
plini pînă în ochi de praful 
alb 
zice 
zice 
noi 
Nu 
guri 
sîntem integral de acord.

E un bun colectiv aici, la 
asociația sportivă „Cimentul". 
Alături 
au mai 
ni zarea 
varășii

de ciment. Sau, cum ar 
Gh. Lungu: „Nici n-ai 
că sint fotbaliști! De, la 
nu e ca prin alte părți ! 
vrem să ne furăm sin- 
căciula..." Lucru cu care

In palmaresul sportiv al 
Clubului Atletic Roman figu
rează, la loc de cinste : re
cordurile de senioare la șta
fetă ale Eleonorei Monoranu, 
componentă a ștafetei 4x100 
m (45,7 sec.) și la 4x400, îm
preună cu colegele sale Filip- 
Suman, Tăriță și Diaconiuc 
(3:46,5) | cele de junioare : E. 
Monoranu 11,8 sec. pe 100 m 
și 7.6 sec. — rec. egalat — pe 
60 m ; titlurile și recordurile 
de la Balcaniada juniorilor 
(E. Monoranu — 5 titluri, E. 

/ Tăriță —- unul). în anul 1970 
— an de vîrf, neegalat încă

De la Roman au plecat, nu
mai în anul 1970. cinci atleti 
fruntași : R. Tarălungă si M. 
Ionescu (la I.E.F.S.). C. Nemeș 
și S. Rașcu (la Dinamo) și M. 
Coeuț (dintre care primii patru 
fac parte din lotul național jz 
seniori). dar antrenorii Clu-“ 
bului Atletic știu că menirea 
lor de a descoperi și lansa ta
lente este onorată. Si pentru 
că am ajuns la modalitatea de 
recrutare și selecție folosi'ă 
de. antrenorii din Roman, este 
cazul să spunem că ac°asta 
este foarte interesantă. Olim
piu Nehoi și colegii săi nu -e 
mulțumesc doar cu ce se vrie 
prin curtea proprie (...citiți 
orașul Roman), ci. prin rota
ție. trec prin școlile din cămi
nele învecinate (Gherăiești, 
Săbăuan, Horia, Secuieni. Cor- 
dun și altele), asistă la orele 
de educație fizică. la mici 
competiții locale, mai organi
zează și ei cite un concurs de 
selecție fulger, dar își și ro
tesc. atenți. ochii de jur-<m- 
prejtir. Astfel a descoperit-o 
Nehoi pe Mariana Coeuț. vă- 
zînd-o alergind — cine mal 
știe pentru ce! — prin sat-

Baza materială a Clubului 
Atletic Roman este destul de 
bună. Atleții au la dispoziție 
pista, sectoarele de aruncări 
și cele de sărituri de pe sta
dionul municipal (capacitate 
6 000 de locurî), și o sală de 
gimnastică, în care se pot e- 
feetua alergări pe distante 
scurte, aruncări, exerciții pen
tru îmbunătățirea forței etc. 
începînd din acest an, din 
fondurile ilocate de C.N.E.F.S., 
clubul din Roman va fi înzes
trat cu o pistă acoperită, de 
60—70 m lungime.

Este, Indiscutabil, un „ca
dou" meritat, obținut în urma 
frumoasei și îmbelșugatei 
munci a atleților romașcani 
și a antrenorilor acestora.

Este, în același timp, o o- 
bligație pentru viitor...

PORTRET DE ACTIVIST SPORTIV

Intrat în a doua jumătate de secol a existențe^ 
sale — primele mențiuni documentare datează 
din anul 1919 și sint legate de numele unor entu
ziaști profesori și elevi ai liceului „Petru Rareș"
— clubul Ceahlăul din Piatra. Neamț reprezintă 
una dintre cele mai importante unități s "tive — 
ca tradiție și rezultate — de pe teritoriul județu
lui, numărind 5 secții de performanță (atletism, 
box, canotaj, fotbal și volei), 155 de sportivi le
gitimați, 11 antrenori salariați,

• Mîndria clubului o con
stituie echipa de volei fete 
(antrenor Al. Stanciu), parti
cipantă in divizia A, cișțigă- 
toare și finalistă a „Cupei In
ternaționale" a federației de 
volei.

• La o populație de 50 000 
de locuitori, cît numără mu
nicipiul Piatra Neamț, clubul 
are — după cum susține se
cretarul clubului, V. Dimitnu 
_  600 de suporteri. Pentru 
acești suporteri — ca și pen
tru cei necotizanți — clubul 
și-a propus extinderea tri
bunelor- (capacitatea actuală
— 3000 locuri), pînă în 1974, 
cu încă 2 000 de locuri.

• După volei, boxul a a- 
dus cele mai multe satisfac
ții suporterilor clubului. Deși 
secția, este relativ tinără (in- 
ființată in 1968), antrenorii 
Constantin Maxim ?i Gabri
el Madoto, axați pe activi
tatea de perspectivă, se pot 
lăuda cu un campion național 
de juniori — Gh. Matache (cat. 
81 kg) și cu o ,>medalie de 
bronz" (Paul Gabor) la ace
eași competiție.

• După un început mai

CONSOLIDĂRII
PE CALEA

metodist.un

i campionul republican 
Matache (in stingă)

frumoasa sală 
sport din Pia-

Neamț

In
de 
tra Neamț se 
dispută adeseori.
și intîlniri de box. Evoluează 

juniori II, Gheorghe i

slab, echipa de fotbal (antre
nor Traian Coman), . partici-* 
pantă în divizia B, s-a re
dresat, ocupînd un loc , spre 
mijlocul clasamentului, ne
conform însă cu ceea ce aș
teaptă pietrenii de la echipa 
lor favorită. Excelente rezul
tate înregistrează centrul de 
copii și juniori coordonat 
de prof. Constantin Țapu, li
ni ta te care cuprinde în activi
tate peste 80 de tinere ta
lente, între care multe — 
Butunoiu (promovat deja în 
prima echipă), Munteanu sau 
Cocoșel — sînt pe cale de a 
confirma. De remarcat că e- 
chipa centrului ocupă locul 
I în seria a Il-a a campiona
tului republican al juniori
lor.

• Baza materială a clubu
lui este satisfăcătoare. Stadio
nul „Ceahlăul" dispune de 3

terenuri, intre care unul este 
gazonat, fiind prevăzut și cu 
o pistă de atletism cu toate 
accesoriile. Moderna sală de 
sport (800 locuri), clală in fo
losință in 1968 (dimensiuni 
44 m X 26 m). a fost parche
tată în toamna anului tre
cut. Posedind tribune rabata
bile, sala găzduiește întreceri 
de volei, box, baschet și mai 
puțin (de Ce oare?) handbal. 
In plus, clubul dispune de 
un teren de handbal cu zgură, 
înconjurat de tribune (1000 
locuri) 
stalație 
teren 
jocuri, 
pentru
La Bitca Doamnei 
baza nautică a clubului, con- 
stirid dintr-un hangar, vesti
are, ponton.

și prevăzut cu o în
de nocturnă, de un 
bitumimzat

un teren de
volei, o sală

pentru 
zgură, 

de box. 
se află

mai complet calendar al com
petițiilor de masă.

Formula de disputare a 
acestor adevărate campionate 
cu caracter intern a fost gă
sită prin organizarea compe
tițiilor intersecții.

„In primăvara anului tre
cut, am organizat „Cupa 
Semicentenarului Partidului" 
la popice, fotbal și volei, cu 
participarea a peste 300 de 
oameni ai muncii" — ne 
spune tov. Gheorghe LUNGE, 
președintele comitetului sin
dicatului din fabrică ’ 
din marii animatori ai 
petițiilor de masă), om 
la vreo 35 de ani, dar că
ruia casca de protecție îi dă. 
nu știm de ce, un aer mult 
mai tineresc. Face o pauză. 
Zâmbește ca de ceva numai 
de el știut. „Au fost destule 
contestații, ne spune apoi. 
Poate și noi am acuzat o oa
recare lipsă de experiență — 
a fost primul an cind am 
organizat concursuri de am
ploare in fabrică — și, In 
definitiv, experiența se cîști- 
gă cu timpul... Dar, a fost șt 
multă pasiune, ardoare in în
treceri, dorință de victorie, 
stări care s-au materializat, 
in cele din urmă, printr-o ne
mulțumire față de rezultatele 
înregistrate. Lucru de care, 
insă, am știut să „profităm"... 
organizing o a doua competi
ție, dotată cu „Cupa 23 Au
gust", la aceleași ramuri de 
sport și cu același mare nu
măr de participanți".

Aflăm, în continuare, că 
din cele 16 echipe partici
pante, s-au calificat în J’’ 
nala primei competiții 
popice secțiile Rampa de ex
pediție și secția Mecanică, 
iar la a. doua, secțiile Trans
porturi și Rampă. în ambele 
s-a dus o luptă acerbă, cîști- 
gătoarele fiind desemnate la 
mici diferențe de puncte. To
tul, în fața unui foarte nu
meros și entuziasmat public, 
împărțit în galerii. venit, 
după terminarea lucrului, di
rect la cocheta sală de popi
ce, aflată, de altfel, chiar în 
interiorul fabricii. Trofeele 
puse în joc au revenit — în 
ambele coțgpetiții — secției

(unul 
corn
ea ni

fi
de

terenul fabricii — acela 
care joacă și divizionara 
Cimentul — și-au dispu- 
intiietatea 8 echipe. La

Pe 
pe 
C, 
tat 
fotbal, am organizat, pe lin
gă „Cupa Semicentenarului", 
și „Cupa tineretului", com
petiții care au atras peste 
200 de muncitori din fabrică. 
In ambele finale s-au întîl- 
nit atelierele Mecanic și cel 
Electric, victoria revenin- 
du-le, pe rînd, ambelor: E- 
LECTRIC — MECANIC 2—1 
și MECANIC — ELECTRIC 
1—2. S-au remarcat, de ase
menea, prin buna comporta
re avută, secțiile Azbocimen
tul și Producția

Am mers și noi prin fabri
că. I-am văzut pe mulți din
tre aprigii competitori de 
astă-vară. Și ei, fotbaliștii o- 
cazionali, dar și cei din e- 
chipa divizionară C, muncesc

de membrii asociației, 
pus umărul la orga- 
competițiilor și to- 
Pompeî Farcaș, se

cretarul organizației U.T.C. 
pe fabrică, Gh. Davidoiu, șe
ful secției Rampă, Aurel Zn- 
ia, Gh. Gheorghică și 
Stroic. împreună, au mai pus 

un mic 
și un cam- 
pe fabrică, 
grele", care 
luni, primul

CONSTANTIN
GRIGORIU

V.

pe picioare și 
turneu de volei 
pionat de șah

După „lupte 
au durat... cinci 
loc în campionatul de șah a 
fost ocupat de Emil 
scscu, 
urmat 
secției 
lete.
reații 
trițeni

O competiție alta, sportul 
la îndemîna muncitorilor și, 
marea reușită a asociației 
sportive Cimentul a constat, 
în cele din urmă, în angrena
rea a 86 Ia sută dintre sala- 
riații fabricii în competițiile 
sportive.

