
VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO
ÎNVINGĂTOARE ÎN „C.C.E, LA TEL AVIV

TEL AVTV, 30 (prin tielefon). — Programat în aer liber șl 
amânat de duminică din cauza timpului nefavorabil, meciul feminin, 
de volei din cadrul turului optimilor de finală ale „C.C.E.* între 
campioana României, Dinamo București, și aceea a Izraelulni, Ha- 
poei namapll, s-a jucat luni seara, luînd sfîrșit cu victoria voleiba
liste lor noastre, la scorul de 3—0 (14, 7, 6). Returul întâlnirii va avea 
ioc joi 8 februarie, la București.

Alpiniada republicană a tineretului

Prof. Mircea Fornino 
conducind antrenamen
tul echipei de baschet- 
fete a Școlii 
nr. 3 
Printre 
care < 
tete 
reazi : Valentina 
ratu, 
Dumitra 
Sirbu etc.

Foto : T. ROIBU
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au pășit pe 
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Capitală, 

sale, 
trep- 
figu- 

Dege-
Monica Anastasiu, 

Goran, Elena

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ AEE ROMÂNIEI

CARMEN CRIȘAN SI MARIA CORODI - IN FINALA DE DOBLU
> 5

Astăzi — meciurile decisive la toate cele cinci probe individuale

Federația română de turism și alpinism organizează pentru 
prima oară etapa de iarnă a alpiniadei republicane pentru tineret. 
Competiția se va desfășura în masivul Ciucaș, între 13 și 18 februa
rie și constă din parcurgerea unui traseu în circuit cu atingerea ’ 
nor cote. In plus, concurenți! au de îndeplinit o probă de schi 
un teren variat, specific alpinismului.

HOCHEIȘTII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL
ÎN R.F.G. CU O VICTORIE
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hochei a țării noastre a întilnit într-un meci de ' verificare echipa ~

•£ ESv Kaufbeuren de care a dispus cu scorul de 6—2 (2—0, o—1, 4—1). r =
C?le șase goluri ale echipei române au fost înscrise de Ștefan (2), c
Varga, G. Szabo, I. Szabo și Calamar. Pentru gazde au marcat Sto- =

E v.asser și Uhlre. De notat faptul că echipa ESV Kaufbeuren a fost =
întărită cu 4 jucători de la EV Fuessen. " ~
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Incheindu-și turneul în R. F. a Germaniei, selecționata

5 MINUTE CU ALEX. POPESCU

La început de drum...
Maestrul sportului Alexandru 

Popescu se află de citeva zile 
clin nou alături de foștii săi 
coechipieri : Zahan, Kroner, 
Grînțescu, Blajec... De data a-

■— Ce etape Intermediare de 
verificare a echipei ați fixat ?

— Programul competițional 
al „7“-lul reprezentativ este 
foarte bogat. Mai întii, vom 

participa — fără 
jucătorii dinamo- 
viști, extrem de 
solicitați in ultima 
perioadă 
turneul 
țional de 
unde vor 
prezente 
la R.D.

ceasta, insă, in postura de an
trenor al echipei naționale, 
motiv pentru care l-am rugat 
să ne Împărtășească citeva din 
intențiile sale la început de 
drum.

— Care este principalul o- 
pentru 
a tării

biectiv al anului 1968 
reprezentativa de polo 
noastre ?

— In primul rind, turneul 
olimpic, unde selecționata ro
mână vizează locul IV sau V. 
Nu este exclus — în funcție 
de tragerea la sorți — să pu
tem ocupa și locul III, după 
formațiile Iugoslaviei și Un
gariei, marile favorite.

— la 
interna- 
la Cluj, 
mai fi 
naționa- 

Germane
și echipele orașe
lor Belgrad, Buda
pesta și Leningrad. 
In aprilie, ne vom 
deplasa in Italia 
pentru a întîlni 
Squadra Azzurra 
și formația URSS. 
Apoi, mai multe 
partide cu selec
ționata R. F. a 

și un turneu în

și Chețan — portari, Zahan, 
Kroner, Grințescu, Novac, Popa, 
Zamfirescu, Blajec, Mărculescu, 
Rusu, Firoiu, Szabo, Culineac 
și Țăranu.

— Care vor fi, în linii mari, 
coordonatele pe care se va axa 
pregătirea echipei ?

— In primul rînd mă gîn- 
desc la pregătirea fizică speci
fică și apoi la cea tactică, do
menii în care — după părerea 
mea — s-a lucrat insuficient 
in ultimul timp. Apoi, voi cău
ta să readuc în lotul național 
acea atmosferă
lucru, fără de care nu 
putea reuși prea mult, 
precis, doresc o perfectă 
genizare, din toate punctele 

de vedere, a lotului.

optimistă de
vom
Mai

omo-

O nouă 
competiție 
Floreasca. _ _ ___  ______
în programul zilei au figurat 
probele individuale. S-a ju
cat intens, pe toate mesele, o- 
rarul internaționalelor fi
ind respectat întocmai. Reu
niunea de ieri dimineață ne-a 
putut aduce, astfel, la cu
noștință primii finaliști. Și 
anume, la dublu femei și du
blu bărbați. Ne bucură faptul 
că printre competitorii care 
vor participa la întrecerile 
decisive de astă-sea,ră. s-au 
înscris de pe acum Carmen 
Crișan și Maria Corodi. Cele 
două junioare, în mare ver
vă, au rezolvat în favoarea 
lor trei dispute cu adversare 
cotațe superior pe plan in
ternațional, producînd tot a- 
tîtea surprize. în prima run
dă, ele au învins pe sovieti
cele Svetlana Grinberg și So
nia Avetisian ; apoi au elimi
nat cuplul Gabrielle Geissler 
— Doris Hovestadt (cel care 
întrecuse cu o seară înainte 
pe Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca, în cadrul fina
lei pe echipe) și perechea 
Mary Wright — Judy Heaps 
(Anglia). Considerăm semnifi
cativ că tinerele jucătoare ro
mânce au înregiștrat triplul 
lor succes la căpătui unor 
partide, terminate în cinci se
turi, în care au acționat cu 
o deosebită voință pentru a 
Infringe rezistența dîrză a 
unor adversare surprinse de 
tăria replicii. Pe lîngă felici
tări — o apreciere pentru jo
cul dezinvolt, buna orientare 
tactică și tendința permanen
tă spre ofensivă a învingă
toarelor. Carmen Crișan și 
Maria Corodi vor avea de 
înfruntat în finală pe Agnes 
Simon și Edith Bucholz. Ju
cătoarele vest-germane au 
trecut (nesperat), în semifina
le, de primul nostru dublu,

etapă în marea 
găzduită de sala 
De data aceasta,

Mana Alexandru — Eleonora 
Mihalca. învinsele au mani
festat aceeași inconstanță, a- 
ceeași lipsă de curaj în ac
țiunile ofensive, de încredere 
în propriile forțe. Edificator 
în acest sens a fost și ulti- 
mult set, al cincilea, în care, 
la situația de 11—9 în favoa
rea lor, Maria Alexandru și 
Eleonora Mihalca au mai fă-

Astăzi, în jurul orei 18, 
precedînd finalele, va avea 
loc o festivitate — organi
zată de federația de specia
litate — cu ocazia retragerii 
din activitatea competițio- 
nală a maestrelor emerite 
Ella Constantinescu și Geta 
Pitică, ca și a maestrului 
sportului Gheorghe Cobîr- 
zan.

de

au 
fi-

cut doar un punct față 
cele 12 ale adversarelor !

Și pe tabloul masculin 
fost definitivate cuplurile 
naliste: Stanislav Gomoskov
— Uldis Eglitis (U.R.S.S.) și 
Kirrt Iun Sam — Iun Rian 
Von (R.P.D. Coreeană). Ro
mânii Radu Negulescu și Do
rin Giurgiucă au fost la un 
pas de calificare, cînd i-au 
condus pe Kim Iun Sam și 
Iun Rian Von, cu 2- 
turi și 20—18. 
meciboluri, 
cauza unui autocontrol insu
ficient și a acelei concentrări 
atît de necesare în momen
tele cheie.

După amiaza a fost rezer
vată „simplurilor". Din com
petiția feminină s-au detașat
— prin echilibru și durată —

■1 la se- 
Deci, două 

irosite însă din

C. 
N.

COMARNISCHI
MARDAN

Performerele de 
ieri, în acțiune. 
(In prim plan, 
Carmen Crișan)

Foto :
A. NEAGU

1 REGINA
Germaniei
R. D. Germană, unde vom juca 
cu echipa țării gazdă și din nou 
cu cea a Uniunii Sovietice. 
Competiția cea mai importantă 
insă — un veritabil turneu pre- 
olimpic — o va constitui „Cupa 
celor 8 națiuni", care se va 
desfășura la Budapesta, in pisci
na din insula Margareta (înce
putul lunii iunie).

— Pe ce jucători va conta 
naționala noastră in acest an ?

— Am format lotul printr-un 
consult general la anuala con
sfătuire a antrenorilor : Ciszer

ȘCOLARIIȘL.VETERANIIPE PIRTII
OLIMPIADA ALBĂ
PE MICUL ECRAN

Televiziunea își propune să 
transmită de la Grenoble un 
program complex. Astfel, 
marți 6 februarie se va tran
smite ceremonia de deschidere 
a celei da a X-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă (pro
gramată la ora 15; ora 16 — 
ora Bucureștiului); miercuri 
seara — rezumatul (filmat) al 
Întrecerilor zilei; joi la amiază 
— proba da coborîre bărbați; 
iar seara bob 2 persoane și re
zumatul competițiilor zilei; 
vineri dimineața — patinaj vi
teză (500 m femei), după amia
ză — hochei (U.R.S.S. — S.U.A), 
iar seara rezumatul Întrecerilor 
zilei; simbătă dimineață — pa
tinaj viteză (1 500 m femei) și 
schi fond (15 km bărbați), la 
amiază — proba da coborîre 
femei, iar seara — patinaj ar
tistic (figuri libere, femei); 
duminică la amiază — slalom 
uriaș bărbați șl sărituri spe-

9 Nu de mult, au avut loc 
etapele orășenești ale campio
natelor de schi rezervate șco
lilor profesionale și tehnice de 
4 ani din Petroșeni și Lupeni. 
Probele de fond s-au desfășu
rat în zona dealului „Grafit" 
din Lupeni, iar cele alpine pe 
pîrtiile de pe dealul „Racoți" 
din Petroșeni. Iată cîștigătorii 
probelor : FOND, juniori mici 
(5 km) Mihai Săsăranu (Șc. 
prof. Petroșeni), juniori mari 
(10 km) Adalbert Torok (Șc. 
prof. Lupeni), ștafetă (3x5 km) 
Școala profesională Petroșeni ; 
ALPINE, slalom special Tibe- 
riu Zeleneac (Șc. prof. Lupeni), 
slalom uriaș loan Zeleneac (Șc. 
prof. Lupeni).

De semnalat 
dusă la buna 
concursului de
nească de specialitate și de a- 
soci'ațiile sportive Voința și 
Spartac din Petroșeni.

S. BALOI — coresp.

contribuția a- 
desfășurare a 

Comisia orășe-

4x10 km 
viteză (500 
patinaj ar- 

perechi) ;
patinaj viteză

Tragerea la sorți 
a 16-milor

Cupei României" 
la fotbal

>1

Marți seara, la sediul Fede
rației române de fotbal, a avut 
loc tragerea la sorți a unei 
noi etape, a 16-milor, a „Cupei 
României”. Tragerea bilelor 
din urne, cu numele echipe
lor, a fost efectuată de actorii 
Horla Cădulescu șl Radu Za- 
harescu.

Iată meciurile care se vor 
disputa pe data de 3 martie :

Lemnaml O dor hei — Jiul, 
Minerul Baia Mare — Univer
sitatea Craiova, Chimia Făgă
raș — Steaua, Crișul Oradea
— Petrolul, Metalui București
— Dinamo București, Vagonul 
Arad — Steagul iM»șu, Victoria 
Tg. Jiu — Universitatea Cluj, 
C.S.M. Sibiu — F. C. Argeș, 
Progresul Brăila — Dinamo 
Bacău, Metalul Tîrgoviște — 
Progresul București, Chimia 
Suceava — Farul, Politehnica 
Iași (fost C.S.M.S.) — U.T.A., 
T.U.G. București — A.S.A. Tg. 
Mureș, Dinamo Obor Bucu
rești — Rapid București, An
cora Galați — C.F.R. Timișoa
ra, Marina Mangalia — Poli
tehnica Timișoara.

Prima echipă este organiza
toare.

în caz de egalitate după 90 
de minute, meciul se va pre
lungi eu două reprize a câte 
15 minute. Dacă egalitatea se 
va menține și după prelungiri, 
echipa care a jucat în depla
sare se va califica pentru eta
pa următoare.

claie de la trambulina de 70 
m, după amiază — hochei (Ca
nada — S.U.A.), iar seara — 
rezumatul competițiilor zilei; 
marți 13 februarie — la amiază
— slalom special femei, după 
amiază — hochei (U.R.S.S. — 
Suedia), iar seara — din nou 
hochei (Cehoslovacia — Cana
da); miercuri dimineață — 
schi fond (ștafeta 
bărbați) și patinaj 
m bărbați), seara — 
tlstic (figuri libere 
joi dimineața
(5 000 m bărbați) și biatlon, Ia 
amiază — slalom uriaș femei, 
după amiază — hochei (Suedia
— Canada), iar seara — din 
nou hochei (U.R.S.S. — Ceho
slovacia); vineri dimineața — 
patinaj viteză (1 500 m bărbați) 
și schi fond (ștafeta 3x5 km, 
femei), la amiază — slalom 
special bărbați (manșa I), seara
— patinaj artistic (figuri libere 
bărbați); simbătă la amiază - 
slalom special bărbați (manșa a 
II-a), după amiază — hochei 
(Suedia — Cehoslovacia), iar 
seara — din nou hochei 
(U.R.S.S. — Canada); duminică 
18 februarie, ia amiază — să
rituri speciale de la trambuli
na de 90 ni, iar seara — cere
monia de închidere a celei de 
a X-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă și un spectacol 
pe gheață.

pe cate- 
cîștigat, 

Vălul, D. 
și I. Tret.

