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ASTĂZI SE INAUGUREAZĂ
BAZINUL ACOPERIT
DE LA PLOIEȘTI

Astăzi dimineață va avea loc Ia 
Ploiești inaugurarea noii piscine 
acoperite de dimensiuni olimpice. 
Cu acest prilej va avea loc și uo 
concurs demonstrativ, la care își 
vor da concursul înotători din lo
tul republican.

De aceeași vîrstă...
Ciclismul românesc trăiește prin cîteva ,,pedale de aur“, combatanți ce 

mîine, poimîine vor mări numărul (restrms acum) al antrenorilor. ' Dar 
viitorul — înțelegînd prin aceasta nu numai Munchen-ul, ci și Ciudad de 
Mexico, la poarta căruia începem să batem din prima secundă a noului 
an — aparține generației care vine. Printre tinerii spre care ne îngăduim 
să ne îndreptăm speranțele, printre cei pe care-i vedem cu ochii minții 
urcînd fără dificultate Aipii și Pirineii, bătîndu-se la sprint după zeci de 
kilometri de urcuș obositor, se află 6 — o echipă, cu adevărat — ce și-au 
serbat nu de mult împlinirea a 20 de ani.

Cei 6, născuți în 1947, au și străbătut o parte (de loc neglijabilă) din 
drumul spre vîrful piramidei sportului nostru. Și chiar dacă diferențele 
de construcție, de altitudine mai bine zis, dintre piramida ciclismului 
nostru și a celui internațional sint astăzi mari, învățînd să urce, acești 
tineri vor reuși (este — și aceasta — o speranță) să se cațăre pe piscu
rile gloriei rutiere, în care corifei sint astăzi francezii, italienii, belgienii...

Cei 6. Nume ce au apărut în titluri de ziar. Nume ce s-au aureolat cu 
victorii în competiții interne și internaționale. Nume care au suficient timp 
pentru a deveni intr-adevăr mari. CONSTANTIN GRIGORE, VASELE 
TUDOR, ȘTEFAN SUCIU, ALEXANDRU SOFRONIE, GH. RACEANU si 
ȘTEFAN CERNEA. Acești sportivi, generația lui '47, au în față tradiții 
demne, au de realizat o continuare a unor performanțe înscrise cu litere 
mari în palmaresul nostru, au de învățat de la marii îndrăgostiți ai spor
tului cu pedale, ce le pot fi bunici, dar cațe au păstrat nestinsă pa
siunea pentru ciclism : prof. C. ASLAN, NICOLAE ION ȚAPU, CONSTAN
TIN CÎRJAN, CONSTANTIN SIMIONESCU, TRAIAN CONSTANTIN...

Echipa de cicliști născuți în 1947, pe care i-am înfățișat este aproape în 
întregime cuprinsă în actualele loturi republicane. Vor avea de dat exa
mene grele : „Turul Marocului", „Tour de 1’Avenir”, normele pentru Jocu
rile Olimpice și campionatele mondiale, numeroase curse interne și inter
naționale. Nutresc speranța că despre toți aceștia voi putea să scriu 
sute și sute de rînduri în anul care vine. Am încredere în generația 
aceasta de tineri viguroșl și — mai ales — în marea lor dorință de afir- 

I mare.
Hristache NAUM

Numeroși studenți timișoreni la start

în orașul de pe Bega studenții 
participă masiv la diferite în
treceri dotate cu „Cupa 30 De
cembrie". în afara concursurilor 
pe facultăți, Consiliul asociații
lor studenților pe centrul uni
versitar a organizat competiții 
cu selecționate de institute, la 
care au participat și jucători di
vizionari, 
medalii, 
premii.

De un 
bucurat turneul de judo în

Cîștigătorii au primit 
cupe și numeroase

frumos succes

cei mai buni s-au dovedit : 
Pompiliu Imbăniș (58 kg), Ovidiu 
Veliceo (63 kg), Eugen Schmoll 
(67 kg), Nicolae Ezechil (73 kg). 
Aron Gostian (80 kg) și Adrian 
Petreanu

Tot In 
cembrie" 
Consiliul 
cație fizică și sport un turneu 
fulger la fotbal care a revenit 
echipei U.M.T.

s-a
care

0 reușită gală de box
desfășoară 
în cinstea

Si la Satu Mare se 
o suită de competiții 
celei de-a 20-a aniversări a pro
clamării Republicii. în primul

Bazinul de înot acoperit al clu
bului Petrolul, cea mai tînără bază 
sportivă a țării din promoția anu
lui 1967, se află în partea nordică 
a orașului Ploiești, în apropierea 
Rafinăriei Nord, și a fost realizat 
de constructorii întreprinderii de 
construcții și montaj Brazi.

Bazinul, lung de 50 m, permite 
întreceri pe 6 culoare.

M. BEDROSIAN și M. SIMA
corespondenți.

Un nou hotel turistic 
la Poiana Brașov

Vineri s-a dat în folosință la 
Poiana Brașov un nou hotel turis
tic, „Bradul". Este o construcție ul
tramodernă, cu o capacitate de 140 
de locuri, cu o frumoasă sală de 
mese și un bar de noapte la sub
sol care are legătură cu hotelul 
„Sport", printr-un tunel.

Fotograiia, realizată ieri de colaboratorul nostru F. HRANDRUP, vă prezintă noul bazin acoperit 
din Ploiești. Moderna construcție sportivă va ii inaugurată astăzi, cind numeroși tineri vor lua 
loc pe blocstarturi
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Laurii au revenit oaspeților în întîlnirea de patinaj artistic România—R.SJ.S.R.

coresp. principal

I
I I
I I

Irina Anikanova (R.S.F.S.R.) I I
IBALCANIADA FEMININA DE BASCHET I

clasamentului : 
mult aplomb la 
Eugen Tăujan

Chiosea
Bageac

au
patinatoare

p. Fostul 
o vădită 

susținînd un 
dificultate

fost evoluțiile
din

continuarea 
(cu 
P ;

(80 kg), 
cadrul .Cupei 30 De- 
a fost organizat de 

orășenesc pentru edu-

P. ARCAN

a juniorilor sătmăreni
rind, 
box

subliniem reușita galei de 
în cadrul căreia au evoluat
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MICROFON
Ancheta 
internațională 
a ziarului nostru,
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Avîntul și grația și-au dat mîna 
în evoluțiile patinatorilor sovietici 
și români, în ziua a doua a întîl- 
nirii amicale România — R.S.F.S.R. 
Disputa in cadrul figurilor libere a 
oferit un spectacol de toată fru
musețea, în care au excelat in spe. 
cial oaspeții. La capătul întrecerii, 
în toate cele trei probe, pe prima 
treaptă a podiumului au urcat re
prezentanții școlii sovietice de pa
tinaj artistic.

Un cîștigător net distanțat a fur
nizat proba masculină. Cu un pro
gram bine pus la punct, în care am 
admirat îndeosebi viteza șt varie
tatea pașilor de legătură, sovieticul 
Vladimir Serebrovski și-a majorat 
avansul de puncte. El termină cu 
un total de 510,8 p, înaintea lui

Perechea patinatorilor romani Daniela Popescu — Marian 
Fotografii de V.

Marcel C.omanici — 484,1 
nostru campion prezintă 
revenire de formă, 
program de deosebită 
tehnică, cu sărituri duble executate 
cu brio. Tn contrast, actualul de
ținător al titlului, tînărul Mihai 
Stoenescu, care pierde locul trei în 
clasament, deținut după obligatorii, 
cedîndu-1 lui Vladislav Petuhov 
(R.S.F.S.R.). Acesta are 472,8 p față 
de cele 467,7 p ale lui Stoenescu. 
In 
Sandu Dragoș 
libere) 390.1
365.5 p.

Incîntătoare 
celor două 
R.S.F.S.R. Micuța Marina Titova (14 
ani), cu îndrăznețe sărituri și o re
marcabilă sincronizare cu muzica, a 
reușit s-o întreacă de puțin —
491.5 p ■— pe compatrioata sa Irina 
Anikanova — 490,7 p. Pe a treia 
treaptă a podiumului, reprezentan-

nivel Radu VOIA

Itineret scorul 71—39 (Continuare în pag. a 3-a)

de un slab 
cu catego- 

iugoslave :
tehnic, a luat sfîrșit 
victorie a jucătoarelor

In orașul Sevlievo din Bulgaria
Balcaniada feminină de baschet, 
inaugural, Bulgaria a dispus de formația sa de rica

“ “ (32—18). 61—41 (27—16).

a început întîlnirea Iugoslavia—România, 
In meciul I

La îmbarcarea primelor echipaje ale voioșiei!'
Sîmbătă 23 decembrie. Prima zi de vacanță. 

De la ora 7 mă aflu în Gara de Nord. Aștept 
să apară primele echipaje școlărești. Echipa
jele voioșiei.

La ora 7,05, prin intrarea dinspre calea Grivi- 
ței, își face apariția un grup compact de elevi. 
Cine'să fie? Nu trebuie să fac eforturi prea 
mari : recunosc printre prichindeii grupului, pe 
Adrian Munteanu, din echipa de polo a Clubu
lui sportiv școlar.

— Încotro ?
— Ea Pirîul Rece sau la Cheia. Sintem toți. 

Întregul lot al echipei. Dacă doriți să vă pre
zint băieții...

îl refuz într-un mod delicat. N-am timp de 
discuții prelungite. Vreau să cunosc și alțî copii. 
Cît mai mulți. Pe peron își fac apariția, la in
tervale scurte, numeroase noi echipaje ale vo
ioșiei. Unde am mai văzut chipul acestui elev 
de-o șchioapă ? îmi vine în ajutor profesorul 
Ion Petru, antrenor de gimnastică t

— Nu vi-l reamintiți ?... Este una din spe
ranțele grupei mele de copii, de gimnaști, care 
lucrează la sala Tineretului.

Cristinel Goagea, elev în clasa a V-a a Li
ceului 32, despre el fiind vorba, este puțin sus
tras de forfota care domnește în gară (în jurul 
orei 7,30, cred oă se aflau pe peronul central 
aproape 2000 de copii).

— Uite-l și pe Dănuț I izbucnește el la un 
moment dat.

Dănuț Malarciuc este un alt gimnast al prof. 
Ion Petru, o altă speranță. Ne spune tatăl lui, 
care il însoțește:

— Era cit pe-aci să rămină acasă. Mi-a venit, 
acum o săptămină, cu două note de 6... Dar, cu 
un mic efort, Ungă aceste note au apărut altele 
de 9 și 10. Așa că pină la urmă...

îi las pe Cristinel Goagea și Dănuț Malarciuc 
să-și întocmească primele proiecte din viața de 
tabără. Mă îndrept către un grup de eleve. 
Mă opresc în fața unei fetițe, care — nu greșesc 
— este cea mai mică participantă la taberele 
vacanței : Silvia Pirvu. Elevă în clasa a II-a. 
N-a împlinit încă 8 ani. Prima ei tabără din 
viața de școlăriță. Este extrem de volubilă, ju
căușă ca un spiriduș.

— Și ce-ai să faci în tabără ? încerc să o 
iscodesc.

— Am să mă joc, să mă plimb cu sania, să 
recit poezii. Pregătim și 
Republicii...

Silvia este — cum am 
vorbăreață. Ar fi vrut să 
alte taine din viața taberei care va începe în 
curînd. Dar, una din fetițe a zărit — într-un 
rucsac — o... păpușă — păpușa Silviei — și a 
adus-o în mijlocul grupului nostru. Căutînd 
să reintre în posesia micii sale prietene (însu
flețită poate numai în imaginația ei), Silvia 
ne-a uitat cu desăvîrșire...

în mijlocul altui grup, o 
toată frumusețea!

— A cui este ? îl întreb 
aflați în vecinătatea ei.

— A mea I îmi răspunde
— Ai... autorizație pentru ea ? îl întreb 

nou de data aceasta eu o voce gravă.
— Da... Este la tăticu...
Tăticu se află și el în apropiere. Face eforturi 

vizibile să nu rîdă. Viitorul... bober este Eucian

o serbare. De ziua

-spus — extrem de 
ne mai destăinuie și

sanie nou-nouță de

pe unul din copiii

ferm băiețașul.
din

Buduroiu din clasa a V-a
nr. 10.

— Poate așa, mergînd în 
tre copii, printre colegi de 
mult în aer liber, să mănînce mai bine, 
cu poftă, ține să-și exprime acest gînd’ 
lui Lucian.

— Ai auzit, Lucică, ce a spus tata ?
— Da. l-am 

foarte bine in
Asemenea asigurări le-au transmis părinților, 

înainte de plecare, toți copiii:
— Mămico, voi fi foarte cuminte. Voi face 

sport. Voi sta cit mai mult în aer liber, in 
soare, pe pirtii, la săniuș sau la schi.