Să recunoaștem, este 
mult decît remarcabil1

în toamna anului 1945. 
mină de oameni luau iniția
tiva reorganizării asociației 
sportive „Ceahlăul", pe 
noi, în concordanță cu 
orînduire care prinsese 
ță. Printre ei se afla și 
stantin Grigoriu, unul

Tănă- 
șeful biroului Special, 
de Gh. Ghimpe, șeful 
Reparație și I. Pufu- 
Aceștia au fost lau- 
celor peste 60 de bis- 
participanți.

baze noua 
via- 

Con-
tre membrii fondatori ai a- 
sociației, devenit apoi pre
ședinte al comisiei județene 
de fotbal, funcție pe care a 
deținut-o fără întrerupere și 
o deține și în prezent.

în octombrie 3919, ca elev 
al Liceului Petru Rareș, el a 
luat parte la fondarea echi
pei liceale. A jucat în ca
drul ei pînă în 1928 (era și 
căpitan de echipă în același 
timp), iar din anii 1931—32, 
o dată cu preluarea echipei 
de către municipiu, a făcut parte, în continuare, din 
conducerea ei. Din 1964, a 
devenit membru în Comitetul 
Federației române de fotbal.

Astăzi, la cei 65 de ani ai 
săi. judecătorul — pensionar 
— C. Grigoriu muncește cu a- 
ceeași pasiune și cu același 
interes pentru destinele fot
balului județean. Se ocupă 
de îndrumarea colegiilor de

arbitri și antrenori și a secțiilor de lotbal, conduce sub
comisiile de competiții și de disciplină și resortul obser
vatorilor județeni. Sprijină din 
toate puterile cele peste 150 de echipe din campionatul 
orășenesc sau județean, pen
tru asigurarea bazei materiale a acestora. în curaj ează- 
asociațiile sportive sătești, ca 
în cazul celor din Tarcău și Stejaru.

C. Grigoriu are azi părul 
alb. dar și-a păstrat nealte
rate entuziasmul șt pasiunea 
caracteristice tinereții...

Pagina realizata de 
Dumitru GRAUR

Stadion plin, speranțe nerealizate,.) iubitorilor fotbalului • nemțeau. „Ceahlăul" Piatra 
divizia secundă
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CU TOATĂ SĂRĂCIA DE ZĂPADĂ

CONCURSURILE IȘI CONTINUĂ DESFĂȘURAREA
îngroașe din nou spre bucuria spor
tivilor si organizatorilor.

Postăvarul va găzdui, la o săptă- 
mînă de la succesul înregistrat de

Buletinul meteorologic anunță, pen
tru a cita oară, că sîmbătă Si dumi
nică există posibilități ca stratul de 
zăpadă, de pe pantele de schi să se

NICOLAE CREȚOI, (Politehnica Brașov) va încerca 
cu „Cupa Steagul roșu" să dovedească că este 
fruntași ai probelor alpine. Foto :

în întrecerile dotat e 
unul dintre schiorii 
PAUL ROMOȘAN

BULETINUL ZĂPEZII
Serviciile de specialitate din 

cadrul Institutului meteorologic 
ne comunică grosimea stratului 
de zăpadă din localitățile situate 
în zona montană : Predeal 27 
cm, Sinaia 57 cm, Omul 39 cm, 
Rarău 50 cm. Ceahlăul 13 cm, 
Paring 51 cm. Păltiniș-Sibiu 21 
cm, Semenic 56 cm. Băișoara 38 
em, Vlădeasa 37 cm. Pentru 
sîmbătă și duminică sc v®r în
registra o ușoară scădere a 
temperaturii șl precipitații sub 
formă de ninsoare, ceată locală 
și intensificări ușoare de vînt.

U“ CLUJ

i PROBLEME ALE ARBITRILOR PRAHOVENI, 
i

MECIURI AMICALE
C. S. M. SIBÎlJ

5-1 (0-0)

(Urmare din pag. 1)

S-A

rit. doar Ia primul contact cu sala, 
4,90 m !“

în „civil", sprinterul Gheorghe 
Zamfirescu urmărește cu ochi de 
Argus, de pe margine, ruperile de 
ritm și relaxările doctorului Va
lentin Jurcă. Am impresia că în- 
ceâ*ă. să i se substituie in con- 
taAul cînd mai înfipt, cind mai 
ier cu pista. „Pentru început, pista 
m-a descumpănit, chiar m-a deza
măgit — ni se destăinuie atletul 
de la Steaua. Mă așteptam la un 
timp mai rapid Ia municipale, „Se
cretul" se risipește, insă, treptat si 
cred că 60 m va fi cea mai echi
librată probă, in care nu va re

zista nici recordul republican. Ci- 
ne-1 va dobori ? Unul din 5 : 
Szabo. Munteanu. Petrescu. Mitro
fan sau.. Zamfirescu !“ Valentin 
Jurcă este de acord în privința a- 
comodării, apreciind în mod deo
sebit elasticitatea noului produs 
sintetic românesc. ..Dacă sar la an
trenamente 7,70, de ce n-aș atinge 
duminică 8 metri 7“ — se întrea
bă și ne întreabă Jurcă.

Noi nu-1 contrazicem. îi urăm 
chiar succes, cămine insă de văzut 
care va fi răspunsul pe care-1 va 
primi la campionate de la ceilalți 
pretendent! la titlul de campion 
republican la lungime : Sărucan, 
Zaharia. Corbu...

RĂMINE PE TABELA? 
MASCULIN

CÎTE DINTRE ACESTE RECORDURI REPUBLICANE DE SALA VOR MAI

60 m : 6,7 S. Mitrofan, Al. Munteanu, Gh. Zamfirescu, 
A. Darvaș, S. Posulă, Al. Abagiu, T. Szabo, 
P. Szetornyes

. 60 mg :
lungime :

7,7 E. Sebastien
7,88 m V. Sărucan

indljime : 2,17 m Șerban loan
prăjind : 5,12 m Dinu Piștalu
triplusalt : 16,83 m Carol Corbu

; greutate : 18,03 m Adrian Gagea
FEMININ

j 60 m : 7,5 V. Bufanu, A. Măroșescu, M.’ Goth'
i 60 mg : 8,3 V. Bufanu
; lungime : 6,56 m V. Viscopoleonu

înălțime : 1,86 m 1. Balo)
greutate : 16,86 m A. Sologecn

Tn aceste zile se desfășoară în 
țară mai multe competiții amicale 
care au ca scop verificarea stadiu
lui de pregătire a handbaliștilor 
aflați in perioadă de pauză com- 
petițională internă.

Corespondentul nostru din Timi
șoara, C, CREȚU, ne transmite a- 
mănunte despre întrecerea mascu
lină dotată cu „Cupa Banatul". în 
cadrul turneului semifinal al între
cerii s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Banatul Timișoara — 
ViUnța Timișoara 19—10 (12—7),

ARBITRI ROMÂNI 
ÎN „C.C.E."

Recent, Comisia tehnică a F.I.H. 
a confirmat delegările de arbitri 
pentru sferturile de finală ale 
„C.C.E.“, printre care se află și 
un cuplu de cavaleri ai fluierului 
din țara noastră : V. Cojocaru și 
M. Grebenișan. Ei vor conduce 
partida tur dintre campioana 
U.R.S.S. Spartak Kiev și campioana 
Cehoslovaciei Plastika Nitra.

Ceramica Jimbolia — Gloria Arad 
14—13 (7—5)1, C.S.M. Reșița — Ti
mișul Lugoj 12—11 <7—5), Politeh
nica Timișoara — Știința Lovrin 
17—15 (7—6). Câștigătoarele acestor 
partide vor susține meciurile pen
tru stabilirea clasamentului final 
(locurile 1—4).

Din Sibiu, corespondentul jude
țean Ilie IONESCU ne relatează 
amănunte despre „Cupa de iarnă-. 
Iată rezultatele înregistrate la FE
MININ : Chimia Făgăraș — Șoimii 
Sibiu 32—10, C.S.M. I Sibiu — Șc. 
Sp. Sibiu 12—8, C.S.M. II Sibiu — 
Steaua Roșie Sibiu 14—11, Chimia 
Făgăraș — Voința Sibiu 29—4, 
C.S.M. I Sibiu — Șoimii Sibiu 
23—2, Șc. Sp. Sibiu — C.S.M. II 
Sibiu 10—16. înaintea ultimei eta
pe echipa C.S.M. I Sibiu este neîn
vinsă.

în etapa a IV-a, la masculin 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Metalul Copșa Mică — Tex
tila Cisnădie 21—17, A.S.A. Sibiu — 
Automecanica Mediaș 6—0 (nepre- 
zentare), Independența Sibiu — 
Șc. Sp. Sibiu 23—9.