Q La Rîșnov, copiii centru
lui de schi din localitate și-au 
disputat întîietatea 
gorii de vîrstă. Au 
printre alții, Livia 
Drăghici, Gh. Bobeș
De fapt, însă, această întrecere 
a constituit doar o... deschide
re : după cei mai tineri schiori 
din Rîșnov, s-au prezentat cei 
mai vîrstnici, rîșnoveni și bra
șoveni. Ei au participat la cea 
de-a Vl-a ediție a „Cupei Ve
teranilor". Cei 36 de concurenți 
au fost împărțiți, pe grupe de 
vîrstă (între 35 și 60 de ani), 
în 9 echipe de ștafetă. De-a 
lungul celor circa 7 km al par
cursului disputa a fost foarte 
dîrză. A cîștigat formația iîș- 
noveană compusă din Moișe Si- 
mion, Irimia Munteanu, Dumi
tru Brezeanu II și Ion Miloiu.

Mirică COSTICĂ
directorul liceului din Rîșnov

in pag. a 4-a)(Continuare

Bună dispoziție înainte de start. Foto i N. AUREL

CALITĂȚILORSPORTIVE:VITEZA

PLEDOARIE DEZINTERESATĂ PENTRU SPORTURILE ALBE
oate părea ciudat că tocmai un fost 
atlet aduce elogii iernii și sportu
rilor de iarnă. Dar, tocmai de aceea 
creți că prețuirea are mai mare va
loare : fiindcă este total sinceră și 

obiectivă, vine din partea cuiva care 
nu s-a născut in preajma munților.

Am descoperit iarna, ca Minulescu, la Pre
deal, și nu mă mir de loc că subtilul nostru 
Camil Petrescu considera Brașovul unul din 
cele mai frumoase orașe montane din Europa.

Dar iarna și muntele nu sînt prezente nu
mai aici, la 150 de kilometri de Capitală, 
ci pretutindeni In țară, căci inima țării noas
tre bate alpin vină în cele mai mari depăi- 
țări.

Nu poți îndrăgi iarna dacă nu iubești și 
sporturile de iarnă. Cine nu a patinat in co
pilărie și nu a schiat pină la bacalaureat, 
greu va înțelege și va iubi Iarna.

Aici, frumusețile naturii și neastîmpărul 
sportivilor se aseamănă muzicii, muzicii sim
fonice. Cine n-a cunoscut-o, n-a ințeles-o și 
n-a îndrăgit-o pină la o anumită vîrstă, greu 
va merge și va rămine statornic legat de ma
rile ei bucurii.

l-am Întrebat pe mulți colegi, sportivi frun
tași în multe alte discipline, care le este 
sportul cel mai drag dintre toate cite au 
practicat vreodată ? Poate veți crede că exa
gerez sau mint 1 Peste nouăzeci la sută din
tre ei mi-au vorbit in superlative despre mă ■ 
reția și frumusețea schiului. Si cum nu ar fi 
așa, cînd schiul este singurul sport pe care-l 
poți face, cu satisfacții depline, de la trei la 
șaptezeci de ani 1

Mai numiți-ne un sport care să îmbine atit 
de armonios lunecarea, viteza, spațiul I De
sigur, cine n-a coborît măcar o singură dată

pe scliiț fie și cu zece kilometri pe oră, nu 
va Înțelege și nu va fi de acord. Dar cine a 
făcut-o, e un om pierdut, cum spunem noi în 
glumă celor care schiază intîia dată, peptru 
că se va îndrăgosti de schi pentru totdeauna.

Este imposibil ca un om modern 
înfioare de aceste năluci, de aceste 
zind c.u o sută de kilometri pe oră 
tul muntelui, sau să nu fie copleșit
pasăre, Icarul zăpezilor și al trambulinelor, 
care plutește peste 150 de metri.

Pentru Mihail Sebastian nici o bucurie, nici- 
o voluptate nu era 'asemenea schiului: nici a 
vinului, nici a muzicii, nici a dragostei.

să nu se 
stele, să- 
din inal- 
de omul-

I

ssss

I 
I

I
I

E
xperiența ne arată că, atunci 
cînd o țară dispune de mulți 
sportivi dotați cu calități de 
viteză, ea obține mari succese 
la cele mai multe discipline, 
viteza fiind rezultanta unor 

însușiri fundamentale pentru perfor
manță. Ea rezultă din forță, prospețime 
nervoasă, vioiciune spirituală, în genere 
virtuți ale unor organisme tinere, încăr
cate de energii și capabile de explo
ziile necesare victoriei. Viteza se in
clude organic în ceea ce numim, în 
general, detentă, fenomen fizic calita
tiv specific sportului.

Viteză este — în fond — în zvîcnirea 
lui Eusebio și în cea a lui Gruia, care 
se transformă în șuturi imparabile cu 
mingea de fotbal sau de handbal.

Viteză este zvîcnirea lui Randy Mat- 
son și a lui Gyula Zsivotsky, care per
mite aruncări record la greutate, la 
disc, la ciocan.

Viteză este reverul lui Santana ca și 
serviciul lui Țiriac.

Viteză este finișul fondistului care se 
aruncă asupra liniei de sosire înaintea 
adversarului.

Viteză este și craulul energic al lui 
Schollander și, desigur, alergarea fe
lină a lui Smith și Ryun.

Dar nimeni nu se naște vitezist, deși 
dintre toate calitățile sportive, aceea 
care datorează cel mai mult dispozi
țiilor naturale, este viteza. Aceste dis
poziții naturale vor fi, desigur, utile 
în probele de viteză pură, dar în toate 
celelalte probe — unde viteza este, 
de asemenea, foarte necesară — e ne
voie de mai mult. Este nevoie de cul
tivarea unei viteze specifice, necesară 
obținerii performanței la respectiva ra
mură de sport.

Nu toți sînt capabili să realizeze per
formanțe în probe de viteză, dar de 
o anumită viteză are, totuși, absolută 
nevoie orice sportiv dornic de per- . 
formanțe înalte. Mai puțin la tir și la 
popice, mai mult la seni, la jocuri spor- I 
tive, atletism, înot. Chiar și la gimnas
tică este nevoie de viteză. Iar viteza 
aceasta specifică, proprie fiecărei ra
muri sportive, este perfectibilă în mare 
măsură. Exerciții potrivite permit ori
cărui sportiv ca, într-un timp relativ 
scurt, să-și îmbunătățească viteza. 
Există posibilitatea ca în acest dome
niu să se realizeze ameliorări, uneori 
spectaculoase, care să se traducă 
prompt în performanțe îmbunătățite — 
într-o măsură mai mare decît, de exem
plu, în domeniul tehnicii, unde progre- ...l —--- : i...----: --------iar

Virgil LUDU

(Continuare in pag. a 2-a)

sul este mai lent, mai anevoios, 
efectul mult mai greu, perceptibil.

Multe ramuri sportive se aflâ în 
plină perioadă de hibernare competi- 
țională. Este momentul ca, în cadrul 
unei pregătiri fizice generale, să se in
siste în mod special asupra exercijiilor 
menite să ridice viteza generală și spe
cifică. în aceste luni, care nu trebuie 
să fie de odihnă, ci de pregătire in
tensă pentru noi salturi calitative, pot 
fi efectuate exerciții specifice poate 
mai dificile în plină perioadă compe- 
tiț.ională. în nici un caz să nu se ad
mită întreruperea totală a activității 
sau scăderea precipitată a regimului 
de efort. Organismul, deprins cu acti
vitatea, cere ca acest regim să aibă 
continuitate, întreruperile avînd, mai 
degrabă, efecte dăunătoare. Perioada 
de iarnă este cea mai favorabilă și, 
în multe cazuri, chiar singura în care 
practicanții multor ramuri sportive pot 
ataca.de la fundament îmbunătățirea 
factorilor celor mai activi ai marii per
formanțe.

N. BRASOVEANU
Wsww w» ««sttâis. MaatsA»

ataca.de
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A
m convingerea că 
se discută (la mo
dul serios ți argu
mentat) mult prea 
puțin despre trans
misiunea sportivă 
ca gen radiofonic, 
despre exigențele, 
particularitățile și — 
de ce nu 1 — ■ viito
rul el, probabil că 
in timpul sezonului 
fotbalistic, atunci 
cind emisiunile spor
tive »tnt tn plină 
actualitate, nu prea 

se iv răgazul unei asemenea
dlseu ar In restul timpului,
mulțt tre cei prezențl vara tn
fața microfoanelor, au alte preo
cupări... în fond, dacă am avea 
curiozitatea să încercăm un larg 
sondaj (șl este păcat că la noi se 
UtlUzeaxă prea puțin aceasta atit

ar fi, în linii mari, ^reporterul 
ideal", sinteză-tip a calităților 
către care s-ar cuveni să se tindă? 
Care este genul de comentariu 
agreat de majoritatea ascultători
lor î Tele-comentariul și_a găsit, 
cu adevărat, personalitatea ? „De
cupajele sonore" la' care se re
curge în emisiunile „Spo-rt șl mu
zică" (pînă și titlul a fost calchiat 
după emisiunea similară a postu
rilor franceze ’), apte să ofere și 
MULT și PUȚIN în același timp, 
sînt de preferat incursiunilor „de 
largă respirație*4? Care ar fi doza
jul optim ? Există un „limbaj al 
transmisiei sportive” și ce se face 
pentru cultivarea lui ?

Iată eîteva întrebări. Titlul unei 
emisiuni de la teWizîuhe se po
trivește perfect : „întrebări la 
care s-a răspuns, întrebări la care 
nu s-a răspuns încă". Socot că e 
o datorie să ne aducem contribu-

mânești. Exprimările precare dis
creditează, aricind mai mult decît 

Dar 
eroa- 
prac- 
unei

40—50 
noastră 

varietate

de modernă metodă da investi
gare !), printre ascultătorii postu
rilor noastre de radio, am avea 
cu siguranță surpriza să consta
tăm că radio și tele cronicarii se 
ocupă pe larg și frecvent de anu
mite emisiuni cu un restrins cerc 
do auditori și telespectatori, în 
vreme ce comentariile sportive in 
direct, urmărite de milioane do 
iubitori al sportului, rănim să se 
,;oonsume pe post» fără ca cineva 
să încerce o dezbatere teoretică, 
o cercetare a acordului modalită
ților reportericești cu preferințele 
publicului, să ofere sugestii, să 
ridice obiecții ș.a.m.d. E adevărat, 
se discută pe la colțuri, mai pe 
șoptite, mai aluziv, de parcă o in
tervenție directă și competentă ar 
fi incompatibilă cu tema dezbă
tută. Nu sînt nici partizanul no
tițelor Și rindulețelor mal mult sau mai puțin răutăcioase, stre
curate „în treacăt» ici-colo; lipsite de posibilitatea argumentării, res
pectivele consemnări rămin de 
multe ori în subconștientul citi
torului drept sentințe rostite „ex- 
catedra" și nimic mai mult 
(Ml-aș permite să sugerez redac
torului șef al ziarului „Sportul", 
înființarea unei micro-rubrici de 
„cronică a transmisiei sportive'! — 
dar, mă rog, să nu se spună că 
mă amestec prea mult în trebu 
rile redacției...).

Revenind la cele afirmate, reîn
noiesc invitația la discutarea — 
să Ie- spunem astfel — a „proble
melor majore” ale transmisiilor 
sportive. Un schimb de idei por
nit din intenții bune nu se poate 
solda decît cu însemnate ciștlgun 
în folosul milioanelor de ascultă
tori șl telespectatori, în 
cărora se află, la urma 
microfoanele și carele de 
taj. Deși în ultimii 3—1 ani

de elucidaretia la încercările 
unor asemenea probleme, 
dacă, unii dintre noi ne 1 
doar tangențial cu sportul în 
preocupările cotidiene.

Intr-o vreme, se credea că, pen
tru a deveni un bun reporter 
sportiv este suficient să benefi-

a 
, chiar 
Întâlnim

tăcerea cea mai profunda, 
chiar mai reprobabilă decît 
rea gramaticală mi se pare 
fâca răsucirii, de-a lungu.i 
transmisii, a acelorași biete 
de cuvințele, cînd limba 
este capabilă de atîta 
lexicală, subtilitate stilistică, sino
nime ș.a.m.d. îmi displac și încer
cările teribiliste de 
a epata și buimăci 
ascultătorul, serviri- 
du_i, între două... 
faulturi, catrene de 
omar Kayam și pan
seuri ale lui Oscar 
Wilde. Există pe un
deva, o „linie de 
mijloc" care nu re
prezintă mediocrita
tea ci, dimpotrivă, 
înțelepciunea — dacă 
nu vi se pare exa
gerat spus. Deocam
dată, nu cred că a- 
vem reporterul cu 
adevărat aproape de 
„tipul Ideal» — dar, 
în sclumb, avem 
eîteva maniere de 
relatare. Lucrul este 
îmbucurător și, la 
urma urmei, expli
cabil. Dintre obiș- 
nuiții emisiunilor 
„Sport și muzică", 
doar 2—3 sînt profe
sioniști în adevăra
tul înț eles al cuvin- 
tului ; ceilalți profe
sează meserii aflate 
între director de 
teatru și profesor 
suplinitor. Un „nu
mitor comun" (în a- 
fara cerinței majore 
de competență și o- 
biectivitate) este și 
imposibil de aplicat 
și de loc de dorit. 
Cită vreme „manie
rele" nu conduc la 
„manierism" agresiv, 
prezența lor poate și i______
fie salutată : transmisia sportivă 
înseamnă și creație în sensul bun 
al cuvîntului, iar creația cere per
sonalitate, modalitate proprie, su
net distinct și în ultimă in
stanță — curaj...

zul unei victorii, îneacă finalul 
transmisiei într-un sos roz-bom- 
bon de. autentică apoteoză, iar în 
cazul înfrângerii se apucă să-l 
afurisească pe arbitru, să bîrfej’s- 
că gazonul, norii, gheața, noroiul, 
publicul ș.a.m.d. Nu mai este ne
cesară, cred, nici un fel de de
monstrație pentru a pune in evi
dență faptul că acesta este 
„patriotism^ rău înțeles, că 
climatul de sinceritate construc
tivă, propriu aniJ'.or noștri, o ase-

un 
în

trebuie menea optică este inacceptabilă. 
(Excepție fac, bineînțeles, cazurile 
în care constatări, eâ cele ironi
zate mai sus, sînt impuse și jus
tificate de situația de pe teren ; 
împrejurările de acest fel 
însă destul de rare).

sint

bieții telespectatori cu tot solul 
de amănunte pe care, fără doar 
și poate, le sesizează singuri, de
mult !). In orice caz, investiția de 
inteligență, dublată de o compe
tență impecabilă (nu mai vorbesc 
de obiectivitate!) s-ar cuveni să 
fuzioneze în acel tot organic ima- 
gine-sunet. Televiziunea a reușit 
eîteva transmisii remarcabile în 
cursul anului 19S7, dar tocmai ab
sența unor aprecieri competente 
și deschise în presă a condus la 
anumite eșecuri. (Un crainic ex
celent, pe care-1 prețuiesc in mod 
deosebit și a cărui rezervă ele
gantă și plină de bunăouviință o 
consider cum nu se poate mai po
trivită pentru televiziune, s-a ho- 
tărit la un moment dat — proba
bil, urmare a unor „sfaturi” pri
mite la o... cafea — să abando
neze această rezervă in favoarea 
unei agresivități jenante...).

