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Cînd transmit aceste rînduri, mal 
sînt 24 de ore pînă cînd, melanco
lici și oarecum obosiți, vom fi o- 
bligați să spunem gazdelor noastre, 
după tradiția locală — devenită 
atît de cunoscută încă din 1964, la 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Tokio — cuvîntul de bun rămas

AZI,
LA SAPPORO
9,00-11,00 (2,00—4,00):

Hochei, Suedia — Finlanda 
9,00—11,30 (2,00-4,30):

Schi fond. Ștafetă 4x10 km 
bărbați

11,00—15,00 (4,00—8,00) :
Schi, Slalom special bărbați 
12,30—14,30 (5,30—7/30) : 
Hochei, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
18,00—20,00 (11 >00—13,00) :
Fertilitatea de închidere-4----------
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ASTAZI SE ÎNCHEIE
OLIMPIADA ALBA

sovietici domină clasamentele • Dan Cristea
meciul de hochei U. R. S. S

care sună clipocit ca o delicată 
melodie extrem-orientală i sayo- 
nara.

CE SPUN CLASAMENTELE

Dar nu e nici cazul, nici bine 
să punem punct unui lucru nein- 
cheiat, numai pentru că noi înșine 
nu găsim suficiente motive 
circumstanțiale de satisfacție, 
întrecerile olimpice continuă și bă
tălia se dă nu numai în fiecare 
probă în parte, ci și in acele ne
oficiale clasamente pe medalii sau 
puncte, pe care ziariștii le întoc
mesc cu rivnă, iar cititorii le caută 
cu aviditate, precum Comitetul In
ternațional Olimpic le repudiază, 
ca nefiînd suficient de semnifica
tive pentru a oglindi — într-un ra
port demografic — dezvoltarea e- 
ducației fizice și sportului din di
verse părți ale lumii. Teritorial 
mică. Olanda se arată de pildă o 
țară mare a patinajului viteză. Dar 
asta nu spune destul dacă ne re
ferim la multilateralitate, sau la 
răspîndirea proporționată a disci
plinelor sportive. Tocmai din a-

Cehoslovacia
cest punct de vedere, poziția frun
tașă a sportului sovietic, în ambele 
ierarhii (medalii și puncte) este 
plină de semnificație. Sportivii din 

culeg lauri într-o mare 
la biatlon 
schi fond 
mai anti- 
la hochei.

In

U RF5.S. 
varietate de ramuri, de 
la patinaj artistic, de Ia 
la patinaj viteză, fără a 
cipa fireasca reușită de 
Bănuită și totuși neașteptată 
proporții este promoția cu totul 
excepțională a sportivilor din R.D 
Germană

FINLANDA SJ FRANȚA 
FARA AUR

Fruntașele tradiționale ale Olim
piadelor albe, țările scandinave a 3 
pierdut din strălucire, cu excepția 
Norvegiei, care prezintă încă cei 
mai redutabili concurenți în citeva 
probe clasice. Va surprinde insă 
faptul că Finlanda, în zece zile de 
întreceri, nu a reușit ' '
nici o medalie de aur.

Steagul țărilor alpine 
cu cinste Elveția, 
zătoarea ei generație 
neri schiori, precum

să

îl 
cu

culeagă

ține sus 
surprin
de
Și

ti- 
cu

KULAKOVA (a treia medalie de aur)

a realizat recordul pîrtiei la ștafeta
- V K l,m I I D C C A---- AVk3X5 km, ciștigată de echipa U.R.S.S

UN TRIO DE AUR : ștafeta feminini a UA3.S. eompusl (de la atînga la dreapta) dîa : Galtaa Kulakova. Alea rina Otanîna șl
Liubov Muhaceva xo ; a

Totdeauna în primele locuri la 
cursele individuale, fondistele so
vietice nu au cîștigat însă la Jocu
rile Olimpice decît o singură dată 
ștafeta, în cele patru ediții în care 
ea a figurat în program 1 tn 1964, 
la Innsbruck. Pe pîrtia de la Ma- 
komanai, ieri sportivele sovietice 
au făcut în ansamblu o cursă foar
te bună. Studenta Liubov Muhaceva 
(24 ani) a luat conducerea din pri
mul schimb, reușind să predea șta
feta campioanei mondiale Aleutina 
Olunina cu un avans de 16 secun
de, pe care aceasta l-a mărit, per- 
mițînd dublei campioane olimpice

Galina Kulakova să facă o cursă 
fără emoții. Aceasta na a însemnat 
că ea a putut să se relaxeze, dife
rența fiind doar de 26 de secunde. 
Pentru a Intra în posesia celei de 
a 3-a medalie- de aur, Kulakova a 
trebuit să mențină un ritm susținut 
pe toată distanța, urmăritoarea sa, 
finlandeza Marjatta Kajosmaa fiind 
o amenințare ce nu putea fi negli-

Mihai BTRA 
maestru al sportului

(Continuare în pag. a 4-a)

HOCHEISTII ROMÂNI AU ClSTIGAT
V «

iNTiLNIREA CU SELECȚIONATA R. P. CHINEZE
Astăzi, oaspeții joacă cu reprezentativa secundă a țării noastre

Prima evoluție a hocheiștllor
R. “ - - --
un 
al 
la 
Șl.

____  . din
P. Chtaezgj în Capitală a suscitat 
interes deosebit, numeroșii amatori 

acestui sport ținlnd să fie prezenți 
acest eveniment sportiv de marcel, 
trebuie spus de la bun început, în- 

tîl’nirea dintre reprezentativele Româ
niei și R.P, Chineze a furnizat o parti
dă plăcută, cu un ritm alert, cu o a- 
bundență de faze la cele două porțl, 
cu multe și frumoase combinații. Su
periori în tehnică și patinaj, jucătorii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 6—4 (2—1, 3—1, 1—2), la capătul
unui meci care în ciuda vitezei și a 
deplinului angajament al celor două 
formații, s-a disputat într-o notă de 
prietenie și de deplină sportivitate, 
fapt exprimat concret prin aceea că 
s-au dictat doar două eliminălri, die 
una de fiecare echipă.

Partida a început cu atacuri susținute 
la ambele porți, cele ale selecționatei 
române dovedindu-se totuși ceva mai 
periculoase. Echipa noastră 
scorul prin Texe (min. ~ 
egalată repede, ceea ce 
Cian Kă-tien să înscrie 
(min. 12). După numai 
fanov a adus din nou 
partea selecționatei române, care la în
ceputul reprizei secunde a avut un 
scurt moment de netă dominare, mar- 
cînd rapid prin Bașa (min. 21) și Tu- 
reanu (min. 23). La scorul de 4—1, 
jucătorii români au încetinit puțin ca
dență și oaspeții au redus din Handi
cap prin luau Tai-cio (min. 27). Mai 
insistent! în fazele de poartă 
români au înscris în ultima 
reprizei prin 
priza a III-a 
tat cu mult 
bine corecta
ca atare, au ---------- ------ „
Dă-i (min. 50) și Wan Tun-sien (min. 
53), față de numai unul al echipei noas
tre Gheorghiu (min. 63), cînd selecțio-

nat* R.P. Chineze se afla tn Inferiori
tate numerică. Au arbitrat : O. Barbu 
șl A. Mureșan.

Astftei, reprezentativa R.P. Chineze 
IntCnește tot de la ora 18.30 reprezenta
tiva secundă a țării noastre.

C. ANTONESCU

; 1 deschide 
8), dar a fost 
a permis lui 
din apropiere 

2 minute Ste- 
avantajul de

Mai 
jucătorii 

____ ___ _______ parte a 
Calamar (min. 35). In re- 
hocheiștii chinezi au lup- 
elan, au fructificat mai 
lor așezare pe gheată și, 
realizat două goluri : Cian

maturitatea încercată și mereu 
ambițioasă a boberilor din Zurich 
și St Moritz. In Schimb, Frar.ța 
suportă din nou un eșec, care va 
face să curgă multă cerneală în 
Faubourg Montmartre (sediul pre
sei sportive pariziene).

WICKI

Pentru că 
ba curajului lansat pe burlanele 
de gheață, mă simt obligat să vă 
relatez câteva detalii.

Boberii s-au bucurat de condiții 
excepționale cînd și-au disputat ul
timele două manșe ale întrecerii 
echipajelor de patru persoane. Ter
mometrele indicau temperatura ae
rului: minus 6,5 grade și a gheții: 
minus 7 grade: cerul era parțial 
acoperit, și pista extrem de dură, 
faalitînd coborîri în condiții egale 
pentru toți concurenții. Simpaticul 
elvețian Jean Wicki, mecanic auto 
de pe lingă Zurich a demonstrat o 
regularitate de metronom și, în 
ciuda atacurilor lansate de princi
palii săi rivali, vest-germanul Wolf
gang Zimmerer și italianul Nevio 
de Zordo, și-a păstrat primul loc, 
cucerind astfel medalia de aur a 
jocurilor Olimpice și, totodată, titlul 
de campion al lumii (la întrecerile 
de bob, campionului olimpic i se 
decerne și titlul de campion mon
dial). Felicitat de ceilalți piloți, de 
prieteni și oficialități, Wicki a fă
cut o declarație in care și-a expri
mat fericirea pe care o simte acum, 
cînd și-a realizat visul întregii sale 
cariere de sportiv și a anunțat, tot
odată, retragerea sa din activitatea

Aurel NEAGU

PRECUM MONT1

a venit vorba de pro-

• Recorduri naționale fn probele de viteză și aru ncarea greutății femei • întrecerile continuă aS* 
tăzi, începînd de la ora 16, în sala „23 August"

și Virgil Brenci in ultima

un nou
Sosire strinsă în finala 

Tamaș Szabo
60 m, în cadrul căreia 

record al țării.
Fotoi I. MIHAICA

cursei masculine pe 
a înregistrat

(Continuare tn pag. a 4-a)

primit 
haine de 

fi-
Și

de 6,6 sec. Prim reali-Sala „23 August* i-a 
de această dată — în 
gală pe atleții participant la 
nalele campionatelor naționale 
pe numeroșii lor suporteri, spec
tatorii. Cei peste 200 de concu
renți, reprezentind vechile și noile 
centre atletice ale țării, ne-au 
dat — prin eforturile făcute, prin 
ambiția cu care 
întîietatea, prin 
de a cuceri noi centimetri sau de 
a alerga sub timpii record — ima
ginea puternicului stimulent pe
care-1 reprezintă „europenele" de
la Grenoble și, îndeosebi, Jocu
rile Olimpice de la Munchen, sti
mulent care contribuie hotărîtor 
la ridicarea ștachetei valorice a 
atletismului românesc-

și-au disputat 
dorința aprigă

PRIMUL CAMPION: TAMAS SZABO
I

După preliminariile probei, în 
care fiecare serie a prilejuit cîș- 
tigătorului egalarea recordului na
țional de 6,7 s, și așa 
deținători.

" \ : i cu atîția
finala masculină a

cursei de viteză pe 60 m a dus, 
în sfîrșit, la corectarea acestei per
formanțe. Valoarea noului record 
național indoor este, începînd de

sîmbătă.
zator: studentul timișorean Tamaș 
Szabo (corecordmanul lui Ale
xandru Munteanu la 10,2 s pe 
100 m în aer liber), elev al an
trenorului Eugen Lupșa. De alt
fel, Lupșa a avut satisfacția tie 
a-i fi văzut pe trei din. cei patru 
sprinteri ai săi calificați în finala, 
ceea ce nu este un lucru oare
care. In legătură cu aceasta, Ion 
Moina, fostul nostru vitezist de 
aur, ne spunea: „Cu acești patru 
băieți, Lupșa poate face o ștafetă 
de 4x100 m cu care să spulbere 
recordul național și să-1 ducă la o 
performanță sub 40 de secunde".

Rezultate: 1. Tamas Szabo (Poli
tehnica Timișoara) 6,6 s — nou re
cord, 2. Gh. Zamfirescu (Steaua) 
6,6 — rec. egalat. 3. Toma Pe
trescu (C.A.U.) 6,6 — rec. ega
lat, 4. Adalbert Darvaș (Politehni
ca Timișoara) 6,6 — rec. egalat, 
5. Sandu Mitrofan (Dinamo) 6,6 — 
rec. egalat, 6. Alexandru Muntea
nu (Steaua) 6,7.

AURA MARAȘESCU CONFIRMA

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU C.E.
DE TIR CU AER COMPRIMAT

La campionatele europene de tir 
cu arme cu aer comprimat care se 
vor desfășura la Belgrad. în zilele 
de 19 și 20 februarie, țara noastră 
va fi reprezentată de următorii 
sportivi i Veronica Stroe, Melania 
Petrescu, Ioana Șerbănescu, Eugen 
Sa tal*, Ilie Codreaau, Marin Fere-

catu. Marin Marin (pușcă), Anișoa- 
ra Matei, Ana Buțu, Monica Șer- 
ban, Dan Iuga, Iuliu Pieptea, Vir
gil Atanasiu, Gavril Maghiar (pis
tol), Angela Tudorică, Dan Lucache, 
Dumitru Barbu (pușcă juniori). E- 
chipele vor fi însoțite de antrenorii 
Viorel Mancia și Valentin Enea.

S-a încheiat „Cupa 16 Februarie" la volei

STEAUA A ÎNVINS IN MECIUL DECISIV PE RAPID
Aseară, în sala Giulești, s-a în

cheiat competiția masculină de volei 
„Cupa 16 Februarie", la care au 
participat divizionarele A Steaua, 
Rapid, I.EF^S. și Progresul. Trofeul 
pus in joc de organizatori (clubul 
Rapid) a revenit echipei campioane 
— Steaua —, care a cîștigat toate 
cele trei întfiniri susținute cu ace
iași scor : 3—2. în meciul decisiv, 
în care au întîlnit pe rapidiști, cam-

pionii au arătat un plus de forță 
de joc, cîștigînd pe merit Ultimele 
rezultate i vineri : Rapid — Pro
gresul 4—1 (5, 4, 14, 14, —13), Stea
ua — I.E.F.S. 3—2 (10, —14, 13, 12, 
—8); simbătă : I.E.F.S. — Progresul
4—1 (6, 11, 8, 8, —8), Steaua — 
Rapid 3—2 (9, —13, 11, —11, 9).
Clasament i 1. Steaua, 2. Rapid. 
I.E.F.S., 4. Progresul.

2-0 CU FENERBAHCE UN TEST REUȘIT
SI 0 VICTORIE NETA A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
» 7 7

• Astâzi, at doilea joc, cu Galatasarai, care ține să revanșeze fotbalul turc

ISTANBUL 12 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Un timp admirabil, un stadion 
plin, un partener sportiv, un arbi
tru corect — deci toate atributele 
pentru o fericită partidă de veri
ficare au existat slmbătă după-a- 
miază pe stadionul „Mihat Pașa“. 
Și atit tricolorii, cit și recenții în
vingători ai lui Botafogo au răsplă
tit această ambianță favorabilă 
printr-un fotbal de. calitate, curat, 
spectaculos, neașteptat de tehnic 
față de singurul impediment al zi
lei 1 terenul moale, pe unele por
țiuni alunecos.

Naționala și-a făcut datoria față

de pretențiile palmaresului ei și 
a repurtat această victorie dictată 
de calcul Victorie, dar care nerea
lizată ar fi dus — probabil — re
pede la alarmă și pesimism.

Tricolorii și-au atins ambele 
scopuri. Cel amintit, dar .și pe a- 
cela cu nimic mai prejos de a-și 
verifica gradul de pregătire, de re- 
omogenizare. Dacă această gingașă 
problemă poate fi măsurată în 
procente, cred că în momentul de 
față naționala noastră se află la 
60 la sută din valoarea sa normală. 
Ceea ce este bine.