REPREZENTATIVA FEMININA

LA TURNEUL DE LA NEUBRANDENBURG (R. D. G.)
Selecționata feminină a țării 

noastre reintră în circuitul inter
național, participînd la tradiționalul 
turneu ce se organizează anual, la 
începutul lunii martie, în locali
tatea Neubrandenburg (R. D. Ger
mană). Competiția va avea loc în
tre 5 și 12 martie, reunind la 
startul ei formații reprezentative de 
renume pe plan mondial, cum ar 
fi echipa R. D, Germane, campioa
nă a lumii, selecționatele Ungariei 
(locul III la C.M.), României (locul 
IV la C.M.), Cehoslovaciei, Dane

marcei și Poloniei. în vederea a- 
cestui turneu a fost alcătuit și lotul 
de jucătoare, în care au apărut 
cîteva nume noi i Vieru (Textila 
Buhuși), Rigo (Universitatea Timi
șoara), Rublenco și Frîncu (I.E.F.S.). 
Alături de aceste handbaliste își 
va face reintrarea în echipa re
prezentativă și Lucreția Anca- 
Moise, care acum în absența vechii 
titulare a postului de portar Irina 
dimovschi, va deveni ea goal- 
keeper-a nr. 1.

Recent a avut Ioc la Tbilisi, în 
U.R.S.S.. un mare turneu internațio
nal de lupte libere, dotat cu „Cupa 
Gruziei”, la care au participat spor
tivi din nouă țări: S.U.A-, Japonia, 
Bulgaria. R.D. Germană. Iran, R.P. 
Mongola și Polonia au prezentat 
formații complete (cele olimpice), 
România, a deplasat opt luptători din 
lotul olimpic, iar U.R.S.S. a aliniat 
cite 5—7 sportivi la fiecare categorie 
de greutate. Nouă din cele zece 
locuri I au revenit sovieticilor, iar 
cel de la categoria 68 kg luptătorului 
american Geibl,

Dintre concurenții noștri foarte 
bine s-a comportat L. Ambruș, care 
ia cat. 74 kg a ocupat locul II, da
torită victoriilor asupra lui Gavrisak 
(Polonia) și Petrov (Bulgaria). In

meciul cu Slelberman (U.R.S.S.), Am
bruș a terminat la egalitate, iar în 
finală a fost învins de sovieticul 
Suetasvili. Pe Jocul III s-au clasat 
P. Conian (62 kg) — învins o sin
gură dată de Gebadze (U.R.S.S.) și 
P. Poalelungi (68 kg), întrecut în ul
timul tur 'de sovieticul Nastrulaev. 
Em. Butu (52 kg) a ocupat locul V, 
iar V. Iorga (82 kg) locul IV.

Nu s-au clasat, fiind învinși încă 
din primele întîlniri, I. Marton (90 
kg) — a pierdut la campionul mon
dial Strahov (U.R.S.S.) și la Erik
sson (S.U.A.) ; St. Stîngtt (-î-100 kg). 
învins de sovieticii Parșuhov și Gog- 
nadze, iar N. Dumitru (57) — a ter
minat la egalitate cu Lutidze, apoi a 
pierdut cu Aribegasvili ți Aliok (toți 
din U.R.S.S.). .

..Cupa Universității Brașov”, o nouă 
întrecere rezervată celor mai ___
rehtori alpini din țară. Competiția, 
dotată cu „Cupa Steagul roșu", va 
cuprinde un slalom special progra
mat sîmbătă, probabil în Kantzel și 
o coborire ce se va disputa duminică 
pe Pirtia Lupului. La startul „Cu
pei Steagul roșu” va fi prezentă a- 
proape toată elita schiului alpin din 
România, printre protagoniști numă- 
rîndu-se Gheorghe Vulpe, Dorin 
Munteanu, Nicolae Crcțoi, Constan
tin Văideanu. Ion Bobit, Paul Ivă- 
nescu. Liviu Ghimbâșan, Marin Foe- 
^cneann ș-a. La întrecerea fetelor le 
vom putea urmări pe Iudith Tomuri, 
Daniela Munteanu. Elena 
Maria Trestian, Minodora 
etc-

La Vatra Dornei vor 
campionatele naționale de 
zervate juniorilor. Simbătă 
nică, cei maț tineri fondiști ai tării 
isi vor disputa titlurile republicane 
in probele individuale (3,5 si 10 km), 
precum și la ștafete (3x3 și 3x5).

buni
i
I
I
I
I

Ncagoe, 
Zerman

avea Joc 
fond re- 
și dumi-

Printre culoare
VALENTINA CIOLTAN 
ANTRENAT IN AER LIBER

PENTRU 17 M
I

Emil Drâgan, antrenorul atleților 
rr.usceleni. urmărește atent prepa
rativele ce se fac pentru amenaja
rea sectorului de aruncare a greu
tății. L-am rugaț să ne spună în 
ce formă se află eleva sa. Valen
tina Cioltan. și răspunsul primit 
este mai mult decit promițător: 
„Ne-am antrenaț numai in aer li
ber și este foarte probabil ca re
cordul .Anei Sălăgean (1636 ml să 
fie doborit Mai precis, cred că la 
această oră. Valentina este capa
bilă de un rezultat peste 17 m". 
1 n apropiere am zărit-o și pe Ana 
Săiăgtan. actuala deținătoare a tit
lului. Părerea ei : „Se va cișliga cu 
un rezultat in jurul a 17 metri".

LA SECTORUL
SĂRITURII ÎN LUNGIME...

Alina Popescu, 
un examen la 

statului și drep-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

ȘI NU NUMÂ1 ALE LOR

...mare animație, 
venită direct de la 
Istoria generală a 
tu lui (absolvit cu nota 8) promite 
6.10 m. Pe pista de elan, măsurin- 
du-si cu precizie parii. Dorina Că- 
tineanu. ti nara sportivă metalur- 
gistă. •

Cine va cîstiga sîmbătă ?

Crosul de verificare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nu de mult, arbitrii prahoveni 
au ținut, la sediul clubului Petro
lul. ședința de analiză a activității 
desfășurată în anul 1971. Am re
marcat atunci o asistență numeroa
să — deși în mod inexplicabil au 
lipsit 
pi na 
lucru 
spirit de combativitate și simț de 
răspundere.

Și am reținut — urmărind cu 
atenție conținutul dării de seamă, 
prezentată de președintele colegiu
lui județean, dr. Emil Vlaiculescu 
— o serie de date care ni s-au 
părut extrem de semnificative și 
pe care considerăm că se cuvine 
a Ie consemna. Astfel, din totalul 
celor 194 de cavaleri ai fluierului 
prahoveni, 120 — deci aproxima
tiv două treimi — sînt ploieșteni, 
iar un număr de 16 dintre aceștia 
fac parte din categoria arbitrilor 
republicani (8 în lotul C. 6 în lotul 
B și numai 2 — N. Cursant și Em. 
Vlaiculescu — în lotul A); în cursul 
anului 1971 totalul delegărilor — 
la centru și tușă, pentru conducerea 
jocurilor oficiale divizionare, ju
niori, Cupă sau tineret-rezerve — 
a atins respectabilul număr de 
2 882, dintre care 407 au fost efec
tuate de către Colegiul central; în 
baza deciziilor dictate în teren cu 
privire la sancționarea abaterilor 
de la 
misia 
depse 
etape 
5 mustrări!

Așadar, ca primă concluzie, am 
putea considera activitatea pe un 
an de zile a corpului de arbitri 
prahoveni destul de cuprinzătoare.

Am asistat. în continuarea ședin
ței de analiză. Ia discuții. S-a vor
bit mai tatii cespre unele aspecte 
de ordin educativ din comportarea 
arbitrilor (tag. I. Bershiu): despre 
corectitudine ș» colegialitate (lones- 
cu-Țope): despre punctualitatea la 
jocuri și ședințe (D. Nicoiescu). S-au 
adus critici, întemeiate după pă
rerea noastră, la adresa Colegiului 
central, care în tot cursul anului 
1971 n-a reușit să trimită, la o 
distanță de numai 60 km de Capi
tală, nici un delegat care să ono
reze cu prezența sa cel puțin una 
din ședințele de lucru ale arbitri
lor ploieștei 
făcut
cum 
rentă 
nelor 
S-au 
cu

reprezentanții orașelor Cim- 
și Mizil — o atmosferă de 
caracterizată prin seriozitate,

spiritul de sportivitate, co- 
județeană a aplicat, ca pe- 
individuale, un număr de 88 
suspendare. 9 avertismente și

(A. Damian). S-au 
considerații asupra modului 

se realizează pregătirea cu- 
și aceea în vederea exame- 
de avansare (N. Cursant), 

făcut propuneri in legătură 
revizuirea hotâririi privind li

mitele de virstă (N. Stamate), ca și 
în privința schimbului de expe
riență între loturi de județe apro
piate (C. Moldoveanul sau a mă
surilor ce trebuie aplicate acelor 
arbitri care, practic, nu desfășoară 
nici o activitate (St. Comănescu). 

