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PE ÎNVINGĂTORII LUI BOTAFOGO
® Interesul pentru partida cu Fenerbahce s-a dublat 

după succesul gazdelor In fața lui Jairzinho, Roberto, 
Ney et comp ® începem Intllnirea cu formația clasică, 

minus absenții Răducanu și Sătmâreanu
ISTANBUL, 11 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Am ajuns joi seara, tîrziu, la ho

telul clubului Fenerbahce. Și ca să 
aveți, din primele rînduri, un in
diciu al atmosferei pe care am gă
sit-o, aflați că la ora 9,15 seara, 
mai mult de jumătate dintre băieți 
erau sub păturile duble, în came
rele lor, gata să se încredințeze 
somnului. Cei întîrziați — Dinu, 
Dumitru, Iordănescu — tncheiau 
un pasionant turneu de tenis de 
masă și se grăbeau și ei apoi pen
tru culcare. Antrenamente, odihnă, 
antrenamente și iar odihnă, iată 
programul, trebuie să recunoaștem,

nu prea variat, al tricolorilor pe 
malul Bosforului, loc unde zeci de 
mii de oameni din lumea întreagă 
vin să-și încînte privirea, și unde 
acum, cînd telefonez, e o superbă 
vreme de primăvară, temperatura 
urcînd la plus 8 grade.

Jucătorii noștri abia ieri au par
curs, după cinci zile, un alt itinerar 
decît hotelul Fenerbahce — stadion 
Fenerbahce și înapoi. Au văzut un 
film muzical cu sambe și tangouri, 
care le-a adus Brazilia în fața 
ochilor și în urechi.

Dar Brazilia fusese, mai înainte, 
în came și oase la Istanbul, prin 
Botafogo, care a jucat aici cu Fe

nerbahce și Beșlktaș. întregul oraș 
jubilează acum după victoria stră
lucită a adversarei de mîine a na
ționalei noastre în fața renumitei 
echipe din Rio. Fenerbahce a învins 
cu 3—1 și marele sărbătorit al în
tâlnirii n-a fost nici faimosul Jair
zinho, nici Roberto, nici Ney sau 
Zequinho, și nici internaționalul 
turc Suckru sau binecunoscutul 
Ylmar. Marele sărbătorit al jocu
lui, singurul deținător al celor cinci 
maxime stele, se numește Ilie Dat- 
cu. Compatriotul nostru a apărat 
ca în zilele sale de glorie, de la 
Dinamo și națională, și toți consi
deră că el a deschis drumul spre 
victorie lui Fenerbahce, apărînd la 
0—0 patru mingi-gol !

înțelegeți, deci, că victoria răsu
nătoare a clubului din Istanbul a

Eftimie IONESCU
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6 purtători ai speranțelor noastre in actualul sezon internațional de fotbal. De la stingă la dreapta — 
DOBRIN, DINU, DUMITRACHE, LUCESCU, DELEANU, RADU NUNWEILLER Foto: PAUL ROMOȘAN

DE DUMINICĂ, LA SARAJEVO

MfCIIJL FEMININ DE ȘAH

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

Sarajevo, tradiționala 
șah ‘-finire 
României și 
va avea loc

echipele 
Iugosla- 
pe dis- 
selecțio-

Intre 13 și 20 februarie se va 
desfășura, la 
înt'lnire de 
feminine ale 
viei. Meciul
tanța a pateu .uniri. Din 
nata noastră fac parte Polihronia- 
de, Nicolau, Makai, Baumstarck, 
Teodorescu, Juncu, Reicher, Pogo- 
revici, rezerve fiind Gogîlea și 
Chiș. Formația română a plecat a- 
seară cu trenul spre Belgrad.

In grija pe care partidul și statul 
nostru o acordă educației fizice și 
sportului, ca activități de interes na
țional, s-au legiferat și reglementat 
probleme dintre cele mai importante 
privind asigurarea de condiții mate
riale corespunzătoare necesare atra
gerii maselor in practicarea sportu
lui- Astfel, consiliilor populare li s-a 
atribuit prin lege obligativitatea de a 
asigura — în cadrul sistematizării și

modernizării municipiilor, orașelor, 
comunelor și satelor — spații pentru 
amenajarea de terenuri sportive în 
cartiere, parcuri, pe lîngă școli, in
stitute de învățâmînt superior, mari 
întreprinderi, instituții, cluburi, case 
de cultură, pe care să se desfășoare 
activitatea de educație fizică și sport 
a tineretului și care să creeze condiții 
de recreare pentru întreaga popula
ție. Tuturor organelor și organizații-

UN EVENIMENT DE SEAMA AL ATLETISMULUI NOSTRU

AZI Șl MIE, LA „23 AUGUST",

PE TEREN ACOPERII
Pentru atleții fruntași din țara 

noastră, sezonul de competiții al 
anului 1972 va fi, fără doar și 
poate, cel mai dificil, cel mai plin 
de răspunderi, din toate cele cîte 
l-au precedat, în nici un alt an 
n-au figurat ca acum în calendar 
atît de multe competiții, una mai 
însemnată ca cealaltă, dominate de 
întrecerile Olimpiadei a XX-a de 
la Munchen,

Cum pînă la sfîrșitul lunii au
gust mai este, totuși, încă destulă 
vreme, din programul concursuri
lor 1972 desprindem pe cele mal 
apropiate ca dată de desfășurare. 
Este vorba de campionatele inter
naționale de sală — „Cupa de 
cristal" (26-27 februarie) și de a 
treia ediție a ..europenelor" pe te
ren acoperit, la Grenoble (11-12 
martie). In lumina acestor compe
tiții, a căror importanță n-o mai 
discutăm, trebuie privită partici
parea și comportarea atleților noș
tri îa întrecerile campionatelor re
publicane de sală ale seniorilor, 
programate astăzi și mîine, în „pa
latul atletismului" din parcul bucu- 
reștean „23 August".

în afara desemnării 
merituoși dintre atleți, 
nilcr, competiția de la 
cestei săptămîni trebuie să scoată 
în evidență nivelul general al pre
gătirilor pentru noul sezon și pe

celor mai 
a campio- 
sfîrșitul a-

PROGRAMUL
SIMBATA

ora 18,00s

ora 18/30 «
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VINERI A FOST 0 ZI A SURPRIZELOR
In olimpiada albă

• W. Fortuna, 
recomandat ca
la două sutimi

campionul neașteptat al 
un talent excepțional 
distanță de... aur •

luisigura a
9-a zi a Olimpiadei albe 
cu o tradițională sărbătoare a

Fontana? • Nepela
a co-A 

incis _ _ . ,
poporului japonez — „Kigensetsu" — 
cînd se comemorează nașterea primu
lui său împărat, Gimmu. Judecind 
după extraordinara afluență de spec
tatori înregistrată în jurul trambuli
nei mari de la Okurayama — peste 
50 000 persoane — se poate deduce că 
publicul nipon a sperat să vadă acea
stă sărbătoare onorată de un nou 
succes al săritorilor săi. Dar nu a fost 
așa pentru că, după o așteptare de o 
oră, pricinuită de o ninsoare abun
dentă ce părea, la un moment dat, că 
va impune amînarea concursului, 
spectatorii aveau să urmărească stu- 
pefiați, pe cerul acoperit de nori, zbo
rul — cuvîntul este cum nu se poate 
mai nimerit — efectuat de micuțul 
polonez Wojciech Fortuna pînă în 
dreptul indicatoarelor distanței de 
111 metri. Și nici unul dintre ceilalți 
concurenți nu a putut ajunge atît de 
departe. Kasaya — „japonezul de aur" 
de la trambulina de 70 de metri — 
deși a executat într-un stil admirabil, 
săriturile sale fiind notate de două ori 
cu 19, n-a atins decît 106 m situîn- 
du-se pe loqjl al VII-lea. A fost fa
vorizat sportivul polonez de zeița al 
cărei nume îl poartă ? Specialiștii din 
țara sa susțin că nu. Ei îl consideră 
un talent excepțional dar care nu 
prea dă dovadă de multă sîrguință în 
valorificarea calităților sale. Oricum, 
aici la Sapporo, în cadrul antrena-

mentelor, Fortuna a realizat

ora 
ora
ora

18,55 :
19,20 :
19,45 :

„icarilor“,
• Schiul francez
Unde este mina

adoptă prudența
mal 

multe sărituri de peste 100 m și — 
să nu uităm ! — a cucerit un merito
riu loc VI în concursul olimpic de pe 
trambulina de 70 m.

...Șl SURPRIZELE 
AU CONTINUAT

Șurpriza de la sărituri n-a 
unică în această zi din preajma

fost 
. ,__ ,__  ter

minării Olimpiadei albe. Patinatoarea 
vest-germană Monika Pflug a țîșnit
— neașteptat — din sectorul out-side- 
relor și a cîștigat — ba, încă, într-un 
timp ce reprezintă un nou record 
olimpic — proba de 1000 metri, iar 
americanca Barbara Cochran a 
reușit să o depășească cu două sutimi
— diferența e infimă, dar, vedeți, i-a 
dat dreptul la medalia de aur ! — pe 
schioara franceză Daniele Deber- 
nard. Schiul francez a pierdut, așa
dar, încă un prilej de reabilitare, în 
schimb, Anne Marie Proell, celebra 
sportivă austriacă, a avut satisfacția 
de a dobîndi — cu locul V ocupat în

AZI LA

Mariana Goth erersînd* 
startul

Foto i
Theo MACARSCHI

lor de stat și obștești cu atribuții în 
mișcarea sportivă li s-au stabilit, de 
asemenea, sarcini și competențe pen
tru dezvoltarea bazei materiale a 
sportului.

în ultimul timp s-au dat noi im
pulsuri intensificării inițiativelor de 
îmbunătățire a condițiilor de prac
ticare a exercițiilor fizice, ramuri
lor sportive și turismului. Demn de 
relevat este faptul că în acest scop 
pe baza Legii privind organizarea șl 
conducerea unităților socialiste de 
stat, se pot rfecta fonduri din bene
ficiile peste plan. De asemenea, prin 
Legea organizării contribuției bănești 
și în munci pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc, se pre
vede că locuitorii comunelor, orașe
lor și municipiilor pot hotărî să 
contribuie in bani Și prin muncă la

prof. Gh. VLĂDICA

(Continuare în pag. a 3-a)

cei care vor alcătui lotul pentru 
C.E. de la Grenoble. Majoritatea 
atleților noștri au efectuat, mai 
mult decît altădată, o pregătire 
fizică generală, dat fiind faptul că 
sala bucureșteană a fost termina
tă abia în urmă cu cîteva zile. A- 
preciem că faptul acesta nu se va 
repercuta în mare măsură asupra 
performanțelor lor și că poate, în 
unele privințe, ar putea avea chiar 
efecte favorabile, chiar dacă — 
din motivul arătat — atleții n-au 
avut posibilitatea să lucreze „spe
cific", așa cum ar fi dorit.

Nutrim convingerea 
dintre ei se va strădui 
porte cit mai bine și 
competiției vor putea
performanțe bune, la unele probe. 
Ne gîndim la cele patru curse de 
alergări, la triplu și la săritura în 
înălțime.

că 
să 
că

fiecare 
se com- 
arbitrii

înregistra

„NAȚIONALELOR"
DUMINICA

60 m bărbați (serii), 
prăjind
60 m femei (serii), 
triplusalt
60 m bărbați (finală)
60 m femei (finală) 
lungime (f), înălțime 
(b), greutate (f)

4 O 
ora 
ora 
ora

ora

16,00»
1\30:
17,00: 
*7,20;

lz,45 :

60 m g femei (serii) 
60 m g bărbați (serii)
60 m g femei (finală)
60 m g bărbați 
(finală) 
înălțime (f) lungime 
(b), greutate (b).

PE PTRTIA DE BIATLON

Aurel NEAGU

este

BOBUL ELVEȚIAN condus de Jean V.< k,

această probă — titlul de campioană 
mondială la combinata alpină.

Ștafeta biatloniștilor care a confir
mat, incă o dată, valoarea schiorilor 
sovietici, ne-a procurat o decepție 
pentru locul sub posibilități obținut 
de reprezentanții țării noastre. Dacă 
Fontana, care în proba individuală se 
dovedise un țintaș cu o mină atît de 
sigură, nu ar fi ratat, de data aceasta 
un disc și trei baloane, echipa Ro
mâniei ar fi urcat mai sus în clasa
mentul Olimpiadei de la Sapporo care 
a adus, de fapt, destul de multe per
turbări în ierarhia stabilită, cu un an 
în urmă, la campionatele mondiale. 
Această inconstanță în proba de tra
gere ar trebui sâ-i pună serios pe

<Continuare în pag. a 4-a)

SAPPORO
8.30— 11,30 (1,30—4,30) : Bob 4 persoane (manșele 3 si 4) 
9,00—10,00 (2,00—3,00) : Schi fond, ștafetă 3x5 km. femei. 
9.00—11,00 (2,00—4,00): Hochei, Polonia - S.U.A.
10,00—12,30 (3.00—5,30) : Patinaj viteză, 3000 m. femei.
11,00—14,00 (4,00—7,00) : Schi, Slalom special bărbați (preliminarii)
12.30— 14,30 (5,30—7,30) : Hochei, R. F. a Germaniei — Japonia. 
14,00—16,00 (7,00—9,00) : Hochei, Elveția — Norvegia.
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„FORTUNA.” I-A SIJR1S lui... Fortuna, 
clștigătorui neașteptat al săriturilor dc la 

trambulina mare.

Astăzi, la patinoarul ,,23 August"

ROMANIA-R.P. CHINEZA
Hocheiștii români, aflați în plină 

perioadă de pregătire pentru gru
pa B a campionatului mondial, 
ce se va desfășura la București 
între 24 martie și 2 aprilie, sus
țin astăzi după-amiază, pe pati
noarul artificial „23 August", e 
întîlnire amicală cu selecționata 
R. P. Chineze. Partida, constituind

un important test pentru ambele 
formații — jucătorii chinezi vor 
evolua la C. M. în grupa C, la 
Miercurea Ciuc — se anunță, deci, 
cu atît mai interesantă.

Meciul va începe la ora 18,30 și 
va fi condus de un cuplu de arbi
tri bucureșteni i Oprea Barbu șl 
Al. Mureșan.

LA ANIVERSAREA A 3 DECENII DE EXISTENȚĂ

UZINA DE VAGOANE ARAD, 
PROMOTOARE

A SPORTULUI MUNCITORESC

CU TOATĂ INSATISFACȚIA ANULUI 1971

DECARII TIRULUI ROMÂNESC
POT STRĂLUCI LA JOCURILE OLIMPICE

Membri ai Comitetului federal la 
tir, numeroși invitați, sportivi frun
tași, antrenori și arbitri s-au reu
nit, de curind, în cadrul unei ple
nare unde au dezbătut probleme 
ale muncii curente, jalonînd — tot
odată — activitatea viitoare.

Cum era și firesc, ponderea dis
cuțiilor a constituit-o pregătirea 
trăgătorilor vizați pentru Jocurile 
Olimpice de la MQnchen, problemă 
de cea mai stringentă actualitate. 
Din acest punct de vedere, anul 
preolimpic 1971 n-a fost de loo pro
mițător ci dimpotrivă. Activitatea 
lotului olimpic a constituit punctul 
lui cel mai slab. Rezultatele mo
deste ne-au pus pe gînduri.