Părinții zîmbesc mulțumiți. Cînd trenul se 
pune în mișcare își mai flutură o dată batistele. 
Iar discret, ca să nu vadă copiii, își șterg o 
lacrimă... Grea mai este despărțirea 1 Chiar și 
atunci cînd mergi în tabere... In aceste tabere I 
ale voioșiei, care de ieri au luat cu asalt cele I 
mai frumoase stațiuni montane ale țării I

a Școlii generale

tabără, fiind prin- 
școală, să stea mai 

mai 
tatăl

dat asigurări că mă voi 
tabără...

simt»

Tiberiu STAMA
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I
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uvînt venif în vocabularul modern I 

de pe meleagurile sportului, re
vendicat ulterior și în alte dome- I 
nii, din necesitatea de a proclama I 
pe criterii cît mai ferme persona
litățile veritabile.

Pe lîngă celelalte virtuți, sportul o are 
deci și pe oceea de a proclama campioni. 
O virtute născătoare de virtuți umane I 
Căci marii campioni (la ei ne gîndim) au 
de luptai mai întîi împotriva propriilor li
mite și abia apoi împotriva partenerilor de 
întrecere ; sînt oameni care-i depășesc pe 
alții, autodepășindu-se, solicitîndu-și toate 
resorturile fizice și morale, dobîndirid astfel 
o valoare concentrată. Campionul simboli
zează elanul consumat spre autoperfecțio- 
nare, este o sinteză de calități naturale, de 
muncă, de experiență, de suferință și renun
țări convertite în tenacitate, de bucurii 
mereu amenințate, trăite lucid, vii, numai 
atît timp cît sînt apărate.

Un mare campion obține, de cele mai 
multe ori, o nouă identitate. Pînă la ea, 
drumul e de obicei lung, dificil, plictisitor 
(poate), potrivnic, presărat cu obstacole 
descurajante. Metalul voinței e amenințat 
să cedeze, gîndul renunțării ispitește de
seori pe cutezător, tot mai intens vizitat de 
incertitudini. Campionul înseamnă un vis 
coborît pe pămîni și devenit faptă.

Sportul îi invită zilnic pe tineri, în mo
dul cel mai deschis, mai direct, mai sin
cer, la evaluarea reciprocă pe anumite co
ordonate. Aprecierea obligatorie la scara 
colectivității devine, după caz, terapie îm
potriva rătăcirilor egocentriste, împotriva 
neîncrederii, metodă de corectare a unor 
ierarhizări arbitrare sau a propriei delă
sări, izvor de meritată bucurie. Prin sport 
se dobîndesc certitudini, se obțin trăsături 
de caracter ce vor intra mai tîrziu în con
turul definitiv al personalității.

Sportul cultivă patriotismul și fortifică 
sentimentul de mîndrie națională. Vigoarea 
sportului românesc este probată și de im
presionantul număr de campioni, care i-au 
conferit strălucire în ultimii 20 de ani. Ad
mirația pentru : Aurel Vernescu, lolanda 
Balaș, Leon Rotman, losif Sîrbu, Nicolae Lin
ca, Olga Orban-Szabo, Ion Moina, Ion Moser, 
Nicolae Roman, Andrei Folbert, losif Pets- 
chowski, Ion Voinescu și mulți alții, este 
și va rămîne o constantă a sufletelor noas
tre. Talentul, strădania și reușitele lor, res
pectul însămînțat pe stadioanele lumii pen
tru România, vibrația pe care au declan- 
șat-o în sufletul tineretului ajută să se în
țeleagă multipla semnificație a campionu
lui. Noțiune împletită din numeroase sen
suri, ea nu denumește doar un învingător, 
o cifră-record, sau un oarecare gen de 
performanță, ci iradiază ozonul unei ex
celente mentalități, freamătul hărniciei, sen
timentul stenic 
începutul unor 
desăvîrșirii lor.

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
că fiecare purtăm în noi 
calități și mai ales forța |

Romulus BALABAN

L_
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Aseară, un nepriceput In sport, 
Juclnd tntlmpiator, un buletin, 
Luă (fapt autentic) pe puțin. 
Vreo 20 000 la Pronosport. Și-atunci, tu cum ai nimerit la fix ? 

E foarte simplu, dragă : am scris .-— Dar cum a fost, întreb eu cu venin, 
Ci văd că n-ai depus nici un efort ?
— Am ascultat doi oameni de._ .resort* 
Cum se certau In prag de magazin:

„ — Cîștlgă oaspeții l — De unde T Nu, 
Cîștigă gazdele !! — Habar n-ai tu !!“
— Scriu „1". — Ba, scriu „2", i-aud cum strigă.

Cînd doi s« ceartă — al treilea cîștigă.

Taina proverbului

Victor HÎLMU

larna a fost

Un gol cu capul, de la 30 de metri

urmă

era un atlet superb,

din viață la 
de 68 de ani, 

buni fotbaliști

mai puternică!...12 foști campioni olimpici 
fost invitați la J.O. din Mexic, 
pe spezele organizatorilor (drum, 
cazare, întreținere) ? Aceștia sînt : 
Patricia McCormick, Bob Mathias, 
Johnny Weismuller și Jesse 
Owens (S U.A.), Dawn Fraser 
(Australia), Fanny Blankers-Koen 
(Olanda), Adhemar Ferreira da 
Silva (Brazilia), Christian d’Oriola 
(Franța), Vladimir Kuț și Valeri 
Brumei (Uniunea Sovietică) și soții 
Dana și Emil Zatopek (Cehoslo
vacia).

...Suporterii echipei italiene (de 
fotbal, bineînțeles) Roverto au con
fecționat un steag de... 100 metri 
cu culorile formației lor favorite? 
Ei au desfășurat acest steag, de la 
un capăt la celălalt al stadionului!

■;? -W

Convorbiri
cu domnul Gore

cu terminarea primului 
(partea I) interminabil

Luptă intre fotbal șt... iarnă ! 
O luptă care se termină de cele 
mai multe ori in favoarea fot
balului, campionatele disputindu- 
se și iarna in numeroase țări.

In imaginea de față a învins 
insă iarna. Meciul Arsenal — 
Sheffield Wednesday a trebuit să 
fie Întrerupt in min 43. din cau
za unei furtuni de zăpadă.

Recent, a încetat 
Genova, în etate 
unul dintre cei mai 
italieni din anii de după primul 
război mondial: Luigi Burlando. 
El a făcut parte de 21 de ori din 
„Squadra Azzurra".

Burlando a devenit celebru 
1922, realizînd o performanță aproa
pe neverosimilă : în meciul Italia— 
Belgia, disputat în acel an, el a 
înscris un gol cu capul, de la o 
distanță mai mare de 30 de metri!

O dată 
campionat 
din istoria fotbalului l-am rugat 
pe dl. Gore să facă un tur de o- 
rizont pe marginea acestui memo
rabil tur.

— Fii amabil și 
ză-mi campionatul 
Sau ți-e greu ?

— Dimpotrivă. E-atît de 
caracterizezi un individ, o 
sau un campionat lipsite 
racter. Turul de toamnă, 
ca să mă exprim în spiritul ri
gorii „de toamnă-iarnă", a început 
cu niște angajamente foarte seri
oase (ții minte ?: Vom asigura 
continuitatea... Competițiile inter
ne sînt baza care...) și 
prin încălcarea foarte 
angajamentelor.

— Se mai întimplă, 
rupt pe dl. G. (Mă izbise tonul 
grav, aproape puritan, ton pe care 
nu 1-1 mai cunoscusem, prietenul 
meu fiind, dimpotrivă, tolerant la 
maximum cu semenii).

— Da. Bineînțeles că se mai în
timplă. Și eu... Și d-ta... Și toată 
lumea... Și cam adesea. Dar de fie
care dată cînd încălcăm un anga
jament, dintr-o pricină sau din 
nici una, încercăm oarecari senti
mente de culpabilitate, spunem — 
ori măcar ne spunem — că-i re
gretabil, avem virilitatea de-a măr
turisi in cuvinte sau tăcere: „îmi 
pare rău că n-am făcut bine".

Din păcate insă autorii campio
natului zdrențuit nu numai că nu 
au cunoscut jena interioară dar 
au fluturat 
socotind că bine 
rău. E o nuanță 
pune.

Aici dl. G. s-a
consuma un antinevralgic.

— Totuși, zic eu, din fericire 
termi-

rapidiști s nu.
Coe, mi se 

pe Răducanu,

caracterizea- 
de toamnă.

ușor să 
acțiune 
de ca

sau

s-a isprăvit 
senină a

l-am între-

conștiințe împăcate 
au făcut făcind 
care mă indis-

oprit pentru a

DIN LUMEA SPORTURILOR 
cu 60 de ani în

Sînt exact 60 de ani de atunci. 
Pe file, astăzi îngălbenite, apă
reau primele numere ale unei re- 
vistuțe de format mic, în 16 pa
gini, care purta titlul, ambițios 
pentru acea vreme : „Din lumea 
sporturilor" și subtitlul explicativ : 
„revistă sportivă ilustrată". Apari
ția săptămînală a publicației ne 
dă imaginea curajului inițiatorilor 
ei, ne dă ideea pasiunii de care 
trebuie să fi fost stăpîniți cei ce 
înfruntau, în 1907, o opinie pu
blică nepregătită, pe alocuri chiar

ostilă educației fizice și sportului. 
Era epoca în care — cu excepția 
unor preocupări snoabe în aer li
ber, a gimnasticii plictisitoare din 
școli și a unor exhibiții de circ — 
nu se putea vorbi la noi. de o miș
care sportivă. Poate că tocmai a- 
cest tablou dezolant l-a îndemnat 
pe Mitică Dona, directorul revis
tei, să întreprindă acțiunea sa a- 
proape anacronică, idealistă, aș 
spune pătimașă.

La 25 de ani, cîți avea pe atunci, 
Mitică Dona

MNMWț»; | MOTCA DONA
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vînjos și proporționat, care făcuse 
carieră în arena luptelor, cutre
ierase lumea și se întorsese în pa
trie plin de o experiență pe care 
simțea nevoia s-o împărtășească. 
Cu banii strînși din gajurile lui de 
luptător a înființat revista. Soarta 
a vrut ca exemplul să vie de la un 
profesionist, ceea ce nu-i scade cu 
nimic valoarea.

în editorialul primului număr, 
profesiunea de credință a directo
rului este clară : „Suntem câți-va 
dintr’aceia care ne-am ocupat mai 
de aproape de desvoltarea fisică a 
omului, de studiul facil dar aproa
pe necunoscut la noi, cum cineva 
își poate dubla puterile, întări vo
ința și din slab, gârbov și piper
nicit s’ajungă un om forte, un her- 
cule, care să se impue prin pro- 
priele sale puteri".

Toate 
am 
ile 
rile cîtorva articole, 
pentru conținutul lor : 
sunt bine cunoscute sporturile în 
România", „Cum se capătă mus
culatură (metode științifice"), „Gim
nastica în școalele rurale", „Scri
ma și femeia", „Sportul ca pre
ventiv al boalelor și nebuniei" (sic). 
Sînt inserate o serie de lecții ilus
trate de educație fizică, unele des
tinate chiar femeilor și copiilor.

Tot în primul editorial se spune 
că revista „își va da silința să 
populariseze luptele cunoscute în 
toată lumea, cit și sporturile Foot- 
Bal, Lawn Tenis, luptele de box, 
sportul călăriei, a bicicletei, spor
tul vâslitului etc., căutând a le răs
pândi în straturile poporului, unde 
aproape că nici nu sunt cunoscute". 
într-adevăr, cu multă surprindere 
întîlnim în fiecare număr articole 
sau cel puțin știri despre lupte, 
haltere, atletism, ciclism, fotbal, 
natație, automobilism, hipism, scri
mă, patinaj etc. Firește că locul 
preponderent în contextul 
revine — potrivit pasiunii 
rului — luptelor.

Pe măsură ce înaintăm 
tura revistei — cu admirație pen
tru perseverența editorilor ei — 
descoperim tot mal multe lucruri 
interesante, ceea ce ne îndreptă
țește să vă promitem o revenire.

(vib.).

numerele pe care le- 
răsfoit reflectă concepți- 
confesate. Iată doar titlu- 

edificatoare 
„De ce nu

Un singur regret are antrenorul 
de patinaj artistic Andrei Somodi 
din Cluj, la capătul celor 74 
ani (!!) de activitate sportivă, 
n-a fost campion al României 
sportul care l-a consacrat. De 
„Foarte simplu — răspunde Andrei 
baci. Pe vremea cînd eram pati
nator de forță, încă nu se organi
zau campionate naționale... Ele au 
venit mai tîrziu. Am fost însă 
campion universitar la Budapesta, 
înainte de primul război, apoi 
m-am clasat al doilea printre pa
tinatorii maghiari, după Sende 
Andor, premiat la mondiale. Pa
tinez de la vîrsta de 6 ani și în 
mai împlinesc 80!...“

Decanul antrenorilor noștri — 
poate recordman de longevitate 
sportivă și pe plan internațional—

de 
Că 
în 

ce?

nu pare de loc obosit de această 
prodigioasă activitate. După ce a 
ajutat să urce pe podiumul cam
pionatelor noastre pe Marleta 
Weinreich, Cristina Patraulea, 
Roxana Găbunea, Marcel Comanicl, 
acum antrenorul clujean pregă
tește cu aceeași sîrguință o grupă 
de tineri patinatori cu ■frumoase 
perspective.