Deasupra tuturor acestor discuții, 
fără îndoială utile, s-au situat insă 
trei probleme de o deosebită im
portanță. Probleme care prin na
tura lor nu privesc numai arbitrii 
ploieșteni. ci întregul corn al ca
valerilor fluierului din țara noas
tră. «

FOTBAL MERIDIANE
• WREN A INTERNAȚIONALA 

conttauă aa -âminâ tartr«ă penn-r 
moșneni. E drept. pe id-pe colo mat 
au loc partide ararate, utter-ciubun. 
dar stat departe de a stirai interesul 
obișnuit. Cete mari vor tacepe dbsa 
tn martie, astfel că si de data >- 
ceasta ne vom opn mac mah asqpra 
unor aspecte de cult a? sau fapte de 
alături de teren • SE DISFl IA T 
NU SE DISPITÂ? Aceaxa erse iz»- 
trebarea care se P%e ta aceste nte 
In cercurile internatkxiate cu jrmr» 
la meciul-restantă Irlanda de 
Nord— Spania din preîhnUiariiie cam
pionatului Europei. El este progra
mat la 16 februarie in orașul empez 
Huli. Dar, avînd in 
mentete din Irlanda 
au tulburat întreaga 
va fi aptă selecționata 
dispute acest joc ?
CALD ! " ‘
un fapt t pentru prima dată în isto
ria cupelor europene, un meci. Atvi- 
daberg — Dynamo Berlin (Cupa cu
pelor), se va disputa la 8 martie P° 
un gazon... încălzit, cel al stadiar.ui-. 
„Rasunda" din Stockholm. De doi 
ani, acest stadion este prevăzut cu o 
instalație de încălzire care pune la 
adăpost gazonul de ger sau ninsoare 
• LUBANSKI ESTE OPTIMIST. 
Aflat în pregătire cu lotul național (si 
olimpic în același timp) în Iugos
lavia, asul fotbalului polonez privește 
cu încredere partidele decisive cu 
Bulgaria din preliminariile turneului 
olimpic : „Sînt optimist. Vom face 
totul ca să ne calificăm pentru Miin- 
cben”. Cum și bulgarii vor alinia 
prima garnitură națională, iată în 
perspectivă două „șocuri" spectacu
loase la 16 aprilie la Sofia și 7 mai 
la Wroclaw 1 • CALIFICĂRILE
TURNEULUI U.E.F.A. de juniori 
sînt în curs de desfășurare. Ultimele, 
partide au loc în martie și aprilie. 
La una din ele. Polonia—R.D. Ger
mană (9 aprilie, la Varșovia) va 
funcționa ca arbitra principal C. Pe- 
trea. El a fost delegat nominal de 
comisia de arbitri U.E.F.A • SU
PORTERII, „ADEVARAȚII” SUPOR
TERI ai echipei Angliei, organizați 
într-o veritabilă asociație, sînt fu
rioși. Motivul: n-au certitudinea ca 
își vor asigura biletele de intrare 
Ja „clou”-ul sezonului, Anglia—R.F.G. 
(29 aprilie pa Wembley), din cam-

vedere even— 
de Nord care 
viată public*, 
acestei țări 'ă 

• FOTBAL 
•. Nu-î o figură de stil, ci îasă mai departe de mertul cu Iu- 

gosta'.ta. la zrupa pcv' minară dir. 
CAL, cu prti-pa Reguămei-- • JO
CUL DE-A SELECȚIONATELE. Zia
rul englez : .Daily Express'* a pu
blicat rezul*a:--H ursei anchete pe 
tema -coa mai bună echipă a Marii 
Britanii', tat-o: Bank? (Anglia) — 
Cneper (Anglia). England (T.ira Ga
lilor) . Mwrt CAngta». McLtat«ek 
(Scoțteî — Beli (Anglii). Cnoks (Sco
tia) — CMvert (Anclte). Law (Sco
tia). Davis (Tara Galaxl Best (Ir
landa de Nord). O a«nenea selec- 
ționată „tasularâ' la mim* C M. din 
Erazilia n-ar E de loc rău alcătuită 
(p-e-)

ȘTIRI O REZULTATE
• In campionatul vess-german s-a dis

putat un mea restanța : Borassia Mori- 
chengladbacSi — Vfi. Bochum 1—1. Din echioa Borussia au hpet trei Jucător., 
printre care șt tnteraațîimalul Beate 
Vogts, accidentat.• Continulndu-și turowtl in Ar.ț.ia. 
echipa Dinamo Kiev a Jucat cu formația 
Shcrnete United, pe care a insins-o cu 
2—1.• Tn cursul unei conferințe de presa 
care a avut loc la Beirut, pteședu-.te-le 
Federației internaționale de fotbal 
(FIFA), Stanley Rous a anunțat că s-a 
luat act de candidatura Columbiei de a 
organiza in 19* campionatul mondial. De asemenea, a fost ascultat un raport 
al delegatului Argentinei în legaturi eu 
organizarea C.M. din 197*. Viitoarea șe
dință a Comitetului execuți» FIFA va 
avea loc în august, la Paris.

LOTO-PRONOSPORT
CTȘTIRATORn EXCURSIILOR TN POLO
NIA ATRIBUITE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO DLN 25 IANUARIE 

1972 (continuare).
71. Bahrim Gh Ștefan — corn. Mur- 

geni. jud. Vaslui ; 72. Miill Ottilia — 
com. Brezoi, jud. Vîlcea; 73. Manolescu 
Iulius; 74. Pătrașcu Dumitru; 75. Nedelcu 
Valentin Romulus; 76. Priap Gheorghe; 
77 Slteanu Marin ; 78. NicolalevlCj Va- 
siie ; 79. Andrei Gheorghe; 90. Anghe- lescu Romulus ; 81. Constantin Floarea ; 
82. Albescu loan ; 83. Popică Gheorghe; 
84. Macarie Adrian; 85. Dobrotă Ion ; 86. Vilnoiu Gheorghe; 87. Șarpe Constantin; 
88. Oprea Gheorghe; 89. Bacioiu Constan
tin: 90. Anghelina Filip; 91. Alexandru Lidia Șl 92. Ștefănescu N. Aurel toți din 
București; 93. Zamfira Alecu — corn. 
Săruleștl, Jud. Ilfov.
• Astăzi, ți mîlne. sînt ULTIMELE 

ZILE in care vă mai puteți depune bule

tinele pentru concursul Pronosport de 
duminică 13 februarie 1972.Vă recomandăm ca înainte de a vă 
fixa pronosticurile să consultați „Pro
gramul Loto-Pronosport* care cuprinde 
amănunte asupra meciurilor incluse in programul de concurs.

• Publicăm mai jos programul con
cursului următor de duminică 20 ie- 
bruarie 1972 : I : Caglian — Torino; n : 
Catanzaro — Sampdorla: m: Fioren
tina — Atalanta; IV : Intemazionaie — Roma ; V : Juventus — Milan; VT : La- 
nerossl — Bologna; VII : Mantova — 
Verona; vm : Napoli — Varese; IX : 
Modena — Palermo; X : Lazio — Tema, 
na ; XI : Genoa — Como ; XII : Catania 
— Cesena ; XIII : Foggia — Regglana.
• Tragerea Loto de astăzi va fi tele

vizată direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

Prima dintre acestea se referă la 
situația necorespunzătoare actuală 
a multora dintre terenurile de joc, 
folosite pentru competițiile de nivel 
județean, în marea lor majoritate 
neîngrădite, fără condiții regula
mentare de securitate și denivelate. 
Și pe bună dreptate, o parte din
tre vorbitori (I. Doboș, C. Aurelian) 
arătau că este greu, dacă nu chiar 
imposibil, să poată cineva conduce 
o partidă cu obiectivitatea și impar
țialitatea necesare atîta vreme cit 
după terminarea meciului este o- 
bligat să se strecoare prin mulți
mea, uneori nemulțumită, a supor
terilor locali.

O a doua problemă a cărei rezol
vare continuă să fie un fel de „fata 
morgana" este aceea a delegărilor 
efectuate de către Colegiul central. 
Este foarte adevărat că în reali
zarea unei astfel de operațiuni apar, 
nu o dată, serioase dificultăți, ade
seori obiective; că alteori se stre
coară chiar greșeli, inerente, spu
nem nai, în condițiile unui mare 
volum de repartizări a arbitrilor 
la jocurile oficiale. De aici însă și 
pînă la cazurile — cel puțin bi-

zare, după părerea noastră — cînd 
un arbitru (M. Moraru) este delegat 
de trei ori într-o săptămînă și un 
altul (V. Gligorescu) conduce nu
mai un singur meci de „B", la 
centru, într-un an întreg este, to
tuși, o distanță care face abstrac
ție total de spiritul de echitate.

în sfîrșit, o chestiune care fră
mântă pe toți cavalerii fluierului 
este aceea a haremurilor. Se con
sideră — și ludrurile nu sînt chiar 
departe de adevăr — că actuala 
indemnizație acordată arbitrilor di
vizionari este insuficientă față de 
cheltuielile de deplasare, condiții 
bune de masă, cazare și... autonomie 
totală față de eventualele servicii 
oferite de gazde.

Iată, așadar, cîteva dintre preo
cupările de o reală importanță și 
actualitate care acum — în preaj
ma reluării activității competițio- 
nale — ar trebui, credem, înscrise 
pe agenda Colegiului central al ar
bitrilor. Rezolvarea acestora în timp 
util și în spiritul unor realități 
care se impun, ar fi, fără îndoială, 
de folos fotbalului nostru.

Un reușit test de verificare a pre-' 
gătirii. Jocul a fost de bună cali
tate. mai ales în repriza secundă.1 
Punctele au fost realizate de Mu- 
reșan (min. 48 și 83), Lică (min. 
76), Munteanu (min. 56), Barbu 
(min. 77), respectiv Drăgoi (min. 90).

Antrenorul' Onisie a folosit ur
mătorii jucători : Moldovan (Negru, 
min. 46) — Mihăilă (Ciocan, min. 
65), Pexa, Solomon, Cimpeanu, Mu- 
reșan (Ardeleanu, min. 46), Sudi 
(Mocanii, min. 46), Barbu, Muntea
nu (Iordache, min. 65), Adam (Mu- 
reșan, min. 46), Lică

V. MOREA. coresp. județean

politehnica galați -
METALUL PLOPENI 1-1 (1-0)
Un util joc de pregătire 

divizionarele B Politehnica Galați 
și Metalul Plopeni, care s-a ter
minat cu un scor egal: 1—1 (1—0). 
Golurile au fost înscrise de Mari
nescu (min. 3) pentru Politehnica 
și Urlățcanu (min. 65) pentru Me
talul. .