Pentru primul test, trebuie să re
ținem, In afara acestui element ge-

PRIZA

LA PUBLIC

Finala cursei de viteză de 60 m 
a dat loc și în întrecerea femi
nină la o dispută electrizantă, în 
care cu greu ai fi putut anticipa 
învingătoarea. Pînă aproape de 
final ne-ar fi fost greu să mizăm 
pe Aura Mărășescu, dar ea a fost 
învingătoarea merituoasă a acestei 
frumoase curse. Pentru stabilirea 
ocupantelor celorlalte două locuri

Romeo VILARA 
Hristacha NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Nu se va ști probabil nicio
dată cu exactitate dacă acest 
magnet care se numește public 
— mai numeros decit se așteptau 
organizatorii — a atras perfor
manțele la „naționalele* de sală, 
sau noua pistă sintetică — cre
ație remarcabilă a specialiștilor 
noștri — a oferit publicului pre
misa unor rezultate înalte

Cert este, însă, »„ă debutul 
concursului a fost furtunos, 
sprinterii, întii băieții, apoi fe
tele. fiind foarte rapizi în a tran
șa lupta cu recordurile si cu 
haremurile pentru „europenele" 
de sală. Trialul pentru Grenoble 
a avut azi în sala „23 August" un 
moment de vîrf. Primii candi
dați : două... grupe, avînd ca 
vîrfuri de atac pe Tamaș, Szabo 
și Aura Mărășescu.

Gelos parcă pe priza sprinte
rilor ia public, Carol Corbu — 
primul nostru „cangur" pentru 
Grenoble și Munchen — a luat 
și el un start senzațional, ca in 
final să racordeze concursul Ia 
performanța mondială „indoor". 
Și publicul s-a împărțit frățește 
în două î cei ce onorau cu pre
zența lor alergările, și ceilalți, 
ce au trebuit să fie despărtiți de 
săritorii de triplusalt printr-o 
frînghie instalată ad-hoc. Din 
ambele tabere s-au recrutat, a- 
pof, pe parcurs, martorii noului 
record al Anei Sălă^ean.

Cert mai este și că afluxul 
pubb'cului la aceste campionate 
naționale — implicit la premie
ra sălii de atletism modernizate 
a Capitalei — n-a fost mai puțin 
prompt decît noile reeprduri na
ționale. Păcat că nenumărațil 
spectatori — nu ne-ar fi mirat 
să auzim afară măgulitoarea în
trebare pentru un spectacol 
veți un bilet în plus?“ — 
avut la dispoziție tribune 
vate.

„n-a- 
n-au 

adec-

P. SI.
, -

PLENARA COMITETULUI
FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ATLETISM

1

neral, următoarele realități î

— liniile au funcționat cu matu
ritate și echilibrat, mai cu seamă 
in clipele în oare a existat o pe
rioadă mai accentuată a adversa
rului ;

— . Dumltrache, pe care Angelo 
verifice în- 
a făcut cel

Niculescu a dorit să-1 
tr-o partidă integrală,

Eftimi, IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Medaliatul cu argint la C.E. de la Helsinki, Csaba Dosa primește distinc
țiile pentru titlul de maestru emerit al sportului.

Ieri la amiază, a avut loc Ia sediul 
C.N.E.F.S. plenara Comitetului F.R. 
Atletism, la care au participat mem
brii comitetului federal, activiști spor
tivi, antrenori și sportivi din Capi
tală și din provincie. Lucrările ple
narei au fost conduse de către preșe
dintele F.R.A., Mihail Florescu. Par- 
ticipanții au dezbătut activitatea atle
tică din țara noastră în anul 1971, au 
făcut propuneri, contribuind la îmbu
nătățirea planului de măsuri pentru 
anul 1972.

Plenara a prilejuit și un moment 
festiv. Vicepreședintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Emil Ghibu, a conferit atleților 
Carol Corbu și Csaba Dosa titlul de 
maestru emerit al sportului, iar altor

40 de atleți și atlete (printre care și 
foștii sportivi Ionescu Crum-Bondoc 
din Brașov și Gh. Kiss din Cluj) ti
tlul de maestru al sportului. Pentru 
merite deosebite în dezvoltarea atle
tismului românesc a fost decernată 
„Diploma de onoare11 a C N.E.F.S. to
varășilor Valerian G'iineț (Muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu - Dej), 
Ovidiu Gavrilă (Focșani) și Dumi
tru Dobrescu (Sibiu), precum și 
cupe tovarășilor Adrian Angheluță 
(Botoșani), Camil Morțun (București), 
Gabriel Bădescu (Cîmpulung Muscel), 
Martin Belba (Timișoara), loan Ceapă 
(Brăila), Alex. Smoleanu (Constanța), 
Nicolae Mihalache (Bacău) și Șt. Tra- 
che (Pitești).

Atac al hocheiștilor români la poarta echipei R. P. Chineze.

SAPTAMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
Consiliile judefe 

educație fizică 
cluburile din înt 

rememorează, 
nează și apoi 
cea mai concretă perspectivă, 
meciuri, recorduri, construcții, 
depistarea și creșterea viitorilor 
performeri, acțiuni urmărind an
grenarea cetățenilor la practica
rea exercițiilor fizice. Plenarele 
acestor unități organizatorice ale 
sportului nostru dezbat în perioa
da actuală îndeplinirea planului 
de dezvoltare a mișcării sportive 
pe anul 1971 și obiectivele pre
văzute pentru anul 197'2.

Dacă în Capitală, de pildă, o 
singură cupă („Diana", în speță) 
aduce pe terenul de sport 1500 
de tinere muncitoare din diferite 
ramuri de producție, logodin- 
du-le cu mișcarea în aer liber, 
cu exercițiul fizic, cu dorinfa de 
întrecere, atunci prevederea din 
plan nu mai are nevoie de nici 
o argumentare, chiar și scepticii

judejene pentru 
i și sport, 

din întreaga țară 
adună, concluzio- 
transpun acum, în

fiind nevoifi să se încline. Dacă 
în județul lași, campionatul să
tesc de fotbal a reunit 48 de e- 
chipe — a se citi sute de tineri 
săteni — meciurile disputîndu-se 
aievea, cu tot „dichisul" regula
mentar și nu de dragul scripte- 
lor nu știu cărui organ, înseamnă 
că C.J.E.F.S. și Comitetul jude
țean al U.T.C. înfeleg colabora
rea în spiritul creator în care a 
fost concepută Legea sportului și 

în fapt, tineretului i se fău-

consiliile judejene și cluburile, 
privind creșterea potențialului de 
masă al sportului românesc, ca 
și a nivelului său international, 
dă roade.

în aceste zile, după cum s-a 
și perspec-

in aceste zile, dupâ ___ _ _
mai subliniat, bilanțul și prrtpcc 
tiva sînt schimburi ale aceleiași 
ștafete.

rea în spiritul creator

ca, i . . .. ...
rește un cadru propice pentru ac
tivitate sportivă. Dacă sute de 
mii de copii au cutreierat me
leagurile patriei, zăbovind asu
pra neasemuitelor frumuseți na
turale, sau asupra celor create 
de omul constructor al socialis
mului, dacă din cei 319 sportivi 
aflați în loturile olimpice ale a- 
cestui an cluburilor Dinamo și 
Steaua le aparțin mai mult de 
jumătate (171), înseamnă că pre
ocuparea manifestată în aceste 
unități de răspundere care sînt

Șl ZILELE S-AU SCURS LA
SAPPORO...

...și o dată cu ele speranțele 
iubitorilor sporturilor de iarnă din 
țara noastră de a vedea pe po
diumul de premiere un repre
zentant al olimpicilor români. în 
întrecerile din îndepărtata Japo
nie, aflate ades sub furtuna de 
zăpadă sau aceea a acuzelor 
la adresa schiorilor alpini ce

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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KARL SCHRANZ
n-a fost primul...

3^o u

f A A %

Schiorul austriac Karl Schranz 
nu este primul „excomunicat" al 
lumii olimpice. In istoria de aproape 
80 de ani a Olimpiadelor moderne au 
fost mai multe cazuri de încălcare a 
regulilor amatorismului care au de
terminat descalificarea unor sportivi 
de mare valoare. Unic în excluderea 
lui Schranz este doar faptul că el n-a 
fost declarat profesionist, cum s-a 
întîmplat In toate cazurile anterioare.

• După Jocurile ^Olimpice din 
1912, de la Stockholm, campionul 
probelor de pentatlon ți decatlon 
atletic, americanul de origine indi
ană Jim Thorpe, a fost obligat să 
restituie medaliile de aur, întrucît în 
timpul verii, în vacanțele școlare, 
jucînd baseball într-o echipă profesio
nistă, a încasat cițiva dolari cu care 
și-a mai îndulcit viața din rezervația 
de piei-roșii în care locuia. în șase 
probe, rezultatele sale erau mai bune 
decit ale campionului olimpic de de
catlon din 1948 ! Numele său a fost 
șters din palmares, ceea ce i-a în
lesnit tînărului, pe atunci. Avery 
Brundage, să promoveze pe locul 5...

• Paavo Nurmi, celebrul atlet fin
landez, posesor a nouă medalii olim
pice de aur în cursele de fond, mul
tiplu recordman mondial, primul 
sportiv din lume al cărui chip a 
apărut pe un timbru poștal și căruia 
i s-a ridicat statuie în patria sa, voia 
să-și încheie cariera la Los Angeles, 
în 1932, cîștigînd maratonul. Dar, 
întrucît deconturile sale dintr-un 
turneu anterior de concursuri în Sta
tele Unite a părut prea încărcat, 
C.I.O. l-a exclus definitiv de pe piste. 
Abia în 1952, la peste 50 de ani, 
Nurmi a fost reabilitat, încredințin- 
du-i-se, la Helsinki, ultimul schimb 
al ștafetei purtătoare a torței olim
pice.

• în aceeași epocă, recordmanul 
mondial de alergări, Jules Ladoumc- 
gue, nici n-a mai ajuns la Los An
geles, intrucît, în 1931, propria sa 
federație (franceză) l-a declarat pro-

*

UMORUL

CRONOMETRELOR
Firma japoneză de ceasuri și 

cronometre „Seico* a montat toa
te instalațiile de cronometraj elec
tronic ale diferitelor probe olim
pice de lamă și, după cite se pare, 
s-a achitat onorabil în ceea ce pri
vește precizia măsurătorilor de 
timp.

Foarte grijulii cu reclama pro
duselor lor. patronii acestei firme 
au oferit un mare banchet repre
zentanților presei aflați la Sapporo. 
S-au lansat peste 500 de invitații, 
în textul acestora nu s-a omis a 
se repeta că numai ceasul „Seico“ 
este cronometrul ideal, dar s-a ci- 
mis a se adăuga amănuntul, deloc 
neglijabil, al orei la care va avea 
loc recepția. Deși punctualitatea 
invitaților a lăsat de 'dorit, totuși 
amuzamentul nu a lipsit.

ARBITRII DE ORIENTARE

REP.

un sin-
<"e

...și un gest pilduitor

111 ÎNTREBĂRI pentru

stela* 
.De ce

viitor, 
de a face 
pe toate.

I.AURENȚIU GAGEA, BISTRIȚA. Ul
tima partidă disputată Intre primele re- 

'.prezentative de fotbal ale României șl 
Ungariei a fost cea din toamna anului 
1953. de la București. După aceea, au 
mai fost două întîlniri ta care, de ase
menea, au stat față in față cel mal buni 
fotbaliști români și maghiari, dar cum 
ambele jocuri s-au disputat sub titula
tura București — Budapesta, nici una 
dintre ele nu poate figura In palmare
sul meciurilor România — Ungaria.

M. MOȚ, OLTENTȚA. „Deși am pierdut 
un pariu, in urma răspunsului pe care 
mi l-ați dat duminica 6 februarie, 
vă mulțumesc pentru amabilitate" 

mulțumesc și eu. Oricum, ta 
fiectați ceva mai mult Înainte 
pariuri. Dacă le veți pierde , _ 
s-ar putea, pină la urmă, să-mi purtați 
pică. Și n-ar fl drept !

danuț țăranu, TG. FRUMOS. „Slnt 
un mare admirator a] echipei de fotbal 
Steaua și aș dori să-mi dați adresa in 
ziarul „Sportul“ — eu locuiesc in loca
litatea Tirgu Frumos, județul Iași, strada 
î Noiembrie nr. 32, bloc G 2, scara A, 
apartamentifi 10, etajul n — pentru » 
putea coresponda cu alți admiratori ai 
acestei formații**. Evident, în țară sînt 
mulți steliști. Dar, după turneul din Bra
zilia, poate că nu le convine să se știe 
acest lucru ! Personal, nu pot decit sa 
admir sinceritatea șl curajul dv. Vă voi 
propune pentru titlul de_ suporter eme
rit, în cazul cind se va înființa un ase
menea titlu I

IULIA MARIN. ALEXANDRIA. Puteți 
oferi unui colecționar numerele 12, 15, 
17,22 (din anul 1966). 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
15, 18. 19, 21 (din anul 1970) și 1, 3, 4, 
7, 8 9, 11, 15, 16, 17, 18. 21. 23 șl 24 ale 
revistei ilustrate „Sport**. Adresa dv. :
strada 1907 nr. 3. Bănuiesc că solicita
torii nu se vor lăsa așteptați...

ILIE NICU, COMUNA BOLDEȘTI. „Do 
cind semnați această rubrică, stat stă- 
pinit de girului că nu vă cheamă Ion 
Poștașu**. Dar nici Radu Vasilescu. fos- 
tu’ crainic de acum treț decenii, cum 
credeți dv. ! Ne întrebați dacă actrița 
Carmen Stănescu a făcut pereche eu 
Geta pitică-Strugaru la tenis de masă. 
Poate, in vilegiatură, la Sinaia sau la 
Căliniăneștl Ceva, tot știți insă dv.: ta
lentata actriță a fost, în urmă cu 17—18 
ani, o sportiv» de performanță, tacînd 
parte din echipa de tir a României.

ALEXANDRU NIȚOIU. DRAGAȘANI. 
Trimițîndu-ne o poezie dedicată lui Du- 
mltrache, cu exprimări ca aceasta — 
„Multă baftă Iți uram** — închelați ast-
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fesionist, după citeva încălcări ale 
regulilor amatorismului.

• Marilor alergători suedezi Gun. 
der Hăgg și Arne Andersson nu le-a 
fost daț să ia startul la Jocurile 
Olimpice. Ei stabiliseră numeroase 
recorduri mondiale in timpul ultimu
lui război și și-ar fi putut încununa 
cariera sportivă la Jocurile de la 
Londra drn 1948. Dar, încă înainte, în 
1945, propria lor federație i-a suspen
dat pe viață, considerindu-i profesio
niști.

• Perechea vest-germană de pati
naj artistic, Marika Kilius — Hans. 
JUrgen Băumler, a fost obligată să 
înapoieze medaliile de argint obți
nute la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck, din 1964, întrucît încă îna
inte de competiție patinatorii intra
seră In tratative cu impresarii revis
telor pe gheață.

Ne-am obișnuit să găzduim aici opiniile despre sport — sau expri
mate pe marginea lui — ale personalităților cu nume cunoscute, a e an
trenorilor sau tehnicienilor, comparîndu-le și anaiizindu-le făc’r.d pe 
marginea lor diferite speculații și ierarhizări.

De data aceasta, vom discute despre sport — sau, mai bine zis, von, 
asculta scurte păreri — cu celebrități ale... picturii și muzicii, ale aero
nauticii și literaturii, oameni în viața cărora 'portul ocupi, prin firea 
lucrurilor, un loc mai modest, dar STATORNIC, recunoscut cu nostalgie, 
sensibilitate și umor.