Vorbeam despre o „școală ro
mânească” de reportaj sportiv în 
direct. Să fie oare prea mțult 
spus ? N-as crede, dacă mă gin- 
desc la faptul că personalitatea 
unor comentatori (francezi, ma
ghiari, italieni) și-a pus intr-ațiț 
amprenta asupra fizionomiei 
transmisiunilor, incit au apărut 
discipoli și, inevitabil, epigoni. 
Francezii cultivă tipul reporteru
lui causeur, orietnd dispus ia un 
spirit, la o butadă, italienii a- 
cordă credit larg vervei și ritmu
lui cu rezonanță de petrecere na
politană ; colegii turci sînt adepți 
ai meticulozității riguroase și ai 
informației bogate ; cei iugoslavi 
(în special Mladen Deiic șl cei
lalți reporteri de la Zagreb) sînt 
reținuți, sobri, punctează doar 
(destul de caustic), se entuzias
mează greu si rar. Ar fi intere
sant de detectat un „stil» ai 
transmisiunilor noastre, de dis
cutat pe marginea realizărilor cer
te obținute în acest domeniu, de 
conturat traiectoria unei linii di
rectoare capabilă să înmănunche- 
ze la modul pozitiv varietatea în 
unitate. Cit de interesantă ar ti 
discutarea unei emisiuni (după 
reascultarea înregistrării) în co
mun cu alți comentatori I Optica 
unora (,,Să nu-mi dea lecții cu
tare. că dacă l-aș pune la micro
fon, n-ar putea lega o frază!”) de 
„repudiere» a competențelor în a- 
cest domeniu este falsă ; in fond,

CAMPIONATELE ȘCOLARE
ORĂȘENEȘTI >f

S~

Ce este și cam ce ar trebui să fie 
jfminî

Campionatele școlare de 
baschet (faza pe oraș) au pri
lejuit, în etapa a IlI-a, eîteva 
întîlniri caracterizate printr-o 
strînsă luptă și prlntr-un re
marcabil nivel tehnic, ca acelea 
în care au evoluat liceele I. L. 
Caragiale, N. Bălcescu, Nr. 38 
și Mihai Viteazu (băieți).

La volei au întrunit aceste 
caracteristici întâlnirile dintre 
liceele M. Basarab — Gh. La
zăr, Gh. Șincai — Nr. 6 (bă
ieți), Nr. 31 — Șc. g-rală 150 șl 
Șc. g-rală 51 — Șc. g-rală 79 
(fete).

Rezultatele înregistrate: BAS
CHET, licee fete : Lie. N. Băl
cescu — Lie. M. Sadoveanu 
67—33, Lie. 35 — Lie. Sp. Ha- 
ret 60—35, Lie. 36 — Lie. Al. 
Sahla" 84—3, Lie. 6 — Lie. 39 
77—12 ; licee băieți: Lie. Gh. 
Șincai — Lie. D. Cantemir 64-42 
Lie. 36 — Lie. M. Viteazu 68-66, 
Lie. 35 — Lie. M. Basarab 84-47, 
Lie. I. L. Caragiale — Lie. N. 
Bălcescu 78—76 ; școli generale, 
fete : Șc. g-rală 173 — Șc. 
g-rală 122 35—20, Lie. 10 — Șc. 
g-rală 199 31—28. Șc. g-rală 151
— Șc. g-rală 141 35—11, Lie. 5
— Lie. 39 28—23 ; băieți: Șc. 
g-rală 118 — Lie. 36 54—29, Lie. 
12 — Șc. g-rală 16 29—28, Lie. 3
— Lie. 20 38—21, Lie. 7 — Șc. 
g-rală 1 51—36. VOLEIf licee 
fete: Lie.' M. Basarab — Lie. 
Gh. Lazăr 3—0, Lie. M. Emi- 
nescu — Lie. A. Vlaicu 3—0, 
Lie. 25 — Lie. 10 3—0, Lie. M. 
Viteazu — Lie. Dr. P. Groza 
3—0 ; băieți: Lie. M. Basarab

— Lie. Gh. Lazăr 3—2, Lie. Gii. 
Șincai — Lie. 6 3-1, Lie 25 — 
Lie. 11 8—1, Lie. M. Viteazu

1— Lie. Dr. P. Groza 3—0; 
(școli generale, fete: Șc. g-rală 
[28 — Șo. g-rală 117 2—0, Lie. 24

Șa. g-rală 192 2—0, Șc. g-rală 
51 — Șc. g-rală 79 2—1, Șc.
g-rală 150 — Lie. 31 2—1 ; bă
ieți : Șc. g-rală 142 — Lie. 42
2— 0, Șe. g-rală 73 — Lie. 8 2—0, 
Lie. 32 — Șc. g-rală 178 2—0, 
Șc. g-rală 111 — Șc. g-rală 28
2— 0 ; școli tehnice, fete : 23 Au
gust — S. T. Unirea 3—0, Geo
logie — Sanitară 3—1, Arhitec
tură — Finanțe 3—0 ; băieți: 
Construcții — C.F.R. 3—1, I. 
Rangheț — S. T. 23 August 3-0, 
Unirea — Kretzulescu 3—1, 
Geologia — Muntenia 8—0, Ar
hitectură t— Telecomunicații
3— 0, Finanțe — Sanitară 3—0, 
UCECOM *- M.I.U, 8-0.
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și GABRIELA ȘTIRBU la floretă,
JflOREL ENDUSEWSKI la spadă

slujba 
urmei, 
rapor

certe în ceea mult

ciezj de ceva dicție, de un ritm 
al frazării susținut și să cunoști 
regulamentul jocului respectiv* 
Din fericire (pentru ascultători) o 
asemenea opinie s-a auto-torpilat 
pînă ia discreditarea totală. Exi
gențele gazetăriei radiofonice, 
proprii deceniului nostru, nu prea 
favorizează

făcut progrese ____  __ _ ...
privește realizarea transmisiunilor 
directe (în special Ia radio), mai 
sint destule direcții in care, după 
opinia mea, se cam bîjbîie.

Avem o „școală românească» de 
reportaj sportiv în direct 7 Care

apariția imposturii, 
detectînd-o imediat 
și eliminind-o prin 
supunerea la ridi
col. Calea de mijloc 
a reportajului ră- 
mîne însă pe mai 
departe deschisă. 
Din păcate :

.Reporterul ideal ? 
Fiecare îl vede in 
felul său. Totuși, 
subiectivitatea are 
limite ; anumite cri
terii au o existență 
obiectivă și, cu ceva 
bunăvoință, s-ar pu
tea încerca eîteva 
creionări. Subsem
natul, ca’ „împrici- 
nat», nu poate emi
te decît opinii abso
lut personale. De 
pildă, nu consider 
reportajul care, pe 
parcursul a zed de 
minute, se consumă 
în fraze de genul 
„vasile pasează lui 
Gheorghe», drept 
transmisie sportivă. 
Este cel mult un in
ventar conștiincios, 
de mașină electro
nică. Beneficiem de 
rațiune necodificată 
tocmai pentru a dis
cerne, a extrage 
concluzii, a emite a- 
precierl. Șl, in afară 
de aceasta, radgo-as- 
eultătorul, handica
pat (permiteți-mi să 
folosesc acest ter
men sportiv) de ab
sența imaginii tre
buie ajutat „să va
dă". Aici intervine 

........ ca oriunde, noțiu
nea de „talent”, capacitatea de se
sizare și de asociere Imagistică 
fiind puse serios la încercare. 
Apoi — șl n-avem voie să uităm 
aceasta — radioul este o tribună 
de cultivare a limbii noastre ro-

Cîteva cuvinte despre probitatea 
profesională. Ideal ar fi să putem 
crede în obiectivitatea absolută și 
infailibilă. Dincolo de bunele in
tenții ale acestuia care vede și spu
ne, se vor afla însă, întotdeauna 
acele intime resorturi ale subiec
tivității, capabile să determine 
nuanțe particulare, reacții dife
rențiate. Avind in vedere faptul 
că emiterea constatării se face 
aproape simultan eu efectuarea 
ei, anumite revederi, corelări, 
consultări și corectări ulterioare 
(posibile în presa scrisă) sint, in 
cazul transmisiei directe, de re
gulă, imposibile; subiectivitatea își 
poate spune mult mai degrabă 
cuvîntul într-un reportaj radiodi
fuzat direct decît într-unnl tipărit 
a doua zi. Și atunci ? Putem pre
tinde crainicului o maximă obiec
tivitate ? Evident, da : maximă în 
sensul eliminării voite a preferin
țelor, in sensul subsumării expe
rienței și cunoștințelor sale unui 
efort susținut de conturare cit 
mai exactă a tabloului prezentat 
de joc si, în mltimă analiză, in 
sensul ignorării anumitor pțesiuni 
care — din păcate — se măi fac 
pe ici-eoio. Crainicul din provin
cie care, săptămînă de săpiăndnă, 
este pus să relateze desfășurarea 
meciurilor echipei locale va intra, 
mai devreme ori mai tîrziu, in 
circuitul „frămîntărilor fotbalis
tice» din urbea sa și i se va pă
rea, la un moment dat, șutul lui 
Popescu V, cel mai teribil din 
univers. Climatul de obiectivita
te mai este viciat, uneori, și de 
atmosfera unor stadioane. La Cluj 
ori la București, crainicul își per
mite să trateze în mod egal fie
care. echipă prezentă pe gazon, 
dar același lucru nu este posibil, 
deocamdată, pe toate stadioanele 
— fie și numai datorită faptului 
că lipsește acea amenajare ele
mentară denumită „cabină de 
transmisie».

Unii sînt de părere eă cele 
spuse în legătură cu transmisiile 
interne sint inaplicabile in cazul 
relatării de pe stadioanele din 
străinătate unde joacă echipe ro
mânești sau selecționatele țării 
noastre Mai exact spus, se vin. 
tură ideea unui „crainic-patriot» 
care observă greșelile jucătorilor 
noștri, dar le trece cu vederea din 
„dragoste pentru sportul româ
nesc», care privește faulturile ad
versarilor eu lupa și care, în ca

Obiectivitatea se află, așadar, 
în „mîinile” crainicului. Dacă 
buna credință este prezentă la 
microfon din minutul 1 și pînă în 
minutul 90, dacă există experiența 
necesară, dacă lipsesc presiunile, 
dacă..., observați, sînt cam mulți 
de „dacă». Mi-aș permite să con
sider prezența primei condiții 
(buna credință) drept adevăr 
axiomatic și să nu pun nici o 
clipă la îndoială probitatea — 
ce relatează. Factorul major, 
dar, există de fiecare dată, 
mărunțel „factori minori», e 
vărat, se mai întimplă să influen-

celui 
așa- 
Acei 
a de

cronicarii teatrali sau muzicali nu 
sint, în același timp, actori sau... 
cintăreți. Nu știu cine ar fi în 
măsură să patroneze asemenea 
Intîlniri ; poate Radioteleviziunea, 
poate Asociația presei sportive, 
în orice caz, mi se pare mai mult 
decît necesară scoaterea transmi
siei sportive din „anonimatul du
minical». Este adevărat, ce place 
unui ascultător, poate displace al
tuia. Dar. cunoaștem oare care 
sînt preferințele și așteptările ma
jorității ? Scrisorile sosite la re
dacții nu le consider întru-totul 
probante, cele mai multe doje
nesc pe realizatorul transmisiei

Pledoarie 
dezinteresată 
pentru 
sporturile albe

(Urmare din pag. I)

Dar, hai să spunem că

noastre sportive.țeze transmisiile 
Și, bineînțeles, e păcat.

Tele-eomentariul se afla și el 
(îmi place să cred) într-o peri
oadă de căutări. Ca telespectator, 
detest transmisia în care mi se 
spune „jucătorul X a căzut la pă
mânt", cită vreme văd și singur 
exact faptul că „X este căzut Ia 
pămînt". Doresc sinteză, informa
ție inedită, concluzii avizate, eco
nomie de cuvinte. (Țin minte că 
am făcut, cu ani în urmă, o trans
misie pentru televiziune. întors în 
țară, am ascultat înregistrarea și 
m-ani înspăimântat î vorbisem .„ca. 
la radio" și cred că-i năucisem pe

că nu l-a lăudat destul pe Sfîrlo- 
gea, că n-a „demascat" inclompe- 
tența arbitrului x, eă n-a pome
nit de „talpa" lui Nunweiller m 
din minutul 85.

Se impun — de aceea — inves
tigații mai profunde și discuții 
mai’ largi, fiindcă fizionomia 
transmisiei cvasi-perfeete nu se 
poate contura din auzite și pe 
încercate.

Mircea Radu IACOBAN

Ilustrași : N. CLAUDIU

In a doua jumătate a lunii 
ianuarie au intrat în compe
tiție și scrimerli seniori, par- 
tieipanți la întrecerile din ca
drul campionatului Capitalei, 
categoria a IlI-a. Primul cam
pion a fost desemnat în per
soana floretistului Traian 
Tache de la I.C.F., cîștigător 
cu 5—2 la 
cu 5—3 la 
în turneul 
tor cu o 
pe planșe, 
mă, și-a reluat acum pregăti
rile. Reintrarea sa, după cum 
se vede, a fost de bun augur. 
Clasamentul probei ; 1. Tr.
Tache (I.C.F.), 2. R. Nisipeanu 
(C.S.S.), 3. C. Coman (Steaua), 
4. FI. Soare (Viitorul), 5. I. 
Dinu (Universitatea), 6. D. Ma
rin (C.S.S.).