T. SIRIOPOL, coresp. județean

între

Mihai IONESCU

Duminică, în țarcul sportiv 
Dinamo

DINAMO BUCUREȘTI — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI

în continuarea pregătirilor pentru 
noul sezon competițional, Dinarfio 
București va susține duminică un 
mepi amical în compania diviziona
rei C. Flacăra roșie București. Par
tida va avea loc pe terenul III din 
Parcul sportiv Dinamo, cu începere 
de Ia ora 11. în deschidere, de la 
ora 9,15, se vor întîlni echipele do 
juniori Dinamo și Steaua.

RELAȚIA PERSONALITATE - ECHIPA
(Urmare din pag. 1)

creadă că exagerăm noi coechipierii 
săi". După ce Vlad a terminat de 
pledat pentru colegii lui. Radu a in
ceput să vorbească despre atmosfera 
din echipă. jAcum e bună. Ne înțe
legem și între noi și iu antrenorii. 
Halagian și Dima sint niște pedagogi. 
Știu meserie. lichidează din fașă orice 
conflict, iar dacă ai altă părere decit 
ei nu sînt ranchiunoși".

V-ați glndit vreodată ce-ar fi e- 
cbipa voastră fără Dobrin, i-am în
trebat la un moment dat pe cei doi. 
Răspunsul lor avea să vină cam oblic: 
„Dobrin s-a schimbat. Familia l-a 
schimbat. Copilul și soția. E mai am
bițios și a inceput să-i placă succe
sul și gesturile de simpatie ale oa
menilor față de el. Cum naiba să nu 
te schimbi cind vezi, de pildă, eă un 
public patriot local- cum e cel de Ia 
Craiova, te primește ca pe un zeu. 
după meciul cu Cehoslovacia ! ? Dobrin 
începe să fie altfel Și cu noi, e mai 
prietenos. Fără el n-am muri, am 
jucat și am ciștigat deseori cind nu 
era in echipă, dar eu el sintem o 
(•r(ă moi mare. Adversarii se tem 
de Dobrin și. chiar cind nu face ni
mic. ne este util fiindcă cel puțin doi 
jucători se ocupă de el".

— Care-i cea mai maiy/ dovadă 
că sinteti o echipă, un gruo sudat 

, și nu opera unei singure mari perso
nalități.

— Cind sîntem toți. echipa com
pletă adică, jueăm foarte bine și ob
ținem rezultate. Cind lipsește unul 
sau doi. indiferent cine, 
improvizația. Nimeni nu 
plini pe nimeni

Cu ceilalți fotbaliști ai 
geș și cu ant 
m-am întilnit._________ _ ____ _ .
Tîrgovi»te si am discutat cu ei plnâ 
să înceapă partida amicală cu Me
talul. Roșu avea să-mi spună că e- 
chipa lor s-a pregătit ca niciodată In 
această iarnă, dar eu i-am răspuns 
că nu mai suport această mică de
magogie a fotnaiiștilor, fiindcă în fie
care an obișnuiesc să spună la fel. 
iar mai tlrziu nu se confirmă super
lativul. Roșu a insistat să-1 cred, a- 
daugindu-m: că acolo unde s-au an
trenat nu erau decit ei și ospătar.:, 
a.meni altcineva, incit nu-ți rămi- 
nea decit să alergi mult, să dormi Și 
să citești o certe.

De ia Mar an Popescu și Niculescu 
aveam să aC-j de ce cred ei că s-a 
schimba* atmosfera Argeș.
„PrebaW și fiindcă săturat

de scandaluri, am obosii, nu ne mai 
place. Au tost multe la noi, dar 
acum e liniște, sîntem uniți și ne 
'edem de treabă. Antrenorii sint ti
neri și apropiați de noi".

Vlad, Niculescu, Jercon, Marian 
Popescu și Ciolan sint stadenți la 
Facultatea de Educația Fizică, inau
gurată în 1971 la Pitești. Cinci stu
denți într-o echipă 
atitudini superioare 
sportul, cu tinerețea, 
faptul influențează 
climat.

Frățilă a redevenit 
cant de altădată, el care a trăit cînd- 
va drama unui picior fracturat și a 
început ' aproape să învețe fotbalul 
de la capăt, înconjurat de mult 
scepticism. Dar acest om ambițios si 
pur a izbîndit Si azi este una dintre 
principalele valori ale echipei.

Halagian și Itima, antrenorii echi
pei. sînt pe ur.deva niște oameni sur
prinși. Mulțumiți și surprinși. Jucăto
rii se comporiâ de la o 'Teme peste 
așteptările tor. Toți și în toate îm
prejurările. Cei doi antrenori lucrea- 

mult. sînt niște profesioniști cn-

înseamnă cinci 
in relația cu 
cu viața, iar 

fertil întregul
temutul ata-

tuziaști, dar au și întilnit echipa în- 
tr-o perioadă de generozitate pentru 
fotbal.

Cu toți am discutat problema sem
nificației lui Dobrin pentru F.C. Ar
geș. E frumos să vezi niște tineri, 
niște bărbați cu valoare sportivă și 
cu orgolii, dovedind atîta colegialitate 
și putere dexobiectivare. „In echipa, 
noastră exista multe personalități — 
sînt ei de părere in esență. Mai 
multe 
lumea 
dintre 
înecul 
tlează 
tești.

și mai mari deeil recunoaște 
în genere. Dar 
noi este el. 
echipei, este 
numărul de

Valoarea Iui

bun 
far- 
du-
Pi-

cel mai 
Dobrin este 
omul care 
spectatori Ia 

_____ _ a sporit tocmai 
de cind a inceput să înțeleagă că mai 
sînt și alți fotbaliști buni aici și că 
echipa este condiția de manifestare 
a talentului său”.

F.C. Argeș tinde să, devină o gru
pare a cărei oameni gindesc altfel 
fotbalul și viața, legătura dintre ele 
și obligația și visul individului de a 
ce realiza pe niște planuri esențiale. 
Aici s-a cistigat poate o bătălie sim
bolică, avînd semnificații mai mult 
decit locale.

_________ lui F.C. Ar- 
•enorii Halagian și Dila 
imediat după prînz, la

se cunoaște 
poate su-

ecii-.’! st Radu încearcă să argumenteze că F.C. Argeș
■ ; personalități. Dobrin e cea mai mare, dar numai una

dintre ele.

„SFERTURILE" COMPETIȚIILOR
EUROPENE DE BASCHET

In cadrul competițiilor europene 
de baschet s-au disputat prunele 
jocuri contînd pentru cel de-al trei
lea tur al grupelor de sferturi de 
finală.

In „Cupa campionilor etrropen 
la măscuita, echipa Radio Koch Vie- 
na a obținut o surprinzătoare vic
torie pe teren propriu cu scorul de 
86—85 (38—19) în fața cunoscutei 
formații spaniole Reel Madrid. Cei 
mai buni jucători de pe teren au 
fost spaniolul Rodriguez (26 puncte) 
și austriacul Redd (21 puncte). Un 
meci echilibrat s-a desfășurat la 
Haarlem (Olanda), unde formația 
locală Flamingo a pierdut la numai 
două puncte, in fața echipei italiene 
Ignis Varese t 91—93 (50—52). în-

Split 
de

a 
Bus

feminină 
încheiate

tr-un alt joc, Iugoplastika 
dispus cu 92—67 (41—30) 
Lierre (Belgia).

în competiția similară 
s-au disputat două partide
cu următoarele rezultate : Zelezm- 
ciar Sarajevo—U.C. Clermont Fer
rand (Franța) 67—70 (41—37); Sesto 
San Giovanni (Italia)—Wisla Craco
via 67—51 (34—36),

„Clipa Cupelor" a programat, de 
asemenea, două jocuri: la masculin, 
Simmenthal Milano a învins pe te
ren propriu cu scorul de 86—62 
<45—36) formația Steaua Roșie Bel
grad, iar la feminin, echipa Spartak 
Leningrad a cîștigat în deplasare cu 
72—58 (34—15) meciul susținut cu 
Lokomotiv Sofia.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
DINAMO BUCUREȘTI 

A CÎȘTIGAT „CUPA POLARĂ" 
LA LUPTE GRECO-ROMANE
• MIERCURI seara, echipa de lupte 

greco-romane a clubului Dinamo Bucu
rești s-a înapoiat din Suedia unde a participat, în localitatea Kiruna, unul 
dintre cele mai nordice orașe ale Pe
ninsulei scandinave, la competiția internațională dotată cu „Cupa polară“. La 
întreceri (organizate la opt categorii de 
greutate) au participat. în afară de Dinamo București, echipele Cehoslovaciei, 
Finlandei, Norvegiei, și Suediei (cu pa
tru formații). Dinamoviștii au avut 
comportare foarte bună, cîștigînd ediția 1972 a „Cupei polare*. Patru luptători 
dinamoviști s-au clasat pe, primul -oe In 
categoriile respective, și anume : C. Ic- nescu (cat. 62 kg). C. Virtosu (68 kg), 
V. Fodoryataki (90 kg) și N. Martines cu (100 kg).

HANDBALISTELE BRASOVENCE 
LA BAKU

• IN prima zj a turneului internațio
nal feminin de handbal de la Baku, 
echipa Rulmentul Brașov a întilnii formația locală Spartak, a doua clasată in 
campionatul unional. Handbalistele sovietice au obținut victoria cu scorul Oe 
16—1° (9—4). Din echipa română s-a evi
dențiat jucătoarea Prundaru. care a înscris 4 goluri.

La această competiție mai participă 
echipele „Luci” Moscova și Moldova Chișinău.

TELEX.TELEX.TELEX.TELEX. TELEX.TELEX
La Haartesn •-> disputat iniilnirea in
ternaționali de handbal dintre selecțio
natele masculine ale Olandei și Elveției, 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egaliute : It—H (t—D.

Atletul australian Ralph Doubell, cam
pion olimpic în proba de 800 m plat, a 
anunțai că nu-și va putea apăra titlul 
la J.O. de la Miinchen. In cadrul reu
niunii de la Toronto, australianul s-a 
accidentat in timpul cursei de 1 000 yarzi. 
E urmează să șuiere o intervenție chi
rurgicală.