Dar mai bine să le dăm cuvîntul „Invitaților* noștri de astăzi, a'.e 
căror mărturisiri le datorăm diverselor ziare și reviste, din care ne-am 
permis să reproducem flash-interviurile de mai jos i

dau un semn de băirtnețe ?! Atît 
cit pot, fac sport și astăzi, fiind 
sigur că exercițiul fizic și legii 
lui mă ajută, nu o dată, să 
concentrez, să -ezirt, sâ mă 
mtn—

Dr. CHRISTIAN BARNARD

— Faceți spor t, doctore Bar:
musai

RENE CLAIR

întrebat dacă se simte atras de 
sport, cunoscutul regizor francez 
a răspuns :

— toată viata mi-am petrecut-o 
sub semnul prieteniei cu sportuL 
Cu multă seriozitate, am. practicat 
în tinerele scrima, călâria și bo
xul, Mai ales barul— Mi-adue a- 
minte, era moda stilului englezesc 
de luptă, tehnic, cu mult fatr-play, 
nu era bătaia de astăzi— îmi plă
cea boxul, veneam r-tmul ia an
trenament. plecam mrir-.-_r. Adore-» 
sportul, dar o boală rea mi-a in
terzis. încă pe vremea r-— 
război mondial, practicarea sc—.- 
mei fi pugilismulid. Ar trebui »- 

spun acum cit de greu mi-a 
De ce-aș fi sentimental, ca să

fel : -Dacă dv. considerați că aceste 
versuri vor putea găsi un loc In Ma
nile ziarului, eu aș tj toarte taeuro»’. 
Dv., da Dar nu putem penați un sin
gur cititor să-l supărăm pe oeialn I 

DAVID FIORIN, BACAU. L „Ce 
tntimplat cu Belphegor t Ml-e dor

. Și noul I D«r, ptnl retarepe fw**- 
lut, îți va face reapariția. Progresul va 
gist ta el un suporter cu forțe proas
pete ! 3 Nu «ste chiar adt de greu de 
a deveni dm rezervă titular șl— vice
versa. Ca atare, Aeleneț n-are ma!_pșt- 
ține șanse dedt aițț 
de a a titularizat tn 
Ion Poștațu nu-1 are

jucători ai 
formație. S. 
la inima pe

De unde și pînă unde o asemenea 
presie ? Cind joacă. îl apreciez. Cind 
se joacă, nu. Asta e tot 1

ION NASTASE, RtMNICU VÎLCEA. 
„Nu stat frate cu Ilie Năstase, pe care 
îl cunoaște toată lumea, dar s*nt un 
mare susținător al acestui sportiv pen- 
trueă prin el. numele meu e purtat pe 
Întreg globul".’ Aveți dreptate. Dacă cel 
pe care nu-i cheamă Năstase îl iubesc 
atita, dar dv. ! Atlt Ilie Năstase, cit și 
Stan Smith, „merg" pe 26 de ani, Năs
tase fiind mai mare eu eîteva luni.

D. DOBRE BUCUREȘTI. Pentru a de
veni arbitru de fotbal, nu trebuie neapă
rat să fi practicat acest sport. Dar, evi
dent, problemele de arbitraj sînt mal 
puțin dificile pentru cineva care a fost 
prezent pe gazon ea jucător. Din cind 
în cind, Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport organizează cursuri 
de arbitri, vîtsta minimă : 18 ani

Ilustrării: N. CLAUDIU

Problema amatorismului și 
Jocurilor Olimpice capătă uneori 
aspecte destul de hazlii. Astfel, la 
ședințele C.I.O. ținute la Sapporo, 
luîndu-se în discuție probele hipice 
ce urmează a se disputa la J.O. 
de la MOnchen, s-a ajuns la con
cluzia că acele splendide exempla
re de rasă care ne vor Incinta cu 
grația evoluțiilor lor trebuie ne
apărat să-și schimbe numele, în 
cazul ctnd acestea (cum se întîm- 
plă de obicei) sugerează vreun pro
dus sau o firmă comercială.

Lordul Killanin, vice-președinte 
al C.I.O., a spus că rebotezarea cai
lor va putea da naștere la încurcă- 

, turi. Nu știm în ce măsură vor fi 
alarmați caii, dar călăreții lor au 
căzut pe ginduri.

de ani, celebrul vlolonce*

aleryind — 
— proba de 
jucat rugby 
pasionează

ÎNSOȚIND ECHIPA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI
Casablanca-Jlabat.^hIeknes...Fes. .Tanger .Casablanca... Nume tulburătoare. Prin mister, prin frumusefe, prin 
inedit. Itinerarul acesta străbătut timp de 13 zile de echipa olimpică de fotbal a României se ridică, însă, 
dincolo de imaginație. Pentru că Marocul e mai mult decit o țară caldă, făcută din ceramica arsă a conti
nentului african, așa cum visam in copilărie, înconjurind lumea pe hartă Marocul adună in sine cimpia 
înroșită de atita soare cu briza răcoritoare dinspre Atlantic ji Mediterană. Adună deșertul fierbinte al Sa- 
harei cu crestele apăsate de zăpadă ale Atlasului. Marocul adună in sine atitea civilizații, de la berberi, 
romani, musulmani, arabi și andaluzi, pină la influen ța europeană. Marocul e trecut jt prezent. E viață sub 
soare- 1

Oceanui respira ușor. In miez de noap
te, cind... am descoperit Marocul. îl sim
țeam dincolo de aeroportul Nouasser, 
ti simțeam ca o boare in aerul acela 
cald de deasupra cimpiei aspre. Pin» In 
oraș, in Casablanca, adică 30 de kilo
metri. aveam impresia că nc atlăm 
intr-o noapte de vară undeva iu cimpia 
Băiăganului. Cu 12 ore in urmă lăsa
sem, insă, acasă, cimpia noastră încre
menită de ger. Au apărut aici falnicii 
palmieri, au apărut casele acelea albe, 
absolut albe, care au creat caracteristica 
și numele orașului, și am Înțeles că 
sintem la porțile capitalei economice a 
Marocului. Uneori, insă, ai impresia că 
frumosul Casablanca, cel mai mare port 
al țării, e un oraș european. Prin for
fotă sa, prin fluxul acela nebun de tot 
felul <1,. Simea. Fiat-uri, Ford-uri șl 
alte atitea mărci. Prin bulevardele și 
magazinele sale, prin plajele imense cu 
piscine și terenuri de tenis, prin cine
matografe și baruri. Dar intervin și ele
mentele personale. Palmierii, la tot pa
sul, catedrala in stil arab, flntlua mi
nunată din centrul orașului care aintă, 
moscheele sale, Medina — acest colorat 
univers comercial adunat într-un bazar, 
unde marea tocmeală este la modă. In
tervin acele femei cu voal tras peste 
față, pină sub ochi, și acei bărbați eu 
hainele lor lungi, ca un fel de cămăși 
de noapte, cu glugi trase pe cap, inter
vine Și clima, și simți că te afli pe pă- 
mintul Africii. Dincolo de toate lucru
rile frumoase ți de somptuoasele vile

„Eu nu mai sînt capabilă să mun
cesc intensiv, iar aceasta este con
diția esențială pentru un sportiv 
ce se pregătește pentru Olimpiadă, 
înotul mi-a îmbogățit viața 
cantitate enormă, aș spune 
neobișnuită, de experiență, 
de antrenament au făcut din 
o ființă disciplinată, bucuria 
nedescris produsă de lupta 
tivă a dezvoltat în mine o latură 
emoțională care mi-a îmbunătățit 
întreaga fire. Și totuși trebuie să 
plec, pentru că nu mai corespund 

CU o 
chiar 
Anii 
mine 

de 
spor-

intr-o bună zi pacienții mei, cu 
inimi artificiale, vor avea posibili
tatea să facă sport, să înoate și să 
alerge, vor fi oameni in toată pu
terea cuvintului.- In prezent, con
sider că mișcarea joacă un rol 
mare in adoptarea inimii de noul 
organism. In viitor, rolul acesta 
va crește..

FRIED7.ICH DURRENMATT

— Ce-i mai trebuie unui scriitor, 
dincolo de talent ? a fost fn- 

treba: marele dramaturg e.vețian.
— Multe— înainte de toate, însă, 

c bună condiție fizică, pentru a 
avea o permanentă prospețime spi
ritual*. După mine, sportul ajută 
extraordinar reușitele vieții și sînt 
convins că un bun fotbalist, care 
știe să se descurce pe gazon, va 
găsi mijloacele cele mai nimerite 
și pentru viața de toate zilele...

— Să zicem că afi deveni, peste 
noapte, antrenor! Ce-ați face? Ce 
;-cjt tnvăfa pe discipolii dv ?

— M-aș da peste cap pentru a 
face din elevii mei oameni bine 

ati din punct de vedere fi- 
spirituai.

VALENTINA TEREȘKOVA

îi datorez atît de mult spor- 
incit n-am să încetez nicio

dată să-i mulțumesc. Am început

numai

din cartierul bogătașilor, există, Insă, și 
periferia orașului, cu cocioabele acelea 
atît ele triste, cu ca3e făcute dlntr-un 
simplu butoi de benzină gol. găurit la 
mijloc atît cit să Încapă un om șt să 
locuiască acolo.

291 de kilometri cu mașina. De 
Casablanca la Fes. Poate cel mai fru
mos drum făcut vreodată. Pină la Ra
bat, cițiva zeci de kilometri, șoseaua 
este paralelă cu Oceanul. Atlanticul apare 
deodată de sub dealurile acoperite cu 
verdeață caldă și cactuși, și dispare la 
fel de brusc cum a apărut. 11 intuiești, 
iusă, de departe, de cum vezi orizontul 
fumegînd alb, sub valuri, mai mari 
decit casa și spumă amețitoare. Nu pu
tem face baie in Atlantic, dccît... sim
bolic, afară e soare, dar slnt 
15—18 grade. Lăsăm Atlanticul în stingă 
și traversăm Rabatul, capitala ’
nlstrativă a țării. Nu stăm decît citeva 
minute, pină la Fes mai e, și a doua zi 
olimpicii susțin al treilea meci al tur
neului. Rabatul îl privim mai mult din 
goana mașinii. Orașul vechi cu ziduri 
de cetate și vestita moschee distrusă de 
cutremur prin secolul XVIII. Și orașul 
nou cu vilele sale moderne. Rabatul e 
mai mic, mult mai mic decit Casablanca, 
și dominat de o culoare mai telurică, 
mal patinată, mai africană. După ce ne 
despărțim dc capitala țării și de Ocean, 
luăm drumul spre înălțimile medii ale 
lanțului muntos Atlas, peste zăcăminte 
de fosfați. Drumul e o adevărată splen
doare* Urcă și coboară prin păduri de

u

admi-

— Să tneercăm și noi Costică, 
doar știm să patinăm!

fizicește — din cauza oboselii — 
unor competiții de înalt nivel, 
înotul solicită eforturi epuizante. 
Sufletul mi-e încă plin de pasiune 
frenetică pentru sport, dar mîinile 
și picioarele nu mă mai ascultă ca 
înainte11.

Aceste cuvinte frumoase nu în
soțesc retragerea unei veterane 
a competițiilor sportive, ci aparțin 
tinerei sportive americane Debbie 
Meyer, azi în vîrstă de 20 ani, rea
lizatoare a 19 recorduri mondiale 
și cîștigătoare a trei medalii de 
aur la Olimpiada din Mexic!

cu parașutismul, am continuat cu 
canotajul, schiul și alte discipline, 
de la atletism pină la jocurile de 
echipă... Nu mai e nevoie să sub
liniez că sportul joacă un rol uriaș 
în formarea noastră, a cosmonau- 
ților. Fără sport, cucerirea cosmo
sului ar 
dificil...

un act mult maifi fost

PABLO CASALS

La 93
list se destăinuie 1

— Am spus întotdeauna că spor
tul e necesar deopotrivă trupului 
și spiritului, mai ales la oamenii 

tineri. Cindva — cind a fost asta ? 
— mi-a plăcut să înot, m-am în
scris și la concursuri, dar parcă 
era un făcut: nu ciștigam nici
odată I Cu timpul, am ales violon
celul 
ficat
cum
taie

și nu-mi pare rău... Am prav 
alpinismul și tenisul, 
nu tncep o zi fără o 
de oră de gimnastică.

iar a-
jumă-

REFLECȚII FOTBALISTICE
• Nu toți Juniorii se grăbesc »ă devină schimbul de mllne. Păi, ce ? Folmîlne 

nu exista 7
• Orice echipă poate traversa o perioadă precar». Numai că nu toate o tra

versează tn pas— alergător :
• Jucătorii învinși care primesc note mal mari decit învingătorii, nu pot dedt 

«» regrete că fotbalul se joacă pe puncte, șf nu pe... note.
• Unele echipe scapă victoria din mină, tocmai fiindcă joacă cu pumnii strinșl.
• Arbitrului care nu aplică Întocmai prevederile regulamentare, să i se arate...

earto“?uI! D. MAZILU

mandarini și cactuși lnalți cit casa. Din 
cactușii aceștia, unii țărani marocani Iși 
fac garduri, poate cele mal sigure din 
lume. Din cind in cind, chiparoșii, spri
jină cerul ca intr-o pinză de Van Gogh. 
In văi inund’te de soare intilnim, pe 
cițiva kilometri, oameni care scutură 
măslinii. Imagini inedite pentru noi, ca 
și acei copii intilnițl in Earache care, 
in plin centrul orășelului, scuturau man- 
dariniL După un drum cu serpentine 
Împădurite, „ca pasul Oituz la nol“ — 
cum zice Ghlțâ — a apărut Meknesul. 
Orașul ne-a primit printr-o poartă ar
cuită a vechii cetăți. La Mekncs, lingă 
zidul de cetate roșiatec, ros de secole, 
m-am intilnit cu folclorul marocan. 
Cițiva bărbați, numai bărbați. In hai
nele lor tradiționale, improvizaseră un 
dans. Dansul marocan se apropie mai 
curind de ceremonie decit de spectacol. 
E o creație colectivă, nu individuală, 
și aparține grupurilor de dansuri ab
stracte. In fiecare zl a lunii mal — 
aveam să aflu mai tirziu de la un con
frate de la Maroc Soir — la Marrakekc 
are loc un grandios spectacol folcloric, 
un festival tulburător. în mai, la Mar- 
rakekc...

Orașul ce! mai ImpUntat tn istorie ml 
s-a părut a fi Fes. Poate șf pentru fap
tul că marocanii 11 consideră centrul 
spiritual și teligios al țării. Al patrulea 
ca populație in geografia Marocului, 
Fesul este o desfătare pentru retina 
avidă de artă. Orașul acesta de munte, 
ctitorit prin șecolul XI, are o remarca- 

în noaptea în care un om a văzut, 
primul, de la cîțiva metri, solul unei 
lumi virgine și a exclamat exuberant, 
dar și cu ingenuitate, folosind meta
fora vieții lui de toate zilele : „Arată 
ca un teren de fotbal!“, în noaptea 
aceea am știut...

în ziua in care bătrînul navigator 
solitar, filozofind pe punte despre 
tristețea Condiției umane, se întreba : 
„Oare un atlet ascultă muzică atunci 
cind se pregătește să parcurgă o milă 
în patru minute în ziua aceea am 
știut...

în clipa în care am citit că împăti
mitul vulcanolog a fost campion de 
box al Belgiei la categoria semigrea 
ți că în decembrie 1966. la Paris, era 
încă în stare să susțină un meci de 
exhibiție cu Georges Carpantier, în 
clipa aceea am știut...

Am știut că Neil Armstrong, Ha- 
roun Tazieff sau Francis Chichester 
vor lua curînd loc într-o mitologie mo
dernă care celebrează marea aventură 
umană în străfulgerările ei de inteli
gență, în masa ei de perseverență și 
în performanța ei sportivă. Era firesc 
ca un profesor de educație fizică atît 
de dotat și de îndrăgostit de mișcare, 
atît de sensibil la artă și cultură, ca 
Dorin Almășan să atace subiectul ne- 
întîrziat, pentru ca idolii copilăriei 
sale — o spune în prefață — nu au 
fost Hanibal, Cezar sau Talleyrand, ci 
Magellan și Columb, Marco Polo și 
Stanley. Iată de ce salutăm cu entu
ziasm opera de debut a colaboratorului 
nostru clujean :

DORIN ALMĂȘAN: Eroi con
temporani. Colecția Agora. Editura 
Dacia, Cluj, 1971. 200 pag., 9 lei. 
Colecția de personalități pe care 

ne-o prezintă autorul, oricit de su
biectivă ar fi selecția (cineva ar putea 
regreta, de pildă, absența lui Nansen), 
mijlocește întîlniri, aproape de intimi
tate ți nu de rigoare enciclopedică, 
cu ași ai voinței și curajului, cărora 
generozitatea lui Dorin Almășan le-a 
găsit adesea firul comun în perfor
manță (de orice natură ar fi ea, șl 
nu neapărat fizică). Firește, ca oameni 
de sport ne-a făcut plăcere să aflăm

O statornică pasiune pentru orientarea 
turistică l-a Îndemnat pe Dezideriu 
Heintz să scrie, pînă acum, o adevărată 
bibliotecă destinată sportivilor, antreno
rilor ți arbitrilor din această admirabilă 
disciplină sportivă. Dacă nici una din 
aceste lucrări n-a văzut, Încă, lumina 
tiparului proprlu-zls, ct doar a mijloa
celor de multiplicat in mică serie, ex
plicația trebuie căutată in indiferenta 
unora sau in invidia altora. Autorul lor, 
în schimb, nu a dezarmat și continuă 
să aștearnă pe hîrtie pagini după Pa- 
gini, pentru că — avid fiind de noutăți 
— el nu păstrează cunoștințele acumu
late numai pentru sine, d le Impărtă- 

bilă universitate, cu secții de medicină, 
litere și drept, șl un vechi seminar, dar 
ceea ce-i conferă distincție stat super
bele edificii în stil hispano-maur, mal 
ales Medersa Bou Auania — adevărată 
bijuterie dăltuită in piatră și metal pre
țios, Sefarlne, Mesbahia, moscheea Ka- 
raouină, moscheea andaluzilor și impo
zantul său portic, piața folclorică din 
Medina. Dincolo de oraș, de orașul nou 
și orașul vechi, cu casele sale îngrămă
dite intr-o geometrie sufocantă, munții, 
printre cei mai pitorești din lumea 
arabă. în acest cadru, cu creste profi
late în zare, stadionul orașului, cochet 
și înconjurat de palmieri, și cu un eimp 
de joc teribil de lung și de lat, cu o 
iarbă ca buretele, arămie din cauza 
soarelui.