Proba feminină de floretă a 
revenit unei reprezentante a 
clubului sportiv Steaua, Ga
briela Știrbu. Ea a realizat 
două frumoase victorii în tur
neul final, unde a dispus de 
Mariana Manea, cu 4—1 și de 
Margareta Scurtu, cu 4—2. Fe
licitări tinerei campioane și an
trenorului el, Dumitru Mustață, 
care conduce în cadrul clubu
lui un puternic centru de per
spectivă. Clasament: 1. GabriA 
la Știrbu (Steaua), 2. MariafVSt' 
Manea (Universitatea), 3. Mar
gareta Scurtu (Progresul), 4. 
Viorica Draga (Școala sportivă 
nr. 1), S. Melania Stănculescu 
(S.P.O.B.), 8. Elena Izdrailă 
(Steaua).

întrecerile da spadă au fost 
dominate de reprezentantul clu
bului sportiv Universitatea, 
Viorel Endusewski. în clasa
mentul probei, el a fost urmat 
de Clement Tomescu de la 
I.C.F. șl de Gheorghe lonașcu 
de la Viitorul.

în fine, la sabie, pe primul 
loc s-a situat tot un scrimer 
de la Universitatea, Hie Tudor. 
Tn continuare s-au clasat Cor
nel Căpruciu (Universitatea) și 
pe locurile 3—4, ex aequo, Con
stantin Tinică șl Ioan Dumi
trescu, ambii de la S.P.O.B

* •
De notat faptul că primii pa

tru clasați în fiecare probă au 
dreptul de a participa în con
tinuare la competiție, pentru 
obținerea categoriei a Il-a de 
clasificare.

Aspiranții la o categorie su
perioară vor intra în compe
tiție chiar sîmbătă (floretiștii).

Dar, hai să spunem că sin- 
tem îndărătnici și nu vrem să 
ne lăsăm convinși. Ce spuneți 
atunci de puritatea, de gra
ția și desăvîrșirea tehnică a 
patinatorilor artistici ? Nu-i 
așa că uneori vă Întrebați 
unde începe și unde sfîrșește 
arta baletului clasic și a ba
letului pe gheață ? Să mai 
spunem că muzica pe care se 
execută astăzi programele sea
mănă din ce in ce mai mult 
cu muzica sălilor de concerte 
și că patinatorii dansează după 
partituri de Ceaikovski, Enes- 
cu, Verdi sau Puccini I

Poate sînteți un admirator 
al jocurilor sportive, sigur, al 
fotbalului. N-o să spuneți că 
acest teribil și înverșunat ho. 
chei, cu faze palpitante, go
luri entuziasmante și scoruri 
răsturnate în ultimele secunde, 
nu vă sugerează sportul spor
turilor dv 7

Dar să nu greșim l Sporturile 
de iarnă mai înseamnă încă 
multe altele: săniuțe și bob, 
schi înhămat și patinaj viteză. 
Și, pentru marii temerari, tra
versările alpine de iarnă.

N-aș putea încheia acest 
modest elogiu al sporturilor 
de iarnă fără a aminti Îndrăz
neala și prietenia alpină, spor
tivitatea unică a sporturilor 
de iarnă ori specifica și ine
galabila atmosferă de cabană. 
Nici un sport, nici unul, nu 
creează o asemenea intimitate 
și ambianță, și e firesc să fie 
așa, căci nicăieri 
fletele nu sînt și 
mai aproape.

A lost nedrept 
1924, popoarele n-au 
să se întreacă și în sporturile 
iernii. Dar iată, peste puține 
zile, la Grenoble, vom sărbă
tori cu toții a zecea ediție, 
jubiliară a J.O. de iarnă.

Poate, intr-un fel, aceste rln- 
cluri nu sint numai ale sportu
rilor de iarnă, ci și ale Olim
piadelor albe. Sigur, însă, ele 
sînt scrise din inima oameni
lor de munte și din cea a 
munților, pentru toți cei care 
iubesc mișcarea și natura, sau 
pentru cei care nu le cunosc 
încă, dar vor păși într-o zi 
spre ele, mirați și fericiți.

că

ca aici, su
netOLIMPIADEI se simt

TOVARĂȘE REDACTOR,

ÎNTRECERI DE PATINAJ
SI SĂNIUȚE LA HAȚEG

TELEFERICUL
in cinstea 
de la Gre-

pind in
Înțeles

mâtoarea scrisoare, pe care 
reproducem în întregime :

Am primit la redacție ur- 
o

Titu TOMESCU
— tehnician constructor

Vă cer scuze că, în plin se
zon sportiv de iarnă, înain
tea mult așteptatei Olimpia
de albe, vin să vă deranjez, 
poate, cu o problemă care

STRADA

Consiliul raional E.F.S. 
Hațeg și comisia raională 
de schi au inițiat o serie de 
acțiuni lăudabile în sportu
rile specifice anotimpului 
rece. Astfel, în curtea liceu
lui s-a amenajat un patinoar, 
unde funcționează și un curs 
de inițiere în patinaj condus 
de profesorul I. Stanciu. 
Totodată, a luat ființă și un 
centru de schi pentru copii. 
Cei mai mici schiori învață 
abecedarul acestui frumos 
sport de la profesorul E. 
Mrazec. Duminica trecută a 
avut Ioc un interesant con
curs de schi și săniuțe.

N. SBUCHEA — coresp.

țese din cadrul strict al pre
ocupărilor dv., dar care, cu 
ajutorul ziarului, socotesc eu 
că poate fi rezolvată.

Este vorba de dezinteresul 
pe care edilii Capitalei noas
tre îl arată pentru evenimen
tul sportiv mondial, cunoscut 
și respectat, venerat chiar, de 
antici și de atîtea generații 
ale ultimelor două secole.

V-aș fi recunoscător dacă, 
în cinstea acestui eveniment, 
ați interveni la Sfatul popu
lar al Capitalei, propunând să 
schimbe numele actualei 
străzi a Olimpiadei — din 
raionul 1 Mai — Și s& ^ea 
această denumire atît de pre
țuită unei străzi corespunză
toare care, ori să fie situată 
Ungă o bază sportivă, ori să 
se afle într-un cartier nou al 
Capitalei. Bucureștiul — din 
cîte știm — nu duce lipsă de 
baze sportive, nici de cvar- 
taluri moderne și de bulevar-, 
de admirate de vizitatorii 
străini și români.

Vă trimit — spre documen
tare — o fotografie din care 
se poate vedea cu cît dezin
teres au tratat „nașii" acorda
rea numelui unei străzi.

Priviți imaginea 1 „Ulița" nu 
are nimic comun cu spor
tul; nici un stadion prin a- 
propiere; pe ea nu locuiește 
vreun „olimpic"... Și dacă

frumoasă nu este, 
tangențe cu spor
tul nu are și nici 
o. bază sportivă 
(chiar de mai mi
că importanță) în 
vecinătate, de ce 
să aibă o aseme
nea stradă un nu
me simbolic, res
pectat și iubit, 
care a trecut cu 
glorie peste 
veacuri și milenii.

N~ar fi rău ca 
Jocurilor Olimpice 
noble să avem în București 
o adevărată stradă a‘OLIM
PIADEI !

N.R. : Foarte justă obser
vația cititorului nostru ! Pro
blema denumirii străzilor 
Bucureștiului, amplu dezbătu
tă, reglementată — parțial — 
prin măsurile luate în ultima 
vreme, nu a fost epuizată, din 
cîte se vede. Mai există, în 
această privință, multe situa
ții nepotrivite, dacă nu chiar 
ridicole, cum ar fi aceea se
sizată de tov. Tomescu.

Poate că Sfatul popular al 
Capitalei își va rupe un dram 
de timp ca să reflecteze la 
cele de mai sus.

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" NUMĂRUL 1
Profesori de educa fie fizica, antrenori, sportivi!

în curînd, va apare numărul 
1/1968 al revistei lunare „Educa
ție fizică și sport». în paginile 
ei veți putea găsi articole referi
toare la „Legea cu privire la 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport", „Pregă
tirea pe zăpadă a schiorului 
fondist", „Startul în bob", „Pre-

gătirea psihologică a pentatlo- 
nistului modern», „Aspecte teo
retice și practice ale lucrului în 
circuit în lecția de educație fi
zică», „Prezența sportului la 
EXPO’ 1968“, „Jim Ryun“, pre
cum și un bogat fișier biblio
grafic. Articolele sînt semnate 
de profesori de educație fizică

avînd o bogată experiență, de 
medici sportivi, de antrenori.

Acest interesant număr al re
vistei îl veți putea procura de 
ia toate centrele de difuzare a 
presei, iar abonamentele se pot 
face prin oficiile poștale. Cos
tul abonamentului pe un trimes
tru este de 12 lei.

Poate că, la urma ur
mei, în asemenea cazuri 
nu mai e nevoie de nici 
un articol. Presa centrală 
a publicat nenumărate 
articole, mai ales în ul
timul an, și mai ales 
Scînteia — despre caba
ne prost întreținute, des
pre bețivii care urlă, și 
tropăie noaptea deranjîn- 
du-i pe turiștii autentici, 
despre drumuri nemarca
te — ceea ce facem noi 
azi — despre teleferice.

De altfel, autorul aces
tor rînduri s-a plictisit 
de foiletoanele vioaie 
care îi satirizează pe in
capabili, indolenți și rău 
voitori. De ce să-i tot 
satirizăm — chiar dacă e 
„publicistic" — sau să fa
cem emisiuni la televi
ziune pe contul indolen- 
ților inveterați, cînd ei 
pot fi, pur și simplu, în- 
locuiți în muncă ?

Așa că stimați tovarăși 
care vă ocupați de indo
lența sau incapabilii în 
subordine, nu mai tri
miteți ziarelor rezultatele

„verificărilor", procesele 
verbale ale „ședințelor 
de analiză" sau motivă
rile obiective ale „lipsu
rilor".

Cetățeanul, în cazul 
nostru turistul sportiv, nu 
are nevoie de motivări, 
analize și verificări.

El are nevoie — după 
o săptămînă de muncă —

toare, in ploaie, ninsoare, 
vînt,

3. Să știi, în timp ce 
tremuri afară, că există 
o sală de așteptare, în 
care însă, pentru rentabi
litate (!) se vinde vin și 
țuică fiartă,

4. Să vezi, în timp ce 
îngheți la coadă, strecu- 
rîndu-se prin față diverși

pe scaunul suspendat, la 
minus opt, nouă, paispre
zece grade, că nu sînt pă
turi de învelit, întrucît 
ele 
de 
lor 
o 
pentru organizatori),

8. Să ajungi obosit și 
înfometat la restaurantul 
nou (transformat, de fapt, 
în sală de așteptare sau 
sală de ședințe pentru 
juriile de concursuri) și 
să aștepți alte două ore 
ca să mănînci...

zac risipite în golul 
dedesubt (prinderea 
de scaune constituind 
problemă insolubilă

f

Radu Nisipeanu și 
Constantin Coman, 

final. Tache, trăgă- 
frumoasă activitate 
cu 5—0 ani în ur-

/

c

dumi-

argu- 
prea 

puțin

de munte, de zăpadă, de 
aer.

Dar dacă duminica la 
Predeal (important centru 
turistic al țării în timp 
de iarnă) trebuie, pen
tru a urca pe Clăbucet:

1. Să constați ajungînd condiții, 
la schiliftul nou că bi
letele se vînd undeva, pe 
pîrtie, la un chioșc,

2. Să aștepți la telefe
ric două ore în picioare, 
înghesuit într-un soi de 
gang, îngustat (?) prin

foști (!) campioni și ac
tuali amici sau protectori 
ai oamenilor de ordine,

5. Să nu te poți retrage 
fiindcă ți s-a plasat un 
abonament pentru 
obliga să înghiți

a te 
orice

scaun6. Să rămîî în
22 de minute (dacă ai a- 
juns după ora 10) în loc 
de 10 minute (cît durează 
urcarea înainte de 
ora 10),

7. Să afli, așezîndu-te

...Ei bine, supus tuturor 
acestor chinuri, după ce 
ca amator pasionat de 
schi, turistul s-a trezit la 
ora 4 și 30 dimineața, el 
se simte pe drept victi
ma unei infracțiuni.

Și dacă se penalizează 
distrugerea unui car cu 
sfeclă, nu trebuie oare 
după cerințele morale e- 
lementare (inexistente 
pentru indolenți sau in
capabili, dar in vigoare 
pentru marea majoritate

a cetățenilor) șt după le
gile constituționale (vala
bile atît pentru cetățenii 
cinstiți cît și pentru in
dolența inveterați) să fie 
socotită infracțiune acțiu
nea de dizolvare a mora
lului și de periclitare a 
sănătății omului dornic 
de munte și aer, 
nica ?

Dacă, însă, acest 
ment pare mult 
metaforic și prea
economic, cine răspunde 
totuși pentru transforma
rea sălii de așteptare în 
bufet, a sălii de restau
rant in sală de ședințe, 
cine plătește păturile 
pierdute ?

Si, la urma urmei, fără 
motivări, verificări, noi 
ședințe de analiză (pri
vind sesizări a căror ve
chime întrece un an) cine 
răspunde în acest caz 
pentru transformarea 
sportului de iarnă tntr-o 
îndelungată mucenicie și 
pentru transformarea tu
rismului duminical in 
sursă de ostenii ?

Camil BACIU
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Pornind de la o discuție cu un fotbalist care promitea
Zilei» trecuta «un avut ocazia 

6ă discut eu un tînăr fotbalist 
despre oara am crezut șl 
mai cred că are talent, ENE 
DANIEI* poate că nu m-a§ fi 
gîndit si scriu aceste rinduri 
dacă discuția CU Daniel n-ar 
ti ancorat într-o radă delicată, 
^profund omenească, ținînd de 
CONDIȚIA FOTBALISTULUI, 
sub aspectul realizării sau ra
tării iui.