Să-i urăm succes și — mai ales
— la mulți, foarte mulți ani 1

în fotografie: Iată-1 pe neobo
situl antrenor Andrei Somodi, în 
timpul pregătirilor de la patinoa
rul Floreasca, 
săi din secția 
Olimpia Cluj.

Text:
Foto:

împreună cu elevii 
de patinaj artistic

R. VOIA 
V. BAGEAC

revistei 
directo-

în lec-

campionatul de toamnă s-a 
nat.

— Campionatul, da. Dar 
talitatea ?

— Să nădăjduim ci-n 
doua...

— A cui ?
— A campionatului.
— Pe mine nu mă interesează 

partea a doua a campionatului, ci 
partea doua a mentalității.

— Oh, in cazul acesta nu țtiu 
daci e cazul să nădăjduim.

— Nu. Nu trebuie să 
duim. Trebuie să cerem'. 
rem o oarecare frînă. Nu 
dar tot mergîndu-se fără
reli pe calea cea deschisă, ne-am 
putea trezi în aprilie, că, la ce
rere, meciul Universitatea Craio
va — Jiul se amină pentru că 
Sfîrlogea are o nuntă-n familie — 
și în mai cu suspendarea partidei 
dintre F.C. Argeș și Dinamo Ba
cău pe motiv că Prepurgel trebuie 
să-și ridice lemnele.

men-

partea

nădăj- 
Să ce

de alta, 
stinghe-

SA NE DELIMITAM

Aseară — începe dl. Gore — 
am meditat îndelung pe tema in-

ION MAIOR, TIRGU JIU. 
— Spuneți că ați recitit 
poezia „Napolitanli", pe 
care ați scris-o după ul
tima etapă a campionatu-

lui, dînd-o apoi s-o citea
scă și unor prieteni. Acum, 
am citit-o șl eu. Suficient, 
cred !

televizlune au putut fi vă
zute, a doua zi, o serie de 
secvențe din filmul acestei 
partide.

LIVIU BURUIANA, IAȘI. 
— Am reținut cîteva din
tre „serialele” recomandate 
de dv. :

Pentru sprinteri : EL 
FUGITIVO.

Pentru boxeri: SFINTUL.
Pentru arbitri (apropo 

de simțul dreptății): IVAN
HOE.

N. IORGOVAN, COMUNA 
NADIAC. 1) Primul meci 
al echipei noastre națio
nale de fotbal a avut loc 
la 22 iunie 1922, la Bel
grad, în compania Iugosla
viei. Reprezentativa noa
stră a cîștigat cu 2—1. 2) 11 
simpatizați pe Dan Coe ? 
Hm ! Vă numărați, proba
bil, printre fericițil ce nu 
l-au avut ca adversar! II 
puteți scrie pe adresa clu
bului Rapid : șoseaua Ciu
lești 18, raion Gr. Roșie.

VLADIMIR COCIU, BRĂ
ILA. — Ce v-aș putea răs
punde ? Șl eu sînt unul

ciințre acel care au urmă
rit cu multă curiozitate 
meciul... electronic pentru 
titlul de cei mai bun bo
xer al tuturor timpurilor. 
Vă spun sincer însă că, la 
fel cu dv„ nu prea am În
țeles cum au constatat 
aparatele electronice că 
unul dintre boxeri a ...sîn- 
gerat în ‘ 
zicem, a 
teoretic ? 
luăm ad 
rezultate,___ __ _______
întrecerile sportive, tl du
cem pe sportivi în fața 
acestor aparate șl așteptăm 
să hotărască ele. Unde 
mal pui că, în felul acesta, 
am scăpa și de arbitri !

MARINEL POPESCU, 
BRAȘOV. — Ne întrebați 
dacă am învins vreodată 
prima reprezentativă de 
fotbal a Ungariei. în pal
mares apare o victorie a- 
supra Ungariei : 5—1, la 26 
septembrie 1933. Pe atunci 
însă, marile vedete ale fot
balului maghiar îmbrățișa
seră profesionismul, astfel

că n-au făcut parte din 
echipa cu care s-au întîl- 
nlt jucătorii 
schimb, n-am 
în palmares o 
ținută asupra primei gar
nituri a Ungariei, întrucît 
partida s-a jucat sub titu
latura de... Bucureștl-Bu- 
dapesta. •

COSTICA SIDOR, ORA
ȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. — Fotbalistul 
Constantin Iancu (Farul) a

noștri. In 
putut trece 
victorie ob-

repriza a 5-a, să 
acestui meci... 

Dacă ar fi să 
litteram astfel de 
am termina cu

4
 Alberto Ascari era, de ase
menea, un as al automobi
lismului. Farina șl Vlloresi nu 
m-au impresionat prea mult, 
dar trebuie să recunosc că ei 
erau spre sfirșitul activității 
etnd am debutat eu.

Este adevărat că am copiat 
stilul lui Farina, ținuta sa alungită la 
volan. Veți spune că am făcut-o de- 
oareoe știam că poziția cu brațele 
întinse este mal eficace. Simple ba
liverne. Atunci nu știam nimic. Am 
adoptat această poziție pentru că mi 
se părea mai elegantă. Conducted 
așa, erai considerat un stilist. Deși 
la început mă simțeam tare neinde- 
mînatic șl chiar Incomodat, am păs
trat totuși această „alură". Acum 

îmi place foarte mult. O dată ce ești 
obișnuit, îți dai seama că este mai 
bine să te așezi bine înfipt in scaun, 
departe de volan, cu brațele întinse. 
Din multe motive, stilul acesta este 
de preferat poziției cu umerii aduși.

Vorbind de plloțil de astăzi, m-aș 
referi mal tatii la Graham HUI. El 
este prototipul conducătorului mo
dern: precis, erudit, calm. Cu o 
mașină bună, Hill nu va accepta 
rlsțul inutil dar nici nu va lăsa pe 
nimeni să-l ajungă. Dacă automobi
lul dv. este mai rapid decît al lui, 
aveți totuși o șansă foarte mică sft-1 
învingeți. Hill nu este omul care să 
riște să piardă roți sau să iasă de pe 
șosea pentru a vă prinde din urmă.

Din același aluat ml se pare că 
este făcut șl australianul Jack 
Brabham, un mecanic fenomenal și 
după cum știți un fost campion al 
lumii. Jack este poate cel mal puțin 
emotiv dintre noi. El consideră con- 
duoerea automobilului ca o simplă 
distracție. Te face să te indeștl la 
un pictor capabil să producă un Pi
casso pe care nu-1 poți distinge de 
original, dacă originalul a fost luat 
ca model. Jack este un conducător, 
de obicei, precaut șl foarte liniștit. 
Dar cînd se lansează Spre victorie,

PETRE ENACHE, CON
STANȚA. — Ion Ionescu 
și Ozon au Jucat în ace
lași timp la Rapid : în 1961. 
Iată care a fost atunci, 
formația de bază a atacu
lui giuleștean : Kraus,
Ozon, Ionescu, Georgescu, 
Vătafu (Dulgheru).

ION SOGARU, RIȘNOV. 
— Meciul F.C. Argeș—Fe- 
rencvaros disputat la Pi
tești, a fost transmis în 
direct numai la radio. La

împlinit la 26 august 27 de 
ani. A debutat, ca junior, 
la Abatorul București. 
Unde a mai jucat ? Luațl 
un creion șl notați, că alt
fel este greu să țineți 
minte ! A fost legitimat, pe 
rind, la Dlnamo Obor, Di
namo București, din nou 
Dlnamo Obor, Dlnamo Ba
cău, Progresul, C.S.M.S. 
lăți, din nou Progresul șl, 
în sfiirșlt, Farul. Am zis „în 
efirslt", dar poți să știi...

NICU PĂSCUȚA, RAD- 
NA. — După terminarea 
campionatului mondial de 
fotbal din Anglia, trofeul 
și premiul de 1 000 de lire 
sterline pentru recompen
sarea celui mal bun jucă
tor al campionatului n-au 
fost atribuite lui Bobby 
Chariton, cum au crezut 
mulți, ci lui Bobby... Mo
ore, căpitanul echipei An
gliei.

Ilustrații : N. CLAUDIU

cidentului de la Craiova cînd. dn â 
ai reținut, jucătorii 
bătut între ei. Dan 
pare, l-a pălmuit 
sau așa ceva.

— N-ai văzut meciul ?
— Nu, eu, de la o vreme, mă 

duc numai la fotbal. Așadar ca. 
să revin la chestiune, ce s-o fi 
intimplat pe teren ? N-am prea "i- 
țeles. De ce adică și-a ales ra- 
pidistul drept obiectiv al agresi
vității, tocmai un coleg de echi
pă, ca să nu zic, de-a dreptul, 
tovarăș ? Mintea mea a elaborat 
o mică serie de posibilități. Poate 
că, de pildă, în clipa dată, nu s-a 
aflat prin preajmă nici un adver
sar disponibil. Poate că arbitrul 
de centru care, din cînd in cînd, 
recepționează asemenea descărcări, 
o fi fost departe de careul de 16, 
undeva, într-o discuție cu arbi
trii de tușă sau cu publicul. Și 
deci, poate că, in desperare de 
cauză, fotbalistul enervat 
spus: îl bat pe cine s-o 
numai om să fie.

— O lipsă de stăpînire 
tă cu primejdii. Unde-o să ajungă 
Rapidul dacă metoda capătă ex
tindere ? Din un-doi-uri de tipul
acesta în un-doi-uri și din bă-
taie-n bătaie rămine
fără echipă.

— Iată întrebarea pe 
pus-o și eu. N-avem 
cumva cu fenomenul cunoscut in 
biologie sau în sociologie sub nu
mele de autodevorare ? De unde 
și expresia sumară „a se mînca 
între ei“... Întrebarea însă, cum 
era de așteptat, și-au pus-o și 
conducătorii clubului...

— ...Dîndu-i, sper, 
puns.

— Da, da...
— Cum ?
— Așa cum se dă 

toate întrebările mai 
din fotbalul nostru: printr-o șe
dință. Am informații din sursă 
demnă de 
săptămâna 
consfătuire 
nimentelor 
să te liniștesc dintr-un 
vreau să-ți spun că 
s-au încheiat cu bine.

— Era și de-așteptat. in defini
tiv băieții sînt rezonabili.

— Sînt. „Tovarăși — a spus re
prezentantul lor — ne angajăm ca 
pe 1968 să dăm numai în adver
sar".

fi-o fi 
nimeri.

încărca-

Giuleștiul

care mi-am 
de-a face

și-un răs-

răspuns la 
complicate

toată 
trecută 
fulger 
de la

încrederea * că 
a avut loc o 
consacrată eve- 
Craiova. Și ca 

început, 
dezbaterile

pt. conf.
AL MIRODAN

1) Ciudată — 
agresivitate subită a 
nu m-ar mira să-i 
plăceri.

repet — această 
d-lui Gore: 

producă ne-

am aflat ul-2) E vorba — cum 
terior — de gestionarul bufetului 
aflat peste drum de sediul aso
ciației' F. C. Rapid, care-i furni
zează d-lui G. ultimele noutăți 
din activitatea echipei.

Dramă fotbalistică
Nici anul acesta, Anderlecht, 

una dintre cele mai bune echipe 
de club din Europa, n-a reușit să 
treacă de turul al doilea al „Cu
pei campionilor europeni". Dar 
niciodată, fotbaliștii belgieni n-au 
fost atît de aproape de calificarea 
tn sferturile de finală, pe care au 
ratat-o în împrejurări cu adevă
rat dramatice.

Jucînd cu Sparta, la Praga, An
derlecht a pierdut la limită : 2—3. 
Un rezultat plin de perspective 
pentru socoteala finală, dat fiind și 
faptul că echipa reușise să înscrie 
două goluri în deplasați, care, în 
caz de nevoie, aveau să fie soco
tite dublu.

Dar, lovitură de teatru, la înce-

putul meciului retur de la Bruxel
les : cei care înscriu sînt ceho
slovacii ! Anderlecht nu mai are 
acum de recuperat un singur gol, 
ci două. Dar iată că marchează și 
belgienii. Speranțele se reaprind 
în inimile spectatorilor. Ele aveau 
să crească și mai mult în momen
tul cînd Anderlecht a înscris al 
doilea gol, care aduce egalitatea 
în scorul general. După care, a 
urmat explozia de bucurie din mi
nutul 82, cînd 
xelles a înscris 
calificării. Prin 
ți-vă drama pe
minutele următoare
84 și 3—3 (deci calificarea Spar
tei) în min... 80 l

echipa din Bru- 
al treilea gol, al 
contrast, imagina- 
care a trăit-o in 

3—2 în min.