Pe drumul Nordului, spre Tanger, 
ne-am Intilnit din nou cu Oceanul, mai 
vînăt sub cerul încărcat de ploaie. Tan- 
gerul se leagănă între Mediterană și At
lantic. tn orașul acesta, cindva oraș in
ternațional, se vorbesc parcă toate lim
bile pămlntului. Dar greu să găsești un 
petic de pămint în oraș, cred că nici 
nu există, orașul e numai hoteluri și 
magazine, unul lingă altul, unul peste 
altul. Hotelul Ia care a stat echipa noa
stră, Chellah, are un hol de primire, 
veritabil monument de artă cu uși bol
tite din lemn prețios, filigranat, cu pla
fon care reprezintă un mozaic dintre 
cele mal măiestrite din cele văzute 
vreodată. în holul acela tntilnești ceva 
din artă lttj Vțlasque?..,

de G. BADEA

că, dincolo de indispensably, calități 
de alpinist, celebrul speoloFNorbert 
Casteret a fost un bun sărite}' cu pră
jina ; că, înainte de a deveni unul 
dintre cei mai buni înotători subacva
tici din Franța, copilului Jacques- 
Yves Cousteau i se interzisese practi
carea sporturilor din cauza constitu
ției sale firave și că doar învățînd 
să înoate a ajuns cel pe care-1 știe 
azi o lume întreagă j că Alain Bom
bard, înainte de a fl naufragiatul de 
bunăvoie, a traversat înot Canalul 
Mînecii în 1951; că numai miopia l-a 
împiedicat pe Chichester să devină 
boxer profesionist sau să joace rugby 
în echipa colegiului din Marlborough ț 
că Tazieff joacă, la 54 de ani, cite un 
meci săptămînal de rugby. Dar am 
îngusta astfel aria de preocupări a 
autorului, pentru că volumul ne vor
bește de un Icar al secolului XX. un 
detectiv al infernului, ultimul roman
tic al Nordului, îmblânzitorul hidro- 
sferei și alți oameni exemplari, că
rora le datorăm în mare parte mai 
buna cunoaștere a propriei noastre 
planete. Pentru toate acestea, lui Do
rin Almășan o caldă strtngere de 
mină t

Victor BANCIULESCU

/

șește, cn generozitate, tuturor celor din 
Jurul său.

Zilele acestea ne-a parvenit, la redac
ție, ultima sa realizare, o broșură xero- 
grafiată in 200 de exemplare (cu lăuda
bilul sprijin al Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Sibiu), cu- 
prinzind 111 Întrebări adresate arbitrilor 
de orientare. Este, fără îndoială, o mo
dalitate atractivă pentru acești oficiali 
ai concursurilor de orientare de a-și 
verifica — pe un foarte larg registru — 
cunoștințele și de aceea credem că toți 
vor căuta să intre în posesia unui exem
plar. Vor avea prilejul să-l aprecieze pe 
neostenitul antrenor slbian nu numai 
pentru valorosul conținut al acestui nou 
opuscul, dar și pentru frumosul său gest 
de a-1 fl dedicat aniversării sfertului de 
veac de la desfășurarea primului con
curs de orientare în țara noastră și, 
totodată, de a fi destinat foumjlui de 
solidaritate internațională contravaloarea 
exemplarelor ce-i vor fl solicitate. (S.B.)

P.S. Broșura ' amintită se intitulează 
„Răspundeți la întrebare !“ și poate fl 
procurată fie de ia CJEFS-Slblu, Comi
sia de turism-alpinism (str. Independen
ții nr. 1), fie de la D Heintz 
Goethe 23, Sibiu).

înainte de a vizita portul, la Tanger, 
Pe malul Mediteranei, intr-o duminică 
dimineață, pe o vreme rea, am văzut 
mai multi copii și adolescenți bă tind 
mingea pe plajă, desculți, cu pantalonii 
suflecați. Imaginea ne-a amintit imediat 
de vestita Copacabana, dar in primul 
rînd de pasiunea pentru fotbal a tine
retului marocan. Atunci, am făcut un 
prim bilanț: în Maroc există 16 echipe 
de Divizia A, 32 în divizia secundă, 7 
ligi de divizii inferioare, Pe regiuni, șl 
toate acestea au, obligatoriu, cite una 
sau două echipe tie juniori. în fond. 
Marocul e o țară care a participat la 
ultimul Campionat Mondial. La Tanger, 
cel mai frumos spectacol l-am văzut pe 
stadion. în timpul meciului, am auzit 
tribunele cintînd ritmat în limba arabă, 
In timp ce unul din oameni acompania 
„ritualul** prin iam-tam-uri scoase din- 
tr-un trunchi de con din ceramică arsă, 
acoperit cu o piele specială. După un 
minut de cîntec stacatto. urma o dez
lănțuire frenetică. Era mai mult decît 
o simplă galerie. Era un spectacol de 
sunet și pasiune.

...în fața Tangerului, Europa se apro
pie la numai cițiva kilometri de conti
nentul african. Admiram, prin negură, 
Spania șl Gibraltarul...

Peste două zile, treceam deasupra
Tangerului, ducfnd cu noi imaginea a-
cestui univers plin de inedit, poezie și
fascinație care este Marocul...

<<

*

Mircea M, IQNfiȘCU
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însemnări de la Plenara clubului Voința

* COTA PERFORMANTEI POATE FI MAI RIDICATĂ

i

Intre cluburile bucureștene cu pondere 
însemnată în activitatea sportivă de 
masă și de performanță. Voința se 
situează, fără îndoială, pe unul dintre 
locurile fruntașe. Intr-adevăr, dacă 
ne-am referi numai la eforturile pentru 
atragerea pe terenurile de sport a oame
nilor muncii din sectorul cooperației 
meșteșugărești, am conchide cu satis
facție că rezultatele obținute de unită
țile pendinte sint pilduitoare.

La recenta plenară a clubului, în care 
a fost dezbătută activitatea pe 1971, s-a 
arătat că educația fizică a maselor * 
format țelul principal al preocupărilor 
și, ca urmare, în acest sector roadele au 
fost mai bogate în anul care s-a în
cheiat.

In afară de binecunoscuta competiție 
tradițională, campionatul asociațiilor 
Voința organizat la șapte ramuri spor

tive, cooperatorii au avut prilejul să se 
întîlnească pe etadlon, să facă mișcare 
și să-șl măsoare forțele, dibăcia șl talen
tul în alte competiții cum ar fi : cam
pionatele clubului, campionatul uceni
cilor, campionatul invalizilor și alte șase 
competiții dotate cu cupe. Și ca să dăm 
un exemplu, este de ajuns să amintim 
că doar in cadrul primei competiții au 
fost angrenați peste fi 000 de partici
pant’ (dintre care aproape jumătate au 
fost femei) în întreceri de atletism, fot
bal handbal, volei, popice, tenis de 
masă și orientare turistică. De aseme
nea, campionatele clubului, prin amploa
rea lor (perioadă de timp îndelungată, 
participare numeroasă etc.), asigură 
celor dornici să facă mișcare, continui
tatea necesară pentru ca sportul să-și 
poată îndeplini rolul său atit de Impor
tant în întărirea sănătății și în sporirea 
capacității de efort. In acest context, 
trebuie menționată și preocuparea pe 
care conducerea clubului Voința a ară- 

an față de „inocularea" 
(ca factor stimulator și 
între diversele categorii 
cooperativele meșteșugă- 
acest lucru o îndatorire

ta L-o în acest 
ldeti de sport 
chiar curativ) 
de invalizi din 
rești, socotind ____ ______ _ ___________
socială. Angrenarea invalizilor în com
petiții sportive sau în practicarea gim
nasticii medicale, în cele două săli spe
cial amenajate, a avut efecte pozitive 
asupra infirmilor, mai ales din punct 
de vedere psihologic Această latură a 
activității consiliului clubului a primit.

de altfel, elogii din partea multor Invi
tați la plenară. Ca să ne dăm mai bine 
seama de cită stimă se bucură sportul 
de masă Ia Voința, vpm mai aminti 
doar că în anul trecut conduoerea clu
bului a hotărît ca frumosul său stadion, 
precum și materialele necesare să fie 
puse la dispoziția tuturor celor dornici 
să facă șport. „Ceea ce a făcut clubul 
pentru sportul de masă este pur și sim
plu minunat. Eu, care, prin natura lu
crurilor, vin foarte des la baza 
mi-am dat seama de aceasta*, 
tov. Ladislau Sztfcs, secretarul 
ai r.R. Popice.

Și în domeniul sportului de 
manță, clubul a obținut succese 
tante. Reprezentanții Voinței au 
în 1971 unsprezece titluri de

Voința, 
spunea 
general

perfor- 
impor- 
cuoerit 

.. ___ __ ______ ___ ___ ___ campioni
republicani, au stabilit două recorduri 
naționale (la popice fete șl afclism), Iar 
M de sportivi au fost aelecțlonațl In Io
turile republicane, mulțl dintre aceștia 
remaretndu-se In Întrecerile susținute 
sub culorile naționale, cum ar fl Mltana 
Botez, Doina Bdrdaș, Viorica Uncaru, 
Ecaterina Trancioveanu, Gabriela Toatler 
(canotaj), Tatiana Radulescu (baschet), 
Georgeta Liță (orientare turistică). De 
asemenea, trebuie evidențiate activitatea 
și rezultatele sdcțiîlor de popice șl ci
clism (care au sprijinit și sprijină foarte 
mult loturile reprezentative).

Dar. alături de aceste succese. în ac
tivitatea clubului Voința au existat și 
unele deficiențe pe care participau iii la 
plenară nu le-au ocolit.

Deși poate fi pus în fruntea cluburilor 
bucureștene în privința propagării spor
tului în mase, totuși la acest capitol s-a 
făcut încă insuficient. „Fiindcă — re
marca tov. Vladimip Georgescu, vicepre
ședinte al Uniunii cooperației " meșteșu
gărești — rezultatele sint bune numai 
în comparație cu ceea ce fac celelalte 
cluburi pentru sportul de masă' dar, 
dacă s-ar raporta numărul celor ce Iac 
sport la întreaga masă a lucrătorilor clin 
cooperația meșteșugărească, ne-am da 
seama cit de mic este primul”.

De asemenea, de multe ori au lipsit 
echipamentul (în special) și materialele 
necesare competitorilor, „munca de pro
pagandă nu s-a făcut cu mijloacele cele 
mai convingătoare, aspectele educative 
ale activității sportive nu au stat întot
deauna în atenția antrenorilor, a orga-

nelor de conducere ale asociațiilor și 
clubului*4 (arăta în cuvîntul sâu tov. 
Vasile Pop, membru ai Comitetului sec
torului IV al P.C.R.).

In ceea ce privește sportul de perfor
manță. multi vorbitori au relevat slaba 
muncă de instruire care se desfășoară 
in unele secții (volei, handbal etc), fap
tul că cei mai mulțl dintre antrenori 
nu au o pregătire corespunzătoare, că 
nu există un cabinet metodic, iar teh
nicienii nu participă la lectoratele cen
trale spre a fi la curent cu noutățile 
metodicii de pregătire, că în procesul 
instructiv nu se are în vedere și latura 
educativă, că există o insuficientă preo
cupare pentru promovarea tinerilor din 
pepinieră proprie, în sfîrșit, că clubul 
Voința nu își aduce contribuția la lotu
rile olimpice ale țării. Toate aceste as
pecte negative, semnalate de particlpan- 
țil la dezbateri șf punctate In final de 
tov. Tudop Vasile, președintele Consi
liului municipal București pentru edu
cație fizică șl sport, sint tot atîtea ob
stacole în afirmare plenară a sportivi
lor de ia Voința. Fiindcă posibilități ne
explorate sînt destule...

A. B.

Actualități

returul diviziei B,
I T.B. Informația

doar I.T.B.,

LUPTĂ APRIGĂ LA „NAȚIONALELE" FONDIȘTILOR JUNIORI
Juniori I 10 km : 

(A.S.A. . ____
(A.S.A.) 33:05; 3. S. Domoș 
roșu) 33:53: junioare I 5 km 
Băsea (Dinamo Brașov) 13:08; *. xuuanu 
Demeter (Șc. sp. Miercurea Ciuc) 19:43; 
3. Lămiița Gheorghiesi (Dinamo) 20:30; 
juniori II 5 km: 1. c. Min^ruș (C.S.B. 
Sinaia) 16:57; 2. V. Rucăreanu (Dinamo) 
16:58; 3. I. Pelin (Tractorul) 17:37: ju
nioare II 3 km: 1. Maria Tocitu (C.S B.

2. Iuliana Pața (Șc. sp. 
11:20; 3. Dona Geg<5 (Șc.
Ciuc) 11:38.

VATRA BORNEI, 12 (prin telefon de 
la corespondentul nostru).

122 de schiorj se Întrec, de simbătă, in 
cadrul finalelor campionatelor naționale 
ale fondiștllor Juniori. Eforturile orga
nizatorilor. vremea frumoasă și lupta 
aprigă dată pentru locurile fruntașe au 
contribuit, toate, la reușita curselor in
dividuale la care au asistat numeroși 
spectatori, localnici și oameni ai muncii 
aflați la odihnă și tratament în această 
frurnggsă stațiune. La fete, favoritele 
și-atțadjudeeat victoria ; la băieți, Insă, 
s-aul înregistrat șl surprize, cea mal 
nota»i!ă fiind clasarea lui Forico (prin
cipal favorit) pe locul 8 in cursa junio
rilor mici.

_ N. Cristoloveanu 
Brașov) 32:27j 2. I. Tudor

(Steagul 
1. Elena 

2, Iu liana

Sinaia) 10:45; 
Vatra Bornei) 
sp. Miercurea

1.

Constantin ALEXA
în Cupa ,,Steagul roșu", Dorin Munteanu 

și Minodora Zerman au cîștigat coborîrea ,,la pas“

• Incepînd cu 
echipa feminină 
București se va numi... 
iar divizionara A Sănătatea Arad 
va trece la asociația Constructorul 
Arad.

• După cum ne informează co
respondentul nostru II.IE IANCU, 
în Bacău se desfășoară numeroase 
competiții menite să stimuleze pre
ocuparea pentru schimbul de mîine 
al voleiului \băcăuan. Astfel, Con
siliul municipal al pionierilor orga
nizează, împreună cu C.J.E.F.S. Ba
cău, un campionat al școlilor gene
rale la. care participă 12 echipe 
masculine și feminine, remareîn- 
du-se pînă acum echipele școlilor 
generale nr. 18 (băieți și fete) și 
nr. 4 (băieți) si aceea a Liceului 
nr. 1 (fete). De asemenea, este în 
plină desfășurare competiția dotată 
cu „Cupa semicentenarului U T.C.".

• Astăzi, in sala Dinamo, de la 
ora 9.30. este programată etapa a 
doua din cadrul competiției 
nine „Cupa 16 Februarie" Ia 
Au loc partidele Rapid—C. P. 
rești și Dinamo—I.E F.S.

• în sălile Giulești (echipe 
nine) și Constructorul (echipe mas
culine) continuă întrecerile din cam
pionatul Onoare al Capitalei.

femi- 
volei. 

Bucu-

feml-

de 
pe 

re-

POIANA BRAȘOV, 12 (prin telefon, 
la trimisul nostru) Lipsa zăpezii de 
partea a doua a Pirtiei Lupului și \ 
mea relativ caldă au determinat pe or
ganizatorii „Cupei Staagui roșu- să re
curgă la două schimbări : au inversat 
ordinea probelor (simbătă caborirea. du
minică slalomul special) și s-au efec
tuat, din cauza scurtării traseului (de îa 
Cristian pînă în Poieniță), două manșe 
de coborire.