înaintea reluării dialogului pe 
care l-am avut cu acest jucă
tor, aș vrea si amintesa un 
fapt. Era în toamna anului 
I960. în orașul polonez Opole, 
de pe malul Odrei, echipa de 
tineret a României a reușit un 
meritoriu rezultat de egalitate 
(3—8). în acest meci. Daniel 
Ene a făcut o partidă excep
țională. Seara, la banchetul dat 
în cinstea echipei noastre, 
gazdele spuneau că de multă 
vreme nu mai văzuseră un gol 
ca acela marcat de „nouarul" 
nostru (minge „pusă* de la 
30—35 m în „păianjen") Iar ar
bitrul internațional Banasiuk 
afirma că acest jucător are 
„fibra fină a fotbalistului de 
clasă*.

Cîteva săptămîni după aceas
tă partidă. Acasă, în campiona
tul național. Daniel Ene ori nu 
1oacă, ori. cînd joacă la echipa 
sa, Dinamo București, este, în 
general, de nerecunoscut. în 
acea perioadă mă gîndeam 
ce-ar zice spectatorii polonezi 
de la Opole, sau chiar arbitrul 
Banasiuk, dacă l-ar vedea pe 
tînărul nostru fotbalist cum 
evoluează în mediul FAMILIAR 
Ivi...

Recent l-am întîlnit pe Da
niel la sfîrșitul unui antrena
ment. Roșu la față încă, din 
cauza efortului depus, cu pă
rul lucind de transpirație. Și 
iată discuția :

— ...Greu, Daniele 1 Muncă 
[multă!
i — Multă ? Da. Nu știu însă 
•dacă destulă. Aș vrea atît de 
mult să am și eu — în sfîrșlt 
ț— un sezon bun, un sezon pe 
tcare să nu-1 mai ratez, încît 
am mereu senzația că nu fac 
tot ce trebuie șl cit trebuie. 
Aș spune, fără a căuta o 
„poză" de om complicat, că am 
trac chiar din timpul pregăti
rilor.

- Ti-e frică de retur ?
— O fl rușinos acest lucru 

dar, vă mărturisesc, DA, ml-a 
frică Nu pentru echipă. Pen
tru mine...

— ??/...
— După trei jumătăți de 

campionat (ediția trecută în
treagă și turul actualului cam
pionat) în care „m-am văzut* 
destul de rar, cînd o iei a pa
tra oară de la cap, teama te 
cam talonează...

— Dezgropînd, dacă vrei, tre
cutul (mai mult sau mai puțin 
apropiat), aș vrea să te întreb, 
Daniele, cum vezi tu nereușita 
ta, care sînt — după tine — 
cauzele ei î

— Ar fi multe de spus. în 
pi'imul rînd, vreau să vă măr
turisesc că promovarea mea în 
campionatul trecut, de la Di
namo Victoria la Dinamo Bucu
rești, a fost pentru mine un 
eveniment extraordinar. E un 
vis, îmi ziceam eu, să joci ală
turi de Pîrcălab, Frățllă, Gher- 
ghell etc... Un vis care în cî
teva luni s-a transformat în... 
coșmar. De ce î Pentru că din 
momentul în care aveam min
gea toți strigau la mine : „Pa- 
sează-ml-o mie, dă-i-o lui cu
tare etc.*, cînd șutam la poar

tă ml se reproșa de ce n-am 
pasat, cînd pasam de ce nu 
am șutat... Ajunsese să-mi fie 
frică să mai trag la poartă deși, 
în urmă cu un an, îmi reușea 
aproape tot și marcam cîte 2-3

Nr. 9, ENE DANIEL

goluri de meci. Față de aceas
tă situație, antrenorii, care în 
general VOR RANDAMENT 
IMEDIAT ȘI SIGUR, m-au 
scos din echipă introducîndu-mă 
rar, cînd se îmbolnăvea vreun 
coechipier, acolo unde se ivea 
vreo „gaură". Așa se face că 
în tot campionatul am jucat 
un singur meci în întregime, 
cel cu Petrolul. Din întîmplare, 
la lotul de tineret, alături de 
Dumitriu III, Oblemenco, Re- 
gep, jocul îmi mergea. Acolo 
ne ajutam toți. Nu striga ni

meni la mine. în campionat 
însă, la echipa mea, eram „re
zervă de drept"... Anul acesta, 
fericit că m-am întors la an
trenorul Nicușor, care m-a în
țeles întotdeauna, am vrut să 
„mut munții". Un accident Ia 
picior mi-a dat însă peste cap 
aproape tot turul campionatu
lui. Acum, VREAU din nou. Șl 
muncesc cum n-am muncit 
niciodată în viața mea.

★
Pornind de la această dis

cuție, ne-am gîndit la o serie 
de tineri jucători care, deși, 
au avut un start impresionant, 
au ieșit din cursă la prima 
sau la a doua „turnantă*, iar 
acum se află în umbră (mai 
mult sau mai puțin deasă), 
Neagu (Rapid), Vigu (Steaua). 
Stoenescu (Dinamo București), 
Nuțu (F. C. Argeș), Niță („U“ 
Craiova), Etern (Farul), Regep 
(Politehnica Timișoara), Sorin 
Bretan (Siderurgistul) etc.

De ce nu s-au ADAPTAT 
(încă) acești jucători la clubu
rile respective, de ce nu au 
fost încă... ADOPTAȚI de an
trenorii respectivi, și de echipe, 
de ce, în fine, n-au ajuns a- 
cești fotbaliști ceea ce PRO
MITEAU ?

Un cunoscut antrenor român 
ne spunea că „față de proce
sul lent de degradare și pier
dere a acestor valori potențiale 
din fotbalul nostru, ASISTĂM, 
cu toții, ca niște spectatori neu
tri care, deși impresionați (mai 
mult sau mai puțin), nu fac ni
mic. Or, spectacolul are toate 
atributele unei DRAME. O dra
mă, de obicei, în trei acte:

Actul I: la 17 ani — mare 
talent!

Actul II: la 21—22 ani — „o 
promisiune fără acoperire care... 
bate pasul pe loc1“ (formulări 
clasice).

Actul III : la 25—26 ani _
„fotbalist TERMINAT !“.

La aceste cuvinte, care ex
primă o crudă realitate, noi 
nu adăugăm nimic.

Dv. ce părere aveți, tovarăși 
antrenori ?

Marius POPESCU

D
uminică diminea
ța. cu puțin îna
inte de „verifica
rea" cu Dunărea 
Giurgiu, din au
tobuzul care-1 a- 
ducea de la Pre
deal pe feroviari 
coborau Greavu, 
Dumitriu, Motroe, Rădueanu, 
Codreanu, Andrei, Jamaischi, 

precum și ceilalți purtători 
ai tricolului alb-vlșiniu. în 
linii mari, aceiași jucători, 
dar — după cum aveam să 
constatăm foarte repede — cu 
totul altă... ECHIPA.

într-adasrăr, la prima acțiu
ne ofensivă a fotbaliștilor 
oaspeți, cei patru înaintași 
giurgiuveni au fost luați în 
primire de patru fundași ai

pe rînd, mijlocașii Dumitru, 
Pop, Bungău și Jamaischi (ul
timii doi, folosiți în repriza 
a doua) au venit cu prompti
tudine în ajutorul atacului, 
intercailndu-se prin zonele 
libere. Ca Bă nu mai vorbim 
de desele apariții pe post de 
extremă ale fundașului dreap
ta Ștefan, unul din cei cinci 
tineri jucători cu care antre
norii vor să revitalizeze for
mația rapidistă.

Desigur, unele reușite în 
aplicarea noii idei tactice, 
chiar de la acest prim test 
public pot fi puse și pe sea
ma modestei replici dată de 
formația Dunărea Giurgiu 
care activează în campiona
tul categoriei C. Cine poate 
cere însă mai mult deocam-NOUA FATĂA RAPIDULUI...

Promisiuni îmbucurătoare
Aseară, la Casa Centrală a 

Armatei, s-a desfășurat o șe
dință mai puțin obișnuită. Co
lectivul fotbaliștilor de la 
Steaua s-a reunit cu grupul 
de tehnicieni, care răspund 
de pregătirea echipei, și cu 
conducerea secției, fapt care 
nu pare să iasă din comun.

Și totuși... Ceva aparte s-a 
petrecut șl tocmai de aceea 
dorim să nu scăpăm consemna
rea evenimentului la care, îm
preună cu alți colegi de pro
fesie, am avut ocazia să asis
tăm. Iată ce anume: o apre
ciere critică a formației în an
samblu șl alta individuală fă
cute cu exigență și competen
ță de antrenorul Ștefan Co
vaci, care și-a notat elevii 
(explicind șl criteriile) pentru 
întreaga activitate din sezonul 
de toamnă. Deși asistam la o 
analiză a formației clasată pe 
primul loc — și încă după o 
absență din această poziție de 
7 ani — doar patru sportivi 
au primit note peste 7: Con
stantin, Haidu, D-tru Nlculae și 
D-tru Popescu I Este o atitu
dine lucidă a antrenorului, 
care a procedat astfel șl una

la fel de limpede a jucăto
rilor înșiși care și-au auto- 
apreciat, în scris, în timpul 
pregătirilor de lamă, lipsurile 
cele mai flagrante de care sînt 
conștienți.

Ne-a impresionat în mod 
plăcut atmosfera de seriozi
tate neanchilozată, care a pa
tronat această consfătuire a 
fotbaliștilor de la Steaua, ne-au 
afectat pozitiv luările de cu- 
vînt ale lui Constantin, Jenei, 
Tătaru II, D-tru Popescu, Crăi- 
niceanu, Melenco, ca și am
biția acestor sportivi ai clu
bului Steaua de a contribui, 
cu toate posibilitățile lor, la 
redresarea fotbalului nostru. 
Tot timpul și în toate luările 
de cuvînt s-a împletit inte
resul clubului Steaua cu cel 
al echipei naționale de fot
bal, fapt îmbucurător și oare
cum în contradicție cu ceea 
ce se credea, la un moment 
dat, în legătură cu relația 
club-selecționata reprezenta
tivă.

O reuniune reconfortantă 
sub toate aspectele și care se 
impune a fi consemnată.

Em. DEG

Rapidului, Ștefan, Motroe, 
Costea și Greavu. în spatele 
lor, gata să intervină pe fa
ză se afla fostul fundaș 
dreapta Lupescu, căruia a- 
cum i se încredințase rolul de 
„măturător".

Beton clar — după dina
mica folosită în apărare (am 
notat imediat pe carnetul de 
note și, parcă, să nu ne con
trazică cumva, rapidiștii au 
respectat cu strictețe, pînă la 
sfîrșitul partidei, „schema lui 
Inter"). Foarte repede au a- 
părut și alte indicii ale siste
mului „beton-contraatac" (dus 
cîndva la perfecție de Hele- 
nio Herrera) semn că cei din 
conducerea tehnică, Valentin 
Stănescu și Victor Stăncules- 
cu au gîndit bine importan
tul pas făcut la capitolul 
IDEE DE JOC.

Jucătorii de mijloc, Dumi
tru, un tînăr fotbalist cu 
mari perspective, și Pop, au 
utilizat des și variat pasa 
lungă, schimbînd derutant di
recția de atao spre „vîrfuri- 
le“ Dumitriu, Codreanu și 
Neagu, acest talentat Cappel- 
lini al Giuleștiului, căruia în 
noul sistem îi vor crește sub
stanțial acțiunile.

Dar, firește, UN OM ÎN 
PLUS ÎN APĂRARE ÎN
SEAMNĂ UNUL MAI PU
ȚIN ÎN ATAC. Impedimentul 
poate fi însă depășit în ca
zul în care echipa este în 
stare să manifeste SUPLEȚE 
TACTICĂ. Cum a făcut-o Ra
pidul în acest prim meci cu 
caracter experimental t rînd

dată ? Schimbarea unui sis
tem — atît de structural di
ferit de cel precedent (cu 
marcaj individual în locul 
zonei, cu implicații în întreg 
ansamblul echipei prilejuite 
de folosirea jucătorului mă
turător) — necesită timp mai 
îndelungat pentru fundamen
tarea ideii. S-ar putea, este 
cazul s-o spunem, ca drumul 
Rapidului să fie, o vreme, 
presărat cu insuccese ; mai 
mari sau mai mici, dar sufi
ciente pentru a genera pesi
mism, neîncredere în noua 
idee. Se ivește, cu alte cu
vinte, terenui cel mai priel
nic imixtiunii în treburile 
conducerii tehnice a echipei, 
așa cum s-a întîmplat și cu 
alte formații, chiar cu Inter- 
nazionale Milano. S-ar pu
tea întîmpla ca unele re
zistențe să se manifeste chiar 
în sînul echipei (primul e- 
xemplu în această privință 
care ne vine în minte ni-1 
oferă Dinamo București) din 
partea unora dintre jucători 
mai puțin receptivi față de 
apariția noului sau nedispuși 
să depună efortul — sporit, 
neîndoios, cerut de sistem. 
Pentru noi, pentru fotbal, im
portant este faptul că o for
mație fruntașă a fotbalului 
nostru, campioana ultimei e- 
diții a diviziei A. s-a decis 
să renunțe la o idee care nu 
mai rodea. Făcînd acest pas 
Rapidul a dovedit REALISM 
și faptul se cere comentat ca

„Propun ca federația de fotbal să limiteze Ia cinci numărul 
transferurilor pe care le poate efectua un jucător. De asemenea, 
echipele mal mici care dau jucători cluburilor șl asiociațlilor mal 
puternice să fie recompensate material... Desfășurarea campiona
tului de fotbal după sistemul primăvara-turul gitoamna-returul 
ar da mai bune rezultate. In altă ordine de idei, ar fi necesară 
dotarea stadioanelor din marile orașe cu instalații de nocturnă, 
pentru ca din lima mai șl pînă in septembrie să se poiată juca 
fotbal șl seara». (ȘTEFAN DOBAY, itr Bel* Bartok 4, ap. 1 — 
Tg. Mureș).

;Ar ii bine ca după Încheierea campionatului diviziei A de 
fotbal să aibă loc un meci între selecționata Bueureșiiulul șl o 
selecționată a Provinciei. Această partidă ar putea deveni tra
dițională. urmînd să se dispute în flecare an". (MARIANA BAN, 
str. Argeșului ÎS, et. 1, ap. S — Tg. Mureș).

„Este necesar ca fotbaliștii care sînt promovați de Ia o cate
gorie inferioară la una superioară să fie supuși mai tatii unor 
probe practice (viteză, rezistență, detentă, precizia In șut, forța 
degajărilor, tehnică etc.). La asemenea probe (cu un grad mal 
mare de dificultate) să fie supuși șl Jucătorii selecționați pentru 
echipa națională". (IOAN UMBAȘAN, str. Tudor Vladimlrescu 
11 — Mediaș).