In cea de-a doua semifinală a competi
ției internaționale masculine de baschet 
„Memorialul Koraci", echipa franceză 
Olym pique Antibes a întrecut pe teren 
propriu cu scorul de 65—81 (36—32) for
mația OFK Belgrad. învingătoare în pri
mul Joc Ia o diferență mai mare, echipa 
iugoslavă s-a calificat în finala compe
tiției in care va intlini formația Lokomotiv Zagreb.

Numeroși spectatori au urmărit Ia Nai
robi meciul internațional amical de ho
chei pe iarbă dintre selecționatele Ke- nyei și Olandei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 1—0. Aceasta a fost 
cea de-a treia întâlnire susținută în ulti
mele 6 zile de aceste echipe. Primul joc 
a revenit olandezilor cu 1—0, iar cel 
de-al doilea s-a terminat la egalitate: 
0-0.

Organizatorii Turului ciclist al Spaniei 
au anunțat că, la actuala ediție, traseul 
va măsura 3 100 km împărțiți in 17 etape, 
startul se va da la 28 aprilie de la 
Fuengirola (Malaga), urmînd ca Sosirea să aibă loc la 14 mai la San Sebastian. 
Cea de a 29-a ediție a competiției nu 
programează nici o zi de odihnă.

Turneul internațional de tenis de la Philadelphia, contînd drept campionatele 
profesioniste „indoor" ale S.U.A., organi
zat de gruparea W.C.T., a programat alte partide din primul tur al probei de 
simplu. Meciurile s-au încheiat cu re
zultate scontate : australianul Rod Laver a dispus cu 6—3, 6—2 de sud-africanul 
Bob Maud, olandezul Tom Okker l-a în
vins cil 6—2, 6—4 pe americanul Tom 
Leonard, iar australianul John Newcom
be l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe compa
triotul său Phil Dent. Alte rezultate : Roche — Stone 6—7 6—3, 6—3; Lutz — 
Carmiehael 6—4, 6—4: Addison — Ismail el ShaXeî 6—4, 2-6. 6—4.

Tradiționalul turneu internațional <le golf 
de la Honolulu a fost ciștigat anul aces
ta de sportivul american Grier Jones, care l-a învins în baraj pe compatriotul 
sau Bob Murphy. Ambii jucători au 
totalizat 274 puncte Pe locurile următoare s-au clasat Charles Coody — its 
puncte șl Marty Fleckman — 276 puncte.

Federația vest-germană de tenis a anunțat că pentru „Cupa Davis« echipa R F 
a Germaniei va fi alcătuită din Chris
tian Kuhnke. Wilhelm Bungert, Juergen 
Fassbende? și Harald Elschenbroich. 
Căpitanul nejucător «1 echipei este Wolf
gang Hofer. _,
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Campionii

de pînă acum
ȘTAFETA

1968 U.R.S.S.

PATINAJ VITEZA, 1 000 M FEMEI

1960 Guseva (U.R.S.S.)
1964 Skoblikova (U.R.S.S.)
1968 Geijssen (Olanda)

«
SĂRITURI

DE LA TRAMBULINA DE 90 M
»

1964 Engan (Norvegia)
1968 Belousov (U.R.S.S.)

SCHI, SLALOM SPECIAL FEMEi

1948 Frazer (S.U.A.)
1965 Lawrence-Mead (S.U.A.)
1956 Colliard (Elveția)
1960 Heggtveit (Canada)
1964 C. Goitschel (Franța)
1968 M. Goitschel (Franța)

PATINAJ ARTISTIC, BARBAȚI

1924 Grafstrom (Suedia)
1928 Grafstrom (Suedia)
1932 Schafer (Austria)
1936 Schâfer (Austria)
1948 Button (S.U.A.)
1952 Button (S.U.A.)
1956 H. A. Jenkins (S.U.A,) 
1960 D. Jenkins (S.U.A.)
1964 Schnelldorfer (R.F.G.)
1968 Schwarz (Austria)

Henning — două

ANNE

Sylvia Burka, ceea ce 
pe arbitri să-i îngăduie 
încă o dată după cea 

pereche. în prima cursă,

intr-o
recorduri olimpice

HENNING

(Urmare din pag 1)

elvețian w

campioanei olimpice vorbi de o biografie

scaMnu
care a condus pînă la opt kilometri inaime ee sosire.

1. Anne Henning (S.U.A.) — 43,33 
— nou record olimpic ; 2. Vera 
Krasnova (U.R.S.S.) — 44,01 ; 3.

CLASAMENTUL 
PE MEDALII

I. U.R.S.S. 4 4 3
2. R. D. Germană 4 3 5
3. Elveția 3 2 2
4. Olanda 3 2 1
5. Norvegia 2 4 4
6. R. F. a Germaniei 2 1 0
7. S.U.A. 2 0 2
8. Italia 2 0 0
9. Austria 1 2 2

10. Suedia 1 1 2
11. Japonia 1 1 1
12. Finlanda 0 2 1
13. Canada 0 1 0
14. Cehoslovacia 0 0 1

CLASAMENTUL
PE PUNCTE

1. U.R.S.S. 73 p, 2. R. D. Ger
mană 69 p, 3. Norvegia 67 p, 4. 
Olanda 45 p, 5. Elveția 44 p, 6.
R. F. a Germaniei 43,5 p, 7.
S. U.A. 31 p, 8. Finlanda 30 p, 9. 
Suedia 28 p, 10. Austria 25 p, 11. 
Japonia 23 p, 12. Italip 16 p, 13. 
Canada 8 p, 14. Cehoslovacia 7 p, 
15. Franța 6 p, 16. Polonia 3,5 p, 
17-18. ROMÂNIA și Ungaria 2p. 
Celelalte 17 țări participante la 
Jocurile Olimpice de iarnă nu au 
reușit să acumuleze, pînă acum, 
nici un punct.

Concursul feminin de patinaj vi
teză a continuat cu proba de 500 m, 
în care victoria a revenit celei mai 
tinere concurente, americanca Anne 
Henning, în vîrstă de 16 ani. Nu 
este însă vorba de o surpriză. Noua 
stea a patinajului feminin de vi
teză era prima favorită a probei, 
ca urmare a numeroaselor con
cursuri ciștigate în acest sezon și 
a recordurilor mondiale stabilite la 
Davos in probele de 500 m — 42,50 
și 1 000 m — 1:27,30.

La Makomanai, Anne Henning a 
corectat de... două ori recordul o- 
lirApic al Lidiei Skoblikova. Evolu
ția ei a fost marcată de un inci
dent : alergînd in a cincea pere
che, ea a fost jenată în timp ce 
schimba culoarul, de adversara sa, 
canadiana 
i-a făcut 
să alerge 
de-a 15-a
Henning a realizat 43,73, iar în cea 
de-a doua tentativă 43,33, ambele 
timpuri constituind noi recorduri 
ale J.O.

Deținătoarea titlului olimpic,

singură cursă!-.
LudmiLa Titova (U.R.S.S.), deși nu 
a fost în formă prea bună, a ob
ținut medalia de bronz, în timp ce 
compatrioata sa, tînăra Vera Kras
nova și-a adjudecat-o pe cea de 
argint

Clasamentul probei de 500 m :

La vîrstă 
nu se poate 
sportivă, ci cel mult de o vocație 
și o mare pofta de victorii. Pri
mele apariții internaționale ale 
patinatoarei americane în Europa au coincis și cu primele racor
duri mondiale. Eleva din North
brook este înaltă de 1.70 m, blondă cu ochi albaștri. „Este ceva 
minunat să ciștigi o medalie de 
aur la Olimpiadă. Am doar 16 ani și mi-am realizat visul î“ — a 
declarat fericită, ziariștilor Anne 
Henning. Ex plicind incidentuldin prima cursă care a determi
nat-o să facă o nouă tentativă, ea a sous : „Pentru a evita să mă ciocnesc cu canadiana Burka, 
la schimbarea culoarelor, a tre
buit să încetinesc și cred că am 
pierdut aproape o secundă. Deși 
eram sigură că am cîstigat medalia de aur, am vru* să alerg încă 
o dată singură, pentru a încerca 
să ameliorez recordul olimpic*.
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„ÎMPĂRȚIT"

LA SĂNIUȚE

în proba mas-
— 2 persoane,
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CELE MAI RAPIDE PATINATOARE ale Olimpiadei răspund aplauzelor (de la stingă 
la dreapta); Vera Krasnova (argint), Ann e Henning (aur), Ludmila Titova (bronz).

Organizatorii au 
fost nevoiți să 
acorde joi o me
dalie de aur în 
plus față de ce
le prevăzute de 
protocolul Jocu
rilor. Aceasta, 
pentru faptul că 
culină de săniuțe
pe primul loc s-au clasat cu a- 
celași timp, la egalitate, două e- 
chipaje : cel italian și cel din R.D- 
Germană. In schimb, 
fost acordată medalia de argint, 
cea de bronz revenind unui 
echipaj al R.D. Germane, 
curios, dar și locurile 5—6 au fost 
atribuite, la egalitate, unor echi
paje care au obținut același timp.