La fete, un aspect mai puțin plăcut: 
s-au înscris doar patru concurente, cele 
care își dispută de obicei această probă. 
Pe parcurs Iudith Tomori a renunțat la 
cursă, iar Daniela Munteanu a suferit 
o contuzie chiar la start, cînd o rafală 
de vînt i-a dărîmat peste picior o bară 
de metal. Atenție pe viitor la amenaja
rea traseului !! Ea a atacat, totuși, par
cursul, dar lipsa de siguranță in con
ducerea schiurilor a făcut-o să renunțe, 
asa că Minodora Zerman și Gizela Sin- 
drilaru șî-au disputat primele... două 
locuri. A cîștigat Zerman. confortabil, la 
mai mult de cinci secunde.

Și în proba băieților lucrurile _ . 
clarificat repede (și la o diferență ne
așteptat de mare) in favoarea lui’Dorin 
Munteanu care, cîștigînd a doua cobo
rire oficială a sezonului nu are, deo
camdată, contracandidat aflat în țară, 
în prima manșă. Munteanu a dat totul, 
a „mers** la mare risc, aplecat pe spate, 
și a realizat pe un traseu cu nouă porți, 
fără prea mari problemei un excelent 
49.7. In manșa a doua, liderul s-a.., re
laxat și a coborit ceva mai

(59,0). Adversarii săi. în ciuda ceții din 
ce in ce mai dense, au obținut timpi 
mai buni, dar insuficienți pentru o 
schimbare-surpriză.

Rezultate. Iele : 1. Minodora Zerman 
(A.S.A.) 1:14,0; 2. Gizela Șindrilaru
(C.S.U. Brașov) 1:49.8 : băieți : 1 O. 
Munteanu (C.S.U. Brașov) 1:39.7; 2 C. 
Văideanu (A.S.A.) 1:42,8: 3. Gh. Vulpe 
(Dinamo) 1:43,6; 4. I. Bobit (Dinamo) 
1:46,0.

I
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ÎN MECI AMICAL, PROGRESUL’ - U.T.A. 1-0 (0-0)

șl dlrz disputat 
ieri de pe 

Dr StalcovicL Pe 
prea...

,,aml- 
te renal 
alocuri 

Progresul 
convingă-

Pasionant 
calul** de 
din str. 
chiar prea... disputat, 
s-a străduit să demonstreze 
tor că poate juca de la egal la egal 
cu liderul primei noastre divizii, și chiar 
învinge. Beldeanu, Dudu Georgescu, 
Raksi, Tănăsescu, Dumitriu și-au dorit 
o revanșă la cele două înfiingeri din 
campionatul trecut. Și au luptat exem
plar pentru fiecare minge, au construit 
faze frumoase, s-au apropiat de multe 
ori și periculos de poarta arădenilor, 
dar au ratat nepermis de ușor. Dudu 
Georgescu (min. 9) Șj Tănâsescu (miri. 
11. 15. 36 și 45) ar fi putut înscrie 
încă din prima repriză, depășindu-i cu 
destulă ușurință pe apărătorii arădeni, 
șuturile lor violente păcătuind însă 
prin imprecizie. La riadul lor și ară
denii ar fj putut marca, mal ales la 
începutul meciului, prin excelentul Do- 
niide. Ambițiile decarului liderului n-au 
găsit însă ecoul necesar în rindul coe
chipierilor din atac, Kun II, Axente, 
Both și Broșovschi, lăsînd vădit 
preria că se menajează.

Noii intrațl, după pauză, în 
mația Progresului, mai ales Raksi 
Dinu Iordan, au adus în joc surplusul 
de lucidițate (primul) și forță (al doi
lea), element care a decis înscrierea 
singurului gol al meciului, autor Dudu 
Georgescu (min. 69). „Replicile’’ din fi
nal semnate de Kun II, Sima șl Callnin

nu au avut darul convingerii ; U.T.A. 
părăsește terenul Învinsă, In timp ce 
Progresul, pentru jocul frumos reali
zat, primește aplauze meritate.

La fluierul arbitrului C. Manușaride 
s-au aliniat următoarele formații : PRO
GRESUL : Giron — Condurache, Măn- 
doiu. Grama. A. Constanttaescu, Tănă- 
sescu, Dumitriu, Beldeanu. Sandu Ion,

4-e
Atac la poarta a- 
rădenilor. Vidac 
respinge sub pri
virile lui Dudu 
Georgescu. Po
loni și Lereter 
uu par îngrijo
rați de șarja ti- 
nărului atacant 
bucureștean. Și, 
totuși, Dudu va 
înscrie golul vic

toriei.

Vi-Dudu Georgescu, Cassal. U.T.A. : 
dac — Birău, Lereter. Pojonl, Popovtei, 
Petescu, Domlde, Broșovschl, Axente, 
Kun Ii, Both. După pauză au mai ju
cat : Viorel Popescu. Crăciunescu. Dinu 
Iordan, Radu Ionescu și Raksi la Pro
gresai, șl Callriln. Sima șl Szabados la 
U.TfA.

Laurențiu DUMITRESCU

im-

for-
Ș1

LA CAMPIONATUL 
EUROPEI 1972/74
Spre deosebire de campionatul 

Europei pentru reprezentativele A, 
care se dispută între două campio
nate mondiale, cel al echipelor de 
tineret — inaugurat în perioada 
1970T2 — are loc și în timpul pre
liminariilor C.M. în. consecință,' 
a doua ediție a competiției de ti
neret va începe anul acesta, fi
rește în toamnă, șl se va desfășura 
pînă înz 1974.

U.E.F.A., care organizează între
cerea, a fixat data de 25 februarie 
ca termen de înscriere. FEDERAȚIA 
NOASTRĂ A EXPEDIAT SCRI
SOAREA DE ADEZIUNE, ASTFEB 
CA SELECȚIONATA DE TINERET 
VA PARTICIPA (SPERAM CU 
MAI MULT SUCCES DE DATA 
ACEASTA) LA O COMPETIȚIE 
CARE ÎNCEPE SA FIE PREȚU
ITĂ.

În invitația trimisă federațiilor 
afiliate (33 Ia număr) U.E.F.A. 
precizează că acest campionat va 
fi organizat cu condiția să se 
înscrie cel puțin 12 țări. Cum însă 
la prima ediție au luat parte ’23, 
este de presupus că acum vor fi 
înregistrate și mai multe înscrieri. 
De asemenea, forul european sub
liniază că grupele preliminare vor 
ține seamă pe cit cu putință de 
alcătuirea grupelor europene din 
C.M., pentru ca meciurile de tine
ret să se dispute la aceleași date 
cu partidele echipelor A. O hotă- 
rlre definitivă se va lua după în
chiderea înscrierilor.

AZI, PE MICUL ECRAN
Tn cadrul emisiunii ,.Sport“, 

astăzi începînd de la ora 14, stu
dioul dp televiziune va transmi
te, înregistrată partida interna
țională de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Româ
niei și R.P. Chineze. în conti-

“1

• Fotbaliștii de la Universitatea Crabva victorioși in fața primilor lor adversari: zăpada și gheața
Paradoxal, tocmai pe meleagurile 

oltenești, iarna nu știe de... glumă. 
Aflîndu-mă, zilele acestea, la Cra
iova, i-am găsit pe oameni luptînd 
cu zăpada și gheața. Dar, cel mai 
autentic decor hibernal J-am întîl
nit la stadion, care părea o împă
răție a zăpezii.

în acest cadru, puțin prietenos 
pentru fotbaliști, jucătorii de la 
Universitatea Craiova se antrenau, 
totuși, cu aceeași dezinvoltură și 
plăcere, ca pe un teren cu iarbă 
catifelată, scăldat în soarele pri
măverii. Se pare că studenții nu 
se împacă cu locul 12 pe care s-au 
situat la sfîrșitul turului și sînt 
dispuși să-l cedeze... amatorilor, as
pirațiile lor îndreptîndu-se. ca și 
in alți ani, spre locurile din față 
ale clasamentului. Dar, culm nu 
este suficient să dorești un. lucru 
pentru a-1 și obține, fotbaliștii de 
la Universitatea Craiova își spriji-

acestuină veleitățile pe o muncă intensă 
de pregătire, cum a fost cea de 
marți după-amiază, cînd, sub con
ducerea antrenorilor C. Cernăianu 
și C. Deliu, studenții craioveni au 
efectuat un antrenament... necruță
tor sub report fizic : alergări, flo- 
târi. sprinturi scurte și prelungite, 
exerciții de detentă și. ca de obi
cei, în final, joc la două porți. Ar 
părea prematur să începem cu re- 
marcările și cu... notele, dar, pe 
orice privitor nu putea să nu-l 
frapeze, de pildă, pofta de lucru 
a lui Țarălungă, neobosit pe toată 
durata antrenamentului.

De la pregătiri continuă să lip
sească Pîrvu, care se află la Tîrgo- 
viște, unde cei de la Metalul 
ră să le întărească echipa, 
cum Craiova nu pane dispusă 
acorde dezlegarea, este foarte 
babil că activitatea Comisiei 
trale de competiții și disciplină va

de pre-
Univer- 

efectuat, 
întregul 

Cele mai

fi reluată prin discutarea 
caz.

Alte noutăți din munca 
gătire a jucătorilor de la 
sitatea Craiova. Ei au 
recent, și testul Cooper, 
lot împlinindu-i cerințele,
convingătoare testări au fost cele 
ale lui Donose (3 860 metri) și... 
Martinovicl, veteranul echipei 
(3 800 m).

După partidele de verificare sus
ținute în compania echipelor Stea
gul roșu Plenița și Dunărea Cala
fat, Universitatea Craiova va inau
gura, o dată cu partida amicală de 
duminică (cu Jiul), seria întîlnirilor 
mai tari, în compania divizionare
lor A, menite să ofere primele in
dicii asupra acumulărilor fizice, 
tehnice și tactice pe care le-au re
alizat studenții în vederea returu-I

Radu TÎMOFTE (J.B.)

I

La Reykjavik

O NOUĂ REMIZĂ

și din nume- 
Mjjoritatea 

lup*ă aprigă,
CAMIL MOR- 
că acest ve-

FLORIN GHEORGHIU:

nuare, de la ora 15,30 micul 
cran va prezenta manșa I 
Marelui Premiu dc sărituri din 
cadrul concursului hipic inter
național, desfășurat în Berlinul 
Occidental (înregistrare).

spe- 
Dar, 
să-i 
pro- 
cen-

CROSUL DE VERIFICARE, 
O INCONTESTABILĂ REUȘITA

Crosul de verificare, organizat ieri 
dimineață pe Stadionul Tineretului de 
clubul sportiv Rapid șl dotat cu „Cupa 
16 Februarie-, s-a bucurat de condiții 
excelente. Organizat In condiții optime 
(de ce, totuși, n-o fi fost prezent nici 
un membru al conducerii clubului orga
nizator T), pe un timp de primăvară 
(4-10 grade) și pe un traseu foarte a- 
propiat ca profil de cel de la Atena, pe 
care se va desfășura la 19 aprilie Crosul

In curind, la Ploiești

UNA DIN CELE MAI MARI COMPETIȚII EUROPENE
A Xlll-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI"

Spre deosebire de anii trecuți, 
calendarul internațional pe 1972 al 
handbalului nostru masculin nu. 
mai programează tradiționala com- 
p^Fițre de amploare continentală 
..Trofeul Carpați" în toamnă. Obli
gațiile legate de o cit mai bună 
pregătire a selecționatei țării noas
tre în vederea J.O. de la Munchen 
au impus modificări structurale în 
programarea întrecerilor interne și 
internaționale. Și astfel, pentru 
prima oară de la inaugurarea com
petiției, una din edițiile „Trofeului 
Carpați", mai precis a XUI-a, va 
avea Ioc primăvara, adică între 
1 și 6 martie, urmînd să fie găzdu
ită de noua sală de sport din Plo
iești.

Modificarea datei dc desfășura
re a întrecerii nu a făcut să scadă 
însă interesul față de ea. Dimpo
trivă, organizarea în țara echipei 
campioane a lumii a unei mari 
dispute internaționale cu puține 
luni înainte de J.O. a determinat 
ca unele dintre cele mai bune re
prezentative de pe continent să

fie prezente la start: RD GERMA
NA, locul secund la C.M., IUGO
SLAVIA, locul III la C.M. și cea 
mai bună formație a sezonului tre
cut,. SUEDIA, locul VI la C.M. și 
CEHOSLOVACIA, locul VII la 
C.M. Lor li se vor adăuga prima 
selecționată a ROMÂNIEI, campi
oană a lumii și reprezentativa de 
tineret.

’ în vederea apestei mari compe
tiții, federația noastră de specia
litate, împreună cu organele spor
tive locale din Ploiești, a luat din 
timp măsurile necesare unei bune 
organizări. Printre acestea vom 
nota amenajarea corespunzătoare 
a noii săli din Ploiești, stabilirea 
programului și invitarea unor cu
pluri de arbitri din țări ale căror 
formații nu participă la concurs 
(Olanda și Finlanda), cărora li se 
vor alătura cei mai buni cavaleri 
ai fluierului din țara noastră.

Balcanic, acest prim concurs de selecție 
s-a bucurat de participarea a 246 d? at- 
leți și atlete din Capitală 
roase centre provinciale, 
probelor au dat loc la o 
spectaculoasă

Privind Întrecerile, prof. 
ȚU’N (citi dintre noi știu 
ritabil veteran al sportului nostru împli
nește anul acesta 5o de ani de activi
tate în atletism ?) ne spunea : „Crosul 
este un mijloc neprețuit de relansare a 
semifondului și, îndeosebi, a fondului 
nostru. Puțin pretențios, el poate fi fo
losit ca mijloc de depistare și pregătire 
primară a viitorilor fondiști. In fiecare 
oraș, oricit de mic ar fi el. se găsește 
un parc, o pădurice, rin, sfîrșit, un 
pentru practicarea crosului. Numzi 
vrei...** Vor fi și antrenori rare vor 
în seamă sfatul acestui mare 
sportiv ?

Seniori (8 0C0 m, 27 concurent 
Mustață (Dinamo). 2. S. Marcu 
3. M Pâduraru (Roman). 4. P. 
(Iași). 5. Iiie Cioca (Dinamo) 6. I. J 
(Dinamo) — echipe: 1. Dina 
senioare (2 COC m. 13 concur 
Maria Puică (Dinamo); 1. Ioana Arâșanu 
(Steaua); 3. Elisabeta Ruță (Constructo
rul) ; 4. Maria Lincă (Metalul); 5. Vio
rica Negoi (Pitești); 6. Niculina On:că 
(Dinamo) — echipe: 1. Dinamo 14 p; 
tineret (5 000 m, 23 concurcnți): Fl. San
dru (Metalul), 2. Petre Rusa (Dinamo),
3. Ilie Floroiu (Constanța). 4. E. Negară 
(Dinamo), 5 M. Ciacoi (Steaua), 6. șt. 
Goanță (Dinamo) — echipe: 1. Dinamo 
27 p; juniori l (3 000 m, 58 concurenți):
l. Gh. Ghipu (Metalul), 2. N. Onescu 
(Craiova), i. I Nunu (Construct oTul),
4. V. Lupu (S.S.A.), 5. V. Zafiris (Plo
iești), 6. T. Jebeleanu (Timișoara) — 
echipe : 1. Metalul 45 p; junioare I
(1 000 r.i, 26 concurente): 1. Cornelia Ho
lub (Metalul). 2. Relia Duculescu (Pi
tești). 3. Leontină Lucaci (Cluj).' 4. Eca
terina. Gal (Dinamo), 5. Tatiana Bălău 
(Roman). 6. Viorica Neagu (Roman) — 
echipe: Metalul 30 p; juniori II (2 000
m. 54 concurenți): 1. V. Cristian (Foc
șani). 2. N. Voicu (Metalul), 3. Al. Aldea 
(Metalul). 4. Gb. Mihai (Dinamo), 5. Ov. 
Panaitescu (S.S.A.). 6. E. Vlad (S.S.A.) 
— echipe : Metalul 37 p: junioare II 
(300 m. 40 concurente): 1. Jeana Velicu 
(Rapid), 2. Mihaela Bujor (Rapid). 3. 
Dorina Bursuc (C.S.S.), 4. Jenica Dumi- 
trache (Rapid). 5. Ecaterina Gheorghe 
(Constanța). 6. Livica Coman (Roman), 
echipe : Rapid 7 p.