E adevărat, în 1971 țintașii noștri

au cucerit 
bronz) la 
de sală 
medalie de bronz la C.M. de taiere 
(Bologna-Italia), alte patru medalii 
(3 de argint și una de bronz) la 
C.E. de glonț și talere (Suhl-R. D 
Germană), 14 titluri balcanice și 
peste 40 de victorii In diferite con
cursuri internaționale. La probele 
olimpice, insă (ne referim Ia seniori) 
In întrecerile cu caracter de obiec
tiv (campionate continentale și mon
diale), s-au obținut doar o medalie 
de bronz (taleristul G. Florescu la 
C.M.) și cîte un loc IV și VI (pisto
larii viteziști Dan Iuga și Marcel 
Roșea la C.E.), adică un total de 
opt puncte, ceea ce nu reprezintă

trei medalii (aur, argint, 
campionatele europene 

(Mezibori-Cehoslovacia), o

potențialul olimpic real al tirului 
românesc. Prin urmare, din cei 18 
candidați pentru Mtinchen, doar 
trei (și numai la două probe) ar ti 
putut acumula puncte (iar George 
Florescu și o medalie) dacă Olim
piada se desfășura cu un an înain
te. E puțin în comparație cu efor
turile materiale și umane care se 
cheltuiesc, cu prestigiul tirului din 
România.

In acest context apare ca destul 
de redus aportul unor secții de tir, 
unele chiar nominalizate pentru 
J.O. i I.E.F.S., Activul Brașov, 
C.F.R. Arad, C.S.M. Cluj unde au

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 3-a)

Este sărbătoare pe meleagurile 
arădene. Uzina de vagoane din A- 
rad, mai tînără ca oricînd, plină 
de forță și capacitate creatoare, 
aniversează 80 de ani de existență. 
Este, înainte de toate, sărbătoarea 
miilor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai acestei citadele indus
triale, care și-a împletit cele 8 de
cenii cu viața orașului. Este o săr
bătoare a Aradului, a muncitori
lor din întreaga țară, care trans
mit urările lor tovărășești harni
cului colectiv care construiește va
goane de mărfuri și de călători, 
contribuind la dezvoltarea rețelei 
de transporturi și, implicit, la 
prosperitatea economiei naționale.

Și pe plan sportiv, marea uzină 
din Arad are o veche tradiție, cu 
atît mai meritorie, cu cit aici a 
existat un puternic nucleu al spor
tului muncitoresc, în condițiile 
grele ale asupririi burghezo-moșie- 
rești, ale dezinteresului clasei stă- 
pînitoare din acele vremuri pen
tru tot ceea ce reprezenta condi
ții de viață mai bune pentru mun
citori, pentru tineretul uzinei. încă 
în anul 1909, ucenicii și tinerii lu
crători ai fabricii de vagoane au 
înființat prima echipă de fotbal. 
Conducerea fabricii nu numai că 
nu a sprijinit această acțiune, dar 
chiar i-a rus piedici, aducJnd •- 
chlpa !n pragul desființării. Dar 
sindicatul metalurgiștllor le-a în
tins tinerilor sportivi o mină to
vărășească, sprijlnindu-1 în lupta 
pentru întemeierea unei puternice 
unități sportive — Asociația mun
citorească de educație fizică Arad 
(AMEFA). De-atunci, din 1911, clu
bul muncitoresc din Arad avea să 
desfășoare o vie activitate, impu-

nîndu-se în multe discipline spor
tive ca o forță redutabilă, trans- 
mițînd spiritul muncitoresc mișcă
rii sportive din orașul de pe Mu
reș. Bineînțeles, toate acestea. în 
condițiile unei lupte din ce în ce 
mai grele cu autoritățile, care nu 
s-au sfiit, în anul 1940, să ordone 
desființarea acestui club muncito
resc.

După 23 August 1944, activita
tea sportivă a fost reluată, în con
dițiile doar visate odinioară, de 
muncitorii de la Uzina de vagoa
ne. Astăzi, asociația sportivă a 
acestei unități industriale cuprin
de secții de fotbal, judo, lupte, 
gimnastică, haltere, motociclism, 
aero și navomodelism etc.

Mulți dintre sportivii acestei u— 
zine și-au reprezentat cu cinste to
varășii de muncă, în întreceri de 
mare amploare, interne și inter
naționale. Astfel, talentata gimnas
tă Rodica Sabău s-a impus aten
ției generale, ea făcînd parte as
tăzi din lotul nostru olimpic. Anul 
trecut, la Roma, la campionatele 
europene de navomodelism, tînă- 
rul constructor Covaci a obținut un 
onorant loc TV.

De altfel, pe zi ce trece, se cre
ează condiții din ce în c* mai 
bune, care asigură tinerilor munci
tori posibilitatea de a practice 
sportul preferat, de a urca trep
tele măiestriei sportive.

Sărbătoarea de astăzi constituie 
un prilej de mîndrie pentru toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
pentru tineretul nostru sportiv, 
care se bucură de succesele cunos
cutei uzine din Arad, aflată acum 
la a 80-a aniversare.

Jock BERARfU
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Buna organizare a activită
ților sportive la fiecare 
sfîrșit de săptămînă ni se 

pare unul din cele mai eficiente 
mijloace de cuprindere largă a ti
nerelului în practicarea exerciți- 
ilor fizice, în împrietenirea aces
tuia cu mișcarea în aer liber. De 
aceea, desigur, în numeroase aso
ciații se desfășoară diferite între
ceri cu caracter de masă, de a- 
ceea în aceste zile programul ac
țiunilor turistice este extrem de 
bogat. Ne bucură, de asemenea, 
faptul — și dorim să-l consem
năm — ca obișnuitelor manifes
tări sportive li se adaugă, în ul
tima vreme, tot mai multe iniția
tive locale ale organelor sportive 
sau ale altor factori cu atribuții 
în acest domeniu.

Aflăm, de exemplu, că astăzi și 
mîine vor avea loc, în mai mul
te județe ale țârii, o _ serie în
treagă de acțiuni sportive adre
sate pionierilor. Nu le vom putea 
aminti pe toate, așa Incit să ne 
oprim asupra cîtorva puncte din 
acest calendar sportiv de sfîrșit 
de săptămînă. Să începem cu 
„SCHIUL ZBURĂTOR", competiție 
de altfel, devenită tradițională 
(în prezent — la cea de a lll-a 
ediție) și care va fi găzduită da 
pîrtia de la Borșa. Inițiativa Con
siliului județean a| pionierilor, 
realizată în colaborare cu orga
nele sportive locale, este cu atît 
mai remarcabilă — și eficientă 
— cu cît, alături de micii schiori 
din Baia Mare își vor disputa în- 
tîietatea și cei ain județele Cluj, 
Sălaj, Safu Mare și Mureș. Vor

Buna organizare a 
filor sportive la îl /-J

fi, desigur, stabilite clasamente, 
în probele de coborîre și slalom, 
dar principalul succes al „SCHIU
LUI ZBURĂTOR" va râmîne, fără 
îndoială, imaginea pîrtiei de la 
Borșa plină ae pionieri care își 
vor petrece două zile în mijlocul 
naturii, în aer liber, într-un splen
did decor, în tovărășia sportului.

p

pen
uităm și faptul, la fel

Borșa, în toate cele cinci 
au ovut loc numeroase în- 
preliminare care au cu
sute și sute de „cravate

Dar, să nu 
de important, că pînă la finalele 
de la 
județe 
treceri 
prins 
roșii".

De la Borșa, la Brașov, pe iti
nerarul acelorași inițiative spor
tive ale unui sfîrșit de săptămâ
nă. Ni se anunță că, în organi
zarea Consiliului județean al pio
nierilor și a altor factori cu atri
buții în domeniul educației fizice

și sportului, în aceste două 
vor avea loc interesante 
cursuri de orientare turistică, șta
fete cu caracter aplicativ și alte 
manifestări asemănătoare, în ca
drul unui bogat și atractiv pro
gram sportiv intitulat „ȘOIMII 
BTRSE1". Parcă pînă și această 
titulatură ne vorbește despre stră
daniile de a se găsi pentru micii 
sportivi cele mai plăcute forme 
de activitate.

Se știe de mult, județul 
ghita este cea mai generoasă 
gazdă a hocheiului. Ne surprin
de, însă, plăcut faptul că nu nu
mai jucătorii fruntași, nu numai 
echipele de seniori au aici o bo
gată activitate. Frumusețea, dar 
și alte virtuți ale hocheiului i-au 
atras ca un magnet și pe pio
nierii din ocest județ, lată, spre, 
convingere, programul acestui sfîr
șit de săptămînă. Pe patinoarul 
din Miercurea Ciuc se întîlnesc 
echipele din toate orașele județu
lui. Pe cel din Remetea, formațiile 
de pionieri din mai multe sate !

Ne oprim aici cu exemplele. Se 
vede clar, după opinia noastră, 
că acolo unde există preocupare, 
unde se manifestă inițiativă și co
laborare, unde sînt valorificate 
tradițiile și condițiile specifice 
și, in sfîrșit, unde se muncește cu 
pasiune și răspundere, se pot face 
lucruri deosebit de frumocse și 
utile pentru ca sportul să cîștige 
.teren" solid, să-și îndeplinească 
mai bine importantul său rol so
cial și edo«ativ.

Dan GARLEȘTEANU

Nr. 6964

In pragul returuluiTINERII SABRERI ROMANI

AU FĂCUT 0 EXPERIENȚĂ UTILĂ LA PLOVDIV FIZICA A ECHIPELOR ESTE INSUFICIENTA

Har-

pe echipe,

de mare valoare, fostul cam-

precum și Prihodko, compo-

Ca urmare
mod

echipa 
superior 
omogenă

Faptul

că în con
trei sabreri 
sferturi de

ex-
.4-

masculine bucu- 
la locuri frun- 

actualului

în 
intensitate, 
pregnant pecetea pe 

jucătorilor.

Cea mai importantă constatare o constituie modul temeinic în care 
se pregătesc trăgătorii bulgari pentru J.O. de la Miinchen

Discuția avută cu conducătorul 
lotului nostru de sabreri care au 
participat la turneul de la Plovdiv 
— ing. M. Ticușan — ne-a permis 
să ne dăm seama de amploarea 
competiției și de gradul de difi
cultate al testului la care au fost 
supuși, cu acest prilej, tinerii tră
gători români.

„După cum știți noi am deplasat 
la turneu o echipă foarte tînără, 
exceptîndu-l pe clujeanul Z. 
Rohony, cu puțină experiență com- 
petițională — ne-a spus condu
cătorul lotului. In Bulgaria și 
R. F. a Germaniei am participat 
cu loturile olimpice; in echipa 
R.S.S. Bieloruse au figurat doi sa- 
breri '
pion mondial din 1969 și sabrerul 
nr. 1 al anului trecut, Viktor Si
diak, 
nent al lotului unional. De aseme
nea. din formația Ungariei, a fă
cut parte vicecampionul mondial 
de tineret pe anul trecut. A, Ge- 
dovary. De o valoare mai modestă 
au fost loturile Poloniei (echipa de 
tineret a clubului Marymont-Var- 
șovia) și Franței (o selecționată a 
Universității din Grenoble).

Turneul individual a fost domi
nat de Sidiak care n-a întimpinat 
o rezistență mai serioasă decit din 
partea lut Gedăvary. L-au urmat

f^iVALEA PRAHOVEI IN DOUA ZILE DE VIRF

tn clasament: Prihodko, Gedăvary, 
și bulgarii Stavrev, Mihailov, Du- 
denkov.“

— Cum s-au comportat sportivii 
noștri în turneul individual ?

— Au trecut cu toții primul tur 
și cu toții au fost eliminați în cel 
de al doilea. Au abundat, insă, 
inexactitățile de arbitraj și cred 
că nu greșesc afirmînd 
clipii normale, cel puțin 
români ar fi trecut în 
finală.

— Dar în întrecerea 
ce loc au ocupat reprezentanții 
noștri ?

— Cele 12 echipe participante au 
fost împărțite tn patru grupe de 
cîte trei, primele două calificîn- 
du-se în continuarea turneului care 
s-a disputat în sistemul eliminări
lor drecte. In aceste condiții, e- 
chipa României a terminat pe lo
cul V, după formațiile R.S.S. Bie
loruse, R.F. a Germaniei, Bulgariei 
și Poloniei.

— Ce v-a impresionat în i 
deosebit în acest turneu ?

— Indiscutabil, pregătirea 
trem de serioasă a bulgarilor, 
salturile componenților lotului o- 
limpic au fost notate de o întrea
gă echipă de specialiști. In plus, 
ei beneficiază de un vtdeoînregis- 
trator pe care au reținut nu numai 
evoluția sportivilor bulgari dar fi 
a celor mai buni adversari in frun
te cu Sidiak. De altfel și nivelul 
tehnic al sabrerilor bulgari mi s-a 
părut mult ameliorat față de cel 
văzut anul trecut la București, cu 
ocazia turneului țărilor socialiste.

...Un serios avertisment pentru 
sabrerii noștri, așadar !

PREGĂTIREA
Pentru echipele 

reștene, aspirante 
tașe în clasamentul
campionat (al cărui retur sub for
mă de turnee va începe peste cî
teva zile), „Cupa 16 Februarie11, 
organizată de clubul Rtipici, consti
tuie un bun prilej de verificare. 
Regulamentul acestei competiții, 
stipulînd ca obligatorie disputarea 
a cinci seturi, vine și el în spri
jinul introducerii echipelor parti
cipante în atmosfera de concurs, 
selicitîndu-le volens-nolens, multă 
risipă de efort. Cum apar cele 
patru bucureștene înainte de tur
neul de la Brașov ? Primele întîl- 
niri din sala Giulești ne-au do
vedit că aceste formații se pre
zintă deocamdată cu lacune în 
pregătirea fizică. I.E.F.S., Steaua, 
Progresul și, într-o oarecare mă
sură, Rapid au manifestat în jo
curile susținute o evidentă curbă 
descendentă pe parcursul parti
delor. După două-trei seturi, în 
care jocurile au atins un 
acceptabil, 
scăzut în 
puuîndu-și 
evoluți ile .
și execuțiile tehnice și-au pierdut 
din 
ța loviturilor de atac, 
au 
și înalte, 
doua a lăsat numeroase 
chiar și în situații ușoare.
tr-un cuvînt, s-a jucat bătrînește, 
așa cum recunoștea și prof. Ște-

După două-trei
atins un nivel 

continuare ele au 
oboseala

claritate • s-a diminuat for- 
bîocajele 

devenit mai puțin prompte 
apărarea din linia a 

lăsat numeroase breșe, 
în

fan Stroie, antrenorul echipei 
I.E.F.S. Aceasta poate conduce la 
concluzia că formațiile primei di
vizii nu au urmat un program de 
pregătire corespunzător perioadei 
precompetiționalc. 
pect, băieții lui 
s-au părut ceva 
punct, cu toate 
joi de studenții 
a fost la înălțime 
amintit și prin faptul că o parte 
dintre jucători au fost reținuți de 
examene), decît în primele două 
seturi. Este adevărat însă fap
tul că, exceptînd pe Rapid, care 
a prezentat garnitura standard, 
celelalte formații — îndeosebi 
Steaua — au încercat diverse for
mule, ceea ce poate justifica de
sele dezechilibrări ale sextetelor 
aflate în teren, dar nu și lipsa 
de rezistență în concurs. In ce 
privește echipa Steaua, antreno
rul Tănase Tănase, în dorința de 
a o face mai puternică a încercat 
titularizarea unor rezerve, dintre 

mai importantă, deși 
tardivă, ni sc pare in- 
trăgătorului Traian An- 
cărui înălțime aduce un

La

Sub acest as- 
Aurel Drăgan ni 
mai bine puși la 
că replica oferită 
de la I.E.F.S. nu 

(din motivul

i patinaj a s

AVEM GHEAȚĂ,

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA EXCURSIILOR ORGANIZATE LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ Sebastian BONIFACILI

Neam propus, la sfîrșitul săptămînii trecute, să urmărim exodul 
bucureștenilor spre alba — în această perioadă — Vale a Prahovei. 
A fost un veritabil „asalt" al iubitorilor de munte și excursii asu

pra localităților Sinaia, Bușteni. Predeal, asupra cabanelor situate in ma
sivul Bucegi, efectuat cu ajutorul trenurilor, autocarelor și chiar cu un 
tren special de 20 vagoane.