Jim Clark (in centru), câștigătorul „Marelui Premiu al Spaniei" pe circuitul Jarama. In stingă. Graham
Hill (locul 2), iar în dreapta Jack Brabham (locul 3)

Antimemoriile lui Stirling Moss
«lmțl Imediat. Atunci se întoarce 

metodele practicate pe pistele 
" ' ‘ sa; parca

o 
la ________
australiene în tinerețea 
zdrobește volanul, iar coada mașinii 
începe să miște în turnante ca o 
coadă de pește. Aceasta înseamnă că 
bătrînui Jack a hotărît să lase la o 
parte orice finețe. Dacă a mai rămas 
mult de parcurs, el face praf cau
ciucurile. își joacă șansa pînă la 
capăt. După cum știți, Brabham își 
construiește singur mașinile de
curse. Și sînt fericit să văd că are 
succes pretutindeni. Oea mal fru
moasă cursă în care l-am văzut pe 
Jack s-a disputat în 1963 pe circuitul 
de la Warwick Farm, în Australia. El 
mergea „la cîștlg" în ziua aceea și 
mi-a părut bine că a reușit. II iu
besc mult pentru că este și generos. 
O dată, la un concurs în Noua Zee- 
landă, eu aveam o roată defectă. 
Jack avea una de rezervă și ml-a 
dat-o. M-a ajutat s-o montez fără

să-l cer ajutorul. Șl toate acestea 
știind că puteam să-l înving.

înaintea iul Graham HiU, campion 
mondial a fost Phil Hill, primul a- 
merlcan care a deținut titlul, phll 
este excepțional în mașinile de sport 
șl cred că după retragerea lui Oli
vier Gendeblen nu există nimeni care 
ar putea să-l întreacă, mal ale» tn 
cursele pe distanțe lungi. Hill este 
atît de nervos șl de crispat, îndt ai 
putea crede că s-a epuizat după 
primii 20 de kilometri. Nimic din 
toate acestea. El este puternic, pen
tru că știe să se relaxeze. Tensiunea 
îl copleșește numai înaintea cursei. 
Dar, o dată drapelul lăsat în jos, de
vine complet decontractat.

In momentul de față, oel mai pri
ceput conducător de automobile este 
probabil scoțianul Jimmy Clark. Am 
spus, probabil, numai dlntr-o obiș
nuință stilistică. Personal, sînt con
vins că Jimmy este cel mal bun din

lume. Este un conducător născut șl 
știți că diferența dintre un pilot în
născut șl unul format este aceeași 
ca $1 diferența dintre zi șl noapte. 
Am avut dificultăți cu Jimmy Clark 
In anul 1961. In mașini echivalente 
l-aș fi bătut. Dar în 1961 Jimmy nu 
era omul ce putea fi învins cu o 
mașină demodată. Abilitatea Iul 
Jimmy este uluitoare. El nu avea 
nevoie de sfaturi nici de la mine, 
nici de la altcineva. Clark ar fi fost 
campion mondial încă de pe atunci, 
dacă un bulon noaatîmpărat n-ar ti 
sărit din puternica sa mașină, Lotus. 
Jimmy Clark posedă acea calitate 
inefabilă pe care eu aș numl-o ca
pacitatea de a ctștlga curse.

Să încheiem, vorbind despr» viitor. 
Am fost întrebat adesea cum vor fl 
automobilele de curse în anul 2CJ0. 
Eu le văd mal mid, mal joase, mal 
ușoare. Acest lucru va tl posibil 
pentru că v» exista un motor mal

ntlc, o turbină cu gaz, sau un mo
tor Wankel, mare cam cît un do
vleac, ari poate chiar o mașină cu 
vapori, sau un minuscul motor cu 
’ -7. -î ~Z.---- - de
mărimea unui florin. O astfel de ma
șină ar putea fi capabilă să atingă 
400 de km pe oră și chiar mai mult. 
Suspensia șt aderența vor fl fantas
tice. Automobilul va urma aceeași 
pistă in fiecare viraj. Derapajul va 
fl ceva de domeniul trecutului, iar 
termenii a subvlra șl supravira vor 
fi expresii Istorice demodate, de care 
nimeni nu se va mal servi. In ceea 
ce-1 privește pe conducător, cred că 
el va sta culcat la orizontală și va 
conduce cu ajutorul unei bare, sau 
cu flselde, va avea o pedală de frînă 
pentru piciorul sting și un accele
rator pentru piciorul drept. Mașina 
va fl prevăzută cu ogllndă-periscop, 
care va înlocui retrovizorul. Trans
misia, dacă va mal exista așa ceva, 
va fl bineînțeles automată. In sfîr- 
șlt, vom vedea ce va fi. Mal ales 
că, în anul 2000, eu voi fl părăsit 
de mult vîrsta de 45 de ani, precum 
șl concursurile...

benzină, de 16 cilindri, fiecare

Adaptare de I. VUCEANU
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Promisiunea nr. 1 a anului 1967: 
ANGHEL IORDĂNESCU

...Terenul Ghencea, într-o zi ume
dă de sfârșit de decembrie. Unul din 
ultimele antrenamente ale juniorilor 
de la Steaua. Pe margine, împreună 
cu antrenorul Romeo Catană, care a 
„dădăcit" o întreagă generație de 
fotbaliști (Matei. Codreanu, Ilie Ste- 
llan. Dumbravă, Mihăllescu. Cicu 
etc.) derulăm „au ralanti" filmul a- 
vansărli Iul iordănesou în „linia de 
joc".

Născut în 1950, la 4 mai, Anghel Ior- 
dănescu întrunește calitățile totale 
ale unui... rapidlst de încredere: tatăl, 
Toma, este ceferist, iar familia lo
cuiește în str. Doftănețului, nu de
parte de stadionul G-iulești. Dar sorții 
au vrut altfel.

Remarcat de antrenorul Catană în 
toamna lui 1901 („bătea o minge de... 
tenis în spatele porții lui Voinescu"), 
Iordănescu este legitimat Ia Steaua, 
debutează în echipa de copil, alături 
de Ciugartn șl Isplr, astăzi cu ambii 
colegi în națională. Talent timpuriu, 
dotat cu o tehnică remarcabilă șl o 
surprinzătoare orientare în teren, 
șuter de temut, cu un sting ă la 
Mario Corso, îordănesou urcă încet 
scara spinoasă a afirmării. Este tras 
înapoi de o siluetă firavă, de un 
temperament timid. .Antrenorii In
tuiesc însă, filonul de aur și laurea- 

r tul de astăzi este trimis în „uceni
cia" aspră a performanței: în cam
pionatul 1965—66 la echipa de seniori 
A.S.A. Buc. din campionatul orășe
nesc. Probele sînt trecute cu succes, 
și firesc, urmează marea „explozie” 
calitativă. Mai întîl ca fizic : 1,75 m 
înălțime șl 63 kg. Apoi ca moral : mal

experimentat, „Glgi" devine mal în
crezător în forțele sale. Tabăra de ju
niori îl aduce primele mari satisfacții: 
este declarat „șeful promoției" și In
dus în lotul U.E.F.A. încep jocurile 
grele și deplasările peste hotare. As
tăzi, Anghel Iordănescu, la nici 18 ani 
are o „fișă personală" bogată: peste 
10 meciuri în echipa națională de 
juniori, turnee în Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, Bulgaria. Turcia.

...între timp antrenamentul la care 
asistasem, luase sfîrșit. Ne îndrep
tăm spre cabine. Iordănescu mă în
tâmpină cu timiditate. Facem cunoș
tință. Undeva, parcă e mirat că l-am 
ales tocmai pe el'. Dar la auzul în
trebărilor, devine mai viol. Răspunde 
corect, răspicat.

Cel mai frumos gol 7 „Cel din me
ciul cu Polonia, la scorul de 1—1, cu 
stângul, sus la „vinclu" în „turneul 
speranțelor". Amintirea cea mal a- 
păsătoaire ? „2—3 cu U.R.S.S. într-un 
joc în care echipa avea să rateze 2 
penaltluri". în fața întrebării: jucă
torul preferat, .răspunde dlntr-o 
dată : „Constantin".

îmi povestește apoi despre pasiu
nea lui pentru muzica ușoară, pen
tru M. pîslaru șl El. Presley, despre 
cărțile de aventuri citite pe nerăsu
flate. „Asta ca lectură particulară, 
dincolo de ceea ce „facem la școală”, 
Omisesem să vă spun: Anghel Ior
dănescu este elev în d. a Xl-a a 
liceului „M. Sadoveanu", Iar rezul
tatele la învățătură nu rămîn în 
urma celor de pe dreptunghiul de 
Iarbă al stadioanelor.

întunericul a căzut pe nesimțite. 
Ochii nu 1 se mal disting șl parcă 
l-a dispărut și sfiala. îmi promite 
că-1 va depăși pe ștefănescu, In nu
mărul de gcluri marcate în campio
nat. speră să capete mal multă o- 
rientare în teren șt să rezolve cu 
mal multă Inventivitate sarcinile de 
coordonator, știe că mal are mult 
de lucru și asta îl îndîrjește. zîm- 
besc ușor. Auzisem că nu-1 nici prea 
vorbăreț, nici prea lăudăros. Mă 
gîndesc la modestie șl mă bucur 
sincer. Ne despărțim. îl doresc suc
ces, căci se grăbește la șooală.

Mă întorc la redacție zgribulit. Aș 
vrea să scriu ca despre Eusebio, dar 
îmi pare rău. Mă gîndesc la ceea ce 
va fl mîine, șl, fără să vreau, mă 
întorc la Raab, Varga șl alte spe
ranțe ale stadioanelor noastre, astăzi 
recuzite ieftine de provincie, știu că 
o dată Mateianu s-a bucurat de mal 
multe sufragii deeît Albert, fenome
nul de astăzi. Șl mă mai gîndesc 
(cite gînduri nu-1 chinule pe un 
cronicar !) la „butoaiele de sudoare" 
ale Iul Ozolîn, la litrii de lapte. Ia 
nenumărațli litri de lapte băuți de 
Pele, la Istovitoarele antrenamente 
ale lui Schollander.

îmi numerotez articolul despre 
ANGHEL IORDÂNESCU promisiunea 
nr. 1. Următorul aș vrea să-i inti
tulez: „A. Iordănescu — o certitu
dine", șl nu depinde deeît de el.

Traian IOANIȚOAIA

Scurtă „ședință tehnică" înainte de joc
Foto: V. Bageao

JJMIUȚA" NUNWEILLERILOR
Mat întîi a fost provocarea (tradițională — în 

penultima săptămînă a anului cînd Nunweillerii se 
adună „acasă", fiind liberi de orice angajament) 
strecurată pe sub ușă de către „echipa insuraților" : 
Nunweiller I (Constantin, in vîrstă de 37 de ani), 
Nunweiller II (Dumitru, 33 de ani), Nunweiller III 

(Ion, 31 ani la 9 ianuarie 1968): „Măi copii, nu 
uitați de miuță. Vă așteptăm sîmbătă la ora 13,30, 
la noi, la... Dinamo. Intrați de astă-seară în canto
nament. Aduceți cu voi biberonul cu lapte ca să 
prindeți forță „la pauză". Și semnează: „frații voș
tri mai mari".

A doua zi (n.n. ieri) cu un ceas înainte de ora 
fixată, Radu (Nunweiller VI, 22 ani), Victor (Nun
weiller V, 24 ani) și Edy (Nunweiller VII, 13 ani 
— pitic, firește tot la Dinamo), se aflau la teren 
in așteptarea lui nea Costică, a lui nea Dumitru și 
a lui nea Nelu. Cum ? L-am sărit pe Nunweiller 
IV, pe Lică ? Nu, nicidecum. Numai că, băcăoanul, 
nerefăcut de pe urma accidentului suferit in cam
pionat, a privit de pe tușă importanta partidă, în
cheiată cu un rezultat nedecis (8—8), după ce, la 
pauză, „Sugacii" conduceau cu 5—3 1

LOTO-PRONOSPORT
Cu toții la tragerea Revelionului
V-ațl procurat bilete pentru cea 

mal mare tragere a anului : tradi
ționala tragere LOTO a REVELIO
NULUI ?

Fiți prezenți la această Impor
tantă tragere, care acordă, printre 
altele, următoarele valoroase pre
mii :

— Autoturisme în număr NELI
MITAT : „Fiat 1800“, „Moskvici 408“ 
cu 4 faruri și radio, „Flat 850":

— 10 autoturisme prin tragere la 
sorți : 1 „Fiat 1.800". 1 „Renault 10 
Major", 1 „Moskvici 408“ cu 4 fa
ruri și radio, 2 ,,Skoda 1000 M.B.“, 
2 „Fiat 850“ și 3 „Trabant GOI";

— 50 excursii de cite 20 zile în 
sudul Uniunii Sovietice :

— Premii în bani în valoare de 
10.000 lei.

— premii obișnuite, suplimentare 
șl speciale în bani.

Se efectuează 3 extrageri în 3 
faze :
• O extragere de 12 numere din 

90 pentru atribuirea premiilor obiș
nuite în bani ;
• O extragere de 12 numere din 

90 pentru atribuirea premiilor su
plimentare GRATUITE în autotu
risme și bani ;

e O extragere de 6 numere din 
90 pentru atribuirea premiilor spe
ciale. constând din autoturisme în 
număr NELIMITAT, excursii în 
sudul URSS. premii fixe în bani 
în valoare de 10.000 lei.

în total se extrag 30 numere din 
90 față de 28 de numere cîte se 
extrăgeau în trecut.

Cu 10 lei se poate participa la 
toate cele 3 faze la care se extrag 
30 numere.

Se atribuie premii pe 16 categorii 
în loc de 11 categorii ca pînă acum, 

Jucați la tragerea LOTO a REVE
LIONULUI.