„Cupa 16 Februarie** a fost cucerită de 
atieții de la Metalul, clubul care a pre- 
eentat cea mai omogenă garnitură.
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HANDBALUL PRINDE TEREN

n lume
TARILE SOCIALISTE

Gloria,

I

ATLETISM. Sala „23 Au
gust**, de la ora 16 i finalele 
campionatelor naționale de 
seniori.

BOX. Sala clubului Grivi- 
ța Roșie, de Ia ora 10 1 „Cupa 
16 Februarie"; sala liceului 
Matei Basarab, ora 10 : Șc. sp. 
nr. 2 Matei Basarab — Șc 
sp. Energia.

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

HOCHEI. Patinoarul 
August", de la 
România (tineret) 
Chineză.

POPICE. Arena 
de la ora 8 : Gloria 
Constructorul București, meci 
în cadrul campionatului di- 
vizionai masculin.

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 9,30, 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 și de juniori

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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(Urmare din pag. 1)

pun sub semnul întrebârii viito- 
rul olimpiadelor albe, nici mă
car Panfuru — acest Năstase al 
pîrtiilor de nea — n-a mai pu
tut repeta performanța de acum 
patru ani, de la Grenoble. Con
curența este tot mai acerbă, se 
caută, se experimentează {înso
țite, de suspiciuni...) noi mate
riale. Primatul tehnicii moderne 
se face iot mai mult simțit pe 
pîrtii și piste, pe dreptunghiurile 
de gheață, în concursuri și cicluri 
de antrenament, în amenajările și 
construcțiile sportive, așa incit tot 
mai multi sînt cei care se în
treabă unde începe și unde se 
sfîrșește talentul performerului în 
aliajul său cu tehnica...

Surprizele au abundat, puțini 
au fost la start dintre foștii cam
pioni olimpici (patru ani consti
tuie o sită deasă !fc> și, bineînțe
les, și mai puțini au reușit să-și 
păstreze titlul (patinatorul de vi
teză Keller, biatlonistul Solberg), 
iar „olandezul zburător' Ard 
Schenk (triplu medaliat la pati
naj viteză) și elvețiano Marie- 
Therese Nadig (dublă gampioa- 
nă la coborîre și slalom uriaș) 
au intrat in galeria tablourilor 
celebre ale olimpiadelor albe.

La Sapporo se întoarce azi 
ultima filă.
FOTBALUL, GELOS PE ATLETISM?

Gelos pe confratele său olim
pic, atletismul, care, intrînd în 
sală, a reușit sâ depășească 

stadiul vetust și empiric al unui 
singur sezon — cel în aer liber 
— și fotbalul a început să șe 

încet-încet, în anotimpul. r - 
gerului, spre sală. Dacă începu
tul, timid, din sala dinamoviști- 
lor bucureșteni, a suscitat un 
mare interes de public prin la
tura spectaculară a disputelor 
(indiferent dacă pe parchet e- 
voluau actualii sau foștii „trico
lori"), recentul turneu din Sala 
sporturilor din Constanța a pla
sat minifotbalul într-un cadru 
competitiv (din caie, prea de 
timpuriu n-a lipsit, duritatea...), 
cu participarea a opt formații 
alcătuite dintre jucătorii Farului 
si Portului tomitan, ai Petrolului 
Ploiești. De altfel, clubul din o- 
rașul aurului negru și-a mani
festat dorința să-și ia revanșa 
pe teren propriu, 
deci, un concurs 
iești.

Așa îneît să nu 
moți cititori, cînd 
ales la sfîrșit de 
tre atletism și fotbal de sală...

organizînd, 
similar la

vă mirați, 
veți avea 
sâptâmînâ

I

Spre deosebire de alte discipline 
practicate cu succes de către spor
tivii bulgari, handbalul din aceas
tă țară nu a reușit, încă, să se a- 
f:rtne pe pljn internațional. Fede
rația de specialitate este ferm ho- 
tărîtă să lichideze această rămî- 
nere în urmă și — printre măsu
rile adoptate recent •— a trecut la 
loc de frunte colaborarea cu școlile 
din întreaga țară. Trebuie să știți 
că handbalul figurează, acum, prin
tre disciplinele obligatorii prevăzute 
în programa de educație fizică și 
sport a școlilor. Drept urmare, a- 
cest sport a devenit mai popular 
decît voleiul și baschetul in rin- 
durile elevilor.

Desigur, răsplndirea handbalului 
în mase mai largi a ridicat pro
blema bazei materiale și a cadrelor 
de specialiști cu inaltă calificare. în 
ceea ce privește baza materială 
s-au și luat măsuri pentru amena
jarea unui mare număr de terenuri 
în aer liber și in săli. în felul 
acesta se vor putea organiza mai 
multe competiții școlare și chiar cu 
caracter republican. De asemenea, 
federația bulgară de resort a hotă- 
rit să îmbogățească substanțial ca
lendarul de competiții interne și 
întîlniri internaționale.

este infim, reprczentînd un procent 
de numai 0,02. în schimb, aproape 
un sfert din populația școlară a li
ceelor din R. D. Germană 
maximă și peste 50% din 
primit notele 8 și 9.

Este interesant de știut 
cin elevii care termină liceul po
sedă și diploma de înotător, iar 
peste 50% dețin diferite distincții 
sportive dobîndite în cadrul com
petițiilor școlare la care iau parte 
în mod curent. Marile succese ob
ținute de fruntașii sportului au sti
mulat și mai mult interesul tine
retului școlar pentru cele mai di
verse discipline. Aceasta a dus la 
o simțitoare creștere a numărului 
de elevi care fac parte din echi
pele cluburilor sportive din toate 
orașele R. D. Germane.

are nota 
elevi au

MAREA DORINȚA 
A LUI KAJDI

A DISPĂRUT NOTA 5 1.

I
I

Se spune că trebuie să întreprinzi 
cercetări asidue ca să găsești în 
cataloagele liceelor din R. D. Ger
mană vreo notă 5 la educația fi
zică. După o recentă statistică, nu
mărul elevilor care au obținut e 
asemenea notă, la această materie,

Janos Kajdi, renumitul boxer ma
ghiar — considerat un demn urmaș 
al lui Laszlo Papp — și-a început 
pregătirile pentru Jocurile Olimpice 
de la Munchen. La cei 32 de ani ai 
săi, Kajdi este un exemplu de con
știinciozitate și modestie. îndru
mat de antrenorul său care nu este 
altul decît însuși Laszlo Papp, ta
lentatul boxer nu iese din vorba 
fostului triplu campion olimpic și 
nu precupețește nici un efort pen
tru "a-și desăvîrși pregătirea fizi
că și tehnică.

„împreună eu soția mea, ne-am 
impus un regim de viață care să 
se încadreze perfect în limita con
duitei sportive — spune el —. Ali
mentație consistentă, odihnă riguroa-

să și renunțarea la orice excese. 
Iată deviza care mă călăuzește în 
timpul acestor pregătiri 1 îmi dau 
seama că este mai greu de cucerit 
o medalie olimpică de aur clecît 
una de campion european. Motivul 
Se cunoaște i în afara adversarilor 
obișnuiți pe care-i cunosc 
nezi, sovietici, români etc.), 
limpiade apar întotdeauna 
necunoscuți, dar foarte bine 
tiți din toate colțurile lumii, 
bili de orice surprize", 
olimpică de aur este visul 
mele. Prin urmare, mă voi pregăti 
în așa fel îneît chiar dacă nu voi 
putea urca pe treapta cea mai înal
tă a podiumului să pot fi cu con
știința împăcată că am făcut tot ce 
era posibil pentru o comportare cit 
mai onorabilă".

Printre succesele dobîndite de 
Kajdi de-a lungul anilor figurează 
două medalii de campion european 

1971), 10 titluri de cam- 
țării la categoria semi- 
Lipsește doar o medalie 
Poate, la Munchen, el își 
realiza și această dorință, 

retragerii de pe

REYKJAVIK, 12 (Agerpres). — 
în runda a 5-a a turneului inter
național de șah de la Reykjavik, 
marele maestru cehoslovac Vlastimil 
Hort l-a tnvins pe Gunnarsson, 
Kristjansson a cîștigat la Georgsson 
și Thorbergsson la Sigurjonsson. 
Șahistul român Florin Gheorghiu 
a remizat cu Tukmakov, rezultat 
consemnat și în partidele Anders- 
son-Keene, Stein-Olafsson și Krist- 
jansson-SoImundarsson.

Clasament: 1. Hort (Cehoslova
cia) — 4 p; 2—5 Stein (U.R.S.S.), 
Andersson (Suedia). Tukmakov 
(U.R.S.S ), Timman (Olanda)— 3l/a p; 
6—7. Gheorghiu (România), Olafsson 
(Islanda) — 3 p; 8. Thorbergsson 
(Islanda) — 2V2 p (1) etc. I'

(polo- 
la O- 
boxeri 
pregă- 
capa- 

Medalia 
vieții

ÎNTRECERILE

(1963 și 
pion al 
mijlocie, 
olimpică, 
va putea 
ultima înaintea 
ring.

NEWCOMBE NU VA JUCA

LA WIMBLEDON?

TENISMENILOR 
PROFESIONIȘTI

NEW YORK. 12 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de la Phila
delphia a continuat cu disputarea par
tidelor din sferturile de finală ale pro
bei de simplu. Rod Laver l-a învins, 
in două seturi, cu 7—5, 6—1. pe Bob 
I.utz, iar Ken Rosewal a dispus, cu 
6—1, 6—7, 6—3, de Marty Riesen, în 
celelalte două partide, Tom Okker l-a 
învins, cu 7—5. 6—3, pe Jeff Borowiak, 
iar Arthur Ashe a cîștigat, cu 7—6, 
6—2, în fața lui Cliff Drysdale.

în semifinale se vor întîlni Ashe 
cu Rosewall, și Laver cu Okker.

TATĂL LUI SHAME GOULD

FACE OPOZIȚIE
Gould, tatăl celebrei înotă- 

australiene Shane Gould în 
de 15 ani și deținătoare a 

se

I

Vn sprinter are nevoie și de forță, iar forța se dezvoltă — printre altele — 
și cu ajutorul halterelor, lată de ce cunoscutul alergător sovietic Valeri 
Borzov nu ezită să pună mina pe bara halterei, ridieînd-o de multe ori 
în cursul unui antrenament. în „alchimia sportului1', aceste exerciții se 
vor transforma în noi zecimi de secundă cîftigate asupra timpului, ..

LONDBA, 11 (Agerprw). — Cunoscu
tul tenlaman auatrallan John Newcombe 
nu-șl va' putea apăra titlul de campion 
al turneului de la Wimbledon. Austra
lianul, ca șl alți jucători care se află 
angajați de „W.T.C.“, va juca In peri
oada cînd va avea loc concursul de la 
Wimbledon Intr-o altă competiție. Con
ducerea grupului profesionist „W.T.C." 
a anunțat că Newcombe nu va primi 
dezlegarea de a juca Ia Wimbledon.

Ron 
toare 
vîrstă 
numeroase recorduri mondiale, 
află în prezent în conflict cu fe
derația australiană de specialitate. 
Motivul? Tatăl Shanei Gould nu-i 
permite fiicei sale să întrerupă pe 
o perioadă mai lungă de cinci săp- 
tămîni cursurile școlare și să fie 
departe de casă, pentru a se pregăti 
cu echipa Australiei care va parti
cipa la Olimpiadă.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Turneul internațional feminin tle hand
bal de la Baku a fost cîștigat de forma
ția „Luci” Moscova, .urmată de echipele 
Spartak Baku, Moldova Chișlnău și Rul
mentul Brașov. In ultimul meci susți
nut, echipa Rulmentul Brașov a întîlnit 
formația „Luci" Moscova, in fața căreia 
a pierdut cu scorul de 13—18 (6—11). 
Din echipa română s-au remarcat Prun- 
daru și Nako, care au inserts cite 3 
goluri fiecare

Continuîndu-și turneul In U.R.S.S., re
prezentativa de box a S.U.A. a întîlnit 
la Jdanov o selecționată sovietică. în- 
tilnirea, care a fost urmărită de peste
5 000 de spectatori și
6 meciuri, s-a încheiat

a cuprins numai 
la egalitate : 6—6.

americanul FloydMeciul de bcx dintre __ ___ ____ ______
Patterson (87 kg), fost campion mondial 
la categoria grea (acum în vîrstă de 37 
de ani), și argentinianul Oscar Bonavena 
(93,400 kg) s-a încheiat după 10 reprize, 
ciț victoria la puncte a lui Patterson.
W
în cadrul întrecerilor campionatelor na
ționale dc înot ale Australiei, tfnărul

Brad Cooper <17 ani) a stabilit un ncu 
record .............................
liber, parcurgtnd 
4:01.7. Vechiul record 
americanului Tom Mc

mondial pe distanța de 400 ni 
rr-irxtr.d cele 8 lungimi în 

(4.02.1) aparii nea 
Breen din i370.

culoare CassiusCunoscutul boxer de ______
Clay a susținut un meci demonstrativ 
la Port au Prince în compania ameri
canului Alonzo Johnson. Cassius Clay 
și-a adjudecat victoria prin K.O. In re
priza a 5-a. La această întîlnire au asis
tat circa 8 000 de spectatori.

Selecționata masculină dc volei a R.r- a 
Germaniei a întîlnit la Backnang echipa 
Iugoslaviei, Voleibaliștii vest-eerman, au 
obtlnut o surprinzătoare victorie • u 
scorul de 3—2 (4—13, 15—8. 11—13, 18—16,
15— 10). Și in primul joc, care a avut loe 
acum două zile, gazdele au cîștigat cu 
3—2.■
Ieri, la Londra, intr-un meci de rugby 
eontind penlru „Turneul celor 5 
țiuni“, Irlanda a întrecut Anglia
16— 12 (3—9).

na- 
cu

Din cauza unor deranjamente în circuitele telefonice care leagă Europa 
continentul nord-american, pînă la închiderea ediției nu am putut primi rezultate 
la turneul de tenis ce se desfășoară Ia Los Aneeles.

de



CLASAMENTUL

1. U.R.S.S.
2. R. D. Germană
3. -4. Elveția

Olanda
S.U.A.5.

6.
7.
8.
9.

10. Suedia
11. Japonia
12. Cehoslovacia
13. Polonia 

Finlanda 
Franța 
Canada

14.
15.
16.

PE MEDALII
6 
4
4 
4
3

R.F. a Germaniei 3 
2
2 
1
1 
1
1

1 
0 
0 
0

Norvegia 
Ital'a 
Austria

5
3
3
3
1
1
4
1
2
1
1
0 

0
4
1
1

3
7
2
2
3
1
5
0
2
2
1
1

0
1
2
0

de bob — 4

CLASAMENTUL
PE PUNCTE

1. U.R.S.S. 106 p, 2. R.D. Ger
mană 82 p, 3. Norvegia 74 p, 
4. Olanda 64, p, 5. R. F. a 
Germaniei 60,5 p, 6. Elveția 
59 p, 7. S.U.A. 54 p, 8. Finlan
da 43 p, 9. Suedia 30 p, 10. 
Austria 28 p, 11. Japonia 23 p, 
12. Italia 21 p, 13. Franța 19 p, 
14. Cehoslovacia 15 p, 15. Ca
nada 11 
17.—18. 
ria 2 p. 
ticipante 
de iarnă 
muleze, 
punct.

Concursul echipajelor 
persoane și-a consumat ultimele două 
manșe, încununînd cu laurii olimpici 
pe cei patru reprezentanți ai Elveției: 
Jean Wicki — pilot, Hans Leuteneg- 
ger, Werner Camichel și Edy Huba- 
cher. In frunte și după primele două 
manșe, bobul elveției a demonstrat 
aceeași regularitate și în ultimele două 
coborîri. realizînd timpi mai buni de
cît în prima zi. Dacă in lupta pentru 
primul loc nu a survenit nici o schim
bare față de prima zi, tn schimb 
manșele finale au adus modificări în 
disputa pentru medalia de argint, cîș- 
tigată, în cele din urmă, de Italia I, 
cu Nevio de Zordo la cirmă. în timp 
ce pe locul trei a urcat primul echi
paj al R.F. a Germaniei, pilotat de 
Wolfgang Zimmerer, care ciștigase 
cursa boburilor de 2 persoane.