„Consider foarte utilă propunerea făcută la această rubrică 
de alt cititor ca echipele din divizia A să patroneze una sau 
mai multe formații din categoriile inferioare. Aceasta va duce, 
fără îndoială, ia creșterea calității jocului practicat în diviziile 
B șl C“. (I. ARGEȘANU, str. Smîrdel 2 —Giurgiu).

„De multe ori declarațiile făcute de sportivii șl antrenorii 
români înaintea unor confruntări internaționale conțin o notă 
de exagerat optimism (ultimul exemplu : cel al antrenorului e- 
chipei de polo Dinamo Buc., care dădea ca sigură disputarea 
unui al treilea meci cu Mladost zagreb). Mai multă modestie în 
declarații n-ar strica". (GHEORGHE NISTOR, str Bucegi 11 — 
Lugoj ; de aceeași părere este si tov. LTVIU MÂRINESCU din 
comuna Fierbinți, raionul Găești).

„Spun unii că jucătorii mari îl fac mari șl pe antrenorii lor. 
F.u susțin că și antrenorii mari pot face, la rîndul lor, echipe 
■mari". (IOAN POLVEREJAN. Comloșul Mare 622. raionul Stnl- 
colau).

„In cadrul echipei Marina Mangalia activează doi jucători 
tineri cu mari perspective : fundașul Mihăiiescu șl mijlocașul 
Oojocaru. Acesta din urmă ar putea fi folosit, cu bune rezultate, 
în lotul de tineret*. (ȘTEFAN NEGREA și NICOLAB TTJA. 
muncitori la Șantierul nava] din Mangalia).

„La multe echipe din tară îșl găsesc adăplost jucători si an
trenori „terminați" prin alte locuri șj care fug mereu după câș
tiguri mai mari și muncă mal puțină, în loc să se pună bază 
pe elementele locale. Aceasta a fost ani de zile situația șl la 
echipa din Focșani, care a retrogradat din divizia B si nu reu
șește să mai revină. Sperăm că cel în drept au tras învățămin
tele necesare”. (CONSTANTIN EERAR.U. str. Bîrsel 7. blocul 
2. ap. 29 — Focșani).

„Nu este prea nimerită soluția cu antrenori pe lîngă echipele 
divizionare care să se ocupe numai de copii, sînt unele asociații 
sportive care nu pot plăti nici măcar pe antrenorul echipei de 
seniori. Ar fi mai bine să se creeze centre orășenești pentru 
copii, care să aibă baza materială asigurată și antrenori bine re
munerați*. (ȘTEFAN CAPEZAN, comuna PI avlș evita, raionul 
Orșova) ‘ ’

..Urmărim eu mult interes cele două seriale (Lucian Popes
cu și Fausto Coppl) pe care ziarul le publică în prezent si îl 
felicităm pe âutorll lor". (Ing. VIRGIL DOBCEA; str. Mircea 
Vodă 28 — Constanța ; ONUFRTE PETCU, bd. Republicii 104 — 
Constanta).

„In toamna trecută, multe meciuri din divizia A s-au amlnat 
In mod nejustificat. Sperăm că în returul campionatului nu se 
va mal întîmpla la fel". (IOAN SAVIN — Arad).

„Am citit cu mult interes comentariul tovarășului Dan Deșliu: 
„Cînd nu ne văd al noștri...» (publicat în „Sportul" din 18 ianua
rie) și împărtășesc întru totul părerea sa ea împotriva jucăto
rului de rugby Nica, de la Dinanso Buc. care intr-un meei dispu
tat în Franța l-a lovit pe arbitru, să se Ia aspre măsuri disci
plinare. M_a surprins, însă, să aflu că federația l-a suspendat 
numai pe un an din activitatea internațională. Va să zică nu-1 
mai trimitem pe Nica timp de un an în străinătate, dar ÎI lăsăm 
să se producă totuși pe terenurile din ț.aTă, căci spectatorii noș
tri sînt mal puțin sensibili la brutalitățile sale. Ciudată optică !“ 
(Ing. DAN BUTEANU, str. Lenin 13 — Lugoj).

„în legătură cu noul sistem competițional Ia fotbal, consi
der eă numărul echipelor din divizia C este exagerat de mare. 
Ca și în cazul campionatului de rezerve-tineret. cheltuielile vor 
fi foarte ridicate, iar rezultatele destul de modeste". (TOAN 
AXINTE. str. Moldovei 28 — Iași : aceeași opinie o împărtășește 
șl tov. GABRIEL TOMESCU din Ploiești, str. V. I. Lenin 6, blo
cul B. 4, ap. 2, care, în plus, se arată nemulțumit de faptul că 
in comunicatul despre noul sistem competițional nu se vorbește 
nimic despre juniori și tineretul școlar).

„Lotul reprezentativ de fotbal, alcătuit din jucători sub 30 
de ani, ar trebui să susțină în flecare săptămînă, miercurea, 
cîte un meci amical... Să se înființeze, cum s-a propus de către 
revista „Fotbal", clubul suporterilor echipei naționale". (ION RA- 

\DOI, str. Soarelui 14 — Brașov).

_________________________________G. NICOLAESCU

In aceste zile, 
pregătirile echipe
lor pentru, returul 
campionatelor A, 
B șl C se intensi
fică. In program 
figurează antrena
mente pentru pre
gătirea fizică și 
tehnică, precum și 
meciuri amicale.

Printre echipele 
din divizia C care 
se pregătesc cu 
multă seriozitate se 
află și Metalul Bu
zău. In imagine, 
corespondentul no
stru Ion Popescu 
a surprins un as
pect de la un an
trenament al fot
baliștilor buzoieni.
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MECIUL CEL MME...
Mica baracă de la YMCA e părăsită... Lucian 

își mută sediul pe strada Atelierului. Acolo, 
într-o sală de mese vin seara o mulțime de „ti
neri curajoși" să. se antreneze. Profesorul lor 
este Umberto Landa. „II hello Berti" e boxer 
de categoria mijlocie și se răfuiește mereu cu 
Moți Spakov, C. Nour și D. Teică. Dimineața, 
Lucian face „footing" la șosea și canotaj. Apoi, 
la hipodrom, călărește faimosul armăsar Ben 
Hur al lui Tasopol. La 11 dimineața e la sală. 
Lucrează la aparate două ore, se odihnește

după amiaza iar pe-nserat se reîntoarce ca să 
se antreneze la mănuși cu Lancia. Și deodată, 
intr-o seară cînd Lucian izbește cu înverșunare 
sacul de nisip, tatăl său năvălește în sală tul
burat, cu părul răvășit:

— Știi ? S-a aranjat! Kid Oliva își pune tit
lul în joc la București I înțelegi, băiete î Te 
bați pentru titlul european I

Lucian se oprește pentru o clipă din lucru. 
Apoi surîde mulțumit, ca un copil care a pri
mit o jucărie mult dorită, și aplică sacului de 
nisip o nouă lovitură, mai teribilă decît toate:

— îl bat tată. Al să vezi eă-1 bat 1
Landa, care a auzit discuția, clatină sceptic 

din cap și gîndește: „Mamma mia, ce naiv e 
piccolo bambino". Apoi, schițînd un surîs, spu
ne cu glas. tare: „Acuma, că am intrat în horă, 
trebuie să jucăm. Și încă bine de tot. Eu l-am 
văzut o dată pe Kid Oliva. Uite... în primul 
rînd...*

„Operațiunea Kid Oliva" a începutI Lucian 
ascultă pînă aproape de miezul nopții „po
vești" despre Oliva. Pornește apoi singur spre 
casă. Bueureștiul doarme vegheat de felinare. 
Calea Griviței e pustie. Lucian strînge în mină 
o mică minge de cauciuc. A primit-o de la 
Dumitru Teică, împreună cu un sfat:

— Unde te duci, ia mingea asta cu tine și 
stringe-o mereu. îți face mușchii de piatră!

Un tropot de copite. O trăsură stopează chiar 
lingă el și o voce guturală, familiară, îl inter
pelează cu vioiciune:

— Unde umbli, teleleu, măi Mitică, noaptea 
ca huhurezii ?

E comicul Constantin Tănase. A terminat 
spectacolul și se duce pe Griviței, la un res
taurant; ca să mănînce „ca la mama acasă". 
Vrea să-l invite și pe Lucian dar se răzgîn- 
dește :

— Adică, nu. Mitică. Du-te si fă nani că 1 
Am auzit că te bați cu Oliva șela pentru titlu 
Să-l faci praf, măi Mitică, să-i arăți ce poate 
un românaș de-al nostru. Fără frică, măi Mi
tică. Adică... Fără frică, mâi Luciră ’

...Kid Oliva e în București. Se plimbă pe 
calea Victoriei, zîmbitor, lăsînd să i se vadă 
dinții lăți și ascuțiți ca de lup. Bueureștenii 
se țin droaie după el, căci — deh — nu ți-e 
dat să vezi în fiecare zi un campion european. 
Unui prieten. Oliva i-a spus la Capșa: „Trois 
cents miile et un voyage d’agrement ă Buea- 
rest I Cest ravîssanl ț" Intr-adevăr. Radu Ottu- 
lescu i-a Oferit o bursă de 300 000 de lei ca

să-și apere titlul la București în fața unui 
„jeune inconnu". Oliva așteaptă „mica formali
tate" conversînd de două ori pe zi cu logodnica 
sa din Marsilia. Lucian își vede liniștit de an
trenamente, iar diminețile și le petrece în pă
dure la Băneasa despicînd lemne cu toporul 
sau alergînd pe potecile înfrunzite...

Și iată — în sfîrșit — seara de 7 iunie a 
anului 1930' A fost o căldură sufocantă toată 
ziua. Mii de bucureștcni grăbesc pașii spre 
Romc.omit. Arena scandează un singur nume 
de care și-a legat toate speranțele: „Lucian" !

Fotografii au invadat ringul. Kid Oliva pri
vește amuzat spre acest „jeune inconnu" dar 
întîmpină de astă dată o uitătură aspră, se
meață. Parcă această privire ar vrea să-i 
spună : ..Non monsieur, n-ai venit la București 
numai pentru un voiaj de plăcere 1 Mai e 
ceva I" Oliva are însă multă experiență. Știe că 
„băiatul" se va lansa în atac, de la-nceput, în
curajat de ovațiile formidabile care răzbat 
pînă dincolo de podul Elefterie, spre Cotro- 
ceni... Lucian zvîcnește intr-adevăr, înainte, 
Oliva simulează retragerea, dar contra sa e 
promptă și potolește furtuna. Lucian e mai 
prudent, a simțit „înțepătura" și își revizuiește 
planurile. Oliva profită de șovăială și-l prinde 
in serii dure care fac să amuțească încurajă
rile spectatorilor. Lucian eschivează prompt și 
Oliva „prinde muște". îmbărbătat de speranțe, 
publicul scandează iarăși: „Luciani... Lucian!" 
Lupta e mai înverșunată! Kid. are inițiativa. 
In repriza a V-a, trimite o avalanșă de cro- 
șeuri și laterale, dar mai toate zboară pe lingă 
urechile lui Lucian. Ochii săi țintesc neclintiți 
adversdrtil, îi spionează toate mișcările și caută, 
caută ceva... Au trecut șapte reprize. Arena 
respiră greu, ca tin uriaș balaur rănit, batis
tele șterg mereu fețele îmbrobonite de zăpu
șeală și emoție, hainele sînt leoarcă de transpi
rație, glasurile au răgușit, dar deodată un stri
găt uriaș explodează :

— E jos ! A căzut !...
...Lucian experimentase îndelung la antrena

ment o lovitură specială, o directă care se ter
mina cu un upercut scurt. Și acum, pîndind 
plin de răbdare ocazia, nu ezitase s-o pună în 
acțiune. Kid, scos din fire de fentele puștiului, 
se năpustise furibund, negliiîndu-și garda. Și, 
iată, acum. îi explodase în plină față „arma 
secretă" a bucureșteanului '

Kid stă la podea, privind stupefiat specta
torii care parcă au înnebunit! Și-apoi săvîr-

șește marea greșeală a vieții sale. In loc să-și 
îngăduie un răgaz necesar, să tragă aer în 
piept, să „piardă vremea" pînă își va regăsi 
cadența și luciditatea, Kid se azvîrle orbește 
in atac dornic să pedepsească imediat afron
tul ! Lucian îi îngăduie iarăși să se dezlănțuie, 
primește „lateralele" în brațe și în clipa cînd 
publicul a înghețat iarăși de teamă pentru 
soarta idolului său, o altă petardă explodează 
în bărbia lui Oliva, rostogolindu-l, iarăși, la 
podea în repriza a noua! Un alt strigăt si mai 
uriaș alungă păsările care se pregăteau de cul
care în ramurile teilor din Cotroceni... Oliva 
a căzut din nou, doborît de o dreaptă teribilă! 
$i acum Lucian nu mai dă înapoi! A citit în 
ochii campionului că e sfîrșit I Oliva e bom
bardat din toate pozițiile. Ă devenit o adevă
rată țintă vie, care nu mai păstrează trează 
decît ambiția de a rezista cu orice preț, de a 
nu-și dezonora titlul. Dar „negriciosul" s-a pus 
serios pe treabă. Directa lui îl plimbă pe fran
cez prin toate colțurile ringului și acest impla
cabil marș triumfal spre victorie e însoțit de 
aclamațiile frenetice ale publicului, delirînd. 
Oliva a fost de șase ori la podea, dar se tîrăște 
pînă în repriza a zecea. Are acum buza ruptă. 
E îngrozitor la vedere! Tumefiat și sîngerînd 
din abundență, Kid. nu vrea, totuși, să ce
deze ! Lucian, mai palid ca oricînd, simte milă 
pentru omul din față, dar știe că legea rin
gului e aspră și nu-i îngăduie acest sentiment 
d=cît atunci cînd lupta s-a sfîrșit! Ei bine, 
monsieur, să terminăm o dată. O directă! Kid 
cade ! Se ridică. Mai primește o lovitură. Cade 
din. nou. Și-apOi... sfîrșitul. Un burete zboară 
spre mijlocul ringului... Kid, sfîrșit de puteri, 
renunță la luptă, pornind încet, încet, spre col
țul său. Arbitrul ridică sus un braț negricios, 
tremurînd de emoție:

— învingător prin abandon și campion euro
pean la categoria muscă, Lucian Popescu.