NOUTĂȚILE LA SISTEMELE 
LOTO-FRONOSPORT

La cererea particlpanților, LOTO- 
PRONOSPORT a luat o serie de 
măsuri menite să acorde noi avan
taje începînd cu primele trageri șl 
concursuri din anul 1968. Cele mal 
importante sînt :

— Trierea centralizată la PRONO
SPORT.

— Desființarea reporturilor la sis
temele PRONOSPORT, LOTO Șl 
PRONOEXPRES.

Aceste măsuri se introduc în mod 
experimental în cursul trimestrului 
I 1968

reprezentativele de Juniori de la 
Voința Satu Mare și C.S.O. Baia 
Mare. La capătul unor spectacu
loase dispute, localnicii i-au de
pășit net pe oaspeți cu 21—7. 
Au încrucișat mănușile 14 pe
rechi. In această gală, găzduită 
de Școala profesională forestieră,

Gheorghe Totoșean, Nicolae Dă- 
răban (Voința), Ștefan Cochean, 
Gheorghe Fîrtea, Teodor Andră- 
cuț (C.S.O.).

32 de tineri și vîrstnici și-au 
disputat întîietatea la tenis de 
masă în sala clubului fabricii 
de confecții Mondiala. Clasament

diala), 3. Ștefan
A.

Dan (Mondiala).
VERBA-coresp.

Peste 1000

de participant

O reușită: „Cupa U.G.S.R." în raionul 1 Mai

SINAIA, 23 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Ediția inaugu
rală a „Cupei U.G.S.R.", competiție 
de schi alpin organizată de secția 
de sport a U.G.S.R. în cinstea ce
lei de-a 20-a aniversări a procla
mării republicii, s-a bucurat de 
un cadru cu adevărat sărbătoresc. 
Cei aproape 80 de reprezentanți a 
opt regiuni, beneficiind de o zăpa
dă bună, s-au străduit să arate că 
— deși mai au două săptămîni 

. pînă la deschiderea oficială a se
zonului — sînt pregătiți pentru a 
face față întrecerilor ce vor urma. 
Desigur, ținînd seama de faptul că 
majoritatea partlcipanților nu au 
prea multe zile de schi la activ, nu 
s-a putut pretinde virtuozitate în 
parcurgerea traseelor. Dar, așa 
cum spuneam mai sus, ei au co
respuns și au realizat spectacole 

./ frumoase, făcînd realmente propa
gandă pentru schi. Sub acest as
pect, dar mai ales sub acela al mo
bilizării reprezentanților aproape a 
tuturor regiunilor montane din 
țară, „Cupa U.G.S.R." constituie un 
succes care obligă la continuare.

Referitor la întrecerile propriu- 
zise, vom sublinia, în primul rînd, 
victoria lui N. Iovici. Siguranța și 
ritmicitatea demonstrate în ambele 
manșe l-au confirmat din nou și 
l-au recomandat ca pe unul dintre 
protagoniștii probei de slalom spe
cial din acest sezon. La Cornel Tă
băraș, sosit în ajun din Franța, s-a 
putut observa oboseala drumului 
de înapoiere. Dan Cristea a con
curat la juniori (din păcate, inte
resele de echipă ne-au privat de o 
dispută directă cu Iovici și Tăbă
raș), unde a dovedit că nu are 
contracandidat. în sfîrșit, la fete, 
Constanța Măzgăreanu și Liliana 
Focșeneanu au fost despărțite de 
numai o zecime de secundă în pri
ma manșă, dar într-a doua brașo- 
veanca a fost mai decisă în ataca
rea porților și a cîștigat detașat.

Duminică se dispută proba de 
slalom uriaș.

Rezultate tehnice, SLALOM 
SPECIAL (de la cota 1500 pînă sub 
cota 1400 la seniori; de la stația 
de jos a telefericului pînă sub cota 
1400 la juniori și la fete) : seniori : 
1. Nicolae Iovici (Brașov I) 73,5 ; 2. 
Cornel Tăbăraș (Ploiești I) 75,1 ; 
3. Mircea Ene (Brașov I) 76,3 ; 4. 
Constantin Bălan (Ploiești II) 76,5 ; 
5. Constantin Voideanu (Brașov I) 
77,0 j 8. Petre Clinei (Ploiești II)

78,3 ; juniori: 1. Dan Cristea (Plo
iești I) 48,3 ; 2. loan Bobiț (Bra
șov I) 53,0 ; 3. Gheorghe Vulpe
(Ploiești I) 54,3 ; fete : Constanța 
Măzgăreanu (Brașov I) 63,3 ; 2. Li
liana Focșeneanu (Ploiești I) 66,4 : 
3. Georgeta Băncilă (Brașov I) 67,2; 
pe echipe : 1. Brașov 145 de punc
te ; 2. Ploiești 135 p ; 3. Hunedoara 
99 p ; 4. Banat 80 p ; 5. București 
57 p ; 6. Maramureș 45 p ; 7. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 35 p ; 8. 
Suceava 32 p.

D. STANCULESCU

ETAPĂ INCOMPLETĂ
ÎN CAMPIONATELE ȚĂRII

(m). Tractorul Bra- 
vizita Rapidului.

pe asociație a competiției
30 Decembrie" din raio-

* din Capitală a

Faza 
„Cupa 
nul „1 Mai 
atras în întrecerile de tenis de 
masă, șah iși popice peste 1000 
de tineri și tinere. Din cele 28 
de asociații, unde au avut loc 
concursuri, s-au evidențiat, în 
mod deosebit, Suveica, Electro
nica, Geologia, Tranzistorul, Co
lorantul, Quadrat și A.M.LT.

La etapa pe raion a competi
ției o foarte bună comportare 
au avut-o sportivii de la A. S. 
Suveica și A. S. Tranzistorul 
care au cucerit trofeul la tenis 
de masă, respectiv, șah.

C. STANCU — coresp.

Etapa a IV-a a campionatului 
(divizia A) a început, de fapt, vi
neri prin disputarea partidei mas
culine I.C.F. — Dinamo și a con
tinuat ieri cu întîlnirea Dinamo — 
Medicina (f) : 3—I (— 9, 4, 2, 6). 
Pentru azi au mai rămas de jucat 5 
meciuri masculine și 4 feminine.

în Capitală, cele două partide 
au fost ^programate în cuplaj la 
sala Giulești. Astfel, de la ora 9, 
Steaua București va primi replica 
Viitorului din Bacău în compania 
căruia speră să-și rotunjească 
„zestrea" la 10 puncte și să termine 
turul-neînvinsă. Meciul următor al 
cuplajului pune față în față pe 
Rapid și Farul Constanța (f). în 
mod normal feroviarele nu pot a- 
vea emoții.

La Ploiești va avea loc derbiul 
codașilor serici I Petrolul — Alu-

mina Oradea 
șov primește
Bucureștenii au o sarcină dificilă 
dar ținînd cont că rîndurile brașo
venilor sînt slăbite prin lipsa din 
formație a lui Ferariu se scontează 
o victorie a giuleștenilor. Farul 
joacă acasă în compania Celulo
zei Brăila. Constănțenii ar avea 
prilejul să-și înscrie la activ prima 
victorie. în sfîrșit, la Galați, Po
litehnica se pare că va avea un 
meci ușor în compania Minerului.

RECTIFICARE

UNDE MERGEM?
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

PATINAJ ARTISTIC — Patinoa
rul „23 August", de la ora 15 : 
Demonstrația de închidere a întîl- 
nirii dintre echipele României și 
R.S.F.S. Ruse.

CAMPIONATE REPUBLICANE

VOLEI — Sala Giulești, de la 
ara 8,30 : Steaua — Viitorul Ba- 

— Fa-cău (m. A), Rapid București 
rul Constanța (f. A).

ALTE COMPETIȚII

la
(meci

30 De

de

...Șl I.A

Ora 16,00 —- Caleidoscop spor
tiv în imagini. Din cuprins : 
„Lupte", „O padelă de aur", „Me
dalion Jean Claude Killy", sec
vențe de la meciurile de fotbal 
din campionatul spaniol, interviu 
cu Pele și „Cine ești dumneata 
spectatorul® de fotbal ?*

Ora 23,00 — Emisiunea „Tele- 
sport". Din cuprins : reportaje fil
mate la competiția de notație 

la meciul

și rezultate de la manifestațiile 
desfășurate în țară și peste ho
tare.

Camelia Vijeu, cîștigătoarea probei de 133 m mixt
Foto; V. Bageac

în urma unei erori strecurate în 
știrile privind ultimele rezultate 
din „C.C.E." la volei, transmise de 
agențiile internaționale de presă, 
în numărul de ieri al ziarului 
nostru a apărut greșit că echipa 
Rapid București va evolua în tu
rul următor al competiției, în com
pania formației iugoslave Partizan 
Belgrad. în această întîlnire, țara 
noastră va fi reprezentată de deți
nătoarea „Cupei campionilor euro
peni", echipa Dinamo București.

VOLEI — Sala Giulești, 
ora 8: Viitorul — Rapid 
de juniori în cadrul „Cupei 
cembrie").

ATLETISM — Sala Viitorul, de 
la ora 9: Etapa a lll-a a „Cupei 
Viitorul”.

SCRIMA — Sala Facultății de 
drept, de la ora 8,30 : „Cupa ora
șului București".

O
Ora 224» — pe programul I — 
rubrică de sport cu comentarii

SPORT LA

„Cupa speranțelor", _____
masculin de baschet Steaua — 
Universitatea Cluj și la întîlnirea in
ternațională amicală de patinaj 
artistic România — R.S.F.S. Rusă ; 
imagini de peste hotare : secvențe 
de la o originală cursă nautică 
în Australia, un concurs de para
șutism în Statele Unite și aspecte 
filmate în orașul Grenoble, gazda 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1968; știri din actualitatea internă 
și internațională.

A V

ULTIMA PROBĂ A DECIS SUCCESUL ÎNOTĂTORILOR
A

DE LA ȘCOALA SPORTIVĂ DIN REȘIȚA ÎN „CUPA SPERANȚELOR ii

«— Popescu Dumitru.
—- Prezent 1... i
...In urmă cu numai 24 de ore, D. Popescu-Colibași, 

antrenor al reprezentativei feminine de handbal, se 
afla pe aeroportul din Copenhaga așteptind plecarea 
spre patrie cu o înfrigurare neobișnuită. („Mi-ar fi

niul educației fizice și sportului, pe atunci numit 
Academia Națională de Educație Fizică.

ir
S-au scurs, așadar, trei decenii I Retina vechilor 

dascăli — în rîndul cărora am remarcat prezențe de 
prestigiu: acad. prof. Octav Oniceșcu, prof. dr. C. Ca-Promoția 1937 răspunde „prezent!"

ÎNSEMNĂRI
părat nespus de rău să pierd ocazia de a-mi revedea 
colegii de facultate și profesorii").

Dar, acum, în clipa aceasta încărcată de emoțiile 
revederii, fostul student se află într-o sală de curs a 
I.C.F.-ului, alături de alți colegi și colege, răspunzînd 
prompt „prezent", la apelul pe care unul din foștii 
lor dascăli (activ și în 
Adrian lonescu, îl face 
ai institutului nostru de

momentul de față), prof. dr. 
promoției 1937 de absolvenți 
în: ă.ămînt superior în dome-

lavrezu, g-ral dr. L. Alexiu. prof. dr. H. Dumitrescu 
— caută să suprapună — ca intr-un telemetru — ima
ginea depărtată a tinerilor învățăcei peste imaginea 
celor ce le stau, acum, în față și înfățișează, în cîteva 
cuvinte, o activitate laborioasă în marea majoritate 
a cazurilor.

ir
Primii lor pași au trecut peste obstacole multiple ; 

lipsă de înțelegere, greutăți materiale, mentalități po
trivnice... Dar au trecut! Fără poticneli. Cu siguranța

Pasionant final în ultima zi a în
trecerilor de înot din cadrul „Cupei 
speranțelor". După ce au condus 
mult timp autoritar, reprezentanții 
Școlii sportive din Reșița s-au vă
zut egalați (ca număr de victorii 
— 16) chiar înaintea ultimei pro
be, de către sportivii de la Dina
mo București. Și în cea din urmă 
cursă chiar (4 x 100 m liber băieți), 
succesul a surîs deopotrivă ambe
lor cluburi. După primele două 
schimburi, dinamovlștii conduceau 
cu 2—3 lungimi, dar E. Aimer și 
mai ales M. Hohoiu au „mers" ex
celent, încheind concursul nu nu
mai cu o pe deplin meritată vic
torie, dar și cu un nou record al 
țării (4:24,5).