Circa 2000 de oameni — din punct de vedere al participării, sîmbâtă 
și duminică au fost zile de vîrf in această iarnă — au plecat să se des
tindă, să facă mișcare, sport. Cine sînt ei ? Cum au fost conduși, aștep
tați, cazați ? Cum s-au simțit ? Iată cîteva din răspunsurile ce sc pot da 
la aceste întrebări:

cîteva din răspunsurile ce se pot da

Parcă nu. Asemenea aspecte au 
însă implicații mult mai largi și 
asupra lor ne propunem să reve
nim.

N-au satisfacții materiale 
le compenseze inimoasa ac- 
Au doar dragoste pentru 

pentru turism, o dragoste 
Sînt ghizii.

PE SCURT

VIA... BUNA DISPOZIȚIE
încă de pe la mijlocul »ăptăml- 

nii trecute, la Oficiul de turism al 
municipiului București — veritabil 
comandament al acestor excursii — 
am aflat amănunte. „Se pleacă spre 
munte prin 3 mari organizatori: 
O.N.T., B.T.T., și U.G^.R. La noi se 
concentrează totul, așa că vă putem 
spune precis ; 520 merg la cabane, 
600 la vile, cîteva sute pleacă cu 
autocarul dimineața din Capitală 
și revin seara. Sînt cei ce merg în 
special pentru a face sporturi de 
iarnă". Urmărind listele de Înscrieri, 
aflăm colectivele, locul unde se 
duc. Un grup (15 persoane) de la 
„Tehnica Nouă" la cabana Piscul 
Cîinelui ; 15 elevi de la Liceul M. 
Sadoveanu, la Căminul Alpin lao
laltă cu 47 membri ai A.S. Electri
ca ; 25 salariați ai centralei C.E.C. 
la cabana Susai; membrii A.S. Ful
gerul (30) la cabana „Schiori" Si
naia ; circa 40 salariați de la Elec- 
tromontaj și Spitalul Pantelimon — 
la vilele din Predeal; un grup de 
45 elevi de la grupul școlar M.I.U. 
la Complexul turistic Voina ș.ajn.d.

Dar, indiferent încotro ș-au în
dreptat grupurile au părăsit Capi
tala înarmate cu — multă bună

așternuturi, bunăvoința cabanieri
lor, masa servită.

PUNCTE NEGRE
Nici vorbă, la o acțiune de • 

asemenea amploare, apar și lipsuri, 
minusuri de organizare. Nefiind 
mari, de neînlăturat, apreciem eă 
trebuie aduse în prim plan pentru 
a fi grabnic lichidate. Cu atît mai 
mult cu cît unele „mici necazuri” 
pot să strice uneori buna dispozi
ție pe toată durata excursiei. La 
cabana „Susai", de • pildă, cazarea 
s-a făcut necorespunzător. Priciurile 
sînt proaste, sal talele tari, pledurile 
uzate peste poate, locurile de dor
mit înghesuite. Masa a fost bună, 
cabanierul binevoitor, dar odihna a 
avut de suferit. In alt Ioc — caba
na „Poiana Izvoarelor" — masa a 
160 de excursioniști a fost servită 
doar de două persoane. Alte neca
zuri se trag... chiar de la oaspeți. 
La „Diham", un magnetofon adus 
de un grup a cîntat — spre dispe
rarea celor ce voiau să doarmă — 
pînă spre ziuă. La „Gura Dihamu- 
lui" sosiseră și... o tobă, trompete și 
alte „personaje" zgomotoase, ai ei 
fiind organizată o petrecere în 
lege I Pentru aceasta sînt cabanele?

• „Duminică dimineață — de 
la 9 la 15 — am căutat să în
chiriez o săniuță în Predeal 
și... n-am găsit. De necrezut 1 
(ing. Victor Cristea). • La ca
bane („Clăbucet-plecare", de pil
dă) lipsesc prețurile principale
lor produse. Pentru ceai, frip
tură, țuică fiartă etc. ți se ia 
un anume preț. O fi cel real ? 
Niște liste ar înlătura dubiile. 
• In Predeal există un centru 
de închiriat bocanci și schiuri... 
închis duminică. • S-a dat în 
exploatare „Complexul turistic 
Voina", construit pe locul vechi: 
cabane. • Cabane cunoscute — 

ite să-și întimpine bine 
ții — nu sînt solicitate!? 
rorba de -.Peștera”, „Padi 
.Cheile Zănoagei”, „Scro-

noapte, 
care să 
tivitate.
munte, 
care-i înnobilează. Sînt ghizii. Le 
datorăm recunoștință pentru acti
vitatea lor ca și pentru faptul că 
uneori, dînd dovadă de eroism, sal
vează oameni aflați în dificultate 
Cine sînt ? Iată numele cîtorva t 
Iosif Eugen — economist la 
UCECOM, Ovidiu Liloiu — salariat 
la I.C.M.5 (ei sînt dintre cei care 
au la activ salvarea vieții unor 
oameni), dr. Mircea Dinul eseu —
Institutul Cantacuzino, Grigore Mic- 
șunescu — Centrocoop, Cristian 
Chiurlea —. tehnician, Ion Săftules- 
cu — tehnician la I.CM.5, Ga
briel Dumitrescu — mecanic șef la 
I.D.E.B.

★
Un sfat. Nu ocoliți excursiile de 

la sfîrșit de săptămînă. Sînt un mi
nunat prilej de recreare, de destin
dere în mijlocul, naturii.

PARADE - RIPOSTE
a După spadasini și tloretisti este 

rîndul sabrerilor noștri din lotul o- 
limpic să-și _ verifice actualul stadiu 
de pregătire într-un concurs de mare 
amploare. In zilele de 19—20 februa
rie, ei vor fi prezenți la turneul de 
la Bruxelles, dotat cu Trofeul Martini. 
Se pregătesc în acest scop : Dan Iri- 
îniciuc, Octavian Vintilă, Constantin 
Nieolae. Iosif Budahazi, Al- Nilcă, Gh. 
Culcea și Dan Popescu.

• La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
sala Floreasca II din Capitală va găz
dui prima etapă a campionatului repu
blican, rezervat echipelor din divizia B.

• Campionatul diviziei A va lua 
startul o sâptăminâ mai tirziu (25— 
27 februarie) tot în Capitală. Iubi
torii acestui sport vor avea prilejul 
să-i vadă tn pasionante confruntări 
pe planșă pe toți componențil Iotu
rilor noastre olimpice.

• Din Moscova ne parvine o veste 
tristă : s-a stins din viată — asfixiat 
de gazele motorului automobilului 
său — triplul campion mondial de 
spadă, un strălucit reprezentant al 
scoții sovietice de «crimă, Aleksei 
Xifcuxikov.

prăsi

na”. J 
poasa” 
timp ce 
s

Modesto FERRARINI

A
PE COVORUL ROȘU DE CAUCIUC, PRINTRE FAVORIȚI

N-AVEM CONCURSURI î
Deși capricioasă, aceasta iarnă a fost 

mai darnică cu patinatorii de viteză. 
Dacă în anii trecuți am numărat pe 
degetele unei singure miini săptimînite 
în care gheața a rezistat sub lama pa
tinelor (ceea ce a determinat și amî- 
narea campionatului republican femi
nin pe anul 1971) de data aceasta au 
existat lungi perioade de îngheț. Nespe
rat. pista lacului Cincaș din Tușnad, 
gazda marilor concursuri Interne, a
fost practicabilă în permanența. înce
pînd din luna decembrie șt pînă în
prezent. Slntem informați că lacul din 
parcul orașului Cluj, șl cele din jurul 
Sibiului, ca să dăm numai cîteva exem
ple de centre de patinaj, stnt înghe
țate de săptămînl de zile. De aseme
nea, lacul Floreasca, Cișmigiul șt alte 
ape stătătoare din cartierele Capitalei 
puteau fi transformate în piste sau 
mlni-plste pentru probe de viteză (șl 
timpul încă nu este trecut). Aceste te
renuri de gheață au rămas însă nefo- 
loslte. în timp ce conducerile asocia
țiilor’ șl cluburilor cu secții de perfor
manță, ca șl membrii comisiilor muni
cipale șl județene de patinaj pun ade
sea lipsa de activitate competâțlonală 
pe seama condițiilor meteorologice ne
favorabile. De la 25 ianuarie, cînd au 
luat sfîrșit campionatele republicane, 
seniorii și juniorii au pus patinele In... 
cui. pentru că nimeni nu se gîndește 

atragă la startul vreunei compe
tiții. Prin urmare, avem gheață, n-avem 
concursuri.

Traian IOANIȚESCU

carie în Preck 
Unele vagoan 
cial ce a plecat sîmbâtă din Ca
pitală aveau instalațiile de în
călzire defecte.

ASTĂZI, START IN CROSUL OE VERIFICARE

care cea 
destul de 
trod uce rea 
toncscu, a 
plus de eficiență atacului. 
Progresul am considerat inspira
tă folosirea tînărului Paul Iliescu 
care, după un început — fireș
te — timid, i-a arătat, apoi, lui 
Horațiu Nicolau că se poate bizui 
pa el.

Rapidul, 
un nivel 
este mai 
adversare, 
rea rezervelor pe 
cului nu modifică 
general va face, poate, din for
mația giuleșteană una dintre ani
matoarele turneelor din retur.

„Cupa 16 Februarie" la băieți 
programează azi, de la ora 16. în 
sala Giulești, întîlnirile I.E.F.S.— 
Progresul Și Rapid—Steaua.

carc dovedește 
în pregătire 
decît celelalte 
că introduce- 

parcursul jo- 
randamentul

Aurelian BREBEANU

FRUNTAȘELE CLASAMENTELOR 
EVOLUEAZĂ ÎN DEPLASARE

în maj multe orașe

tala înarmate cu ... multă 1 
dispoziție și o însemnată doză 
încredere că vor petrece clipe 
neuitat In cele două zile 
excursie. Cum a fost în realitate ?

BUCUROȘI DE OASPEȚI
Excursioniștii plecați din Bucu

rești — cu autocarul sau trenul — 
au ajuns în după-amiaza zilei de 
sîmbâtă, conduși de ghizii respec
tivi, la vile și cabane. O notă ge
nerală bună pentru organizatori I 
oaspeții au fost așteptați așa cum 
se cuvenea. Totul strălucea de cură
țenie,.. camere încălzite, _ lenjerie 
corespunzătoare, masă bună. Hotă- 
rît lucru — exceptînd unele defi
ciențe ce se mai semnalează _ pe 
alocuri — excursiile de la sfîrșit 
de săptămînă în Valea Prahovei 
sînt o reușită. Oficiul național . de 
turism, Oficiile județene de turism 
Prahova și Brașov depun eforturi 
— încununate de succes — ca to
tul să decurgă bine, ca zilele petre
cute la munte să constituie o de
conectare, să fie cît mai 
Dovezi sînt destule și pot 
la tot pasul i telefericele 
schiurile au funcționat 
unele vile — „Prutul", 
„Ursulețul" ș.a. — și-au 
renovate oaspeții; vilele 
„Dunărea", „Horezul", „Timiș" 
fost racordate la rețeaua de cana
lizare ; cabanele „Schiorilor“-Pre- 
deal, „Plaiul Foii" aveau altă față, 
fiind reparate și modernizate. Unde 
au fost bine primiți, cu solicitudine, 
excursioniștii ? Am aflat-o de la 
mulți dintre cei plecați. Despre 
cabanele „Diham", „Schiori“-Pre- 
deal, „Piatra Arsă", „Piscul Cîine
lui", „Furnica'* vilele „Anișoara", 
„23 August", „Ursulețul" și altele — 
excursioniștii au avut numai cu
vinte de laudă referitor la cazare,

CELOR CE NE ÎNDRUMA 
PE POTECI™

De ani și ani, pleacă cu excursio
niștii, călăuzindu-le pașii pe poteci 
de munte, pe zăpadă, fn timp de

Cornere dello Sport Roma

Cu 24 de ore înaintea primului 
start Pe covorul roșu de cauciuc 
din sala ,23 August" se lucrează 
intens. Pe compartimente: „can
gurii”. Ia concurență cu săritorii 
în lungime, sprinteri alături de 
hurdleri. Doar „icarii" care folosesc 
prăjină din fibre sintetice nu sînt 
deranjați pe pista lor de elan, exe- 
cutînd fără încetare zboruri pe care 
le evaluăm, dintr-o ochire, între 
4,50 m și 5,00 m.

Pentru azi ne-am propus să luăm

poate pierde. Iar dinamovistul Șer- 
ban loan crede că Csaba Dosa nu 
este în formă grozavă și că dacă 
întrecerea nu va dura prea mult va 
cîștiga cu 2,17 m.

Am revenit pe pista de alergări 
pentru a găsit un favorit și la 
proba de 60 mg. La fete, dacă 
Valeria Bufanu va concura, nu 

o problemă; la băieți în 
greu de ales. Poate Hi-

este nt
schimb ___
dioșanu. care vrea să biseze numă- 

de duminica trecută (a ieșit

Astăzi dimineață, specialiștii cro
sului se vor prezenta la Stadionul 
Tineretului pentru a lua startul în 
crosul organizat de clubul sportiv 
Rapid și dotat cu „Cupa 16 februa
rie". întrecerile încep la ora 10, 
probele desfășurîndu-se tn incinta 
stadionului. în program sînt prevă
zute probe pentru junioare și ju
niori (I și II), senioare și seniori.

La concurs vor fi prezenți nume
roși tehnicieni, printre care și cei 
ai F.R. Atletism, pentru a urmări 
evoluția celor mai buni atleți. A- 
ceasta întrucît crosul de astăzi con
tează și ca o primă verficare în 
vederea alcătuirii lotului pentru 
Crosul balcanic.

Azi și mîine, 
din țară, vor avea loc partidele 
etapei a doua din returul campio
natului divizionar (feminin și mas
culin) de popice.