Comentatorii subliniază succesul 
boberilor elvețieni și, in special, țin

să aducă elogii pilotului Jean Wicki, 
unul dintre cei mai temerari și mai 
iscusiți boberi din ultimul deceniu. 
Totdeauna prezent în bătălia pentru 
primele locuri, <Lar niciodată învingă
tor. în marile competiții, elvețianul a 
reușit să urce, in sfîrșit, pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de onoa
re. Cele mai bune performanțe ale 
sale de pînă acum sînt locul trei la 
Olimpiada de la Grenoble in bobul 
de patru persoane și, de asemenea, 
locul trei in proba de două persoane, 
la Sapporo. Frinarul bobului elvețian 
este cunoscutul atlet Edy Hubacher, 
un adevărat gigant, care i-a uluit pe 
japonezi cu înălțimea sa de 2,01 m.

Clasamentul probei de bob — 4 per
soane : 1. Elveția I (Jean Wicki, Edy 
Hubacher. Hans Le u’.ersegger, Wer
ner Camichel) — 4:4107 (în ultimele 
două manșe : 1:10’1 si 1:10.71) ; 2. Ita
lia I (Nevio de Zordo, Gianni Boni-

chon. Adriano FrassineEi. €<
dai Fabbro) — 4:43..S3; 3. R.F. a Ger 
maniei I (Wolfgang Zimmerer, Petei 
Utzschneider, Ștefan Gaîsreiter, Wj 
Stienbauer) 4:43.92 ; 4. Elveția
(Candrian) 4:44^6; 5. R.F.G.
(Floth) 4:45,09 ; 6. Austria I 
4:45,77 ; 7. Austria

ado

:er
II
II 

. uber) 
II (Dellekarth) ; 8.

JEAN WICKI
și echipajul său

KULAKOVA A REALIZAT
p, 16. Polonia 10,5 p, 
ROMÂNIA și Unga- 
Celelalle 17 jări par
ia Jocurile Olimpice 
nu au reușit să cicu- 

pînă acum, nici

RECORDUL PÎRTIEI
LA ȘTAFETA 3 X 5 km

JEAN WICKI, pilotu!
elvețian, care a cucerit_______
de aur In cursa d« 4. este unul 
dintre cei mai in virstă boberi 
în activitate. Născut la 18 iunie 
1333 (1.72 m — 76 kg), e| a În
ceput să practice acest sport in 
15C2, după absolvirea cunoscutei 
școli de bob de la St. Moritz. 
Campion european de tineret în 
1962, la bobul de 2. și campion al 
Europei la bobul de 4 in 1968, el 
nu a reușit la campionatele mon
diale și Jocurile Olimpice să oiș
tile deck o medalia de bronz

Titlul

bo butoi 
medalia

DRUMUL 
■igur) al

SPRE VICTORIE (tlrziu, dar 
.veteranei" olandeze Sden 

Bxas-Kaiser

Tei “foto : A. P. — Agerpras

SI „VETERANELE"
*

AU CUVÎNTUL...
La startul ultimei probe a con

cursului feminin de patinaj viteză, 
cea de 3 000 m. recordmana mon
dială a acestei distanțe, olandeza 
Stsen Baas-Kaiser a alergat în pe
reche cu Ludmila Savrulina 
(U.R.S.S.). Viitoarea campioană o- 
limpică a avut un start foarte bun, 
trecînd la 1000 m în 1:36,34, la 
2 200 m în 3:32,57. în ultimele tu
ruri a slăbit ritmul, dar încurajată 
puternic de cei 20 000 de spectatori, 
prezenți în tribunele stadionului de 
gheață. Stien a avut totuși un finiș 
bun, ceea ce i-a permis să doboare 
recordul olimpic în 4:52,14 (ve
chiul record aparținea compatrioatei 
sale Ans Schut cu 4:56,20 la Gre
noble).

SLALOMUL DE CLASIFICARE
A PROVOCAT

NEMULȚUMIRI Șl ACCIDENTE
Schiorii noștri iau startul cu numerele 43 și 47

X
Alte două patinatoare olandeze—* 

Atje Keulen-Deelstra șl Sipple Tlg- 
chelaar — s-au comportat remar
cabil, clasîndu-se pe locurile 3 șl 
respectiv 4. Olanda — cu patru 
medalii de aur la patinaj viteză și 
alte numeroase locuri de onoare — 
obține astfel un succes prestigios 
la aceste Jocuri Olimpice, demons- 
trînd marea popularitate și conți-'

CAMPIONII
DE PÎNĂ ACUM

HOCHEI

1924 Canada
1928 Canada
1932 Canada
1936 M. Britanie
1948 Canada
1952 Canada
1956 U.R.S.S.
1960 S.U.A.
1964 U.R.S.S.
1968 U.R.S.S.

SCHI FOND, ȘTAFETA 
4X10 KM BĂRBAȚI

1936 Finlanda
1948 Suedia
1952 Finlanda
1956 U.R.S.S.
1960 Finlanda
1964 Suedia
1968 Norvegia

SCHI ALPIN, SLALOM SPECIAL
BĂRBAȚI

1948 Reinalter (Elvefia)
1952 Schneider (Austria)
1956 Sailer (Austria)
i960 Hinterseer (Austria)
1964 Steiegler (Austria)
1968 Killy (Franjo)

STIEN KAISER
Dacă multe din probele de șchl 

și de patinaj viteză sau artistio 
au fost apanajul tinerilor, ceea 
ce i-a făcut pe mulți să numeas
că Jocurile de la Sapporo „Olim
piada tinereții", olandeza Chris
tina Baas-Kaiser, in vîrstă de 34 
de ani. mamă a doi gemeni, a 
ținut să arate că și „veteranele" 
au un cuvint de spus. In proba 
de 3 000 m — patinaj viteză, Stien, 
cum o alintă ai săi, a repurtat 
o victorie categorică cu mai mult 
de șase secunde față de a doua 
clasată, americana Diane Holum. 
Originară din Deventer, campioa
na olimpică Stien Kalser (înaltă 
de 1,74 m greutate 69 kg) este 
In viața de toate zilele o gospo
dină obișnuită. îngrijește de casă 
și de copiii săi. Practică patinajul 
din plăcere, așa cum a afirmat-o 
de atitea ori și speră să participe 
și la viitoarele Jocuri Olimpice, 
cînd va avea 38 de ani....

In 1968, la Grenoble, ea a obți
nut medalia de bronz în proba 
de 3 000 m. La Sapporo, Înainte 
de a deveni campioană olimpică, 
s-a clasat pe locul doi la 1 500 m. 
Deține recorduri mondiale 1» 1 500 
m — 2:15,8o Și 3 000 m — 4:46.50, 
ambele stabilite anul trecut la 
Davos,

tant (pe David Zwilling și respectiv 
Edmund Bruggman), in timp ce Franța 
are trei (după accidentul lui Bonneivle, 
care era al patrulea), ca și Italia și 
R.F a Germaniei. Concurenții noștri. 
Dan Cristea și Virgil Brenci nu au reu
șit să-și îmbunătățească prea mult si
tuația in urma clasificărilor și vor lua 
startul cu numerele 43 și 47. Dan Cristea 
a concurat ieri în grupa a V-a și a fost 
Întrecut de japonezul Masam} lehimura, 
elvețianul Walter Tresch șl austriacul 
Reinhard Tritscher, schiori cu o valoare 
binecunoscută. Brenci — in grupa a IV-a 
— a avut adversari mal puțin eunos- 
cuți, d.ar tot foarte buni. în afară de 
spaniolul Oliver, precedîndu-1 în clasa
ment Grammelt (Lichtenstein), Marko 
Kavclci (Iugoslavia) șl Otto Tschudl 
(Norvegia). Misiunea lor nu este de loc 
ușoară nici astăzi. Să sperăm, însă, că 
el vor putea să materializeze progresele 
înregistrate în acest sezon.

Pe plrtla de pe muntele Teine. s-a 
disputat ieri slalomul pentru clasificarea 
celor 73 de concurenți Înscriși în între
cerea olimpică, slalom care a nemulțu
mit pe toți tehnicienii și a iscat multe 
discuții. Că protestele au fost îndreptă
țite a ’dovedit-o faptul că din cei 15 
schiori clasificați pe baza punctajului 
F.I.S., dar obligați și ei să ia startul 
ca deschizători, trei s-au accidentat. 
Dintre aceștia, tînărul schior francez 
Gerard Bonnevie nu va mai putea lua 
startul în cursa de astăzi, datorită en
torsei pe care a suferit-o. Dintre cei
lalți doi, Gustavo Thoeni nu va fi prea 
mult handicapat, avînd doar un hema- 
tom lingă ochi.’ în urma unei ciocniri 
cu bățul unui fanion. In schimb, prin
cipalul favorit al probei, francezul Jean- 
Noel Augert (care în prima manșă a 
dovedise clar cel mai bun) în căzătura 
din manșa a 2-a a fost aruncat peste 
un fanion, suferind grave contuzii. Eva
cuat imediat la Sapporo, după un con
sult de peste o oră și patru radiografii 
s-a ajuns la concluzia că nu are o 
coastă fracturată — cum se credea, la 
început — și probabil va fi recuperat 
pentru întrecerea de azi. Rămtne de 
văzut în ce măsură va mai putea face 
față cursei.

Ce a adus slalomul de clasificare T 
Avantajul de a pleca cu numere între 
16 și 2o cîștlgătorilor celor cinci grupe. 
Ei sînt : Haruhisa Chiba șl Masami 
lehimura (Japonia), Aurelio — Garcia 
Oliver (Spania), Hansjttrg Schlager 
(R.F.G.) șl Adolf Rcestl (Elveția). Inte
resant de reținut este faptul că în pri
ma grupă, a celor 15 clasificați, Austria 
și Elveția nu au decît cîte un reprezen-

tige dectt o tnedalL. de 
(J.O. 1S6S — bobul de 4). ____
olimpie Încununează insă activi
tatea sa remarcabilă și — la 39 
de ani — Wicki s-a grăbit după 
victorie să anunțe retragerea din 
competiții, urmlnd să se ocupe 
ma< temeinic de garajul sau din 
Begensdorf și de colecția de 
automobile vechi care-I pasio
nează.

Echipajul său de aur a cuprins 
pe : EDY HUBACHER (frtnar), 
recordmanul Elveției (cu 19,34 m) 
Ia aruncarea greutății (32 ani, 
2,01 m, IM kg), ziarist ; BANS 
LEVTEXECG1B (32 ani, 1,81 m 
90 kg), funcționar la o societate 
de asigurări și pasionat de călă
rie, șl pe WERNER CAMICHEL 
(29 ani, 1.77 m, 80 
de educație fizică 
burlac al echipei 
din ZOrich.

kg), profesor 
și singurul 
Bob-clubului

CEI DIN URMA vor fi eet dinții : Din rtart «a tlșnlt reprezentantele Poloniei (nr. 
I) și Cehoslovaciei (nr. S), d*r ștafeta

C.B.S.S.

(Urmare din pag. I)

jată. Rezultatul disputei a fost un 
record al pîrtiei, realizat de Kula
kova (15:26,04) și al doilea timp al 
zilei pentru Kajosmaa (15:32,77). 
Lupta a fost mai strînsă pentru 
medalia de bronz. Ea a revenit în 
final echipei Norvegiei, al cărei ul
tim schimb Moedre Lammedal, a 
făcut o cursă excepțională, fiind 
cronometrată pe 5 km în timpul 
de 15:39.87 (al patrulea).

Marea surpriză a realizat-o însă 
echipa feminină a R. F. a Germa* 
niei, aflată pînă la ultimul schimb

STIPANCICI ȘI KISHAZI CONDUC |
IN TURNEUL CELOR MAI DUNI JUCĂTORI

DE TENIS DE MASĂ DIN EUROPA
>t ZAGREB, 12 (prin telex). — Tur
neul celor mai buni jucători și ju
cătoare de tenis de masă din Eu
ropa a continuat, înregistrîndu-se 
următoarele rezultate i femei: Ale
xandru — Resler 2—1, Fedorova — 
Simon 2—0, Hammersley — Rudno
va 2—0, Grofova — Vlaicov 2—1, 
Hovestadt — Andersson 2—1, Ki
shazi — Scholer 2—0, Rudnova — 
Hovestadt 2—1, Andersson — Simon 
2—1, Resler — Scholer 2—0, Ale
xandru — Hammersley 2—1, Fedo
rova — Vlaicov 2—0, Kishazi — 
Grofova 2—1, Kishazi — Andersson 
2—1, Rudnova — Scholer 2—0, 
Resler — Fedorova 2—0, Alexandru
— Grofova 2—0, Hammersley — 
Vlaicov 2—0, Simon — Hovestadt 
2—1, Scholer — Grofova 2—1, Res-

■ Ier — Rudnova 2—1, Hammersley
— Andersson 2—1, Kishazi — Ale
xandru 2—0, Hovestadt — Fedoro
va 2—1', Simon — Vlaicov 2—1, 
Kishazi — Resler 2—0, Rudnova
— Simon 2—1, Grofova — Fedorova 
2—1, Andersson — Vlaicov 2—0, 
Alexandru — Hovestadt 2—0, Scho-

Ier — Hammersley 2—0, Rudnova
— Andersson 2—0, Resler — Hove- 
stadt 2—1, Alexandru — Fedorova 
2—0, Hammersley — Grofova 2—0, 
Kishazi — Simon 2—0, Vlaicov — 
Scholer 2—1.

Băieți: Stipancicl — Jonyer 2—1, 
Gomoskov — Scholer 2—0, Bengts
son — Jonyer 2—1, Klampar — 
Secretin 2—0, Orlowski — Gomos
kov 2—0, Korpa — Scholer 2—1, 
Scholer — Secretin 2—0, Gomoskov
— Bengtsson 2—0, Stlpancici — 
Klampar 2—0, Șurbek — Scholer 
2—0, Secretin — Gomoskov 2—1, 
Bengtsson — Karakașevicl 2—0, Ka- 
rakașevici — Klampar 2—0, Șurbek
— Secretin 2—0, Scholer — Bengts
son 2—0, Jonyer — Gomoskov 2—1, 
Bengtsson — Șurbek 2—1, Jonyer
— Secretin 2—1, Korpa — Gomos
kov 2—1, Klampar — Scholer 2—0.

înaintea ultimei runde, conduc 
Stipancici (8 victorii) și Kisfaazi 
(10 v.). Alexandru se află pe locul 
2 (7 v.), iar Vlaicov pe poziția a 
11-a (2 v.).

RENO VINEK

UN TEST REUȘIT AL FOTBALIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

mal mulțumitor joc al său de la 
revenirea în lot, fiind cu 50 la sută 
mai util în comparație cu testul de 
la Pitești ;

— Crețu a devenit un obișnuit 
el formației A chiar dacă jocul lui 
mai necesită corijări sub aspectul 
corectitudinii atacului la om ;

— oamenii cei mai în vervă 
(remarcări nu vrem să facem, fiind 
în fața unui meci test) Deleanu, 
Dinu, Iordănescu.

Ce lacune mai persistente au a- 
părut în partida de azi ?

— Lipsa de insistență în acțiunile 
din interiorul careului de 16 m, 
dar carența trebuie pusă și pe sea
ma realității că naționala nu se 
poate angaja în momentul de față 
și nici nu s-a angajat cu toată ca
pacitatea ei, dat fiind momentul 
pregătirii în comun.

— evitarea unor pase directe în 
favoarea soluțiilor celor mai pru
dente, fapt care a privat echipa

V

(nr.

locul 
îr.să

TSefoto : A-P.—Agerpres

5. Michaels Endler a reu- 
să parcurgă distanța în 

(al treilea timp absolut).
pe 
?i» 
15:38.89 
De menționat că doar schioarele din 
schimbul trei al primelor patru 
clasate au coborit sub 16 minute.

Clasamentul probei feminine de 
ștafetă 3x5 km : 1. U.R.S.S. (Liubov 
Muhaceva. Aleutina Olunina, Gali
na Kulakova) — 48:46,15, 2. Fin
landa (H. Takak». H. Kuntola,M. 
Kajosmaa) — 49:19,37. 3. Norvegia 
(I. Aufles, A. Dahl, B. Moerdre 
Lammedal) — 49:51,49, 4. R. F. a 
Germaniei — 50:25,61, 5. R. D. Ger
mană — 50:28,45, 6. Cehoslovacia — 
51116,16. (Au luat startul 11 echipe).