Clasamentul probei: 1—2. Paul 
Hildgartner — Walter Plaikner (I- 
talia) — 1:28,35 (44,21 plus 44,14); 
1—2 Horst Hoernlein — Reinhard 
Brcdow (R.D. Germană) — 1:28,35 
(44,27 plus 44,08); 3. Klaus Bon- 
sack — Wolfram Fiedler (R.D. 
Germană) — 1:29,16; 4. Satoru
Arai — Masatoshi Kobayashi (Ja
ponia) — 1:29,63 ; 5—6. Miroslav
Wieckovvski—Wojciech Kubik (Po
lonia) 1:29,66 ; 5—6. Hans Brand- 
ner — Balthasar Schwarm (R.F. a 
Germaniei) — 1:29,66.

nu a mai

alt 
Fapt

1

Ludmila Titova (U.R.S.S.) — 44,45 ;
4. Sheila Young VS.U.A.) — 44,53 ;
5. Monika Pflug (R. F. a Germa
niei) — 44.75 : 6. Atje Keulen- 
Deelstra (Olanda) — 14.89. CEHOSLOVACIA ÎNSCRIE

GUSTAVO THOENI A CÎȘTIGAT
SLALOMUL URIAȘ

(R.F.G.) și Dan Cristea (România), 
singurii care au ocupat locuri mult 
superioare categoriei de tragere la 
sorti. Schiorul nostru Dan Cristea (nu
măr de start 53) a făcut ieri o cursă 
foarte bună, realizînd al 23-lea timp. 
Asta în ciuda faptului că atunci cînd a 
luat startul, pîrtia nu mai era în con
diții bune, in multe viraje apărind 
„trepte* care produceau trepidații 
schiurilor. Datorită acestora, el a ieșit 
de două ori din viraje mult sub poarta 
respectivă, pierzind prețioase fractiun 
de secundă. în clasamentul final. 
Cristea ocupă tocul 25. înaintea unor 
schiori bine cunoscuti ca ital anu' Ro
lando Thoeni (27). suedezul Sven Mi- 
kaelsson (38).
Milne

(30) ; care înseamnă cel mai bun loc în 
clasament al unui schior român la 
slalomul uriaș în cadrul Jocurilor O- 
limpice (la s’alom. specialitatea sa, 
Cristea s-a clasat pe locul 25 Ia Gre
noble)- îa manea a doua. Dan Cristea 
a înregistrat timpul de 1:41.95 fată de 
1:37,43 marcat de cîștigătorul medaliei 
de aur. Al doilea reprezentant al nos
tru, Virgil Brenci, a mers si el mai 
bine în manșa a doua (1:44,50) între- 
rir.d pe iugos'.avml Marko Kacic Si bul
garul Ivan Panev. Aceștia îl preced

ÎN ULTIMELE MINUTE
SI ÎNVINGE SUEDIA: 2-1!

Cea de a 7-a zi a turneului dP hochei 
s-a desfășurat sub semnul consumării unuia din marile derbyuri ale acestei 
atît de palpitante competiții. partida 
dintre selecționatele Cehoslovaciei e și 
Suediei. Valoarea celor două formații, 
dar mai ales importanța rezultatului fi
nal, decisiv în lupta pentru ocuparea

♦ La încheierea diferitelor com
petiții care au avut loc la Sapporo 
s-au efectuat controale antidoping. în 
legătură cu rezultatele acestora, pre
ședintele Comitetului olimpic inter
național, Avery Brundage, a decla
rat : „Sîntem foarte satisfăcuți că nu 
am înregistrat pînă acum nici un caz 
de încălcare a eticii sportive. Sperăm 
că pînă la sfîrșitul Olimpiadei spor
tivii vor respecta regulamentele de 
participare și nu vor utiliza produse 
farmaceutice interzise sportivilor”.

NORVEGIENII AU DOMINAT
MARATONUL SCHIULUI

_ „__  austriacn’ Maleome
®) și americanul Rick Chaffee

unui joc în care ei s-au dovedit net su
periori sub raport fizic. Punctele au fost marcate de : Sarner, Boucha, Sandner, 
Ahearne pentru Statele Unite și de Mo- 
nonen pentru. Finlanda. Tot în această 
zi s-au disputat alte două întîlniri echilibrate : Elveția — Iugoslavia 3—3 (1—3, 
1—0, 1—0). în care elvețienii au obținut

PAAL TYLDUM
înalt, bJond, solid (1,80 m. 76 kg), Paal Tyldum esto supranu

mit de coechipierii săi „omul de 
fier“. Cu cîțiva ani In urmă pădurar, acum fermier, Tyldum. 
este originar din nordul Norve
giei, localitatea Nemdah, la 300 km de cercul polar, in care s-a 
născut la 28 februarie, acum 30 
de ani. El schiază de cînd se știe, dar deși face de ani de zile parte 
din echipa reprezentativă a Nor
vegiei, primele mari succese ie înregistrează acum la Sapporo, 
după medalia de argint din cursa de 30 km, reușind să intre șl in 
posesia unei medalii de aur. Tre
buie să menționăm insă că și ia J.O. din 1968, Tyldum a cîștigat 
o medalie de aur, cu ștafeta țării 
sale. în cursa de 5o km el s-a clasat însă $oar al 4-lea. Ioc pe 
care l-a ocupat și la campiona
tele mondiale din 1970, in cursa de 30 km. Anul trecut, ciștigind 
cursa de 50 km în marele concurs 
de la Lahti (Finlanda), Tyidum s-a anunțat ca un candidat Ia 
titlul olimpic. Și s-a ținut de pro
misiuni. Modest, fermierul norvegian a declarat după victorie : 
„Speram desigur să obțin o me
dalie, dar nu credeam că o voi ciștiga pe cea de aur*.

40 de concurenți, din 13 țări, au 
luat startul în proba supremă a 
schiului nordic, 50 km, sugestiv de
numită „maratonul schiului”. Desfă
șurarea ei — favorizată de un timp 
prielnic — a fost pasionantă, ordinea 
finală fiind stabilită doar pe ultimii 
kilometri, un singur minut despăr- 
țind pe cîștigător de al patrulea 
clasat Schiorii din țara fiordurilor, 
reamintind glorioasa tradiție a a- 
cestui sport născut pe meleagurile 
tor, au înregistrat un frumos succes 
intrînd în posesia medaliilor de aur 
și argint Doar clasa și tenacitatea 
campionului sovietic Viaceslav Ve
denin l-a împiedicat pe al treilea 
norvegian să urce și el pe podium. 
De remarcat că al patrulea norve
gian, campionul olimpic de la Gre
noble, Ole Ellafsaeter (33 de ani) a 
sosit al 10-lea.

Marea surpriză a cursei a fost 
însă fondistul elvețian Wemer Ge
eser (24 de ani). El a pornit foarte 
puternic și s-a menținut pe primul 
loc pînă la kilometrul 42 cînd a în
ceput să cedeze, terminînd pe locul 
6 (la 2 secunde de un alt alergător 
din Europa Centrală, vest-germanul 
Walter Demel — 36 ani). Paal 
Tyldum, cîștigătorul medaliei

aur, a 
cepînd

se afla pe locul 18 după 5 km, 
10-lea după 20 km și al 3-lea 
km 40, la 36 s de Geeser și 2s 
Simacev,

U.R.S.S.
Pe ultimii 

compatriotul 
reușesc să treacă pe primele locuri 
în timp ce Geeser și Simacev pierd 
teren, confirmînd, încă o dată, că 
dozarea precisă a efortului rămîne 
hotărîtoare în această întrecere. Din 
păcate, la această luptă titanică nu 
a putut lua parte și suedezul Sven- 
Acke Lundback, recentul campion 
olimpic al cursei de 15 km, victimă 
— în ultimul moment — al gripei 
care nu i-a ocolit nici pe campion: 
la Sapporo în zilele J.O. și care ar 
fi avut probabil un cuvînt de spus 
și în această probă.

El 
al 
la 
de 
al

adoptat o tactică diferită, în- 
cursa intr-un ritm moderat.

al doilea reprezentant

kilometri Tyldum și 
său Myrmo forțează și

de

CLASAMENTUL PROBEI DE 50 
KM : 1. Paal Tyldum (Norvegia) — 
2 h 43:14,75, 2. Magne Myrmo (Nor
vegia) — 
Vedenin 
4. Reidar 
44:14,51,
Germaniei) — 2 h 44:32,67 ; 6. Wer
ner Geeser (Elveția) —2 h 44:34,13.ÎNAINTEA ULTIMELOR

2 h 43:29,45, 3. Viaceslav 
(U.R.S.S.) — 2 h 44:00,19, 
Hjermstad (Norvegia) 2 h
5. Walter Demel (R.F. a

CONFRUNTĂRI OLIMPICE
(Urmare din pag 1)

tulul, să efectueze și coborfrea- 
jpilot. în a doua manșă, bpberii 
noștri au nr. 10, apoi, 
merele 1 și 11.

A fost și o surpriză 
oficială a echipajelor 
nizată de delegația 1 
urma antrenamentului de selecție 
din ziua precedentă, s-au calificat 
boburile conduse de Wicki și Can- 
drian, dar va lipsi echipajul lui 
Rene Stadler, același care a adus 
Elveției titlul mondial, la ultima 
ediție. Cele două boburi ale vest- 
germanilor vor fi conduse de Zim- 
merer și Floth, iar italienii îi au 
pe Gaspari și De Zordo, necalificîn- 
du-se Vicario.

Iată, pentru la urmă, noutăți și 
din tabăra biatloniștilor. în întrece
rea ștafetelor, echipia noastră poartă 
nr. 2 de concurs, după sovietici, 
ceea ce desigur nu are importanță 
deosebită, la start Biatloniștii noș
tri par complet remontați, pe plan 
moral, după eșecul suferit în proba 
individuală. Trebuie ținut seama 
și de faptul că ei s-au pregătit în 
mod special pentru ștafetă. In a- 
junul întrecerii, ei au făcut un sus
ținut antrenament de tragere, în 
condiții de efort. Șt iată un amă-

pe rind, nu-

înscrierea 
bob, fur-

. la
de
elvețiană. In

nunt nu lipsit de importanță : Vil- 
moș a descoperit un defect, la ve
rificarea armei, ceea ce explică 
faptul că a tras atît de slab în con
curs- Cu acest atu psihologic în 
plus, el este decis să abordeze cu 
forță maximă întrecerea care-i stă 
în față.