Dintre meciurile acestei etape se 
disting cele susținute In deplasare 
de liderele clasamentelor masculi
ne, Constructorul Galați (Sud) și 
Voința Tg. Mureș (Nord), ele fiind 
duminică oaspetele noilor promova
te Metalul Plopeni și Electrica Si
biu. Nu este exclus ca la Sibiu — 
Electrica s-a comportat foarte bine 
în tur — să se înregistreze o Sur
priză. Rezultate nescontate pot fi< 
însă, înregistrate și la fete. Da Con
stanța, Voința va primi replica o- 
moloagei sale bucureștene, fruntașa 
seriei Sud, iar în cealaltă grupă, 
Ia Mediaș, prima clasată, C.S.M. 
Reșița, va încerca să stopeze elanul 
gazdelor.
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PLENARE ALE COMITETELOR

FEDERALE

PUGILIȘTII ROMANI PE LOCUL 2 iN EUROPA
din Roma 

publică, sub 
și colabora- 

Orlando,

plăcute. 
fi aflate 
și tele- 
normal; 
„Argeș", 
așteptat 

„Cerbul", 
au

Cotidianul sportiv 
„Corriere dello Sport" 
semnătura prietenului 
torului nostru Giuliano 
clasamentele celor mai buni 10 bo
xeri amatori europeni la fiecare 
categorie. Mai realist, mai puțin 
conformist decît colegul polonez 
Jerzy Zmarzlik (vezi clasamentele 
publicate în revista „Sport" nr. 
1/1972), Orlando nu respectă cu 
sfințenie ierarhiile labile ale cam
pionatului european de la Madrid, 
ci ia în considerare. în mod jus
tificat, rezultatele întregului an pu
gilistic. In acest fel, în categori
sirile sale, doi boxeri români se 
află în fruntea partenerilor lor de 
greutate : Constantin Gruiescu la 
muscă și Calistrat Cuțov la ușoară, 
în ierarhizările lui Orlando, semi- 
musca Aurel Mihai pierde un loc, 
în conformitate cu realitatea care-l 
arată învinsul lui Udella (Italia) 
în 1971. Iată și cîteva caracterizări 
ale pugiliștilor români : „Deși în
vins prin rănire la Madrid, Gru
iescu a demonstrat că este cel mai 
complet boxer al categoriei" ; „An
tonia Vasile e foarte puternic, poa
te cam reținut în mișcări, dar cînd 
reușește — zdrobește I" ; „România 
axe în casă pe cei mai buni doi 
oameni ai categoriei ușoară și dacă

l-am prefera totuși, pe Cuțov, pro
babil că l-am dezavantaja pe Do
brescu, care pare acum în formă 
mai bună. Campionul european Be
yer nu are clasa celor doi citați".

în clasamentele din „Corriere", 
pugiliștii români ocupă. în ordinea 
categoriilor, următoarele locuri : 
Mihai — 4. Gruiescu — 1, Dumi
trescu — 5, Pometcu — 
— 3, Cuțov 
Gyorfi — 2, 
4. Alexe —

întocmind 
samentelor lui Orlando, am ajuns 
la următoarea ordine a valorilor

1. U.R.S.S. 92 p, 2. ROMA- 
> p, 3. Polonia 76 p, 
65 p, 5. Ungaria 48 p,

7. Italia 32,5 p,
32 p, 9. Iugoslavia 23 p ;

2, Vasile
— 1, Zilberman — 4, 
Năstac — 3, Stump — 
4.
un totalizator al cla-

n
XIA
R.D.G. 
Anglia 33 p, 
R.F.G.
Bulgaria 22 p.

Acest clasament confirmă, 
mare, cel anterior, bazat pe ierar
hiile lui Zmarzlik, în sensul că 
boxul românesc ocupă un loc frun
taș în Europa, invidiat de multe 
țări.
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PENTATLON MODERN
Ieri, la sediul C.N.E.F.S. a avut 

loc plenara Comitetului federației 
de călărie și pentatlon modern, în 
cadrul căreia s-a analizat activita
tea pe anul 1971 și au fost prezen
tate planul de măsuri pe anul in 
curs și calendarul intern și iritt?r- 
național. Au participat membrii 
Comitetului federal, precum și in
vitați din rîndul antrenorilor din 
secțiile de călărie, activiști și spor
tivi fruntași. Plenara a fost pre
cedată de o întrunire a antreno
rilor de călărie, în care a fost pre
zentat un amplu referat privitor 
la mutațiile care au survenit în 
ultima vreme în metodica de pre
gătire.

TENIS DE MASĂ

Duminică, începînd 
în sala Centrului de 
țifice „23 August” va 
nara

de la ora 9, 
cercetări știin- 
avea loc ple- 

Comitetului federației române 
de tenis de masă. Va fi prezentată 
darea de seamă a activității pe anul 
1971. Va fi discutat și planul de 
perspectivă privind obiectivele de
performanță pînă la 31 decembrie 
1975, stabilindu-se jaloanele activi
tății viitoare.

Vor participa membrii Comitetului 
federal și invitați.

ROTI Șl PEDALEPRINTRE
Actualul sezon competițional al 

sportului cu pedale începe mult 
mai devreme decît în anii trecuți. 
Este, însă, vorba de „anul olimpic"... 
DUMINICA, LA CICLOCROS!

Mîine are loc primul ciclocros 
al anului în organizarea comisiei 
de specialitate a CALE.F.S. Bucu
rești și a asociației sportive 
U.M.M.R. Grivița Roșie. Startul se 
va da la ora 10 din fața asociației 
sportive U.M.M.R. '(Calea Griviței 
359). Sînt programate probe pentru 
toate categoriile.
RUTIERII CONCUREAZĂ BA 

BRAȘOV
Primul concur» de fond al anu

lui se desfășoară la Brașov în or
ganizarea Comitetului Județean 
U.T.G. fi • asociației sportive Dez-

robirea. Duminică, cicliștii 
parcurge 60 km pe șoseaua Brașov- 
Codlea, urmînd ca la 20 februarie 
să se desfășoare etapa a Il-a, 70 
km pe șoseaua Brașov-Bran. Intre 
aceste două întreceri, se va disputa 
la Predeal (pe ruta spre Sinaia) o 
cursă de 50 km. Vor fi prezenți o 
parte dintre cei mai buni rutieri ai 
țării (alergătorii din lotul care se 
pregătește pentru Turul Algeriei și 
cei de la Clubul Steaua), precum 
și componențil lotului național de 
pistă.

Cele trei etape vor fi urmărite și 
de tehnicienii federației deoarece 
acestea sînt decisive pentru forma
rea echipei care va lua parte la 
„Tour d’Annaba", ,,Turul Algeriei" 
>i „Cursa Păcii",

LOTUL OLIMPIC LA MEDIAȘ
Azi după-amiază, lotul olimpic de 

box susține în sala liceului „I.L. Ca- 
ragiale” din Mediaș înttlniri de ve
rificare, în vederea apropiatelor me
ciuri oficiale. Programul prevede 
următoarele partide: Ganea—Nedel- 
cea. Ivan-Cojan, Dobrescu—Zilber
man, Covaci—Năstac, Stump—Iancu, 
Alexe—Petrea. încasările de la a- 
ceaslă reuniune vor fi donate Fon
dului de solidaritate și sprijinire a 
luptei popoarelor împotriva imperia
lismului, pentru libertate și progres 
social, independentă națională și pace.

FARUL IN DANEMARCA
Echipa de box Farul Constanța 

a plecat în cursul zilei de ieri 
în Danemarca, dînd curs invitației 
primite din partea clubului sportiv 
din orașul Alborg. Pugiliștii cpn- 
stănțeni vor lua parte la turneul 
ce se va disputa aci, între 13 și 15 
februarie. Au făcut deplasarea • O. 
Badea, M. Dumitrașcu, A. Iliescu, 
A. Simionescu, Gh. Pușcașu, V. Fi
lip, A. Tîrboi, P. Pîrvu, cărora li 
se adaugă metalurgiștii bucureșteni 
I. Hodoșan și P. Cîmpeanu. Antre
norul lotului; N. Buză,

un contact direct cu cei pe care 
specialiștii îi consideră ca favoriți 
ai celor 12 probe'. Dar nu ne-a fost 
prea ușor: pe de-o parte pentru 
că înaintea unui asemenea eveni
ment, unii dintre atleții noștri s-au 
obișnuit să-ți vorbească minute în 
șir despre adversari și aproape ni
mic despre ei. Pe de altă parte 
însă, la cîteva probe se prezintă 
mai mulți favoriți cu șanse cate
gorice și în aceste situații am apelat 
tot la antrenori.

Prof. Vasile Dumitrescu îl pre
feră pe Al. Munteanu (cu 6,6~ pe 
60 m), dar elevul său crede că și 
Szabo, Zamfirescu, Petrescu sau Mi
trofan sînt capabili de același re
zultat. Pentru proba de sprint a 
fetelor am cerut părerea antreno- 

■ rului federal N. Mărășescu, care 
ne-a indicat următoarea ordine tri
plă î Monoranu, Mărășescu, Goth. 
Dar Aura Mărășescu a ținut cu tot 
dinadinsul să-și „contreze" soțul 
și să-și pronosticheze victoria.

La prăjină, reporterul nu a ză
bovit prea mult (D. Piștalu: „sin
gurul meu adversar este recordul 
țării, 5,12 m“); ca de altfel și la 
sectorul de săritură în înălțime. 
Cornelia Popescu, absentă, este de 
părere că Virgini» Bonci loan nu

campion al Capitalei), poate Perțea, 
care nu-și dorește decît un culoar 
mărginaș, pentru a nu mai fi... je
nat de adversari. Să nu uităm însă 
de Suciu, de Sebestien...

Carol Corbu dorește să cîștige la 
triplusalt și lungime. La prima pro
bă nu are contracandiat, la cealaltă 
însă™ Să vedem ce părere are și 
Valentin 
de 7.89 
Cîte din 
realiza ?

Jurcă, care ne?a asigurat 
m. Poate chiar 7,90 m... 
aceste pronosticuri se vor

CORNELIA ABSENTEAZĂ...

am cerut părerea antreno-

Cu prilejul campionatului muni
cipal, la sala „23 August1' am în- 
tîinit-o și pe Cornelia Popescu. Nu 
în postura de concurentă, ci de... 
spectatoare.

— Așadar, nu concurezi.
— Nu. Durerile la genunchi per

sistă. Am renunțat la concursurile 
de sală — inclusiv la campionatele 
naționale și la „europenele" de la 
Grenoble — pentru a putea urma 
tratamentul pe care mi-1 vor pre
scrie medicii. Vreau să rezolv totul 
acum, în iarnă, pentru a mă putea 
pregăti în plenitudinea forțelor în 
vederea Jocurilor Olimpice de la 
Munchen.... _ J

/. P. R. S. Băneasa
Sir. Erou Iancu Nicolae Nr. 32

Sectorul II

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO Șl SEMICONDUCTOR! — Bă
neasa primește tineri care au împlinit vîrsta de 18 ani pentru înscriere 
la cursurile de calificare cu scoatere de la locul de muncă în mese
ria de :

— confectioner piese radio și semiconductori.
Durata de pregătire este de 6 luni.
înscrierile se fac pînă la data de 29.11.1972 în baza unei cereri 

însoțită de următoarele acte :
— certificat de naștere, în original și copie ;
— actele de studii, în copii legalizate la Notariatul de stal;
— fișa medicală ;
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului pulmonar. 
Pentru informații suplimentare, vă adresafi la sediul I.P.R.S.-Bă

neasa, telefon 33 3830, interior 171.
Mijloace de transport: mașinile 48, 67 și 203.
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LA POIANA BRAȘOV

SE INAUGUREAZĂ SEZONUL COMPETIȚIONAL
t

Astăzi șl mîine, 
șov, va avea loc o 
petiție de lupte greco-romane și li
bere dotată cu „Cupa 16 Februa
rie". Cu acest prilej, sportivii din 
loturile olimpice 
categorii deficitare — vor primi re
plica unor luptători — în majori
tate tineri — invitați de federație 
In vederea selecționării pentru 
Jocurile Olimpice de la Munchen.

I
OLIMPICII, LA NOI TURNEE 

PESTE HOTARE

la Poiana Bra- 
importantă com-

de la unele

Loved vor fl prezențl concurențl 
din 10 țări.

Spre sfîrșitul lunii viitoare un 
lot de sportivi, tot de la greco-ro- 
mane, va concura la „Memorialul 
Podubnii", care are loc în fiecare 
an în orașul sovietic Minsk. La 
acest concurs vor participa V. Do- 
Jipschi, V. Fodorpataki și va fi din 
nou încercat I. Baciu, care, precum 
se știe, la întîlnirea din Suedia, 
„Turneul Klippan", n-a dat satis
facție.

57 kg — D. Crantea (Rapid), 62 
kg — M, Pantazi (Progresul), 68 
kg — N. Dorobanțu (Rapid), 74 kg 
Gh. Buceag (Steaua), 82 kg — 
Bâlăianu (Rapid), 90 kg — L. Ră- 
doi (Rapid), 100 kg — Gh, Ure- 
ianu (Steaua) și +100 kg 
Gă 1 Iteanu (Progresul).

PLENARA COMITETULUI 
FEDERAL

A.

M. DIN TAINELE DE LABORATOR ALE FOTBALULUI VEST-GERMAN

I

Verificarea luptătorilor din lotu
rile olimpice lărgite continuă, ast
fel că, în curînd, o serie de spor
tivi vor evolua la mari turnee in
ternaționale peste hotare. In zilele 
de 17—19 martie echipa română de 
greco-romane va participa la tra
diționalul turneu internațional din 
Bulgaria, „Memorialul Nikola Pe
trov". La întrecerile programate 
de federația bulgară în localitatea

CAMPIONII MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI LA LIBERE

Recent a avut loc campionatul 
Capitalei la lupte libere seniori, 
întrecerile au fost de bun nivel 
tehnic și la o serie de categorii de 
greutate s-au evidențiat ci ți va ti
neri. Iată cîștigătorii competiției, 
desfășurată în sala Progresul : cat. 
48 kg — I. Dragoman, (Progresul) 
52 kg — Petre Ioniță (Progresul),

în ziua de 29 februarie, ora 
va avea loc plenara anuală a Co
mitetului federal, care va analiza 
activitatea în sportul luptelor pe 
1971, va aproba calendarul com
petițional intern și internațional 
precum și bugetul F.R.L. pe 1972.

★
Cursul de perfecționare a arbi

trilor, care trebuia să aibă loc 
săptămîna aceasta la Poiana Bra
șov o dată cu disputarea „Cupei 
16 Februarie", s-a amînat la toam
nă, după J.O.

io, I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

realizarea de baze sportive, turistica 
și de agrement.

Există, ded, măsuri ale căror jus
tețe Și oportunitate sînt unanim re
cunoscute. Este vorba doar de va
lorificarea Și aplicarea lor In prac
tică, peste tot șl cu consecvență, gă- 
«indu-se forme concrete și posibili
tăți pentru a ae îndeplini totodată fi 
o cerință de stringentă actualitate — 
REALIZAREA DE ClT MAI MULTE 
BAZE SPORTIVE ȘI SPAȚII DE 
JOACA PENTRU COPII. Abordarea 
în acest mod a problemei se pune 
nu numai în fața organizațiilor spor
tive, dar Și a sindicatelor, organiza
țiilor U.T.C-, de pionieri, consiliilor 
populare, conducerilor școlilor, uni
tăților socialiste de stat, precum și a 
tuturor organelor și organizațiilor de 
stat și de masă cu responsabilități 
în dom.'jpl activității sportive.

O reflectare a unor asemenea preo
cupări nfc-o oferă Consiliul popular 
al județului Hunedoara care, prin 
chemarea la întrecere adresată cătra 
toate consiliile populare județene, 
s-a angajat să realizeze în acest an 
180 baze sportive Și spații de joacă 
pentru copii. Manifestînd interes 
pentru rezolvarea unor asemenea 
probleme, Consiliul popular al co
munei Pechea din județul Galați, 
prin chemarea la întrecerea socia
listă lansată către toate consiliile 
populare, către toți cetățenii din 
satele Și comunele țării, șl-a propus 
să realizeze Șl un complex sportiv 
compus din : un teren do fotbal, unul 
dc volei, unul de handbal, o pistă do 
atletism și un patinoar natural* Ar fi 
însă, foarte bine ca stimulate de a- 
ceste exemple, toate consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești 
și comunale să-și asume asemenea 
angajamente cu prilejul sesiunilor în 
curs de desfășurare.