Italia n (Gasparî) • 9. Franța (Parl- 
sot) : 10. România (Ion Panțuru)
4:47,12.

După cum se observă, echipajul ro
mân a izbutit, datorită coborîrilor mal 
bune efectuate azi (n.r. ieri), să-și îm
bunătățească poziția In clasament cu 
trei locuri.

AZI, SE ÎNCHEIE OLIMPIADA
(Urmare din pag. I)

eompetlțională, așa cum a făcut șl 
Eugenio Monti după cîștigarea titlu
rilor olimpice la Grenoble.

Tot un elvețian a fost cel care a 
stîmit senzația zilei. Este vorba 
de Har.s Candria.n, pilotul echipa
jului secund, care a realizat două 
coborîri extraordinare, înregistrate 
cu cei mai buni timpi ai zilei, fie
care fiind record al pîrtiei de pe 
muntele Teinei 1:10,22 și 1:10,09! 
Datorită acestor performanțe, Can- 
drian a urcat In clasament de pe

locul 10 pe locul 4, ceea ce consti
tuie, într-adevăr, ceva cu totul Ieșit 
din comun.

BALOTARILE LUI PANJURU '

Ion Panțuru a fă-

Tnmeul de hochei

nuarea perseverentă a unei vechi 
tradiții în patinajul viteză din 
„Țara lalelelor".

Clasamentul probei: 1. Stein Baas 
Kaiser (Olanda) — 4:52,14; 2. Diane 
Holum (S.U.A.) — 4:58,67; 3. Atjo 
Keulen-Deelstra (Olanda) — 4:59,91; 
4. Sippie Tigchelaar (Olanda) — 
5:01,67; 5. Nina Statkievici (U.R.S.S.) 
— 5:01,79; 6. Kapitolina Sereghina 
(U.R.S.S.) — 5:01,88.

SECUNDĂ A TURNEULUI Df HOCHEI
Astăzi:

fost doml-
derbyul U. R. S. S. Cehoslovacia

Carol Corbu — cel mai bun atlet al reuniunii de ieri.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

de declanșarea unor atacuri în su
perioritate numerică.

Una peste alta, un test bun, • 
inaugurare plină de speranțe a 
noului sezon internațional și, în 
plus, o revanșă. Căci, să nu uităm, 
acum trei ani, Fenerbahce învingea 
echipa noastră națională pe sta
dionul „Mihat Pașa" cu 2—1.

Mîine al doilea joc aici la Istan
bul i cu Galatasarai, campioana 
Turciei șl actualul lider al primei 
divizii. O echipă mult mai masivă, 
mai combativă, mai omogenă decît 
adversara de azi. Nu va fi deci 
deloc ușor pentru tricolori. Mai cu 
seamă că antrenorul englez al clu
bului turc, W. Britch, a declarai că 
în al doilea joc Galatasarai va re
vanșa fotbalul turc.

Lotul va utiliza mîije (n.r. azi) 
pe toți cei 
de rezerve : Ștefan în locul lui Ada- 
mache ; Mocanu — fundaș stingă ; 
Anca și Sătmăreanu II — cuplu în 
linia de mijloc; Dembrovschi și 
Uifăleanu — la înaintare.

utiliza mîine (n.r. azi)
6 jucători de pe banca

Spectatori — aproximativ 40 000, timp frumos, teren moale, alunecos.
E. Dilek — Turcia. Au marcat : Lucescu (mln. 44), Deleanu (mln. 

comere :Arbitru : —------- --------- ------------------- . ,
84). Raportul șuturilor la poartă : 14—10 (pe spațiul porții : 8—7) ; 
4—3 pentru România.

ROMANIA : Adamache — Crețu, Lupescu, Dinu. Deleanu, 
Nunweiller VI, Lucescu, Dobrin, Dumltrache, Iordănescu.

FENERBAHCE : Yavuz — Ylmar, Suckru, Levent. Numan — 
her, Nedim — Nyazl (mln, 46 Ersol). Osman, Onder.

Dumitru,

saa, Cev-

pe podium a fost nevoie să ape
lăm la videcînregistratorul lui Gh. 
Zîmbreșteanu. El a fost cel care, 
derulînd filmul cursei, ne-a indi
cat ordinea, ne-a confirmat buna 
impresie asupra evoluției campi
oanei. Și această cursă a dus la 
corectarea recordului național, a- 
ducînd-1 la 7,4 s și dîndu-ne spe
ranțe că va putea fi îmbunătățit 
în reuniunile următoare.

Rezultate i 1. Aurelia Mărășescu 
(Steaua) 7,4 — nou record, 2. Ma
riana Goth (Metalul) 7,4 — rec. 
egalat, 3. Elecnora Monoranu (C.A. 
Roman) 7,4 
driana 
7,5, 5. 
7,5, 6. 
torul)

acestui an 
victorie în
(16,61 

de la
m), 
„23 
re- 
re-
m.

mari la toate onorurile 
atletic. După recenta 
concursul de la Berlin 
sîmbătă, pe pista sălii 
August" el a realizat un nou
cord național, avînd o suită 
marcabilă de sărituri i 16,73 
renunță, depășit, 16,69 m, 16,79 m, 
16,94 m I

Rezultate i 1. Carol Corbu (Stea
ua) 16,94 m — nou record, 2- Va- 
sile Dumitrescu (Dinamo) 15,71 m, 
3. Eremia Rotaru (C.S.U. Brașov) 
15,36 m, 4. Paul Gheorghiu (Di
namo) 14,96 m, 5. Dumitru Iorda- 
che (Steaua) 14,85 m, 6. Alexandru 
Mihu (Steaua) 14,45 m.

f

rec. egalat, 4. A- 
Surdu (Liceul nr. 2 Iași) 
Veronica Anghel (Metalul) 
Valeria Biduleao (Construe- 

7,5.
LA DOI CENTIMETRI DE SANEEV I

Carol Corbu, marea noastră spe
ranță pentru „europene", a făcut, 
din nou, dovada excepționalelor 
sale calități. Ieri, singurul său ad
versar puternic a fost... Viktor 
Saneev, mai corect spus recordul 
mondial de sală al sportivului 
sovietic — 16,96 m. Și Corbu a fost 
la mai puțin de două degete de 
acest record, obținînd în ultima 
săritură 16,94 m, performanță cu 
care se instalează în fruntea per
formerilor acestui an.

Elevul lui Baruch Elias se a- 
nunță ca un concurent cu șanse

ALTE REZULTATE

GREUTATE (F) , 1. Ana Sălăgean
(Tract. Br.) 17,01 m — record, 2. Val. 
Cloltan (Flacăra Suc.) 16,19 m, 3. Car
men Ionescu (Steaua) 15,58 m, 4. Ma
riana Constantinescu (S.S.A.) 13,61 m ; 
LUNGIME (F) : 1. Viorica Viscopoleanu 
(Steaua) 6,40 m. 2. El. Vintilâ (Din.) 
6,28 m, 3. Alina Popescu (Steaua) 6,16 
m 4. Dorina Cătinean (Met.) 5,74 m, 
5. Lucia Jinga (Șc. Sp. PI.) 5,72 m, 6. 
Anca Hoinărescu (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 5,64 m ; ÎNĂLȚIME (B) : 1. Șer- 
ban loan (Din.) 2,12 m. 2. C. Dosa 
(Inst. Ped. Tg. M) 2,04 m, 3. M. Chira 
(Petrolul PI.) 2,04 m, 4. C. Scafeș 
(C.A.U.) 2,04 m, 5. M. Purice (C.A.U.) 
2.04 m, 6. A. Șepci (U Cluj) 2,04 m ; 
prăjina : ‘ — —;— ’

2. Cornel Anton (C.S.S.
— rec. juniori, 3. N. 
4,50 m, 4. C. Lihu

Asupra acestor probe vom re-

1. Dinu Piștalu (Din.) 
BUC.) 
Ligor 
(Met.)

4,70 m,
4,70 m
(C.A.U.)
4,50 m.
veni.

Cohcursul continuă astăzi, de la ora 
16.00.

Pilotul român
cut coborîri constante, în ambele 
manșe clasîndu-se pe locul 7. și 
promovînd în final de pe olcul 13 
pe locul 10. Dar acest loc 10 nu ex
primă valoarea reală a apreciatului 
pilot care aici, la Sapporo, nu a 
reușit să se acomodeze cu pîrtia, 
In special cu porțiunile virajelor 
5—6 și 10—11—12, unde nu a găsii 
nici intrările și nici ieșirile cele 
mai favorabile, din care cauză a 
balotat în aproape toate coborîrile 
și la bobul de 2 și la bobul de 4 
persoane. In plus, starturile au fost 
mediocre, înregistrările făcute pe 
primii 30 de metri nearătînd nici
odată bobul român mal bun de 
locurile șase-șapte. In sfîrșit, se 
pare că Panțuru nu a fost nici în 
cea mai bună dispoziție psihică, 
el manifestînd o nervozitate care 
și-a pus amprenta defavorabil asu
pra capacității sale de a conduce 
bobul.

Astfel, ultima nădejde rămîne în 
cei doi schiori alpini, intrați în hora 
slalomului special, care selectează 
nu numai pe cei puternici și rapizi, 
ci și pe cei îndemînateci.

COMITETUL. Olimpic International 
a respins cererea Federației austriece 
de schi de a permite schiorului Harald 
Rofner să-l înlocuiască în proba de 
slalom special pe Karl Schranz care, 
după cum se știe, a fost descalificat 
de C.I.O. Astfel, în proba de slalom 
special, care are loc duminică, Aus
tria este reprezentată de Alfred Matt, 
David Zwilling, Reinhard Tritscher 
și Josef Loidl.

ESTE ȘTIUT că schioare» franceză 
Annie Famose a fost descalificată, de
oarece a fost acuzată de Federația Inter
națională că a comentat probele Olim
piadei pentru un post de radio. Annie 
Famose a declarat ziariștilor că va in
tenta proces postului respectiv de radio, 
care a anunțat. în paginile unul ziar 
francez, că întrecerile de la Sapporo vor 
fl comentate de ea. De asemenea, colo
nelul Crespin, directorul sporturilor din 
Franța, a confirmat Federației interna
ționale de schi intenția campioanei fran
ceze de a da în judecată postul respec
tiv.

Luînd tn considerare aceste precizări, 
consiliul federației internaționale de schi 
a revenit asupra hotăriril de a o des
califica pe schloara franceză, astfel că ea 
va putea lua parte la concursurile in
ternaționale din actualul sezon.

Totodată Federația internațională da 
schi a anunțat că din cauza dificultăți
lor (lipsă de zăpadă tn Europa, chel
tuieli prea mari) a renunțat să mal or
ganizeze anul acesta campionatele mon
diale masculine de schi alpin.

IN CADRUL festivității de premie
re a primelor trei clasate în proba 
de slalom special (feminin), medaliile 
olimpice au fost înmînate de preșe
dintele C.I.O., Avery Brundage, ur
mătoarelor sportive : Barbara Coch
ran (SUA), Daniele Debernard (Fran
ța) și Florence Steurer (Franța).

VICTORIOS în proba de patinaj ar
tistic, cehoslovacul Nepela a declarat 
următoarele : „După desfășurarea fi
gurilor impuse mi-am dat seama că 
pot cîștiga medalia de aur. Regret că 
în prima parte a competiției am căzut. 
Este pentru prima dată cînd cad în 
cadrul unui concurs internațional. Nu 
m-am descurajat, cu toate că acest 
incident m-a afectat".

se știe, la actuala ediție 
albe au fost decernate

DUPĂ cum
a Olimpiadei ___ ____ .
două medalii de aur in proba de săniuțe 
(3 persoane) echipajelor Italiei și R.D. 
Germane, care au realizat același timp.

a
nat sîmbătă de partidele derby din 
grupa B, ale căror rezultate urmau 
să dea contur definitiv clasamen
tului final al întrecerii. în aceste 
condiții, nu mai poate fi socotit 
neobișnuit faptul că ambele parti
de programate sîmbătă în grupa B: 
NORVEGIA — ELVEȚIA și R.F.G. 
— JAPONIA s-au consumat sub 
semnul unei aprige lupte pentru 
victorie, fără să lipsească clipele 
de mare tensiune și chiar surpri
zele. înainte însă de a vorbi despre 
rezultate, o constatare interesantă, 
în aceste două jocuri s-au întîlnit 
formații de grupa A a campiona
tului mondial (R.F.G. și Elveția) 
cu echipe din grupa B a aceleiași 
competiții (Norvegia și Japonia), 
aflate însă la J.O. toate în grupa 
secundă. Acest neobișnuit duel a 
revenit net selecționatelor din 
grupa B a C.M., deoarece, atît 
Norvegia, cît și Japonia au obținut 
victoria.

Cel mai puțin scontat dintre aces
te două rezultate este acela realizat 
de hocheiștii japonezi, care au în
vins selecționata R.F.G. cu 7—6 
(3—1, 1—2, 3—3). Meciul a avut o 
desfășurare palpitantă, golul victo
riei fiind înscris în ultimele 10 se-

cunde ! Iată evoluția scorului 1 1—0 
(min. 6, Hoshino), 2—0 (min. 6, 
Okajima), 3—0 (min. 11, Hikigi),
3— 1 (min. 13, Tanner); 3—2 (min. 
24, Tanner), 3—3 (min. 26, Hofherr),
4— 3 (min. 40, Okajima); 5—3 (min. 
43, Ito), 5—4 (min. 45, Funck), 6—4 
(min. 51, Wakabaiaschi), 6—5 (min 55, 
Tanner), 6—6 (min. 57, Volk), și 
7—6 (min. 60, Iwamoto). Și celălalt 
meci din grupa B a avut numeroase 
momente de suspense, numai că ju
cătorii norvegieni, excelent pregă
tiți fizic, au dominat finalul parti* 
dei, învingînd Elveția cu scorul de
5— 3 (0—0, 1—2, 4—1).

Clasament final,
1. R.F. a Germaniei
2. Norvegia
3. Japonia
4. Elveția
5. Iugoslavia

grupa B
< 3 0 1 32—10 I 
<301 16—14 6 
<311 17—16 5
< 0 2 2 0—16 2 
<013 0—17 1

★
In grupa A s-a disputat un sin

gur meci, acela dintre reprezenta
tivele S.U.A. și Poloniei

Hocheiștii americani au cîștîgat 
cu un scor net i 6—1 (2—0, 2—0, 
2-1).

Astăzi se desfășoară ultimele par
tide decisive în grupa A i Suedia- 
Finlanda și U.R.S.S.-Cehoslovacia,

PRIMUL CAZ DE DOPING!
Comisieî 
jucătorul 

Alois Schloder, din

Ca urmare a raportului 
olimpice de antidoping, 
vest-german 
echipa de hochei pe gheață a R. F. 
a Germaniei, a fost suspendat pe

o perioadă de 6 luni. După cum se 
știe, la controlul care s-a efectuat 
după meciul Iugoslavia — R. F. a 
Germaniei, analiza lui Schloder a 
fost pozitivă.

oumpic

DELEGAȚIA POLONEZA jubilează după victoria Iu( Wojciech Fortuna Ia săritura 
de la trambulina mare. Antrenorul campionului neașteptat, Janusz Fortecki, trebuie 

să simtă și el plăcerile zborului (cu ajutorul brațelor sportivilor)
Telefoțo : A.P.—Agerpres 

nluțe este pentru prima oară cînd se 
înregistrează o situație de „ex-aequo*.

SCHIORUL elvețian Collombin 
este și un excelent alergător ciclist El 
a stabilit mai multe recorduri elveție
ne de juniori pe velodromul „Oerli- 
kon“ din Zurich și a fost campion al 
țării sale în proba de 1000 m cu start 
de pe loc.

Cercettnd isto^a Jocurilor Olimpice se 
poate constata că este al 4-lea caz de 
acest gen. Primele trei au fost consem
nate în probele de patinaj viteză. Astfel, 
în 1923, In proba de 500 m finlandezul 
Thunberg și norvegianul B. Evensen 
au realizat același rezultat Celebrul pa
tinator sovietic Grișln a terminat de 
două ori în același timp cursa de 
1 500 m cu Mihailov în 1956 și respectiv 
Aas (Norvegia), In 1960. în proba de să-
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