Nu pot să nu închei aceste rîn- 
duri, fără cîteva referiri la ceea 
ce se numește aci, în tabăra zia
riștilor, „senzația zilei". Este vorba, 
desigur, despre descalificarea schi- 
oarei franceze Annie Famose, acu
zată de Consiliul federației interna
ționale de schi că ar fi permis ca 
numele ei să fie folosit în scopuri 
publicitare de un post de radio 
francez. Se pare că descalificarea 
a fost hotărîtă în urma unei scri
sori de protest a Uniunii interna
ționale a ziariștilor de schi. Acest 
for consideră ca inadmisibil faptul 
ca un concurent, avînd acces per
manent în satul olimpic, să uzeze 
de acest drept pentru a culege in
formații ce nu puteau fi cunoscute 
de ziariștii acreditați.

Problemă controversată, care va 
avea desigur mai multe episoade, 
tn zilele ce urmează. în orice caz, 
este un subiect mult discutat aci, 
intr-un fel, reluarea „cazului Sch
ranz" în altă variantă.

GUSTAVO THOENI

ALEXANDR llALfEV, Înconjurat 
pentru de jucători americani, marchează al treilea gol 

echipa

la rranița Italiei eu Elveția- 
care el indeplinește funcția 
vameș) este un specialist 
slalomului.

* Schiorii japonezi, săritori 
trambulină, sînt marii 1 
probei ce va avea loc vineri de pe 
trambulina 
Cel mai în 
trenamente 
bancă din 
de ani. El a reușit sărituri de 108 m 
și 107 m. Compatriotul său Kasava, 
medaliat cu aur la trambulina mică, 
a fost creditat 
100 m.

ritori dg la 
favorițlj ai

mare (săriturile speciale), 
formă s-a dovedit la an- 
Konno, un funcționar de 
Sapporo, în vîrstă de 27

cu sărituri în jurul a

organizării campiona- 
de schi alpin (mascu-

* Proiectul 
telor mondiale 
lin) a rămas în suspensie. Con 
federației internaționale de schi a 
arătat că a cerut comisiei tehnice de 
coborîre-slalom să examineze această 
problemă care a devenit spinoasă. 
Marc Hodler, președintele F.I.S., a de
clarat ziariștilor că o decizie finală 
se va lua vineri.

54 kg) este destul de scurtă 
dar str’Iucitâ- A început sâ 
schieze de la 3 ani- sub în
drumarea tatăl ni sân. cîadv» 
competitor Si e| de primă ca
tegorie. în anii 1%6 si 1%7 
Gusta\ o a fost campion școlar 
ai Italiei. în 1968. riști gâ cam
pionatul national al juniorilor 
la sUlom uriaș, iar in 19S9. 
toate titlurile de campion la 
seniori. 1963 este și anul în 
care se lansează în concursu
rile internaționale, eiștițind. în 
martie, slalomul uriaș Ia .Cupa 
Tarilor Alpine* de la Val 
d’Isere. în 19T0. la campionatele 
mondiale de Ia Val Gardena, 
toate speranțele Italiei sînt pe 
umerii lui Thoeni. dar — încă 
lipsit de experiență — el nu 
poate urca mai sus de locul € 
în sezon nele următoare el este 
mereu în focul luptei pentru 
primele Incuri, anul trecut reu
șind să devină un bun co beri
lor- Medalia de aur drt la Szn- 
poro. dună -Cupa Mondială* 
cîștisrată în 1971, răsplătește nu 
mare campion al schiului al
pin. în 
crat. El 
vînt de 
special.

T

i. au făcut ca peste 
să ia ca asalt

campion ai
proba care l-a eonsa- 
va avea, credem, un cu- 
spus si în slalomnl

și 32. în timp ce 
locul 33. Iată clasa-

pînd locurile 31 
Brenci se află pe 
mentul final al probei de slalom uriaș
1. Gustavo Thoeni (Italia) 3 :09.62 
(1:32,19+1:37,43); 2. Edmund Brug- 
gmann (Elveția) 3:10.75, 3. Werner
Mattle (Elveția) 3:10,99. 4. Alfred Hagn 
(R.F.G.) 3:11,16, 5. Jean-Noel Augert 
(Franța) 3:11>84, 6. Max Rieger (R-F.G.) 
3:11,94.

* SE PREVEDE o afluență deose
bită de spectatori la trambulina mare 
(90), unde întrecerile, programate azi, 
coincid cu sărbătoarea tradițională a 
Japoniei, comemorînd nașterea primu
lui împărat japonez, Gimmu, în anul 
660 înaintea erei noastre. Tribuna de 
10.000 de locuri va fi desigur plină, 
dar alături au fost amenajate locuri 
in picioare pentru încă 30.000 de spec
tatori și ele sînt. de asemenea, supra
solicitate.

Ieri a fost înregistrat, la Sapporo, 
de-al 740.000-lea bilet vîndut pen- 
întrecerile Olimpiadei albe- în ju- 
caselor de bilete continuă să dom

nească animația, cele mai solicitate 
fiind reuniunile turneului olimpic de 
hochei pe gheată.

13.000 
tribunele 

tinoarului acoperit de la Makomanai. 
mp de mai bine de 2 ore, aceștia au 
Lit o dispută, in care ambele
nnaf^ făcut risipă de energie, rea- 
ind faze uimitor de rapide și exce- 
tte sub raport tehnic și tactic, tn final, I3 limită reprezenta- 

cu scorul de 2—1 
1 primele două repri- 
40 de minute de joc 
i s-au realizat zeci și 
spectaculoase, la ca
pe eă vedeam pucul 
alteia din porți, sco- 
aîb. Aceasta. în pri- 
formei de zile mari p : Dzurilla la ceho- 
și Adamson la sue- 

zat adevărate minuni 
necruțător al ataean-

victoria a tiv ei Cehe 
(*-•. •“•. ze. adică
Zi

In 
n
a

de c

a ri:

Uad a

renit 1 
raciei 
■D. în 
p de 4 ate că

K
iu- 
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„CAZUL FAMOSE” intră In prim-planul actualității olim pice, sd-ninii n ral de comentarii și culise. Iată-1. față-n 
față, pe acuzator — Marc Hodler, președintele F.I.S. — și acurată, veterana schrahU francez, Annie Famose.

Telefoto : A-P.-Agerpres

Uniunii Sovietice.
Telefoto : A.P.-Agerpres

egalarea în ultimul minut al partidei și 
Norvegia — Japonia 5—4 (2—2, 2—1, 1—1), 
unde impetuoasa formație norvegiană a 
trebuit să depună mari eforturi pentru 
a învinge o foarte ambițioasă selecțio
nată a Japoniei. în sfîrșit, în ultimul 
meci al zilei U.R.S.S. a învins Polonia 
cu 9—3 (4—0, 4—2, 1—1).

In clasament continuă să conducă re
prezentativa Uniunii Sovietice care este 
neînvinsă. Vineri, în turneul de hochei este pauză. întrecerile reluîndu-se sîm- 
bătă și urmînd să se încheie duminică, 
cînd este programat și jocul U.R.S.S. — 
Cehoslovacia.

• Doi membri ai delegației ameri
cane sînt spitalizați. Sint d-nii Dun
ham și Roosevelt, conducători ai lo
tului S.U.A., care au alunecat pe ghea
ța patinoarului Makomanai, cu priîe- 
jul festivităților de premiere, sufe
rind contuzii.

BREVIAR

emi-

DOI comentatori ai televiziunii 
canadiene, Guy Ferron și J.P. 
Lany, au fost invitați de antreno
rul boberilor din această țară să 
facă și ei o coborîre pe pîrtia de 
gheață pe care au descris-o cu 
atîta lux de amănunte în transmi
siunile lor. Bravii tele-comentatori 
(care, de altfel, apreciaseră ca 
„prea ușor" traseul) nu s-au sfiit 
să se urce în bob. Timpul înre
gistrat nu a fost dat publicității, 
dar de atunci emisiunile de la 
Sapporo sînt asigurate de alți co
mentatori pentru televiziunea 
Montreal și Quebec. Cei doi 
accidentat...

NUMEROASE țări dedică 
siuni poștale marelui eveniment 
sportiv care este J.O. de iarnă de 
la Sapporo. O vie activitate în 
acest domeniu desfășoară și ță
rile zonelor tropicale, ale căror 
emisiuni consacrate „Olimpiadei 
albe" prezintă unele ciudățenii 
explicabile pentru niște oameni 
care n-au văzut gheață decît în 
frigider. Astfel, emiratul arab al 
Omanului a emis o serie de va
lori reprezentînd sporturi de iarnă, 
dar le-au surșarjat cu stampila 
unui club de... golf. Republica 
africană Liberia a pus în circulație 
un timbru care sub inscripția J.O. 
Sapporo 1972 înfățișează familia 
împăratului Japoniei. Administrația 
poștelor din Polinezia franceză a 
omagiat schiul emițînd trei valori 
înfățișînd... schiori acvatici.

d-sale,

D. DUBEDOUT, primarul din 
Grenoble, fosta gazdă a Olimpia
dei de iarnă, a făcut călătoria la 
Sapporo pe calea aerului. Soția 

mai legată tradițiilor, a
preferat trenul: opt zile fi opt 
nopți tn expresul transiberian...

BLONDINA Janet Lynn obișnu
iește să facă o... rugăciune înainte 
de fiecare apariție pe gheața de

tN OGLINDA, Janet Lynn... Medaliata cu bronz a întrecerii „artistelor gheții“, 
Intr-un moment de pauză.

concurs. Se pare că procedeul nu 
s-a dovedit eficace, fiindcă — la 
figurile obligatorii — patinatcc-ea 
americană a luat note destul de 
joase. „îți faci rugăciunea In 
limba engleză" — îi atrase atenția, 
glumind, simpaticul Patrick Pe~a- 
— „Ia, încearcă și în limba latină..* 
Schimbarea n-a dat roade, căci 
handicapul Janetei, față de cam
pioană, Trixi Schuba, a -i—.a- 
imposibil de recuperat, după pro
ba obligatorie.
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