Este CU totul remarcabil faptul că, 
amintind doar citeva exemple, în 
programele dr lucru pe luna în curs

ale comitetelor de partid și consilii
lor populare din județele Dolj, Brăila, 
Mehedinți, municipiul Roman, orașul 
Vatra Dornei și comuna Funnata SE 
DEZBAT ȘI SE ADOPTA MASURI 
REFERITOARE LA ÎMBUNĂTĂȚI
REA CONTINUA A ACTIVITĂȚII 
DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT

De altfel, ca rezultat al unor ase
menea preocupări sporite din par
tea organelor locale șl cu aportul 
cetățenilor s-au inițiat și desfășurat 
numeroase acțiuni prin care g-au În
făptuit, sau sînt tn curs de realizare, 
diferite construcții și amenajări spor
tive ca stadioane, săli, bazine de înot, 
popicării, zone de agrement, pati
noare, poligoane de tir și, mai ales, 
terenuri sportive simple și spatii de 
joacă pentru copii. Merită de subli
niat în această privință rolul activ 
pe care l-au avut o serie de consilii 
populare județene, organe Și organi
zații din județele Argeș, Bacău, Ga
lați, Maramureș, Buzău, din munici
piile Timișoara, Constanța, Turnu 
Severin, Roman, Lugoj, Tulcea, Tg. 
Mureș, Miercurea Ciuc, din orașele 
Cimpulung Muscel, Gh. Gheorghitt- 
Dej etc., care au abordat cu respon
sabilitate sporită obligațiile ce le re
vin și au obținut rezultate pozitive 
în dotarea cu baze sportive. Expe
riența dovedește că, prin inițiative 
locale, cu fonduri mici, prin contri
buția cetățenilor și, mai ales, a ti
neretului, precum șl prin cooperarea 
între diferite organizații se pot rea
liza diferite amenajări sportive Și 
spații de joacă pentru copii, atît de 
necesare pentru întreținerea sănătă
ții, fortificarea, călirea fizică și re
crearea populației. Aproape de fie
care județ se întUnesc asemenea 
realizări și experiențe locale dintre 
cele mai interesante. Ceea ce lip
sește este, însă, UN EFORT MAI SUS
ȚINUT DIN PARTEA FACTORILOR
RESPONSABILI PENTRU 

RALIZAREA PE SCARĂ CÎT 
LARGA A EXPERIENȚEI 
MULATE.

Există în orașe Șl sate, pe 
multe școli și mari

GENE-
MAI

ACU-

lîngă
întreprin-

deri, în cartiere, chiar și în cele noi, 
unde densitatea construcțiilor este 
mai mare, spații care așteaptă doar 
inițiative pentru a fi transformate 
în baze sportive, terenuri și locuri 
de joacă pentru copii.

Dacă pînă acum aportul ministere
lor și conducerilor întreprinderilor 
s-a făcut puțin și rar simțit în îm
bunătățirea activității sportive, este 
cît se poate de pozitiv că rezolvarea 
unei asemenea probleme începe să 
preocupe și asemenea organe. Re
cent, colegiul Ministerului minelor, 
petrolului și geologiei a analizat și 
stabilit o seria de măsuri ce urmea
ză a fi aplicate In scopul îndeplinirii 
prevederii Legii sportului privind 
sprijinirea din punct de vedere ma
terial a desfășurării activității spor
tive din cadrul instituției centrale 
respective precum Și din întreprin
derile și instituțiile subordonate, a 
asigurării condițiilor de organizare 
a activității de educație fizică si 
sport în rîrldul elevilor din Școlile 
profesionale proprii-

Măsuri menite să ducă la îmbună
tățirea activității în acest domeniu 
este bine să se adopte peste tot și 
cu prilejul adunărilor oamenilor 
munci( din unitățile socialiste de 
stat care au loc în prezent. In che
marea Ia întrecere lansată de grupul 
de șantiere Tirgoviște către toate 
colectivele de muncă din unitățile 
de. construcții montaj se prevede și 
obiectivul „amenajarea de terenuri 
sportive prin muncă patriotică".

Legarea educației fizice și sportu
lui de procesul de producție are pe 
lîngă rolul de a menține și întări 
sănătatea oamenilor muncii și pe a- 
cela de a sprijini ridicarea produc
tivității, de a stimula capacitățile 
productive ale salariaților. Or, valo
rificarea acestor valențe ale educației 
fizice, ignorate și minimalizate în 
destul de multe locuri de muncă, se 
impune ca o cerință de mare actua
litate, mai ales în prezent, cînd toți 
factorii sînt mobilizați pentru a adu
ce o contribuție cît mai activă la 
accelerarea progresului economic și 
spiritual al României Socialiste.
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TOTUL CU MINGEA SAU IN CONDIȚII DE JOC
DE VORBA CU ANTRENORUL ION

...Se întorc antrenorii români de la 
schimbul de experiență efectuat în țările 
cu fotbal avansat, acțiune lăudabilă ini
țiată de F.R. Fotbal și deschisă, de astă 
dată, tehnicienilor tineri, foste nume 
mari sub tricoul de jucător și promisiuni 
cvasicerte în noua lor îndeletnicire, pe 
cit de angajantă pe atît de tentantă 
(„De-aș fi Herrera!", „De-aș fi Zagallo!“, 
visează mulți dintre „oamenii în trenin
guri"...).

Se i-atorc antrenorii români de Ia „stu- 
dii“, cu învățăminte culese timp de o 
lună de zile, unele cunoscute, altele noi, 
toate la un Ioc documente prețioase pen
tru specialistul dornic să le aplice de 
îndată, în folosul formației lui, al fot
balului nostru...

ION MOTROC, antrenor al Sportului 
Studențesc și asistent la catedra de fot
bal la I.E.F.S., — cu care am discutat 
mai pe larg — s-a întors din R. F. a 
Germaniei unde (împreună cu Mircea 
Dridea, „secundul" Petrolului) a urmărit 
o serie de partide din Bundesliga, s-a 
întreținut cu persoane marcante ale fot
balului vest-german, pătrunzînd și în 
tainele de laborator ale valorosului soc
cer, urcat pe 
campionatului

— Lucrează 
le-ai vizitat ?

— Nu mult 
noastre fruntașe, dar oricum 
die, mai organizat, mai atractiv pentru 
jucător...

— Dezvoltă dacă vrei» această 
Este interesant de aflat cum se 
face un antrenament plăcut.

— Aș pleca de la un aforism,
din gura lui Helmuth Schdn, al cărui in
vitat am fost împreună cu Dridea. „An
trenamentul model este acela care-1 face 
pe jucător să cadă pe gazon în genunchi, 
de unde să se ridice rîzind", spunea el, 
de pildă, și, în zilele șederii noastre a- 
colo, ne-am convins de valabilitatea a- 
cestuia. Da, intr-adevăr, antrenamentele 
urmărite de noi — la F. C. Kdln, la Bo
russia Mdnchengladbach, _ la Bayern 
Miinchen, la ' —

podium la trei 
mondial.
mult echipele

mai mult ca

Și
ediții ale

pe care

formațiile 
mal meto-

idee, 
poate

auzit

la
Eintracht Frankfurt, la 

Schalke 04, la Kickers Offenbach — nu 
sînt ușoare dt loc. Dimpotrivă. Dar con
țin asemenea exerciții, asemenea ele
mente — TOTUL CU MINGEA (cele cu 
profil fizic) sau ÎN CONDIȚII DE JOC 
(cele cu caracter tehnico-tactic) — îneît 
fotbalistul execută cu poftă, vioi. Trans
piră, suflă din greu, dar nu pregetă, par
ticipă conștient. Și asta contează enorm.

— Ați prins, după cîte știm, și o bună

MOTROC

U. T. A. JOACĂ AZI ÎN CAPITALA
înainte de a pleca în Algeria, li

dera Diviziei A evoluează azi în 
Capitală. Pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, U.T.A. va întîlni echipa 
Progresul.

Partida, care se anunță deosebit 
de interesantă, Va începe lă ora 
15,30.

parte din perioada de întrerupere a cam
pionatului în Bundesliga. Ce profil 
avut antrenamentele respective ?

— Asemănător cu cel de la noi în 
tapa precompetiționalâ.

— Se lucrează,, așadar, tare, ceea

au

e-

r0 necesită o mare grijă pentru recuperarea 
după efort. Ce ați constatat la acest im
portant capitol ?

— Că... lipsește din preocuparea antre
norului. FIIND UN DEZIDERAT AL JU
CĂTORULUI (n.a. sublinierea ne apar
ține). Și aș putea spune, din cele văzute 
la fața locului, ca și din cele discutate 
cu antrenorii, că in proporție de circa 
70 la sută această recuperare se reali
zează imediat după antrenament sau 
după joc» la cabină, unde fotbalistul ră- 
mîne aproximativ 45 de minute, pentru 
duș. abur, bazin rece, bazin cald, hidro- 
masaj. masaj manual. Apoi. în refacerea 
organismului după efort, un rol impor
tant îl are ALIMENTAȚIA (n.n. subli
nierea ne aparține). Fiecare jucător, în 
funcție de factorul ponderal, de vîrstă, 
cunoaște perfect cît și ceea ce trebuie să 
consume. Aici ponderea, circa 60 la suta, 
trebuie s-o aibă dulciurile și proteinele. 
Recuperare, cum scrie la carte, nu glu
mă...

— Spuneai că ai văzut-o 
Miinchen. Ce impresie ți-a 
adversar al Stelei ?

— L-am urmărit Intr-un __  __ r___
în deplasare, la Diisseldorf, cu Fortuna. 
A ciștigat cu 1—0. prin golul înscris de 
Muller. Este, fără îndoială, cea mai bună 
echipă din Bundesliga, chiar dacă în 
momentul de față clasamentul nu o ates
tă. Are multe valori individuale, pe Be
ckenbauer, Mtlller, Mayer, Schwarzen- 
beck, Hoehness etc., este o formație omo
genă, care știe ce vrea în teren. M-a 
impresionat și pe mine acest Becken
bauer, care, deși fundaș central-mătură- 
tor, a efectuat 20 de acțiuni de atac, 
numărate, dintre care 11 au fost „un- 
doi“-uri cu Muller. Cînd „urcă", discret, 
spre careul advers, coechipierii îl caută 
cu asemenea pase, îneît el să încheie 
combinațiile cu Mtiller. Deci, mare aten
ție. îndeosebi la cei doi. Bayern Miinchen 
este o echipă puternică. Și cu toate aces
tea. optimismul tehnicienilor vest-ger
mani este, ponderat. După tragerea sor
ților în sferturile cupelor europene. în- 
tr-o publicație de specialitate am citit ur
mătorul sfat pe care Schon, cunoscător 
al fotbalului nostru, îi dădea lui Udo 
Lattek, antrenorul ' lui Bayern : „Sfă
tuiește-! pe băieți să abordeze partida cu

pe Bayern 
lăsat viitorul

joc disputat

LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag. 1)

aruncat tone de interes asupra 
partidei de mîine. Biletele s-au 
epuizat de două zile și se scontează 
pe o veritabilă luare cu asalt a sta
dionului Mithat Pașa.

Angelo Niculescu pare hotărît să 
prezinte, pentru început, „formația 
Țara Galilor", cu două corecturi, 
Adamache sau Ștefan (aici intervine 
singurul punct de îndoială care va 
fi clarificat pînă la ora prînzului) 
în locul lui Răducanu, și Cre(u în 
locul altui absent de aici, Sătmă- 
reanu.

ergem
AZI

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 18 i finalele 
campionatelor republicane 
de seniori.

HALTERE. Sala Giulești. 
de la ora 17 i „Cupa 16 
Februarie".

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", de la ora 18,301 
România—R. P- Chineză.

POPICE. Arena Rapid, 
de la ora 16: Rapid—Gloria 
București; arena Constructo
rul, de la ora 16: Constructo
rul— Laromet București, me
ciuri în cadrul campiona
tului divizionar feminin.

MTINE
ATLETISM. Sala „23 An

glist", de la ora 16 .• finalele 
campionatelor naționale de 
seniori.

BOX. Sala clubului Grivi- 
ța Roșie, de la ora 10 : „Cupa 
16 Februarie"; sala liceului 
Matei Basarab, ora 10 s Șc. sp. 
nr. 2 Matei Basarab — Șc. 
sp. Energia.

HALTERE. Sala Giulești, 
de la ora 91 „Cupa 16 Fe
bruarie".

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", de la ora 18,30: 
România (tineret) — R. P. 
Chineză.

POPICE. Arena Construc
torul, de la ora 8 i Gloria — 
Constructorul București, meci 
în cadrul campionatului di
vizionar masculin.

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 9,30 i Rapid — C.P.B. și 
Dinamo — I.E.F.S., meciuri 
feminine în cadrul „Cupei 16 
Februarie"; în sălile Giulești 
și Dinamo, meciuri în cadrul 
diviziei școlare șl de juniori.

CITIȚI NR. 3
AL REVISTEI
Din cuprins 3

i
• Amplu fotoreportaj de la 

Jocurile Olimpice de iarnă de 
ia Sapporo. Fotografii în ex
clusivitate de la marea între
cere sportivă. |

• Pentru iubitorii jocului cu 
balonul rotund — Prezentarea 
viitorilor adversari ai fotbaliști
lor români : „Echipa UNGARIEI 
la... magnetofon", 
MUNCHEN 
„Există un 
HAM ?“.

•PȚchipa 
startUȚ în 1972.

• „Grehoble la ordinea zilei"

„BAYERN 
și vedetele sale", 
antidot TOTTEN-

ROMÂNIEI a luat

DECARII TIRULUI ROMANESC
(Urmare din pag. 1)

existat condiții materiale satisfăcă
toare. Mai mult, chiar, la I.E.F.S. 
funcționează patru antrenori repar
tizați pe grupe de arme I Deci, la

tre ei înscriind fluctuații mari !n 
rezultate) și antrenorii angrenați 
direct în pregătirea olimpică 7 Cei 
vizați pun rezultatele nemulțumi
toare din 1971, la probele olimpice, 
pe seama unor lipsuri tn procesul

mare atenție. Fotbaliștii români au pro
gresat mult in ultima vreme..

— Spune-ne, te rog, ce te-a impresionat 
cel mai mult din cele văzute acolo 1

— înțelegerea pe care o manifestă fot
balistul față de întreg procesul de in
struire - antrenament, conștiinciozitatea 
cu care îndeplinește variatele exerciții, 
diferitele sarcini de joc. N-am să uit 
multă vreme cele observate la un meci 
intre două formații din categoria secun
dă. Kickers Offenbach șl S.C. Karlsruhe. 
Au fost 90 de minute de neîncetat mar
caj om la om pe tot terenul. De la în
ceput și pînă la sfirșit, un joc de-a 
„omul și umbra'1. Știți ce Înseamnă aceas
ta ? Cît efort Și cită Voință Însumează 
un asemenea joc ?

— Și, o ultimă întrebare adresată fos
tului. .. apărător Motroc. Al avut, cum
va, un ochi... aparte pentru jocul fun
dașilor vest-germani ?

— Vrind-nevrind. Urmărindu-i mal bine 
la lucru, mi-am putut întări o convingere, 
și anume aceea că cel mai mari fun
dași sînt cei care joacă simplu, fără în
florituri, străduindu-se să realizeze pri
ma lor sarcină : îndepărtarea pericolu
lui din fața propriei porți.