REZULTATE TEHNICE. 400 m Hber 
(f) : 1. C. CEHANZUC (Șc. sp. 2) 
5:41,2 ; 200 m delfin (b): 1. E. ALMER 
(Șc. sp. Reșița) 2:35,9 — rou rec. ; 
100 m bras (b) : 1. E. HEMPEL (Șc. 
sp. 2) 1:21,2, 2. Al. Bogza (Viitorul) 
1:21,8, 3. A. Stanciu (Șe. sp. 2) 1:23,3, 
4. E. Manolescu (Șc. sp. 2) 1:23,3 ; 
66 m spate (b): 1. T. NUȚEANU (Dina
mo) 46,7, 2. Gh. Lupu (C.S.Ș.) 47,4; 66 m 
delfin (I): 1. A. GROZA (Dinamo) 50,2, 
2. V. Vladar (Viitorul) 53,3, 3. V. Da-

mian (Dinarno) 53,7 ; 33 m spate 
L V. CEIA (Șc. sp. Reșița) 
2. M. Bîcleșan (Șc. sp. Reșița) 
8. A. Horvat (Șc. sp. 1) 25,6, 33 m 
(f) : 1. AD. HIDOȘ (Dinamo)
2. T. Irimie (Dinamo) 28,7, 3. E. Cris- 
tescu (Dinamo) 29.5 ; 133 m mixt (b) :
1. M. HOHOIU (Șc. sp Reșița) 1:38.2.
2. E. Manolescu 1:42,2 ; 133 m mixt (f);
1. C. VIJEU (Viitorul) 1:49,7, 2. M. Do- 
bocan (Met. Turda) 1:51,5, 3. A. An
ton (Dinamo) 1:52,6 : 4X33 m liber (b): 
1. ȘC. SP. REȘIȚA 1:32,0, 2. ȘC. sp. 2 
1:36,1 ; “-----------
1:33,9, 2. Dinamo II 1:34,9; 100 m spate 
(b) : 1. -- ---------------- ----- - ' '
1:07,1, 2.
bras (f) :1. .. _ _ _________________
3:03,8, 2. C. Vijeu 3:05,0; 200 m spate 
(f): 1. R. HOCHER (Șc. sp. Reșița) 
2:49,3, 2. C. Cehanzuc 2:56,0 ; 66 m 
liber (b) : 1. T. NUȚEANU (Dinamo) 
42,5, 2. A. Covaci (Steaua) 43,0, 3. T. 
Nicolae (Dinamo) 44,1 ; 66 tn bras (f): 
1. A. MIHAESCU (Dinamo) 55,6, 2. M. 
Popescu (Dinamo) 56,4, 3. — '
(Șc. sp. Reșița) 56,8, 4. 
(Gaz Metan Mediaș) 57,5 ;
(b) : 1. Z. ZVOLENSCHI 
24,0, 2. V. Cela 24,1, 3. D. 
namo) 25,1 ; 33 m liber (f) : _. 
CRISTESCU (Dinamo) 21,6, 2. A. Pop 
(Șc. sp. 2) 22,4, 3. C. Rahău (Dinamo) 
22,9 : 4X100 m liber (b) : 1. ȘC. SP. 
REȘIȚA 4:24,5 — nou rec., 2. Dinamo 
4:33,2.

JUNIORI. 400 m liber (!) : 1. 
E. Schuller (Șc. sp. 2) 5:39,2 ; 400 m

4X33 m liber (f) : 1. DINAMO

M. HOHOIU (Șc. sp. Reșița)
E, Manolescu’ 1:13,6 ; 200 m

L. BURLA CU (Dinamo.)

liber (b) : î.D. Țurcanu (Șc. sp. 2) 
5:13,3 ; 190 m spate : (f) : 1. R. Spande- 
nide (Șc. sp. 2) 1:20.8 ; 100 m spate (b): 
1. M. Movanu (Șc. sp. 2) 1:10,2 ; 280 m 
bras (f) : 1. 1. Szabadi (Șc. sp. Cluj) 
3:14,5 ; 200 m bras (b) : 1. Al. Nagy 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 3:04,0 „• 100 m del
fin (b) : 1. Vi. Belea (Șc. sp. 2) 65,5 ; 
100 m delfin (f) : 1. B. Spandonide 
1:27,1.

R. Pătrulcă
L. Covaci 

33 m delfin 
(Șc. sp. 2) 

Zamfir (Dl-
1. E.

MÎINE

ÎN

PRIMELE JOCURI
DE HOCHEI

u

Laurii au revenit oaspeților in intilnirea 
de patinaj artistic

(Urmare din pag. 1)
ta noastră Cristina Formagiu — 
445,0 p. Dar ne-a impresionat în
deosebi campioana de junioare 
Doina Ghișerel — a patra, cu 423,3 
p — care a patinat cu multă de
zinvoltură și sensibilitate. Rodica 
Dîdă — 410,3 p — a terminat îna
intea Constanței lonescu — 383,9 p.

La perechi: Ecaterina Vizeltal 
— Vladimir Podobin 89,2 p ; Danie-

România — R.S.F.S.R.
la Popescu — Marian Chiosea 
71,2 p.

Azi după-amiază, pe gheața pa
tinoarului „23 August", de la ora 
15, concurenții susțin un program 
demonstrativ de închidere.

Mîine
rul artificial primul joc din ca
drul „Cupei Dunării" la hochei. 
Competiția se va desfășura în 
continuare în zilele de 26, 27 și 
28 decembrie, partida inaugurală 
de mîine opunînd selecționatele 
București tineret—Sofia. în a 
doua zi a turneului va intra în 
întrecere și prima selecționată a 
Capitalei, de fapt reprezentativa 
tării, întîlnind echipa orașului So
fia.

se dispută pe patinoa-

INTRE 25-31 DECEMBRIE
la cinematograful REPUBLICA din Capitală

dobîndită in sala de gimnastică. A mărturisit-o, chiar, 
Virgil Mazilu, șeful promoției, in cuvîntul adresat 
foștilor dascăli. („In sala de gimnastică ne-am modelat 
și caracterul").

★
Cei mai mulți dintre reprezentanții promoției 1937 

au pregătit și pregătesc în continuare noi generații 
de elevi și de studenți.

Unii au adăugat acestei activități dorința de a împăr
tăși experiența acumulată și cadrelor mai tinere. Pro
fesoara fruntașă Elena Nicolaescu, sau profesorii 
N. Oțeleanu, Fr. Lorinczi, N. Roșculeț ș.a. au scris 
manuale, lucrări de tehnică sau de metodică răspân
dind, cu pasiune, lumina cunoașterii in acest vast r‘ 
complex proces de dezvoltare fizică armonioasă a 
omului și de desăvîrșire a măiestriei sportive.

Alții, în sfîrșit, îndeplinesc diferite sarcini in cadrul 
forurilor sportive de specialitate (N. Oțeleanu la 
ciclism. Popescu-Colibași la handbal etc.).

Aproape 25 de reprezentanți ai promoției 1937 au 
răspuns „prezent" la tradiționalul apel al reintilniri- 
lor. Și — cu o singură excepție — toți au în urma lor 
trei decenii de prezențe în catalogul profesiunii lor. 
Le dorim să mai adauge încă multe altele, cu aceeași 
tinerească ardoare.

S. BONIFACIU

SĂPTĂMÎNĂ
FILMULUI
românesc;

In program
25 dec. ora
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RADIVOIE MARKOVICI-ludoslavia

(Jnqaria

cătune înde- 
din Iugosla-

toate 
Dar 
sînt

eveni- 
care 

trebuie 
patos, 

drama.

cu 
sovieticii au 

5—5 !

sa aprecieze 
suficient și 
ce spune, 
aceasta dă

ia 
a 

desfășurarea 
maraton din 
O. în care 
F. Mihallci 
medalia de 

Iar cea mai

meniului 
vorbește, 
exprimat 
fără un 
tism.

2. La flecare 
sie trebuie mers 
„notesul plin“. Un re-

*.♦ ♦ ♦

c
de fotbal, o gală de box, o palpitantă cursă ciclistă sau cine știe ce finală mondială pot ne
auzite la miii și mii de kilometri, iar acum — mai mult chiar — văzute. Arene celebre, Ma

sau Lujniki, strălucitorul Palat de gheață de la Viena, gi^an-racana, Wembley. 23 August
tica trambulină de la Holmenkollen și atîtea alte locuri ale marilor dispute sportive, devin, prin
acest miracol al eterului, musafirii căminelor noastre.

Radioul și televiziunea au consacrat și o profesie nouă — ramură a gazetăriei — aceea
de crainic-reporter. Dacă este mai greu să scrii sau să vorbești, iată o întrebare la care armeni
nu s-ar încumeta să dea un răspuns exhaustiv ! Ziariștii se prevalează de cunoscutul dicton
„verba volant". Crainicii răspund și poate pe bună dreptate, că Ia microfon — în schimb —
nu există și un serviciu de corectură. Nu ne-am propus, desigur, să elucidăm această dispută
colegială. Oricum, o emisiune la radio, un comentariu la televiziune pe teme de sport, stâr

gazetă.
De-a lungul anilor am primit la redacție (si continuăm să primim) nenumărate scrisori,

ui care oameni de diferite vîrste, profesii și preocupări, reuniți în marea familie a îndrăgos-
tiților stadionului, își exprimă dorința de a pătrunde în „culisele" profesiunii de crainlc-
reporter. Ne-am gîndit că dezvăluindu-le, vom satisfac© nu numai o firească curiozitate, ci
vom oferi — poate — niște puncte de reper pentru activitatea viitoare, mai bună, a tinerilor
(s u chiar mai puțin trierilor) slujitori ai microfonului sportiv din țara noastră.

ine ar fi bănuit, atunci cînd primele unde radiofonice erau transformate în sunete, și 
cînd întâia experiență a transmisiei imaginilor la distanță a reușit, că aceste descoperiri
epOfCale ale minții omenești vor revoluționa, printre altele, și sportul ?

Datorită radierului, dimensiunile stadionului au devenit aproape de nemăsurat ! Un meci

nesc adesea nu mai puține discuții și nu mai puțin interes decît cel mai atractiv articol de

EDI FINGER Austria

VICO

RIGASSI

Elveția

Crainlcul-reporter al postului de radio Viena, inginerul Edi Finger, și-a 
început activitatea în această profesiune în 1948, cînd a cîștigat un concurs 
rezervat tinerilor crainici-repoirteri sportivi.

Din anul debutului, Edi Finger a transmis peste o sută de întîlniri inter
naționale de fotbal și a fost prezent la toate martie competiții mondiale în 
frunte cu Jocurile Olimpice.

1. Firește, talentul primează. Dar, această meserie mai cere și altceva. Ca 
să fii un bun crainic, trebuie să fi fost cândva și un sportiv activ. Atunci, 
altfel relatezi faza, intenția jucătorului, cu alte cuvinte te poți transpune în 
situația lui. Această meserie nu se poate învăța în școală.

2. O documentare bună este cheia succesului. în timpul reportajului, orice 
prilej trebuie folosit pentru a-ți etala cunoștințele culese înainte de meci. 
Spre deosebire de unii crainici-reporteri sportivi, eu nu folosesc nici un fel 
de stimulente i(alcool, medicamente) înaintea sau în timpul reportajelor.

Glumele sau poantele din timpul transmisiei nu pot fi pregătite dinainte. 
Cine procedează în felul acesta, va fo'losi desigur glumele în momentul ne
potrivit. Un asemenea crainic este ca și un actor care dă o replică, atunci 
când nu trebuie.

3. Indiferent de simpatiile mele personale sportive, în transmisii nu con
cep decît o obiectivitate suta la sută. Sînt convins că un astfel de crainic nu 
va fi pe placul „local patrioților”. In schimb, el are conștiința împăcată. 
Obiectivitatea constituie una din trăsăturile principale ale unui bun meseriaș, 
care este obligat să redea ascultătorilor imaginea cît mai reală a întrecerii. 
Cred că în acest fel slujesc frumoasa cauză a întrecerii sportive.

4. Clipele cele mai penibile le trăiesc atunci cînd partidele sînt de slabă 
factură tehnică și în special, atunci cînd trebuie să transmit manifestările 
huliganice ale unor sportivi. De pildă, la recenta întîlnire de fotbal dintre se
lecționatele Austriei și Greciei, am spus că această partidă s-a transformat 
într-o „luptă de tauri“ și că îmi este rușine să relatez despre unele manifes
tări incompatibile cu adevăratul sens al disputei sportive. Momente plăcute ? 
Numai atunci cînd jocul e bun și fazele sînt palpitante.

5. Promptitudinea, priceperea și spontaneitatea sînt caracteristici de seamă 
ale crainicului-reporter de radio. Tele-comentatorui trebuie să aibă în vedere 
că telespectatorul urmărește în primul rînd, imaginea. De aceea, el nu tre
buie să-și deranjeze ascultătorii. Să se rezume la citarea numelui jucătorilor, 
să comenteze pe scurt infracțiunea comisă. Toate acestea să fie rostite cu o 
intensitate moderată a vocii, pentru a nu-1 deranja prea mult pe telespectator.

De 30 de ani, o vo
ce cunoscută ascultă
torilor radioului Bel
grad atrage în jurul 
radio-receptoarelor mi
lioane de iubitori ai 
fotbalului, și nu nu
mai ai fotbalului. As- 
cultînd-o, ei se simt 
„ca și pe teren".

Radivoie Markovici, 
„omul cu microfonul"
— căci despre dînsul 
este vorba — este un 
personaj care prin 
vocea sa a intrat în 
fiecare casă, de la o- 
rașe sau 
părtate, 
via.