. România !
...Acasă, privind stelele nopții de iunie, lu

cian își mai pipăie o dată pumnul drept: „Va 
să zică lovitura aceea a decis meciul...! Nu. 
Nu-i rea de loc !" își mîngîie apoi dogul, care 
se gudură pe lingă el, și își bea liniștit paha
rul de lapte...

George MIHALACHE

VIITORUL CAPITOL : BURETELE ȘTERGE 
SUDOAREA Șl LACRIMA. UNEORI...



Avery Brundage, File de istorie
președintele C.I.O.,

1

a sosit la Grenoble VIII. SQUAW VALLEY, 1960
(Agerpres).

yȘMPIQC/x>

află la 
Lugger, 

Innsbruck, 
a J.O. de

GRENOBLE 30
— Avery Brundage, președin
tele Comitetului olimpic inter
național (C.I.O.), a sosit ia 
Grenoble în vederea Olimpia
dei albe. El va conduce lucră
rile comisiei executive a C.I.O. 
care vor începe în orașul Olim
piadei.

De asemenea, se 
Grenoble dr. Alois 
primarul orașului 
gazda ultimei ediții
iarnă, și M. Bayerle, primarul 
orașului Miinchen, care in 1972 
va găzdui J.O. de vară.

înainte de a pleca la Greno
ble, Avery Brundage, într-o 
discuție pe care a avut-o la 
Lausanne cu Charles Palmer 
(Anglia), președintele Federa
ției internaționale de judo, a 
promis acestuia că este foarte 
posibil ca judoul să figureze 
in programul J.O. de la Mun- 
cben.

De la trimisul nostru 
special la Praga, Radu 
VOIA:

Hanna Maskova

a întrecerii

Pînă în 1955, despre Squaw 
Valley — numele acesta care 
evoca mai de grabă pe Fe- 
nimore Cooper sau pe Jack 
London — nu auzise aproape 
nimeni. De fapt aici nici nu 
era o stațiune de sporturi de 
iarnă, înainte ca C.I.O. să-și 
dea consimțământul pentru or
ganizarea jocurilor. Onorabilii 
membri au avut însă încre
dere în originalitatea ameri
canilor, în spiritul lor practic, 
în abilitatea lor de a crea 
„peste noapte" și, astfel, ni
meni nu 
ceremonia 
desfășurat 
.lui... Walt

Așadar,

ș&ază — par a fi de altă părere.'

Numele celor trei schiori pe care 11 vedeți I11 fotografia noastră 
nu sint trecute în fruntea listelor cu favoriții olimpici. Dar este oare 
acesta un argument că ei nu au de spus un cuvînt in probele de schi 
alpin de Ia Grenoble ? Carlo Senoner (Italia), Herbert Huber (Austria) 
și Jean-Pierre Augert — cel puțin după buna dispoziție pe care o ali-

declamă un fel de odă olimpi
că. Apoi, patinatoarea Carol 
Heiss depune jurămîntul in 
numele tuturor. Regia e la 
înălțime...

Dramatică este desfășurarea 
probei de 4 X 10 km. In ulti
mul schimb, finlandezul Ve- 
ikko Hakulinen îl întrece cu 
o lungime de schi pe norve
gianul Haakon Brusveen, care 
va cîștiga în schimb cursa de 
15 km. Suedezul Sixten Jern- 
berg cucerește medalia de aur 
la 30 km.

Două probe clasice, care 
făcuseră faima sportivilor 
scandinavi, sint câștigate pen
tru prima oară de sportivi 
din Europa Centrală: facto
rul poștal Georg Thoma la 
combinata nordică și thurin- 
gianul Helmut Recknagel la 
sărituri de la trambulină 
(ambii din echipa comună a 
Germaniei).

Surprizele se țin lanț în 
probele alpine : francezul 
Duvillard, austriecii Schranz 
și Molterer ocupă locuri me
diocre. Elvețianul Roger 
Staub, la slalom uriaș, fran
cezul Jean Vuarnet la cobo- 
rîre și austriacul Ernst Hin- 
terseer la slalom special sînt 
campionii neașteptați.

Întrecerile de patinaj vite
ză relevă din nou măiestria 
sportivilor sovietici. „Patina
torul atomic" Evgheni Grișin 
cucerește două medalii de aur 
și coboară sub 40 s recordul 
mondial (39,6) în proba de 
500 m. Lidia Skoblikova, o 
învățătoare din Celeabinsk, 
nu se lasă nici ea mai pre
jos, obținînd două titluri o- 
limpice. Carol Heiss la pati
naj artistic, echipa S.U.A. la 
hochei pe gheață, Maria Gu- 
șakova la 10 km fond schi 
sînt alți învingători ai celei 
de a VIII-a „Olimpiade albe", 
la care echipa U.R.S.S. a o- 
cupat primul loc în clasamen
tul (neoficial) pe țări, cu 7 
medalii de aur, 5 de argint 
și 9 de bronz.

Pentru prima oară în isto
ria jocurilor dispar din pro
gram probele de bob și apar 
în schimb cele de patinaj vi
teză pentru femei și proba de 
biatlon.

Distanța prea mare și ni
velul încă nu tocmai ridicat 
al sporturilor de iarnă la 
noi — în raport cu cerințele 
mondiale — fac inoperantă 
participarea sportivilor ro
mâni.

s-a mai mirat că 
de inaugurae s-a 

după planurile 
Disney !
căutătorii aurului 

olimpic, pe schiuri și patine, 
se întîlnesc in California, la 
Squaw Valley (Valea indien- 
cei), intre contraforturile ha
lucinante ale Sierrei Nevada. 
Participă aproape 700 de spor
tivi (521 bărbați și 144 fe
mei) din ' “ ' ~
cordul îl 
zentanții 
Valley au venit 760 de repor
teri, adică un ziarist și ceva 
la un cocnurent! Trimisul 
unui ziar din Helsinki par
curge el însuși traseul probei 
de 50 km pentru a relata 
cît mai exact peripețiile 
cursei și are astfel norocul 
să anunțe primul victoria ■ 
compatriotului său Kalevi 
Hamalainen.

De pe virful Little Papo
ose coboară vertiginos schi- 
oara Andrea Mead-Lawrence, 
dublă campioană olimpică la 
Oslo, purtind făclia. Flacăra 
olimpică a fost adusă cu a- 
vionul din valea Morgedal, 
din regiunea norvegiană Te
lemark, patria primelor schi
ori 
Ies, 
600 . . 
ța, prin schimburi de ștafetă, 
pînă la Squaw Valley. Cunos
cutul actor Charles Laughton

CORESPONDENȚA SPECIALA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

BREVIARamericani
în turneul

km

Și

(vib)întrecerile de săniuțe, la a doua ediție
de

moderni. De la Los Ange- 
unde a aterizat avionul, 
de sportivi au purtat tor-

de 
de

atrage aten- 
fotbal de pe 
Sînt prezente 
echipe valo-

30 de țări. Dar re- 
înregistrează repre- 
presei: la Squaw

„s“.
seama de succesul 

la Innsbruck, ca și de
mare al echipajelor 

la concursul preolim-

ștafetă de 3x10 
concursului inter- 

(probe nor
im Winkl 

fost cîștigată

patinatoarelor
Lo-euitorii Pragăi, care nu 

par de loc preocupați in a 
face economie la jorele de dis
tracții, au lăsat, sîmbătă sea
ra, multe locuri libere în să
lile de cinema, la teatru și în 
localurile de dans ce impin- 
zesc centrul orașului. Mulți 
praghezi au preferat să ră- 
mînă acasă în fața televizoa
relor pentru a vedea pe ado
rata lor Hanna Mașkova ur- 
cînd Pe prima treaptă a po
diumului de premiere, la 
Văsteras. Intr-adevăr, el au 
avut această satisfacție. Dar — 
o recunosc și cei mai fer- 
venți admiratori al Mașkovel
— succesul noii campioane eu
ropene de patinaj artistic a 
fost umbrit de relativ slaba 
sa evoluție în proba de figuri 
libere. Patinatoarea cehoslova
că a dat o replică palidă mă
rci sale Învinse, Gabrielle Sey
fert, rămasă pe locul doi nu
mai datorită handicapului de 
puncte avut după figurile o- 
bligatorii, imposibil de re
cuperat. Nu Mașkova, ci Sey
fert a patinat iii stil de cam
pioană, sîmbătă. Este opinia 
care predomină în cercurile 
sportive din capitala Ceho
slovaciei.

Pentru prima oară în istoria 
patinajului a fpst văzută o să
ritură cu trei rotații (triplu 
Rittberger) intr-o întrecere 
feminină, Autoarea este Ga
brielle Seyfert. Patinatoarea 
din R. D. Germană a evoluat 
cu o remarcabilă dezinvoltură, 
a arătat combinații de sărituri 
și piruete care au entuziasmat 
r.u numai pe spectatorii din 
tribunele de Ia Văsteras, ci și 
pe cei din fața micilor ecrane. 
In contrast, Hanna Mașkova — 
sfătuită probabil de antreno
rul ei, prof. Koudelka, să nu-și 
la riscuri, avînd locui intîi ca 
și asigurat — a patinat fără 
strălucire. De-a dreptul sur
prinzătoare a fost nereușita ei 
în săritura da dublu Axei, în 
care a aterizat Înainte de în
cheierea celei de a doua flo- 
tații. In acest context de ele
mente, pare cu totul surprin
zător — se afirmă aici — nivelul 
ridicat Ia care Mașkova a fost 
notată de unii arbitri, chiar 
Ia conținutul tehnic al exer
cițiului, care, oricum, rămine 
remarcabil.

In redacția lui „Ceskoslo- 
venski sport'*, pregătindu-se 
ediția de luni, se făceau co
mentarii mai curind pesimis
te. Evident, fără incidentul 
curios de Ia sfirșitul probei de 
figuri obligatorii, joi " ’ 
neața, cind arbitra ’ 
Grimm din R ~ "
intîrziat cu uh 
trebuind să fie 
luția Gabriellei 
fi fost marcată 
vozitate. Mai ales că ea 
recunoscută ca o specialistă a 
obligatoriilor. Deci, ca și în 
atîtea alte conipetiții, jocul 
șanselor șl-a spus și aici cu- 
vlntul, poate decisiv.

Totuși, Hanna Mașkova este 
campioană a Europei. Gabriel
le Seyfert pierde titlul. Un 
fapt care poartă amprenta 
senzaționalului și — totodată
— deschide perspective inte
resante pentru viitoarea mare 
confruntare a elitei patina
toarelor, la Grenoble.

De la început, dorim să fa
cem o precizare, necesară din 
cauza confuziilor ivite în ulti
ma vreme: la Jocurile Olim
pice se dispută probe de să
niuțe și nu de skeleton. Deo
sebirea dintre ele este urmă
toarea : săniuțele au construc
ția identică cu cele pe care-i 
vedem pe copii alunecînd pe 
derdeluș (bineînțeles, ele sînt 
mai solide), iar concurenții au 
poziția șezînd; skeletonul este 
construit din două tălpici peste 
care este prinsă o platformă, 
iar concurenții stau în poziția 
culcat.

întrecerile de săniuțe au fost 
programate pentru prima dată

în cadrul Jocurilor Olimpice la 
Innsbruck (1964), unde victoriile 
au revenit lui Ortrum Ender- 
lein (R. D. Germană) la simplu 
femei, Thomas Koehler (R. D. 
Germană) Ia simplu bărbați și 
cuplului Iosef Feistmantl-Man- 
fred Stengl (Austria) la dublu 
bărbați. Acestea vor fi și pro
bele incluse în programul celei 
de-a X-a ediții a J.O., la Gre
noble. Menționăm că la simplu 
concurenții au de parcurs cite 
patru coborîri, iar la dublu cite 
două.

Probele de săniuțe vor avea 
loc în stațiunea Villard-de-Lans 
situată la o altitudine de 1 100 

(platoul Vercors), la o dis-

învingători 
in Europa

Proba de 
din cadrul 
național de schi 
dice) de la Reit 
(Alpii bavarezi) a 
de echipa S.U.A.

Formația învingătoare alcă
tuită din Kellog, Lufkin 
Gray a realizat timpul de 2h 
02:20,0. Cel mai bun timp l-a 
obținut Gray (39:52,0).

Pe locul secund s-a clasat 
echipa R.F. a Germaniei (Gan- 
ter, Buhl, Demel) cu 2h 02:48,0.

ț-anță de 31 km de Grenoble. 
Pista este construită pe locul 
numit „Le Bois du Frier", la 
2 km de centrul stațiunii, și 
are următoarele caracteristici : 
plecarea de la 1 100 m, sosirea 
la 1 000 m, lungimea 1 000 m. 
înclinare medie 11 grade, 5 
curbe, 2 viraje spre dreapta, 
2 viraje către stînga, tin dublu 
viraj în

Ținînd 
repurtat 
numărul 
prezente
pic de anul trecut, este de aș
teptat ca întrecerile de săniuțe 
de la Grenoble să se bucure 
de un mare interes

F. C. Santos la prima inlringere

i diml- 
Valburga 

D. Germană a 
sfert de 
înlocuită, 
Seyfert 
de atlta

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. I)

trei partide ale optimilor de 
finală, încheiate toate în cinci 
seturi (3-2) ; Hovestadt—Buc* 
holz, Grinberg—Piro (jucă- 
toarea iugoslavă a fost foarte 
aproape de victorie) și Koc
zian—Mihalca. Referitor la 
ultima : românca a condus cu 
2-1 dar, pe parcurs, a slăbit 
ritmul ofensiv, lăsîndu-se an
trenată în jocul de uzură al 
adversarei, obișnuită cu acest 
gen de maratoane. S-au mai 
clasat în sferturi t Maria Ale
xandru, Mlriana Ressler, Ga
brielle Geissler, Agnes Simon 
și Mary Wright. Calificările 
masculine, mai puțin avansa
te, au desemnat — deocamda
tă — pe primii 16, fără a furni
za vreo surpriză. De mențio
nat că Stipancici a fost în
vins net de reputatul Scholer 
și deci eliminat. Dintre ro
mâni, doar Dorin Giurgiucă și 
Radu Negulescu mai continuă 
cursa.