G. NICOLAESCU

RAPID ETAR TRNOVO
Dumânică, de la ora 11, pe sta

dionul Giulești se va disputa o in
teresantă partidă Internațională a- 
micală. Fotbaliștii de la Rapid vor 
întîlni pe Etar Trnovo, echipă care 
activează în Divizia A a Bulgariei.

La giuleșteni vor juca, probabil, 
și cei ce au făcut deplasarea cu 
lotul olimpic în Maroc (Pop, Co- 
drea, Petreanu).

STEAGUL ROȘU-S.C. BACAU
Duminică, de la ora 11, pe sta

dionul Tineretului din Brașov va 
avea loc partida amicală dintre di
vizionarele A Steagul roșu și Sport 
Club Bacău.

în deschidere, echipa de tineret 
a brașovenilor va juca cu Metrom.
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OBIECTIVELE LOTULUI OLIMPIC DE BAZA

Mr. Humei» «1 
crt. pzonu&ele P r o o a

- Perfc—an a zaxlză Obiect»
' X972»1969 197e 1971

. Caban St. puțcl culcat 59o 595 596-7 •
pușcă }x*e 1159 1152 1156 U60

• Codreanu I. pușcă culcat 588 593 59*-5Jpușcă 5x*ș -5o ■ 1111 1121 U41 1146
>. Ol&rescu I, pușcă Jx'hj 1143 1136 1149 U5fl ;

pușcă 3x*o -5oom 1W6 1087 U18 X125 ,
• Rotaru li, 4 pușcă culcat 59? 592 595 598 ;

pușcă Jx4o 1158 U61 U56 1163
• Sandor Petre pușcă îx*o 1151 1163 1152 116c

pușcă 3x40-300 a 1146 H5o X141 1152 !
• Sât&Xft Ke pușcă culcat 572 579 594 596 !

pușcă 3x4o - Șom • 10-84 1140 H5o J
pușcă 3x4o -jeert - - - 1126

» Vasilescu Gh. pușcă culcat 599 596 593 597 1pușcă 3x4o 1196 11 >4 U*3 115*
• Atanaalu V. pistol viteză 593 593 ■595 595 L
. Glușcâ L. pistol liber 551 5*9 551 558 i
. Iuga Daa pistol viteză 59o 592 596 596 !

pistol precizie 5*7 5*3 549 556 J
. Roșea U. pistol viteză 593 596 593 596 I
. Tripșa I. pistol viteză 596 593 595 596 |
. Dumitrescu I, talere șanț 193 195 193 195 i
. Floreacu Gh. talere șanț 193 193 195 19*
, Popovlci St. talere șanț 183 191 19o 19* !
, Cojocaru L. sheet - 18* 192 192 |
, Pintilie Gl. skeet 186 187 194 195 1
• Sencovld Gfa.
vrx.n a s= sa rsusesi

bkeet
va&3S a a a ass^aassa s

19* 195 194 1,51

nată, rezultatele ar putea fi mult 
mai bune.

b) Controlul tehnicienilor federa
ției nu s-a exercitat la modul cel 
mai exigent. In acest domeniu s-au 
observat lipsuri serioase.

c) Sportivii, component! ai Iotului 
olimpic, in marea lor majoritate 
cu reci de competiții internaționale 
la activ, nu-ți aduc contribuția aș
teptată Ia desfășurarea procesului 
instructiv-educativ (sugestii pentru 
găsirea căilor celor mai 
pregătire etc.).

Sigur, aceste aprecieri 
acum trecutul. Dar eie 
importanță majoră dacă 
Ia c-’ ----- *

bune do

Programul pregătirilor propriu- 
zise s-a încheiat ieri la amiază. Vi
neri a fost singura zi de pînă acum 
doar cu un antrenament în pro
gram, și asta pentru că era în ajun 
de meci. După antrenamentul făcut 
ca de obicei pe terenul Fenerbahce, 
programul a cuprins masaj, odihnă 
și filmul brazilian de care vă amin
team. In dimineața aceasta^ o plim
bare de relaxare prin oraș și apoi 
traversarea Bosforului pentru meci.

Adversarul se prezintă cu un mo
ral excelent, după succesul asupra 
lui Botafogo, victorie care a că
pătat valențe în plus, deoarece, cu 
cîteva zile înainte, brazilienii s-au 
jucat pur și simplu cu Beșiktas și 
i-au administrat un sec 3—0. Datcu 
suferă de o ușoară întindere, dar 
el mi-a mărturist că și fără aceas
tă accidentare nu ar fi apărat în- 
tr-un meci împotriva echipei națio
nale a României. Formația turcă 
va fi, în rest, aceeași ca în partida 
cu Botafago. Iat-o în așezarea sa 
obișnuită» cu libero, și în conti
nuare cu 3 linii de cîte trei.

Deci: Yavuz — Ylmar — Suckru, 
Levet, Seskan — Zia, Ostovici, Ne- 
dim — Cezmi, Osman, Kanan. Șase 
internaționali turci sînt incluși în 
acest „11“.

Ora începerii partidei: 14,30. Pe 
mîine, deci, primele observații ofe
rite de întîiul test al lotului nostru 
pe 1972 în condiții de meci inter
național.

I

SI JUNIORI CARE

aceste secții (am putea numi ți al
tele), raportul dintre investițiile fă
cute ți rezultatele înregistrate este 
total negativ.

Ce au făcut, însă, sportivii (8 din-

indoorlor“ de atletism 
1972.

• Poetul Radu BOUREAN U
— un prieten al sportului.

• Fostul campion al boxerilor 
de categorie grea, VASILE MA
RI UȚAN, în postura de an
trenor.

• „Miinchen... la ora Sapporo"
— ultimele noutăți din orașul 
gazdă al Jocurilor Olimpice de 
vară.

• Copilul minune al natației 
mondiale — australianca SHANE 
GOULD, multiplă recordmană 
mondială la vîrsta de 15 ani!

• în paginile de „Sport ma
gazin" — bogat ilustrate — o 
surpriză pentru suporterii clu
bului Rapid : „Marșul Rapidu-

de instruire (lipsă de continuitate, 
volum redus de muncă, 
unui bagaj restrîns de 
etc.). Dar, sesizarea acestor 
ciențe survine cu destulă întîrziere. 
Nouă ni s-au părut extrem de suges
tive caracterizarea și nominaliză
rile precise cuprinse în expunerea 
de Ia plenara federației de tir a 
tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., privitor la cauzele care 
au făcut ca pregătirea olimpicilor 
să nu se situeze încă la. nivelul 
cerut i

a) O parte dintre antrenori des
fășoară o activitate de rutină. Cu 
experiența acumulată dar perfecțio-

PREA MULTE ȘI

folosirea 
mijloace 

defi-

privesc de 
capătă o 

ne gîndim 
cele ce vor urma în lunile care 

au mai rămas pînă la J.O. Mai 
exact, ca viitoarea pregătire să fie 
ferită de un asemenea balast.

Și un semn încurajator ni l-a o~ 
ferit începutul instruirii din 1972. 
El este promițător. In prima parte 
(caracterizată prin alternanța unui 
regim de efort intensiv și moderat. 
In concordanță cu planurile indivi
duale de pregătire) s-a pus accen
tul pe refacerea stării de sănătate, 
continuîndu-se cu îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale și speciale și 
cu ameliorarea și perfecționarea 
tehnicii individuale. în cea de a 
doua parte se va insista pe factorii 
de ordin tactic și psihologic, astfel 
ca sportivii selecționați să atingă 
la J.O. forma sportivă de vîrf. în
treaga pregătire va fi axată pe 
baza modelului competițional olim
pic, antrenamentele, probele de 
control și competițiile de verificare 
urmînd să cuprindă caracteristicile 
probelor olimpice. De asemenea, 
activitatea educativă în rîndul spor
tivilor și antrenorilor va sta per
manent în centrul atenției federa
ției de specialitate, prin folosirea 
celor mai eficace mijloace pentru 
îmbunătățirea aspectelor de ordin 
civic și moral, în mod deosebit a 
responsabilității față de 
și rezultate.

Așa cum s-a subliniat și 
tita plenară, în perioada 
J.O., întregul activ al

Printre cele peste 40 de centre 
de copii și junori din tară, cel de 
la Iași, al Politehnicii, s-a dovedit 
și se dovedește un rezervor care 
„pompează" permanent tinere ta
lente spre competițiile divizionare 
ale țării.

Jubileul va avea, totuși, loc...

Iată două imagini de la acest 
centru. Una de lucru — antrena
mentul grupei (de copii „POLI IV" 
(în prim plan,' A. Gheorghe — un 
mini-portar cu reflexe uimitoare) 
și una „de album" — „POLI III", 
finalista „Cupei Dunării" (Sus i 
M. Birzan — antrenorul coordona
tor al centrului, Mihalcea, Cănă- 
nău, Mantale, Greierosu ; jos i Țu
gui, Dumitru, Asaftei, Onofrei)

pregătire

la amin- 
pînă la 

federației, 
toți cei care au o cît de cită tan
gență cu pregătirile olimpicilor tre
buie să-și îndrepte eforturile, cu 
toată responsabilitatea, pentgu reu
șita acestei acțiuni Fiecare poate 
să-și aducă contribuția corespun
zătoare pentru că J.O. de la Mun- 
chen să însemne un nou și con
vingător pas înainte al tirului ro
mânesc.

g — a IlI-a ediție a „europene- lui". |

MARI FLUCTUAȚII

Spor ti oui Proba
Cele mat bune 
nerformnnte SmUa C F

IM 197 0 1971
Sandor P. A.L.3x40r So a 1163 1152 1134/27 1142/14

A.L.3x4o*3oo b 1150 1141 1132/6 1141/8
Trlpșa I. P. V. 593 595 587/26 591/8
Roșea H. P. V. 596 593 589/18 592/6
Atanaalu V. P. V. 593 596 590/11 a»

Fereca tu K. A.L. 60 f. 596 596 591/32 591/18
Plnțllle Gl. Skeet 2x187 194 - 187,16
SengoDlcl Gh Skeet 2x195 194 194/9 191/26
Calvin St. A.L,3x4o^So m 1152 1156 1135/22 1141/19

60 f. 2x59o 595 588/52 593/12

In luna viitoare, o dată cu re
luarea campionatului eșalonului 
secund, se vor împlini 20_de ani 
de cînd 
activează, 
divizie a

în cele 
cimpineană n-a emis pretenții prea 
mari, la finele fiecărei ediții o- 
cupînd unul dintre locurile de 
mijloc ale clasamentului. O excep
ție a constituit-o evoluția sa in 
ediția 1963—64, cînd a fost la un 
pas de... „A“, fiind întrecută, în 

punct, de Știința Cra-

echipa Poiana Cimpina 
neîntrerupt, în această 
fotbalului nostru.
două decenii, formația

pas de... 
final, cu un 
iova.

Suporterii 
cu nostalgie 
campionat. Firesc, deoarece, o dată 
cu scurgerea anilor, favoriții lor 
au avut o comportare tot mai mo
destă. Anul trecut, reprezentanții 
uzinei cîmpinene au scăpat de re
trogradare numai datorită rezulta
telor înregistrate în unele partide 
din ultima etapă 1 Cu ocazia ana
lizei făcută în vara trecută, s-a 
reamintit cauza principală a insuc
ceselor : lotul era format din ju
cători „navetiști", oameni nelegați, 
cît de cit, de colectivul pe care-1 
reprezentau în întrecerea diviziei 
secunde. Și atunci, antrenorul Gică 
Petrescu, ajutat de consiliul asoci
ației sportive, a început să de
pisteze elemente tinere din echipe 
mai modeste, din localitățile înve
cinate. Tn 
întinerirea 
scăzînd de 
rezultatele 
părut. De

— La începutul actualei 
ne-a explicat tovarășul Coste! Pe- 
trovici, președintele asociației spor
tive — echipa se prezenta bine. în 
citeva meciuri amicale am realizat 
victorii și in campionat am pășit 
cu dreptul, intrecind pe Progresul 
București. Apoi, a urmat o cădere, 
cauzată de accidentările unor ju
cători. de bază, ca Răchită, Fătu, 
Aelenei. Bran, precum și de faptul 
că din 5 partide 4 le-am susținut 
în deplasare. ~ 
turului băieții 
fel am pasat 
chipei Portul.

De la 11 ianuarie, data cînd au 
fost reluate pregătirile pentru noul 
sezon competițional. în tabăra cîm- 
pinenilor domnește optimismul. An
trenorul Gică Petrescu a întocmit

echipei își amintesc 
de partidele din acel

acest fel s-a 
lotului, media 
la 31 la 23 de 
scontate încă 
ce ?

ajuns la 
de vîrstă 
ani. Dar, 
n-au a-

ediții

De-abia spre finalul 
și-au revenit și ast- 
„lanterna roșie" e-

un program chibzuit, în care a 
prevăzut antrenamente zilnice șl 
susținerea mai multor jocuri de 
verificare. începînd cu primele zile 
ale lunii februarie. Printre parte
nerele formației Poiana se vor a- 
fla Petrolistul Boldești, Corvinul 
Hunedoara, Petrolul Ploiești, și, 
probabil, Dinamo București, Rapid 
și F. C. Argeș.

— Am mare încredere în lotul 
pe care-1 pregătesc — ne spunea 
antrenorul Gică Petrescu. Toți e- 
Ievii mei, printre care Se numără 
experimenlații Opanschi. Fătu, Go
ran, Chiorcău și tinerii Bran și Ia- 
cob. se pregătesc cu multă con
știinciozitate, dorind ca in pri
măvară să aibă o comportare cît 
mai bună. Sînt sigur că jocul e- 
chipei va fi superior celui prestat 
în toamnă. Cu toții dorim ca ju
bileul celor două decenii de acti
vitate neîntreruptă in „B“ să aibă 
Ioc în luna mai și, de aceea, vrem 
ca pină atunci să ocupăm o poziție 
mult ameliorată in clasament.

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

JIUL 1—2 (1—1)
Un mare număr de spectatori au 

urmărit un meci de bună calitate. 
Au marcat i Maier (din 11 m.) pen
tru gazde, respectiv Urmeș și Fă
gaș. (L STAN-coresp.).

MUREȘUL DEVA — A.S A. 
TG. MUREȘ 1—0 (1—0)

Pe stadionul din Deva, echipa 
divizionară A a susținut ultimul 
meci de verificare înaintea plecării 
în turneul din Albania. După un 
meci disputat, victoria a revenit 
echipei gazdă cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul marcat de Precup.

(I. JURA-coresp.)

P. VINTILA

CRIȘUE (tineret) — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—1 (0—0)

C.F.R. a reușit o victorie meri
tată in urma unei partide disputate 
în limitele sportivității, except’’"'- 
du-i pe Ervely (C.F.R.) și Jombrak 
(Crișul) care s-au lovii reciproc. 
Unicul gol al meciului a fost rea
lizat de Nestorovici în min. 60. 
(Ilie GHIȘA-coresp. județean).

V-AȚI DEPUS BULETINELE
LA PRONOSPORT?

Programul concursului Pronosport 
nr. 7 din 13 februarie 1972, este 
alcătuit din 13 meciuri din cam
pionatul italian categoriile A și B. 
întîlniri deosebit de interesante și 
atractive. Un motiv în plus ca par
ticipants să-și depună buletinele 
din vreme, întrucît se prevede o 
participare numeroasă.

Nu uitați, astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.

• La seriile speciale LOZ ÎN 
PLIC au fost introduse și cîștigu- 
rile în butelii de aragaz, pe lîngă 
numeroasele premii în bani și auto
turisme, încă din primele zile în- 
registrîndu-se și primele butelii la 
acest sistem.