Primul 
microfon 
automobilistic
— București

reportaj la 
a fost raliul 

Praga 
Bel

grad, la 19 septembrie 
1937. De atunci, încă 
de aproape o mie de 
ori — In medie de 33 
de cri pe an — Radi- 
vole Markovicl a tran
smis meciuri la ra
dio. Iar intîlnirea in
ternațională Iugosla
via — Ungaria din 
1963 a fost jubiliară : 
cea de a o suta transl 
misie interțărl.

Excelentul crainic elvețian, Vico Rigassi, este personalitatea spor- 
tivă cea mai cunoscută din țara cantoanelor. Avînd o activitate de 
peste 40 de ani, el este unul dintre cei mai vechi crainici sportivi din 
lume. Marea calitate a acestui crainic, în etate de peste 60 de ani, 
constă în primul rînd în multilateralitatea cunoștințelor sale sportiv^: 
transmite reportaje directe despre aproape toate întrecerile sportive. 
Dar cele de Ia meciurile de hochei, fotbal, ciclism și de la sporturile 
de iarnă sînt cele mai apreciate. în al doilea rînd, Vico Rigassi este 
un poliglot desăvîrșit: transmite în patru limbi (!) franceză, germană, 
italiană și romandă. în plus, vorbește foarte bine engleza, spaniola 
și portugheza.

GYORGY

. Microfonul l-a dus 
pe toate continentele 
lumii, în zeci de ora
șe, de la Melbourne, 
la Rio de Janeiro.

Cea mai mare bucu
rie a simțit-o la Mel
bourne. cînd a tran
smis 
cursei de 
cadrul J. 
iugoslavul 
a cîștigat 
argint, 
mare emoție a avut-o 
în meciul de fotbal 
Iugoslavia — U.R.S.S., 
de la Tampere. Iugo
slavii au condus 
5—1. dar 
egalat la

1. Toate calitățile care 
să-i oermită să „trans
pună “ la locul întîm- 
plării pe ascultător, 
într-un mod frumos, 
indirect, sugestiv și ex
presiv. De aceea, pri
ma calitate a unui bun 
radioreporter este ca 

el să privească eveni
mentul transmis nu cu 
ochii spectatorului pre
zente ci cu ochii spec
tatorului absent, depar
te de teren. Tot atît de 
importantă este și ne
cesitatea ca reporterul 
să fie un bun psiholog, 
in sensul ca în fiecare 
moment al transmisiei, 
el singur 
dacă este 
bine ceea 
dacă prin 
ascultătorului imaginea 
completă și corectă.

Toate acestea presu
pun o cultură generală 
și sportivă largă, inven
tivitate și spirit de ob
servație, o cunoaștere 
multilaterală a

despre 
Totul 
fără 
fals

rile, bunele și în mod 
deosebit reportajele e- 
vidențiate nu se pla
nifică, ci se creează la 
fața locului.

3. Dacă cei ce mă as
cultă de 30 de ani, nu 
știu pentru cine „su
făr", atunci aceasta 
este o dovadă în plus 
că în transmisiile mele 
am reușit să-mi ascund 
simpatiile personale. 
ia>r ascultătorilor să le 
transmit fidel, lupta 
sportivă pe care o văd 
pe teren. Un reportaj 
bun, presupune obiec
tivitate. Mai mult, o- 
biectivitatea este o con
diție esențială a suc
cesului fiecărui repor
ter. Datoria acestuia 
este să laude tot ce 
merită a fi lăudat, să 
condamne ceea ce este 
de condamnat.

4. Plăcute sînt 
meciurile bune, 
momentele rele
multe i Cînd trebuie 
vorbit — dar nu ai ce 
spune ; cînd ceva tre
buie spus, dar nici re
porterului nu-i este 
clar ce se întîmplă pe 
teren ; cînd reporterul 
pierde controlul eveni
mentului.

5. Sint un adversar 
hotărît al alternativei 
că Ia televiziune trebuie 
vorbit „mult” sau „pu
țin". Sînt de părere că 
trebuie vorbit bine ! Ca 
atare, calitatea nu con
stă în cantitatea de cu
vinte, ci în felul în care 
se face transmisia. La 
televiziune, reporterul 
nu descrie, ci comen
tează și, ca să reușeas
că, el trebuie să fie 
spiritual, cunoscător 
perfect al sportului res
pectiv. Crainicul de ia 
„T. V.“ trebuie să co
menteze tot ce este ne
clar pentru telespecta
tor. Adică, cu toate că 
vede aceeași imagine, 
reporterul trebui® să 
vadă mai mult, mal re

1. In primul rînd să aibă o voce plăcută. Un comentator sportiv 
cu o voce subțire sau răgușită produce ilaritate. Dicțiunea perfectă, 
cursivitatea frazelor, logica lor, sînt calități indispensabile ale aceluia 
care vrea să devină crainic reporter. Dar pentru că aici este vorba 
de o specializare sportivă, crainicul reporter trebuie să aibă și să-și 
formeze în permanență o vastă gamă de cunoștințe sportive. Nu gre
șesc poate dacă aș spune că el trebuie să fie posesorul unei „culturi 
sportive" — termen încă puțin consacrat, dar care își cere drepturile.

2. Documentarea are un rol extrem de important. Ca și o redac
ție care trebuie să aibă o documentare excelentă, la fel și crainicii 
reporteri trebuie să cunoască totul — dar absolut totul despre echi
pele care se înfruntă. Înainte de transmisie, uneori în pauză — cînd 
nu se întrerupe legătura cu studioul — aceste date biografice sau 
scurte episoade pot umple în mod plăcut golul care se ivește. Acasă 
am o documentare sportivă care datează din secolul al XIX-lea ! 

fișele 
Și pe

înaintea unor întreceri olimpice studiez săptâmîni la rînd 
sportivilor care au șanse la medalii, îmi verific cunoștințele 
oele care le-am uitat le învăț ca un elev.

3. In primii ani ai activității mele de crainic sportiv eram foarte 
fericit că întreaga Elveție mă asculta prin intermediul primelor apa
rate de radio. Atunci, pentru a face pe placul suporterilor, „țapul 
ispășitor" era arbitrul. Eram un oarecare spectator deghizat în crai
nic. După cîtva timp, în anii maturității, mi-am dat seama cît de 
greșit procedasem. Misiunea unui crainic sportiv se aseamănă cu 
aceea a unui arbitru care trebuie să fie imparțial, pentru a nu dena
tura realitatea de pe teren. Mi-am jurat chiar că în calitate de jude
cător cu microfonul în mînă să spun numai purul adevăr. Este cert 
faptul că datorită probității profesionale mi-am cîștigat un prestigiu 
ceea ce în fața elvețienilor cunoscuți ca extrem de exigenți și con
servatori nu este tocmai ușor.

4. Momentele mele cele mai plăcute sînt legate de transmisiile 
de hochei. In 1937 am transmis de la Londra, finala campionatului 
mondial. Pentru locul 3—4 se întîlneau echipele Elveției și Germaniei, 
înainte de meci aveam mari emoții. Eram îngrijorat nu atît de rezul
tat cît de faptul că nu voi putea face transmisia din cauză că postu
rile de radio din Elveția își incheiau emisiunile la ora 24. Am fost 
foarte fericit atunci cînd mi s-a comunicat că pentru acea seară s-a 
făcut o excepție și transmisia va avea totuși loc. lnvingînd cu 6—0 
formația Germaniei, echipa noastră a ocupat locul III. Am simțit o 
dublă bucurie, ca și probabil, aceia care m-au ascultat după mie
zul nopții.

Momentul cel mai penibil l-am trăit in 1940, cînd am transmis 
meciul de fotbal dintre Elveția și Norvegia. Era o zi de toamnă rece, 
ploioasă. Jocul a fost extrem de slab și s-a încheiat cu un scor alb. 
In schimb, eu eram plouat pînă la... piele!

5. N-am transmis nicicînd meciuri la „TV“. Nu dintr-o falsă 
modestie mă abțin să răspund la această întrebare, dar in viață am 
învățat un lucru foarte important: să nu dau lecții altora, despre 
lucruri pe care nu le cunosc!

Gyorgy Szepesi, este 
considerat unul dintre 
cei mai buni crainici 
sportivi ai lumii. El se 
remarcă prin compe
tență, printr-o promp
titudine uluitoare în re
latarea fazelor. Avînd o 
vastă cultură, Szepesi 
jonglează cu o deose
bită dexteritate cu glu
mele și ironia fină, care 
dau transmisiilor sale 
un colorit și o savoare 
deosebite.

Gydrgy Szepesi și-a 
început activitatea în 
1945. Dintre cole peste 
2 000 (!) de transmisii 
făcute, cele mai pasio
nante au fost — după 
părerea sa — meciul de 
fotbal Anglia — Unga
ria (3—6) de la Londra 
și finala campionatului 
mondial din 1954, de la 
Berna, dintre Ungaria 
si Germania occidenta
lă (2—3).

Gy&rgy Szepesi se 
înscrie și printre frun
tașii beletristicii spor
tive maghiare. El este 
autorul unor cărți din
tre care amintim „De-a 
lungul a 4 olimpiade", 
„Rapsodia fotbalului 
maghiar", „90 de minu
te de neuitat", „Meciul 
secolului" etc. Mult a- 
preclate atît în Unga
ria cit și in unele țări 
unde au fost traduse.

1. Cele mai impor
tante calități pe care 
trebuie să le posede un 
crainic sportiv sînt : o 
bună dicțiune, con
struirea logică a fra
zelor, transpunerea 
în cuvinte frumoase a 
imaginilor pe care le 
vede, sesizarea tuturor 
elementelor intere
sante din jurul lui. 
și... puțin talent. Un 
bun crainic trebuie să 
știe să transporte pe 
calea undelor, în lo
cuințele oamenilor, at
mosfera plină de en
tuziasm a stadioanelor, 
imaginea atractivă a 
meciului,

2. Un crainic-repor- 
ter, la radio sau la 
televiziune, trebuie să 
fie, în primul rînd, 
stăpîn pe sine, să cu
noască perfect regu
lamentul sportului res. 
pectiv. Eu, de pildă, 
înainte de meci, stu
diez mult. Ce anume? 
Echipele, competiția

și alte 
întâlnirii

ia care 
aspecte ale 
respective. La un joc 
internațional mă ocup 
foarte mult de cunoaș
terea formației oas- 
pe. Caut să-l cunosc 
pe fiecare jucător în 
parte, pentru a-l re
cunoaște cu ușurință, 
în f’- - 1 ------
după 
mișcări, 
pe care 
Caut, de 
memorez 
zicul. ci 
fiecărui

meciului, 
după

timpul
i statură, 

după fentele 
le execută, 
asemenea, să 
nu numai fi- 
și fizionomia 

,______ jucător in,
parte. Cînd timpul îmi 
permite, stau de vor
bă cu jucătorii înain
tea întâlnirii, le iau 
interviuri, le pun și în
trebări care în apa
rență, n-au nimic co
mun cu fotbalul, 
ceasta pentru a 
amănunte inedite des
pre preocupările 
pregătirea lor gene
rală. In acest morman 
de date, găsesc și u- 
nele inedite pentru a 
le reda ascultătorilor.

Pe lingă „antrena
mentul teoretic**, 
cere și unul 
Crainicul-reporter 
buie să aibă o 
dispoziție generală. 
Este bine ca, înaintea 
unei transmisii dificile, 
crainicul să se odih
nească, să se culce 
din timp, sd ducă •— 
cum se spune — o 
viață sportivă. Eu 
personal, în special 
cînd transmit din stră
inătate, caut să mă în
cadrez în acest regim 
de viață deși îmi vi
ne greu să renunț la 
o invitație nocturnă a 
gazdelor, ca de exem
plu. . la un „London by 
night*'. Totuși, mă me
najez, mă abțin de la 
abuzuri ca să fiu în 
formă la meciul de a 
doua zi. Unui crainic 
nu trebuie să-i fie in
diferente nici meniu
rile pe care le consu
mă în ajunul sau 
ziua meciului. Eu, 
pildă, mă adaptez 
gimutui 
echipei 
consum 
cânte, 
să-mi provoace 
poziție. Pot să spun că

A- 
afla

i se 
fizic.
tre- 

bună

nu există „a^ping" (sti
mulent) pentru 
crainicii-reporteri. 
ventuai o cafea 
două.

O glumă pregătita 
dinainte rar se potri
vește cu ceea ce se în
tîmplă pe teren, astfel 
că... rămîi cu ea. Un 
banc amuzant este a- 
cela care îți vine în 
minte pe loc, la o fază 
mai mult sau mai pu
țin atractivă.

3. Transmiterea 
deosebi a jocurilor de 
campionat cere o depli
nă obiectivitate. Nu 
putem fi suporterii nici 
uneia dintre echipe, 
nici atunci cînd joacă 
prima cu ultima cla
sată. La meciurile in
ternaționale se înțele
ge de la sine că tre
buie sâ fim pătrunși 
de spirit patriotic, să 
ținem cu jucătorii noș
tri, să trăim alături de 
ei și de ascultători, e- 
moțiile echipei. dar 
toate acestea nu tre
buie să jeneze impar
țialitatea. Dacă pro- 
pria-ți formație joacă 
slab, comite faulturi, 
pierde partida să nu 
cauți neapărat un „țap 
ispășitor" în persoana 
arbitrului, în starea 
terenului sau în alte 
împrejurări străine de 
meci.