Precizăm că cei care obțin bu
telii de aragaz la Loz în PUc — 
în baza bonului și a facturii pri-

mite — Ie pot ridica de la orice 
depozit din țară care livrează a- 
cest produs.

LOTO
EXTRASE LA TRA- 
11 FEBRUARIE 1972

NUMERELE 
GEREA DIN

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
1.416.382 lei.

EXTRAGEREA 11 31 36 28 70 32 
8 84 73 S3

Fond de cîștiguri; 678.923 lei 
EXTRAGEREA a II-a: 76 61 83 87 25 63 35
Fond de cîștiguri: 737.459 lei
Plata cîștlgurilor la această tra

gere se va face astfel: în Capitală de 
la 19 februarie pînă la 27 martie 1972 
inclusiv ; în țară de la 22 februarie 
pînă la 27 martie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



WOJCIECH FORTUNA

Clasamentul pe puncte
' ------ -

Telefoto : Ager preșȘTAFETEI de biatlon a Uniunii

Tirul

Sovietice : Ivan Biakov șl Victor Mamatov

i-a handicapat din nou pe sportivii noștri

1. U.R.S.S. 96 p; 2. R.D. 
Germană 80 p; 3. Norvegia 

“a Germaniei 
p; 5. Olanda 50 p;

și S.U.A. 49 p; 
38 p; 9. Suedia 

Austria 27 p; 11.
23 p; 12. -

Italia

U.R.S.S.
R.D. Germană 
Elveția 
Olanda
R. F. a Germaniei
S. U.A.
Norvegia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Italia 

Austria 
Suedia 
Japonia 
Cehoslovacia 
Poionia 
Finlanda 
Franța 
Canada

SURPRIZA LA ZBORUL PE SCHIURI
un tînăr polonez cîștigă

la trambulina de 90m
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

70 p; 4. R.F, 
51,5 .. ‘
6-—7. Elveția
8. Finlanda
30 p; 10. 
Japonia
19 p; 13.
Cehoslovacia 14 p; ..._
nada 11 p; 16. Polonia 10,5 
p; 17-18. ROMANIA și Un
garia 2 p. Celelalte 17 țări 
participante la Jocurile Olim
pice de iarnă nu au reușit 
să acumuleze, pînă acum, 
nici un punct.

Franța 
16 p; 1'4. 

; 15. Ca-

50 000 de spectatori au înconjurat 
trambulina de 90 m de la Okuraia- 
ma în speranța că săritorii japo
nezi vor oferi o nouă victorie țării 
lor, cu ocazia sărbătorii tradiționale 
„Kigensetsu" — aniversarea fon
dării imperiului japonez acum 2 632 
de ani. Timpul nu a mai ținut de 
data aceasta cu săritorii. începînd 
să ningă încă de la săriturile de 
probă, în cadrul cărora Reiner 
Schmidt (R.D.G.) reușește un zbor 
de 110 m. Kasava 106.5 m și Hans 
Schmid (Elveția) 104,5. La prima 
săritură din concurs, ninsoarea a 
încetat, dar un vînt de 2 m secun
dă ,a continuat să-j jeneze pe con- 
curenți. doar cîțiva reușind să trea
că de 100 m. Printre ei cu 106 m 
și idolul spectatorilor Yukio Ka- 
saya. El nu va fi însă cel mei bun 
la această primă încercare, căci tf- 
nărul săritor polonez Fortuna, 
știind să profite în mod inteligent 
de un curent favorabil, zboară pînă 
la 111 m, realizîr.d cea mai lungă 
săritură a concursului. Cum el a 
obținut și note bune (18—18,5—19) 
s-a instalat solid pe primul Ioc. Tn 
a doua săritură, rezultatele au fost

„Omul de aur" al lotului polonez, Vojciech Fortuna, este un 
săritor de categorie ușoară : are 1.65 in si 60 kg. El s-a născut in 
ccl.'bra stațiune montană Zakopane, la 6 august 1952 și, cu toate 
că știe să meargă pe schiuri din fragedă copilărie, face sport de 
performanță abia de trei ani. Pină a veni la Sapporo, unde a sărit 
frecvent de pe trambulina mare — in cursul antrenamentelor — 
peste 100 metri și unde a obținut un meritoriu loc VI, la trambu
lina de 70 m. singurul lui rezultat notabil din acest sezon era 
un loc 10 tn concursul de la Visokic Tatra (Cehoslovacia).

în general, mai slabe. Fortuna reu
șind doar 87.5 m, iar Kasaya 85 m. 
In schimb, depășesc 100 m — el
vețianul Walter Steiner (103) și el. 
ca și Fortuna, un reprezentant al 
noul val (21 an:), și Rainer Schmidt 
(R.D.G) care vor ocupa in final 
locurile 2 și 3.

Merită subliniat fontul că doar 
o zecime de pur.ct îi separă pe 
primii doi clasați și 7 zecimi 
cîștigător de al patrulea clasat, < 
ce se intîmplă foarte rar.

CLASAMENT: 1. Wojciech 1 
tuna (Polonia) — 219.9 puncte 
m și 87.5 m); 2. Walter Steiner

(Elveția) — 219.8 puncte (94 m și 
103 m); 3. Rainer Schmidt (R. D. 
Germană) — 219.3 puncte (98.5 m 
și 101 m); 4. Tauno Kaevhkoe 
(Finlanda) — 219.2 puncte; 5. Man
fred Wolf (R. D. Germană) — 215.1 
puncte; 6. Gări Napalkov (U.R.S.S.) 
— 210,1 puncte.

i pe 
ceea

For
tul

Cu două sutimi de secundă s-a cîștigat

medalia de aur la slalomul feminin
Ultima probă a schiului feminin, 

slalomul, nu a fost nici ea lipsită 
de surprize. Mai întîi, vremea a ți
nut să necăjească din nou pe' concu
rente, prima manșă disputîndu-se pe 
o ninsoare ușoară — care însă nu a 
limitat vizibilitatea — iar a doua pe 
o ninsoare abundentă, completată — 
în treimea superioară — cu o ceață 
prin care nu se vedea dincolo de 
20 m. Apoi pîrtia dură, foarte încli
nată, cu un slalom rapid, marcat în 
linie (56 porți pe 450 m cu 18 km

denivelare) a completat restul, fă- 
cînd ca din 42 de concurente doar 20 
să termine cursa, celelalte fiind des
calificate sau nevoite să abandoneze- 
în prima manșă, cel mai bun timp 
l-a realizat americanca Barbara 
Cochran — medalie de argint la C.M. 
*70 — care a întrecut pe schioarele 
franceze Daniele Debernard (la 3 sutimi 
de secundă), Britte Laforgue (21'100) 
Si Florence Steurer (51'100). Elveția
nă Nadig a căzut și a abandonat, iar 
austriaca Anne Marie Proell a ocu-

în a doua manșă. Britte 
pidoru] tn

•

NOUA CAMPIOANA a slalomului special, americanca Barbara Cochran.

pat locul 5- _ __
Laforgue (care a avut 
ghips pînă în ajunul cursei) a aban
donat. Tînăra sa coechipieră Deber- 
nard (17 ani și jumătate) a realizat 
cel mai bun timp, dar numai cu o 
sutime fată de cel realizat de Bar
bara Cochran, care cîștigă astfel 
medalia de aur. Medaha de bronz a 
revenit unei alte schioare franceze. 
Florence Steurer, în timp ca Anne 
Marie Proell a mers retinut pentru 
a-si asigura primul loc In combinata 
celor trei probe alpine pentru titlul 
de campioană mondială. Ceea ce a si 
reușit. Marea surpriză a slalomului a 
fost Insă schioara vest-germană Pa
mela Behr, care nu 
și jumătate Și 1^2

CAMPIONII

DE PINĂ ACUM
BOB 4 PERSOANE

1924 Elveția 1
1928 S.U.A. II
1932 S.U A. 1
1936 Elveția II
1948 S.U.A. II
1952 Germania 

(echipa unită)
1956 Elveția 1
1960 nedisputată
1964 Canada 1
1968 Italia 1

SCHI FOND, ȘTAFETA 
3X5 KM FEMEI

1956 Finlanda
1960 Suedia
1964 U.R.S.S.
1968 Norvegia

PATINAJ VITEZA 3000 M FEMEI

1960 Skoblikova (U.R.S.S.)
1964 Skoblikova (U.R.S.S)
1968 Sdiut (Olanda)

SCHIMB AL

ECHIPA U.R.S.S. I

A CÎȘTIGAT ȘTAFETA BIATLONULUI
Ștafeta biatlonului, această probă 

care datorită unud disc sau unui balon 
rămas nespart face — prin tura de 
penalizare respectivă — să se modi
fice, chiar de două ori In fiecare 
schimb, ordinea protagoniștilor, a 
fost și la Sapporo pe linia spectacu
lozității și dramatismului tradițional. 
Primele schimburi ale celor 13 echipe 
care au luat startul au mers — fi
resc — în grup pînă la prima tra
gere, la care doar reprezentantul Sue
diei a ratat un disc și a făcut o tură 
de penalizare. La a doua tragere au 
început surprizele : fostul campion 
mondial, sovieticul Alexandr Tihonov 
rămîne să efectueze două ture supli
mentare, iar reprezentanții Norvegiei 
și Finlandei cîte una- Aceasta face 
ca ordinea schimbului să 
surprinzătoare : Japonia, 
mană, Anglia, Suedia, 
România, Nicolae Vestea 
cursă bună și reușind

fie oarecum 
R.D. Ger- 

Norvegia și 
efectuînd o 

___ „ ___ ____ să spargă 
discurile din 5 focuri și baloanele din 
8. în schimbul al doilea, echipa 
U.R-S.S. — care se afla pe locul 9,

are decît 15 ani 
m înălțime. Lu- NEPELA TERMINA

BARBARA COCHRAN
Deși mal puțin așteptată, vic

toria in cursa de slalom a Bar
bare: Cochran nu poate fi con
siderată 
sebioară americană 
nit la 4 ianuarie.
avind în palmares • medalie 
de argint — chiar 
probă — la C.M. din 1974- 
dentă 
mont, 
tr-o 
său 
S.C-A-, 
Sapporo
Cochran : Bob. fratele mal mic 
în echipa băieților. Barbara — 
noua campioană olimpică — 
și Marilyn, sora ei mai mare. 
Numită de prieteni 

fiindcă nu cîntărește

surprizi
(» impli-

21 de ani)

tînăra

in această 
Stu- 
Ver- 
din- 
tatâl 

cîndva in echipa 
care — acum, ia 

figurează trei

la Universitatea din 
Barbara face parte 

familie de schiori, 
fiind 

in

•puri cele

DISTANȚAT
. 1 £ Clasamentul final a suferit serioase

« pecia cv’.oase 
virtuozitate pe

Una din cele mai 
demonstrații de 
gheață a încheiat întrecerea indivi
duală masculină de patinaj artis
tic. Cu excepția primului loc. unde 
cehoslovacul Nepela termină dis
tanțat, clasamentul final a suferit 
serioase modificări, aceasta dato
rită unor excepționale evoluții ale 
sovieticului Cetveruhin, ca și ace
lor doi americani, Shelley și Pet- 
kevich, care au prezentat — în or-

modificări

după Jibeie"
dine — cele mai bine notate pro
grame de figuri libere.

Clasamentul final este următo
rul : 1. Ondrej Nepela (Cehoslova
cia) — 9 — 2739,1 p ; 2. Serghei 
Cetveruhin (U-R.S.S.) 20 — 2672,4 
p; 3. Patrick Pera (Franța) 28 — 
2653,1 p; 4. Kenneth Shelley

LUPTĂ APRIGĂ PENTRU
MEDALIA DE AUR LA BOB 4

ECHIPAJUL ROMAN, PE LOCUL 13
Excepțional de echilibrată este lupta 

pentru medalia de aur la bob 4 per
soane. Intr-adevăr, nu mai puțin de pa
tru echipaje se află „încadrate- In ace
eași secundă, despățite doar de sutimi 
de secundă. Primele două manșe, des
fășurate Pe Pista de pe muntele Teine 
în condiții atmosferice nu prea bune (a 
nins în prima manșă, iar in cea de a 
doua s-a înregistrat creșterea tempera
turii), l-au evidențiat pe pilotul elve
țian Jean Vicki, cronometrat cu 2:22.15 
(prima manșă 1:10,71, a doua 1:11,44). 
E urmează în clasament : 2. R.F.G. II 
(Horst Floth) 2:22,71. 3 Italia I (Nevio 
de Zordo) 2:22,72, 3 R.F.G. I (Wolfgang 
Zimmerrer) 2:22,93, 4. Austria I (Herbert 
Gruber) 2:23,66.

Echipajul român, pilotat de Ion Pan 
țuru, a evoluat mult sub posibilități. 
După ce a Început să ningă eu puțin 
Înaintea startului, bobul lui Panțuru a 
balotat între virajele 10, 11 și 12, astfel 
că s-a clasat pe poziția a zecea. In man
șa secundă, s-a produs o eeo*re chiar 
la start, unde echipierii au eo!»»inuat să

împingă șl după primii 30 de metri. 
Panțuru sărind In bob ultimul, după 
împingători. Din această cauză, echipa
jul a fost cronometrat cu 1:12.65. al 
14-lea timp al manșei. Tn clasamentul 
primelor două manșe, echipajul român 
ocupă locul 13, cu 2:24,72.

Sîmbătă au loc ultimele două manșe.

SI
9

VINERI A FOST O ZI
A SURPRIZELOR

(Urmare din pag 1)

gînduri pe cei care s-au ocupat 
.pregătirea biatloniștilor noștri.

NEPELA ECLIPSAT
DE CETVERUHIN

de

deSub cupola elegantă a palatului 
gheață de la Makomanai am urmărit, 
în cursul serii, evoluția artiștilor ghe- 
ții. Nepela nu a mai strălucit ca altă 
dată. El a căzut la începutul progra
mului de figuri libere și pentru a 
nu măi risca un nou „accident" a 
continuat cu o foarte mare prudență. 
Francezul Fera a. căzut și el pierzînd, 
din această cauză, locul secund și 
fiind nevoit să se mulțumească, întoc
mai ca la J.O. de la Grenoble, cu me
dalia de bronz.

Clou-ul serii ni l-au oferit patinatorul 
sovietic Cetverutnn care a avut un 
program de figuri libere de o rară 
frumusețe, ca și cei doi americani 
Shelley și Petkevich, care au prezen
tat, de asemenea, un program variat 
și uimitor de bine executat.

Reprezentantul nostru Gyorgy Fa. 
zekaș a evoluat sub posibilitățile sale, 
nereușind să se ridice la nivelul com
petiției. Lipsa de acurateța a ieșirilor 
din sărituri și piruete l-a împiedicat 
să obțină note mal ridicate. De altfel, 
în general, el a executat programul 
său mult mai reținut ca la antrena
mentele la care l-am văzut După 
cum ne-a mărturisit, după ce a ieșit 
din arenă, el nu a concurat într-o 
stare fizică optimă.

întrecînd, după un med palpitant, 
dramatic, în ultimele minute de joc, 
pe hocheiștii suedezi, echipa Ceho
slovaciei a recăpătat șansa de a lup
ta pentru medalia de aur. La aceas
tă oră, un singur punct o desparte 
de lidera clasamentului, selecțio
nata Uniunii Sovietice. O victorie 
în meciul lor direct, care va avea 
loc duminică, i-ar aduce formației 
cehoslovace laurii elimpici.