4. Desigur, 
secolului** de 
bley, Anglia 
ria (3—6). de 
iembrie 1953. 
necesar sa spun 
^momentul cei mai 
plăcut a fost 
C. M. din 1954 ?

5. La radio 
să înfățișezi 
torilor 
tot ce 
teren 
90 de 
într-un 
atractiv. La „TV“ crai
nicul trebuie să vor
bească mal puțin, să 
însoțească verbal tot 
ceea ce se vede pe mi. 
cui ecran, făcînd une
le comentarii, cînd 
momentele meciului 
permit acestea.

noi,
E- 

sau

în-

NICOLO CAROSIO-ltalia *•

trans mi-
cu

porter bine pregătit se pede, să observe mai
simte întotdeauna mai bine decît telespectato-
sigur, mai încrezător. rul, să-i explice și să-1
Să-mi exprim și o ju ajute în a înțelege
decată personală : ma- totul.

WOLFGANG HEMPEL-R.DGermană
Wolfgang Hempel craini :ul-re- 

porter al radioteleviziunii din R.D. 
Germană și-a făcut debutul în 
1948. De-a lungul celor aproape 20 
de ani de activitate el a transmis 
aproape 1 200 de meciuri de fotbal, 
dintre care 60 ale echipei naționale 
și a comentat 300 de partide la te
leviziune. Wolfgang Hempel a ur
mărit două campionate mondiale și 
este autorul a numeroase cărți spor
tive.

1. Cele văzute să fie exprimate 
simultan cu cuvintele cele mai po
trivite; aprecierile să fie comen
tate obiectiv și la un înalt nivel 
tehnic; să nu ne lăsăm furați de 
simpatii, să nu exagerăm; laudele 
să fie bine cîntărite și nicidecum 
să nu supraestimăm o victorie.

2. Pregătirile încep din momen
tul cînd mi se încredințează parti
da pe care o am de transmis. Do
cumentarea temeinică joacă un rol 
foarte important. Aceasta o fac răs
foind ziarele, aflînd ultimele nou
tăți despre echipele respective. în 
plus, particip la antrenamente, stau 
de vorbă cu jucătorii pentru a-i 
cunoaște cît mai bine.

îm- 
con- 
ale

avem datoria să fim extrem de 
exigenți ! Să luăm atitudine 
potriva jocului destructiv, să 
damnăm ieșirile nesportive 
sportivilor și spectatorilor.

Momente plăcute ? Sînt încîntat 
ori de cile ori fazele frumoase 
de joc delectează ochii spectato
rilor, cînd gesturile de sportivitate 
sau deciziile arbitrului sînt răs
plătite cu aplauze.

în „Cursa Păcii", în unele în
treceri de atletism, la handbal și, 
uneori, chiar și la... fotbal am 
admirat exemple minunate de 
„fair-play", pe care le-am subliniat, 
eu plăcere, în comentariul meu.

5. Transmisia la radio cere re
porterului, timp de 90 de minute, 
o voce sonora, un mare debit vocal, 
o rezistență deosebită. Comentariul 
la televiziune se deosebește radical 
de cel de la radio. El se axează 
exclusiv pe comentariu și vine doar 
să completeze cunoștințele telespec
tatorului (numele jucătorilor, gre
șeala comisă etc.). O recomandare: 
timbrul vocii trebuie să fie mai

Niccolo Carosio este unul dintre cei mai vechi și mai 
reputați crainici sportivi din Italia. Și-a început cariera 
acum 35 de ani, într-un moment în care transmisiile de 
radio de la meciurile de fotbal erau făcute numai de teh
nicieni și se rezumau la comentarea fazelor mai impor
tante ale jocului. El este primul crainic care e renunțat 
la comentariul pur tehnic și a introdus relatarea întregii 
partide moment cu moment, făcînd, deci, ceea ce se 
numește transmisie sportivă.

în îndelungata sa carieră de crainic, Oerosio a efectuat 
cîteva mii de Lansmisll de la meciurile de fotbal interne 
și internaționale, definind, fără doar și poate, primatul 
mondial în această direcție. în anul 1955 devine cronicar 
al Televiziunii italiene, post pe care îl deține cu strălucire 
și în momentul de fată, la vîrsta de

Vorbește curent 6 limbi străine i 
germană.

Iată răspunsurile sale i
1. Calitățile indispensabile unui

60 de ani.
franceză, engleză și

___ r___  crainic sportiv sînt, 
după părerea mea, cinci: cunoașterea periectă a sportului 
respectiv, ușurința în exprimare, reîlexele prompte, puterea 
de sinteză, imparțialitatea.

la 25 
Mai

alimentar 
noastre, 
mîncăruri 
băuturi

în 
de 
re

al 
Nu 
pi- 

care 
îndis-

trebuie 
ascultă- 

imagini despre 
se întîmplă pe 

în timpul celor 
minute, și asta 

stil curgător, 
,TV“

„meciul 
pe Wem- 
— Unga- 

no- 
e 

că 
ne

finala

dificile

3. Un crainic lipsit de obiectivi
tate este de neconceput. Pot să am 
o simpatie pentru o echipă sau 
alta. Dar îndată ce am luat micro
fonul în mînă și transmit primele 
cuvinte am uitat că sînt simpati
zantul vreunei formații. A trans
mite un meci prin prisma simpa
tiilor înseamnă să falsifici reali
tatea de pe teren. Aprecierile des
pre arbitraj le fac numai 
cînd ele contravin flagrant 
gulamentul.

atunci 
cu re-

4. Pentru mine, cele mai 
momente sînt acelea cînd se joacă 
prost, cînd se întrerupe jocul și 
realmente nu găsești pentru moment 
cuvintele cele mai potrivite. Și, 
din păcate asemenea momente 
sînt multe. Noi, crainicii-reporteri.

Lipsa oricăreia din aceste calități duce la falimentul cro
nicii, la enervarea sau plictisirea celor care ascultă. Ce 
valoare poate avea o relatare în care crainicul demon
strează că nu cunoaște sportul nici cît cei cărora li se 
adresează, in care se... bîlbîie continuu, pierzînd momente 
importante ale jocului, în care își arată fățiș simpatia pen
tru o echipă ?

2. Mă asigur cu toate datele necesare care ar putea să 
concure la determinarea celor mai diverse situații în 
teren. în primul rînd, cunoașterea periectă a protagoniști
lor. înainte de meci, meditez asupra tuturor lucrurilor 
care se pot spune in cele 90 de minute de joc.

3. Obiectivitatea am trecut-o sub altă formă în rîndul 
calităților sine qua non ale unui crainic sportiv. Este, în 
ultimă analiză, o chestiune de conștiință, o datorie sacră 
de a nu înșela publicul. Cei care simpatizează o echipă 
și lasă aceasta să se observe în transmisie, ar trebui să 
renunțe la meserie. Crainicul adevărat este o mașină elec
tronică, un robot care redă pe un ton ponderat lot ce se 
întîmplă pe teren, cu absolută imparțialitate.

4. Momentele cele mai diiicile ale transmisiei sînt, după 
mine, începutul și sfîrșitul. începutul, deoarece trebuie 
făcute unele considerații privind valoarea celor două 
echipe (mă refer la fotbal, căci sînt cronicarul acestui 
sport). Este dificil să te hazardezi în unele aprecieri. Dar 
dacă, totuși, ele trebuie făcute, ai nevoie de multă, multă 
intuiție și, mai ales, de inspirație. Sfîrșitul este la fel de 
dificil, deoarece de multe ori ajungi în situația de a-ți 
contrazice părerile din timpul transmisiei.

5. Cronicarului de la radio îi trebuie multă măiestrie 
în relatare, pentru a oferi ascultătorilor o imagine veri
dică a meciului, pentru a le pune în față terenul cu tot 
ce se întîmplă pe el, pe toată durata jocului. Cronicarului 
televiziunii îi revine misiunea de a comenta imaginile 
de pe ecran în limitele strictului necesar, aș putea zice, 
un comentariu tehnic. Dar el trebuie să îndrepte prin ex
plicații oportune denaturările telecamerelor, care, adesea, 
determină o viziune falsă. De aceea, sarcina transmiterii 
la televiziune poate fi încredințată și unor specialiști care 
pot comenta cu multă competență partida.

scăzut pentru a nu deranja pe te
lespectatori. Idealul unei transmi
sii la „TV“ constă în a ști să re- 
dai exact ce dorește spectatorul din 
fața micului ecran.

Anchetă realizată

de Ion OCHSENFELD
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SELECȚIONATA DE HOCHEI 
PE GHEAȚA A ORAȘULUI 
MOSCOVA a susținut o nouă 
întîlnire în cadrul turneului pe 
care-1 Întreprinde în Canada. 
Hocheiștii sovietici au jucat în 
orașul Victoria cu o selecționată 
a Canadei. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 1—1 
(l—o, 0—1, 0—0). Cele două 
echipe vor susține o nouă în
tîlnire duminică la Vancouver.

■
DUPĂ JOCURILE SUS

ȚINUTE IERI, echipele 
Italiei și Franței s-au ca
lificat în sferturile de fi
nală ale campionatului 
european de fotbal. La 
Cagliari, Italia a între
cut cu 4—0 (3—0) pe 
Elveția, prin punctele 
marcate de Riva (2), 
Mazzola și Domenghini, 
iar la Marsilia, Franța a 
dispus de Luxemburg 
cu 3—1 (1—0), prin go
lurile înscrise de Lou- 
bet (3), respectiv KIein.

■
FINALA COMPETIȚIEI DE 
TENIS PENTRU „CUPA DA
VIS", care se va desfășura în 
zilele de 26, 27 și 28 decembrie 
între echipele Australiei — de
ținătoarea „Salatierei de ar
gint" — și Spaniei* este aștep
tată cu mare interes la Bris
bane. Tenismanii spanioli, în 
frunte cu Manuel Santana se 
pregătesc zilnic in vederea a- 
cestui ultim examen al anu
lui, asistați de cunoscutul ju
cător profesionist australian 
Ken Rosewall. Jucătorii spa
nioli au susținut cîteva seturi 
de verificare în compania te- 
nismanilor australieni Fletcher 
și Addison.

Noua campioană mondială de 
patinaj viteză pe rotile este 
sportiva spaniolă Pepita Cuevas, 
pe care o vedem în fotografie 
treclnd linia de sosire înaintea 
betgiencei Lambrechts, în între
cerile disputate pe pista de la 

Barcelona
Foto ; Europa Press

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE BOX 
DE LA MOSCOVA. La cat. 
grea, pugilistul olandez Lub
bers a reușit să-l învingă la 
puncte pe sovieticul Viktor 
Baranikov. O spectaculoasă în
trecere a avut loc la cat. mus
că unde mexicanul Ricardo 
Delgado l-a întrecut la puncte 
pe Lodin (U.R.S.S.). Iată cele
lalte rezultate înregistrate : se- 
mimuscă: Zaporojet (U.R.S.S.) 
b.p. Morales (Mexic); cocoș: 
Tomașievici (U.R.S.S.) b. p. 
Gorbatov (U.R.S.S.); pană: 
Kuznețov (U.R.S.S.) b. p. Rol
dan (Mexic); semiușoară: Mini- 
kaev (U.R.S.S.) b. p. Gurov 
(U.R.S.S.); ușoară : R i g e r 
(R.D.G.) b. p. Goncerev 
(U.R.S.S.); semimijlocie: Kalini- 
kin (U.R.S.S.) b. p. Yablokov 
(U.R.S.S.) ; mijlocie mică : Te- 
radus (U.R.S.S.) b. p. Opouk 
(U.R.S.S.); mijlocie ; Tarasen

kov (U.R.S.S.) b. k.o. Van Ispe- 
len (Olanda); semigrea; Kro- 
malny (U.R.S.S.) b. k.o. Neste- 
renco (U.R.S.S.).

■
ÎN SALA EXPOZIȚIEI DIN 
BELGRAD s-a desfășurat me-, 
ciul internațional de box din
tre primele echipe ale Iugo
slaviei și Franței. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 15—5.

■
PESTE 30 000 DE SPECTA
TORI AU URMĂRIT PE STA
DIONUL „CENTENARIO" DIN 
MONTEVIDEO meciul inter
național de fotbal dintre echi
pa locală Penarol și selecțio
nata U.R.S.S. Jocul s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate: 
0—0.■
BOXERUL JOSE LEGRA 
(SPANIA) este noul campion 
european la categoria pană. în 
meciul desfășurat la Madrid; 
el l-a învins prin k.o. în re
priza a treia pe francezul Yves' 
Desmartes.

■
IN LOCALITATEA BERGEN 
s-a disputat intîlnirea interna
țională feminină de handbal 
dintre echipele Norvegiei și 
Danemarcei. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
11—11 (3—4).■
SELECȚIONATA DE HO
CHEI PE GHEAȚA A FIN
LANDEI și-a început turneul 
în Canada, jucînd la Winnipeg 
cu o selecționată a țării. Ho
cheiștii canadieni au obținut 
victoria cu scorul de 13—3 (5—1, 
3-1, 5—1)
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