Dacă, însă, succesul va surlde 
elevilor lui Anatoli Tarasov, ceea 
ce pare plauzibil, prin prisma ulti
melor rezultate dintre cele două 
formații, atunci Suediei i se deschid 
șanse apreciabile de a cuceri me
dalia de argint- „Kronorii" întîlnesc 
formația Finlandei, în fața căreia 
trebuie să cîștige, în mod normal.

în cazul cînd aceste pronosticuri 
se vor confirma, devine foarte in
teresantă și lupta pentru locul 3. 
Echipa Statelor Unite, care — teo
retic cel puțin — trebuie s-o în
vingă pe aceea a Poloniei, va acu
mula același număr de puncte cu 
Cehoslovacia, urmînd ca al treilea 
loc de pe 
golaveraj, 
avantajos 
(4^16 țață 
presupus

podium să fie decis de 
Deocamdată, el este net 
hocheiștilor cehoslovaci 
de —2) și este greu de 
ca emulii antrenorului 

Murray Williamson să poată reface 
diferența tntr-un singur meci, mai 
ales că vor avea în față o formație 
attt de ambițioasă cum este aceea 
a polonezilor

Așadar, lupta pentrți cele trei me
dalii se dă... In patru. Indiscutabil, 
cele mai mari șanse de a ocupa 
primul loc aparțin selecționatei 
Uniunii Sovietice, care a dominat

zăpezii”.____
decît 51 kj U 155 înălțime. 
Barbara 
cînd • . _
S.r.A. ta stalom uriaș. Anul 
1974 a fost anul confirmării 
sale : obține locul II ta cam
pionatele mondiale, și ocupă 
locuri fruntașe in cursele pen
tru ..Cupa 
a terminat

S-» remarcat tn 1969 
riștint campionatul

Mondială* in care 
pe locul 5.

numărul 26. ea a reu-înd startul ca
Șit să ocupe In final locul 6.

SLALOM SPECIAL — feminin: 
L Barbara Cochran (S.U-A) — 91.24 
(46.05 — 45.19) : 2. Damele Debernard 
(Franța) — 91.26 ; 3. Florence Steu
rer (Franța) — 92.69 : 4 Judy 
Crawford (Canada) 93,95 ; 5. Anne 
Mărie Proell (Austria) — 94.03 ; 6. 
Pamela Behr (R.F.G.) — 94.27.

ONDREJ NEPELA
Cei mal strălucit patinator pe 

rar* i-a avut vreodată Cehoslova
cia trăiește acum bucuria trium
fului suprem. El a urcai pe prima 
treaptă a podiumului de premiere, 
acolo unde se ajunge atlx de greu. 
Ceea ce n-au reușit wmarli“ 
Alain Calmat, Donald Jackson, 
Emmerich Danzer, sau chiar cele
brul său compatriot Karol Divin 
(medalie de argint ia Squaw Val
ley), a fost posibil pentru On
drej Nepela. Născut la 22 ianuarie 
1951, la Bratislava, student in ști
ințe comerciale, acest autentic 
„artist al ghetii" (1,:3 m: 59 kg) 
a dominat marile competiții din 
Intervalul olimpic, cucerind in se
rie neîntreruptă titlurile mondiale 
și europene. Era abia al 8-lea Ia 
Grenoble, cu patru ani in urmă. 
Este acum primul !

ÎN TURNEUL DE HOCHEI

DECISIV PENTRU MEDALIA DE AUR
te
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SUEDEZUL THOMMIE BERGAN Îngenunchează pe gheață pentru a opri pucul 
condus de cehoslovacul Vaclav Nedomansky.

pînă acam categoric acest turneu 
olimpic.

CLASAMENTE
GRUPA A

U.R.S.S, 
Cehoslovacia
Suedia

1. 
2. 
S.

«Sie 28—11 1 
« S 0 1 24— 8 « 
4 1 1 1 14— 8 S

4. S.U.A.
8.
4.

1.
2.
S.
4.
5.

Finlanda 
Polonia

GRUPA ■
R.F.G.
Norvegia 
Japonia 
Elveția 
Iugoslavia

4 1 0 8 18—14 4 
4 1 e I 10—21 I
4 0 0 4 8—32 0

8 I 4 4 14- 8 4
S 1 0 1 11—11 4
Sili 10—10 s
8 0 2 1 4—11 2
4 0 13 8—17 1

PATRICK PERA IL FELICITA pe noul 
e&mpion olimpic, Nepela.

(S.U-A-). 43 — 2596,6 p; 5. John
Pe kevieh (S.U.A.) 47 — 2591,5 p ; 
6 Jan Hoffmann (R- D. Germană) 
55 — 2567.6 p. Reprezentantul țării 
noastre. Gyorgy Fazekas, a termi
nat pe locul 17, cu un total de 
209^9 puncte, in urma campionu
lui japonez Siguki Yutaka — 
2309,7 pL

efectuează o remontare extraordi
nară, datorită cursei lui Rinat Safin 
(recordul pîrtiei în 26:48,52) și tra
gerii sale perfecte. în schimb, echi
pele Japoniei, Norvegiei șl a noastră, 
datorită turelor de penalizare (V. 
Fontana a ratat 1 disc și 3 baloane), 
dispar de pe primul plan al cursei 
(Fontana a schimbat - -- • ■ —
tru primul loc sînt 
echipele U.R.S.S- și 
urmate la intervale 
de Finlanda, S.U.A.
datorită tragerilor excelente) și Sue
diei- în schimbul trei, sovieticul Bia
kov ratează o țintă, dar adversarul 
său direct Dieter Speer — campionul 
mondial de anul trecut — face două 
ture de penalizare, așa că ordinea se 
menține la plecarea schimbului 4. De 
remarcat că Ion Teposu face o cursă 
bună, nu greșește la tragere Si echipa 
noastră mai cîștigă două locuri, G. 
Vilmoș plecînd în cursă pe locul 10. 
în ultimul schimb, sovieticul Viktor 
Mamatov — campion mondial în 1967 
Si 1970 — asigură victoria echipei 
Uniunii Sovietice. Pentru locul doi 
se dâ însă o luptă dramatică Intre 
finlandezul Mauri Roppănen și H. 
Koschka (R.D.G.), care ratează două 
ținte, luptă terminată în favoarea 
primului cu 20 secunde. G. Vilmoș, 
deși face și el o tură de penalizare, 
reușește să mai depășească un concu
rent. terminînd pe locul 9. Fără în
doială rezultatul echipei noastre este 
sub așteptări, fiindcă este Si sub po
sibilitățile biatloniștilor care au do
vedit încă o dată că au progresat 
simțitor la alergare în ultimii ani.

al 12-lea). Pen- 
acum tn luptă 
R.D. Germane, 

destul de mid 
(mare surpriză

Ei nu au putut însă valorifica acest 
plus datorită inconstantei la tragere, 
la ștafeta de ieri ratînd patru tinte, 
V. Fontana, adică schiorul care cu 
două zile în urmă fusese cel mai 
bun în cursa individuală chiar la 
tir- De unde vine această inconstan
tă 7 Fără îndoială a existat undeva, 
In pregătire, o fisură care a făcut 
ca echipa noastră să nu-și poată va
lorifica aspirațiile. Nu-i mai puțin a- 
devărat că această dificilă probă este 
mai mult ca oricare întrecere a schi
orilor, deschisă marilor 
afara echipei Uniunii 
excepțional de bine 
toațe celelalte pendulînd de _ 
la 'altul între locul 2 si 9. , Pentru a 
exemplifica este suficient să arătăm 
că echipa Poloniei, cîștigătaarea me
daliei de bronz la campionatele 
mondiale de anul trecut a ocupat la 
Sapporo locul 7, în timp ce echipa 
R.D. Germane, ocupantă a locului 8 
la C.M. ’71, a intrat acum în posesia 
medaliei de bronz.

CLASAMENTUL : 1. U.R.S.S. —
lh51:44,92 (Tihonov — 28:54.48. Sa
fin — 26:48.52. Biakov — 28:15,90, 
Mamatov — 27:46,02) ; 2. Finlanda — 
— Ih54:37,25 ; 3. R.D. Germană — 
Îh54:57,67 ; 4. Norvegia — lh56:24,40 ; 
5 Suedia — lh56 =57,43 ; 6. 
Ih57:24,30. Echipa României 
Veștea, Victor Fontana. Ion 
și Gyorgy Vilmoș) a ocupat 
cu timpul de lh59:30,60 (Vestea 28:47.0, 
Fontana 32:19,43, Teposu 28:47,13, Vil
moș 29:35,89).

surprize, în 
Sovietice — 
pregătită — 

un an

S.UA. 
(Nicolae 
Teposu 
locul 9

Mihai B1RA
maestru al sportului

intr-o cursă (aproape) solitară
A treia probă a concursului femi

nin de patinaj viteză a revenit sur
prinzător tinerel sportive vest-ger- 
mane Monika Pflug, care a cîștigat 
medalia de aur, bătînd și recordul 
olimpic al probei cu timpul de 1:31,40. 
în pereche cu suedeza Anne Jam- 
strom, tînăra bavareză nu lăsa de 
loc impresia, la început, că va rea
liza o mare performanță, dar caden
ța sa a început să crească pe parcurs 
si la 600 m era cronometrată în 54,74- 
în ultimul tur de pistă, în timp ce 
practic nu mai avea adversară, deoa
rece Jarnstrom rămăsese mult în 
urmă, Monika Pflug a întețit ritmul 
de alergare, astfel că la terminarea 
probei cronometrele indicau un nou 
record al Olimpiadelor de iarnă. (V.R. 
Geiissen — Olanda 1:32,6 Grenoble 
1968).

Se aștepta însă ca acest timp să 
fie depășit do perechea următoare, 
care opunea pe Ludmila Titova 
(U.R.S.S.), vicecampioană olimpică la 
Grenoble, și pe proaspăta campioană 
de la Sapporo, americana Anne He- 
ning. Cele două concurente au avut 
un start foarte rapid (19,94 la 200 m: 
54,39 la 600 m) dar In final ele nu 
au mai găsit resursele necesare pen
tru a obține un timp superior.

Clasamentul probei de 1 000 m pa
tinaj viteză-feminin : 1. Monika
Pflug (R.F. a Germaniei) — 1:31,40; 2. 
Atje Keulen-Deelstra (Olanda) — 
1:31,61; 3. Anne Henning (S.U.A.) — 
1:31,62; 4. Ludmila Titova (U.R.S.S ) 
— 1:31,85 ; 5. Nina Statkievici 
(U.R.S S.) — 1:32,21; 6. Diane Holum 
(S.U.A.) - 1:32,41.

MONIKA PFLUG
Patinajul se învață în Olanda... 

Se pare că acest adevăr tinde să 
devină absolut, cel puțin pentru 
probele masculine de viteză pe 
gheată, unde Ard Schenk și coe
chipierii săi fac „vid“ printre tro
feele marilor competiții. Știa a- 
ceasta Și tînăra patinatoare vest- 
germană Monika Pflug, care ime
diat ce Și-a făcut remarcat ta-

pe inelul de 
antrenamentul 

olandez 
acum, la

lentul în cursele 
gheață a trecut in 
cunoscutului specialist 
Henk van Dijk. Iat-o 
Sapporo, purtind eu mindrie me
dalia de aur a_ probei de 1000 m 
după ce lasă în urmă un eșalon 
intreg de mari vedete. N-a îm
plinit încă 18 ani ; este dactilo
grafă într-.i editură din Miinchen

A ÎNCEPUT TURNEUL EUROPEAN MECIUL SPASSKI - FISCHER

AL CELOR MAI
DE TENIS

11 (prin telex). Turneul 
tenis de masă al celor

ZAGREB, 
european de 
mai bune 10 jucătoare și celor mai 
buni 12 jucători de pe continent a 
început Suedezul Johansson, sosit la 
Zagreb, nu a putut participa îmbol- 
năvindu-se în dimineața inaugurării 
competiției. Rezultate, femei, turul I : 
Anderson — Grofova 2—0. Resler — 
Hammersley 2—0, Fedorova — Rud
nova 2—1 Alexandru — Vlaicov 
2—0. Scholer — Simon 2—1, Kishazi
— Hovestadt 2—0, turul II : Scho
ler — Fedorova 2—1, Alexandru — 
Anderson 2—0 Resler — Simon 2—0, 
Rudnova — Grofova 2—1, Kishazi — 
Vlaicov 2—0, Hovestadt — Hammers
ley 2—0 : turul III : Anderson — Res
ler 2—0, Kishazi — Rudnova 2—0, 
Scholer — Alexandru 2—0, Grofova
— Simon 2—0, Hovestadt — Vlaicov 
2—1, Fedorova — Hammersley 2—0 ; 
turul IV ! Vlaicov — Resler 2—1, 
Anderson — Scholer 2—1, Rudnova — 
Alexandro 2—1, Grofova — Hoves
tadt 2—0, Hammersley — Simon 
Kishazi — Fedorova 2—0.

Băieți, turui I : Stipancici — 
bek 2—0. Bengtsson — Secretin 
Jonyer — Scholer 2—O, Korpa —

2—1.

Șur-
2—1, 
Ka-

BUNI JUCĂTORI
DE MASĂ
rakașevici 2—1, Gomoskov — Klam- 
par 2—0 ; turul II : Bengtsson — 
Korpa 2—0, Șurbek — Karakașevici 
2—0, Stipancici — Scheier 2—0, 
Klampar — Jonyer 2—1, Orlovschi — 
Secretin 2—0 ; turul III : Stipancici — 
Secretin 2—0, Șurbek — Klampar 2—1, 
Jonyer — Korpa 2—0, Gomoskov — 
Karakașevici 2—0, Bengtsson — Or- 
lovscki 2—1 ; turul IV s Șurbek — 
Jonyer 2—0, Stipancici — Gomoskov 
2—0, Bengtsson — Klampar 2—0, 
Korpa — Secretin 2—0, Orlovskl 
Scholer 2—0.

în clasamente conduc Stipancici 
Bengtsson la băieți șl Kishazi 
fete, toți cu cite 4

Turneul continuă

IN IMPAS...
AMSTERDAM, 11. — De la secre

tariatul Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.) se anunță că nu s-a 
putut ajunge încă la un acord în pri
vința datei și locului de disputare a 
meciului pentru titlul mondial, dintre 
Boris Spasski șl Robert Fischer Pre
ședintele F l.D.E, dr. Max Euwe, con
tinuă consultările telefonice 
prezentanții federațiilor de 
U.R.S.S. și S.U.A. în vederea 
unui acord.

cu re- 
șah din 
obținerii

TURNEUL

41 
la

victorii, 
sîmbătă.

Reno VINEK

DE ȘAH
REYKJAVIK, 11

După patru runde, 
șah de la Reykjavik (Islanda) con
duce Leonid Stein (U.R.S.S.) cu

(Agerpres). — 
In turneu] da

IURI TARMAK; 2,22 
LA ÎNĂLȚIME

11 (Agerpres). — 
concurs atletic de 
Kaunas, sportivul

m

MOSCOVA, 
prilejui unui 
desfășurat la 
vietâc Iuri Tarmak a cîștigat proba 
de săritură In înălțime cu un rezulta* 
excelent : 2,22 m (a doua performan
tă mondială a sezonului). în vîrriă 
de 26 de ani, Tarmak este student 
Ia Universitatea din Leningrad. Pe 
locul doi s-a clasat Șapka cu 2,18 m

Cu 
sală 
sr>-

DE LA REYKJAVIK
3 p, urmai de românul FI crin 
Gheorghiu (remiză, tn runda a 4-a 
cu Andersson) și islandezi: 1 Fre- 
derik Olafsson cu cîte 2»/* P-
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