— Grinberg, Avetisian 3—2 
(18, 17, —19, —16, 17) ! Sferturi 
de finală: Alexandru, Mihalca
— Koczian, Papp 3—2 (—22, 17, 
—9, 15, 14), Simon, Bucholz — 
O Gian Za, Kim In Suk 3—0, 
Wright, Heaps — Kim Ban 
Za, Cia Kun Suk 3—0, Crișan, 
M. Corodi — Geissler, Hoves
tadt 3—2 (16, —18, —19, 18, 14)! 
Semifinale: Simon, Bucholz — 
Alexandru, Mihalca 3—2 (14, 
14, —17, —17, 12), Crișan, M. 
Corodi — Wright, Heaps 3—2 
(—19, 13, 18, —15, 17) ! Dublu 
bărbați, turul I: Johns, Hydes
— Bankuti, Timar 3—1, Neale,
Scholl — Covaci, Sîndeanu 
3—2, Andersson, Bengtsson — 
Stamatescu, Simandan 3—0,
Gomoskov, Eglitis — Luchian, 
Fleisinger 3—0, Marosffi, Zlen
ko
Neidert — 
Stepanek, 
Sentivani 
Hydes — 
Nun Hoa 
dorfer —
3—0, Andersson; Bengtsson — 
Neale; Scholl 3—2, Gomoskov, 
Eglitis — Korpa; Șurbek 3—1; 
Giurgiucă; Negulescu — Gheor
ghiu; Ullrich 3—0; Lemke, Va
ter — Marosffi; Zlenko 3—2; 
/User, Neidert — Vecko, Stipan- 
tici 3—0; Kim Iun Sam, Iun 
Rian Von — Stepanek; Chmelik

3—1,
Kan 
3—0, 

Freun- 
Lemke—

Negulescu

I: Papp — 
Kan Sun
Babiciuc
turul I:

REZULTATE TEHNICE

Doboși, Lazăr 3—1, Alser, 
• Dogaru, Gavriș 3—0, 

Chmelik — Bodea, 
3—2, optimi: Johns, 

Kim Cian Ho, Kan 
3—1; Scholer, Freun- 

Gheorghe; Stelian

Dimineața. Dublu femei; tu
rul Is O Gian Za; Kim In Suk 
-ț. Hariga; Spiridon 3—1; Si
mon, Bucholz y Pirc; Ressler 
3—0; Wright, Heaps — fauk- 
nerova, Polackova 3—0; Kim 
Ban Za; Cia Kun Suk -« Ivan; 
JKrejeC Ș—1, Crișan, M—Corodi

3—2, sferturi de finală : Schu
ler, Freundorfer — Johns, Hy
des 3—2, Gomoskov, Eglitis — 
Andersson, Bengtsson 3—0, 
Giurgiucă, Negulescu — Lem
ke, Vater 3—1, Kim Iun Sam, 
Iun Rian Von — Alser, Neidert 
3—1, semifinale : Gomoskov, E- 
glitis — Scholer, Freundorfer 
3—1, Kim Iun Sam, Iun Rian 
Von — Giurgiucă,
3—2 (—12, 18, —19, 20, 7). Sim
plu femei, turul
Zaharia 3—1, Lesai 
Za 3—2, Koczian — 
3—1, simplu bărbați,
Ullrich — D. Antonescu 3—0, 
Neale — Ovanez 3—0, Lazăr — 
Preda 3—2, Andersson — Si
mandan 3—0, Zlenko — Suciu 
3—2, Luchian — Bankuti 3—0, 
Hydes — Macovei 3—0, Pak Kil 
Tu — Scholl 3—1, Johns — 
Panait 3—0, Timar — Gheor
ghiu 3—0.

După-amiază. Simplu femei, 
turul I: Pauknerova—O. Gian 
Za 3—1, Ressler—Ivan 3—0, Si
mon—Avetisian 3—0, Heaps— 
Krejec 3—1, Geissler—M. Coro
di 3—0, Pire—Cia Kan Suk 
3—2, Grinberg—Nylhof 3—0, 
Bucholz— Kin In Suk 3—0, 
Hovestadt—Sălăgeanu 3—1,
Kim Ban Za—Plackova 3—2, 
Wright—Crișan 3—0, turul al 
II-lea: Alexandru—Papp 3—0, 
Ressler—Pauknerova 3—0, Si
mon—Lesai 3—1, Geissler—

Heaps 3—0, Koczian—Mihalca
3—2 (—15, 13, —16, 13, 16),
Hovestadt—Bucholz 3—2,
Wright—Kim Ban Za 3—0,
Grinberg—Pire 3—2 ; simplu
bărbați, turul I: Kim Iun Sam— 
Danielis 3—0, Stepanek—Ben
gtsson 3—2, Vater—Sîndeanu
3—1, Neidert—Doboși 
Eglitis—Fleisinger 3—2, 
Nun Hoa—Sîngeorgean 
Covaci—Marosffi 3—1, 
dorfer—Bodea 3—0,
Sentivani 3—0, Negulescu—Ga
vriș 3—0, Șurbek—Gheorghe 3—0,
Chmelik—Nicolae 3—0, turul 
al Il-ea : Scholer—Stipancici
3—0, Kim Iun Sam—Zlenko
3—1, Stepanek—Luchian 3—0, 
Giurgiucă—Hydes 3—0, Iun 
Rian Von—Vater 3—1, Johns— 
Pak ~ ------
mar 
3—0, 
Nun
Covaci 3- 
3—0, Negulescu—Lazăr 3—0, 
Șurbek—Chmelik 3—1, Kim, Cian 
Ho—Andersson 3—0.

Kil Tu 3—1, Neidert—Tl- 
3—2, Gomoskov—Vecko
Korpa—Eglitis 3—0, Kan 

Hoa—Ullrich 3—0, Neale— 
-0, Alser—Freundorfer 

Negulescu—Lazăr

PROGRAMUL DE AZI, ulti
ma zi a „internaționalelor" : de 
la ora 9: meciuri în cadrul 
probelor de simplu femei, sim
plu bărbați (pînă la semifinale) 
și dublu mixt (pînă la finală). 
De la ora 17 : semifinalele de 
simplu femei, urmate de semi
finalele de simplu bărbați. A- 
poi vor avea loc cele cinci fi
nale ale probelor individuale 
(simplu femei, simplu bărbați, 
dublu femei, dublu bărbați și 
dublu mixt).

Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile desfă
șurat la Szczyrk (stațiune de 
sporturi de iarnă la 60 km 
de Katowice) a fost cîștigat 
de sportivul polonez Jozef 
Kocjan, care a totalizat 
426,3 puncte, urmat de com
patriotul său Jozef Przybyla 
cu 409,7 puncte și Robert 
Dornmerich (R. D. Germa
nă) cu 397.8 puncte.

Cea de-a doua „manșă 
concursului a revenit 
Hans Tonhauser (R. D. Ger
mană), cu 227 puncte (cele 
mai bune sărituri au măsu
rat 79,5 și 80 m).

I.a Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Grenoble, Bul
garia va fi reprezentată de 
4 schioare fondiste : Vasi- 
lieva, Pandeva, Dimova și 
Sotirova. La fond va lua 
startul schiorul Pankov, iar 
la alpine, Vringov. Cea 
mai bună schioară bulgară, 
Stoieva, nu va participa la 
actuala ediție, fiind sufe
rindă.

Federația de schi a Ceho
slovaciei a stabilit lotul care 
va participa la întrecerile 
Olimpiadei albe de la Gre
noble. Din lot fac parte : 
Tomas Kucera, Ladislaw 
Rygl, Josef Kraus (combina
tă nordică) ; Pavel Ploc, 
Ladislaw Zizka, Svatopluk 
Fencl (biatlon) ; Rudolf 
Doubek. Rudolf Hohnl, Zby- 
nek Habac, Jiri Razka, Fran
tisek Rydval (sărituri) ; Jan 
Fajstvar, Vaclav 
Karel Stell (fond) 
slav Janda, Anna 
(probe alpine).

Perina, 
și Jaro- 
Mohrova

Comitetul olimpic austriac 
în colaborare cu federația 
de specialitate, a alcătuit 
lotul schiorilor austrieci 
care va participa la probele 
alpine de la Grenoble. BĂR
BAȚI : Heini Messner, Ger
hard Nenning. Karl Schranz. 
Egon Zimmermann, Werner 
Bleiner. Herbert Huber, Al
fred Matt. Al 8-lea concu
rent va fi ales între Franz 
Digruber, Rudi Seiler și 
Stefan Sodat; FEMEI : Ger
trud Gabi, Olga' Pall. Bri
gitte Seiwald, Berni Rauter, 
Elfi Untermoser. A șasea 
sportivă va fi aleasă între 
Christi Haas, Liesl Pall și 
Wiltrud Drexel.

/eter
FEDERAȚIA INTERNAȚIO
NALA DE ATLETISM 
țat forul francez de 
tate că nu a omologat 
mondial în proba de 
4x100 m obținut de 
masculină a Franței
Delecour, Piquemal, Bambuck), 
în concursul desfășurat la 22 
iulie 1967 la 
slovacia). După 
chipa franceză 
metrată atunci
38,9. Forul internațional a 
munieat că a omologat ca 
record mondial timpul de 
realizat de echipa de ștafetă a

California.
(Cullough, 
Miller) a

a amin, 
speciali- 
reeordul 

ștafetă 
echipa 

(Berger,

Ostrava (Ceho- 
cum se știe, e- 

a fost crono- 
cu timpul de 

co- 
nou 
38,6

Universității din 
Echipa americană 
Kuller. Simpson și 
înregistrat acest timp în pro
ba de ștafetă 4x110 yarzi din 
cadrul unui concurs disputat 
la 17 iunie la Provo. Timpul de 
38,9 va fi înregistrat în fișele 
federației internaționale ca cea 
mai bună performanță mondia
lă realizată de o echipă 
prezentativă.

ffl
PUGILISTUL MEXICAN 
categorie muscă Octavio 
moso Gomez l-a întîlnit
Ciudad de Mexico, într-un 
meci amical, pe italianul Fer-

re-

de
Fa

la

octogona!
Turneul octogonal de la San

tiago de Chile este în prezent 
evenimentul care 
ția iubitorilor de 
glob. Explicația ? 
la el o serie de 
roase, în frunte cu F. C. San
tos, Racing Buenos Aires, cîș- 
tigătoarea „Cupei intercontinen
tale", selecționatele R. D. Ger
mane și Cehoslovaciei.

Interesul cu care sînt urmă
rite partidele reiese și din a- 
fluența neobișnuită a spectato
rilor, prezenți în număr consi
derabil în tribunele marelui 
stadion din Santiago. Ca o cu
riozitate, amintesc originalitatea 
cu care sînt programate meciu
rile. Organizatorii au decis ca 
partidele să fie stabilite la fie
care două zile, în funcție 
rezultatele anterioare și 
configurația clasamentului

Vorbind despre rezultatele 
pînă acum, să ne referim mai 
întîi la surprize.

dezaprobat decizia.

MECI
fotbal

internațional 
disputat la 
echipa clu- 

Ibadan a in- 
4—1 (2—0)

nando Atzori, campionul Eu
ropei. In repriza a treia ita
lianul a fost descalificat. Spec
tatorii au

INTR-UN 
amical de
Ibadan (Nigeria), 
burilor din orașul 
vins cu scorul de 
o selecționată din Sierra Leone.

IR
ESTE cunoscut amatorilor 
de fotbal că în toamna anului 
trecut, în urma unui accident 
de circulație și-a pierdut viața 
jucătorul Meroni de la Juven-

/Iadio
tuș Torino. Zilele acestea, clu
bul italian va intenta proces 
autorului accidentului care ur
mează să plătească daune în 
valoare 
italiene.

PESTE 
urmărit
internațional amical de hand
bal dintre echipele masculine 
ale Elveției și 
Handbaliștii iugoslavi
nut victoria cu scorul 
(H-6).

TENISMANUL Bill 
(Australia) a cîștigat

de 300 milioane lire

1 500 de spectatori au 
la Saint-Gall meciul

Iugoslaviei, 
au obți- 
de 24-10

Bowrey 
titlul de

F. C. Santos, favorita tur
neului, a suferit zilele trecute 
prima înfrângere : 1—2 cu Vni- 
versidad de Chile. Fele nu a 
jucat în acest meci. Se pare 
că el se menajează după acci
dentul suferit. Lipsa lui Fele a 
fost resimțită. Dacă „perla nea
gră" ar fi jucat măcar o re
priză, rezultatul ar fi fost de
sigur altul. Universitarii au 
deschis scorul în min. 22 prin 
Campos, iar 6 minute mai tîr- 
ziu, Edu a egalat. Golul vic
toriei a fost marcat î 
de Araya. Bucuria ( 
fost atît de mare, î 
terminarea jocului „■ 
rii" 
plnă în centrul orașului !

Echipa R. D. Germane, care 
n-a pierdut pînă acum nici un 
meci, se află în centrul aten
ției, spre deosebire de reprezen
tativa Cehoslovaciei și for
mația Racing din Buenos Aires, 
care constituie deziluzii 
lecționata Cehoslovaciei a de
plasat un lot incomplet, 
oarece cîțiva jucători — 
diferite motive — au 
acasă. Astfel, Adamec a refu
zat să facă drumul pe calea ae
rului,, Jurkanin nu a primit a- 
sentimentul clubului său, Spar
ta, Vesely s-a accidentat în ul
timul moment, iar Massny și 
Masek nu și-au putut întreru
pe studiile. In ultimul meci, 
antrenorul Marko a decis să-l 
introducă în echipă pe Maso- 
pust. Cunoscutul internațional 
cehoslovac nu a făcut deplasa
rea cu lotul, ci a fost invitat 
de federația chiliana. Prezența 
lui Masopust — și acum într-o 
excelentă dispoziție de joc în 
ciuda celor 36 de ani — a fost 
de bun augur și Cehoslovacia 
a obținut prima victorie: 
cu Colo Colo.

La jumătatea turneului 
samentul „octogonalului" 
prezintă astfel :

in min. 83, 
gazdelor a 
incit după 
.universita- 

au fost plimbați pe brațe

1. R.D. Germană 
F. C, Sant-os 
Univ. Catolica 
Univ. Chile 
Vasas Bp. 
Colo Colo 
Cehoslovacia 
Racing

4
4
4
4
4
4
4
4

P. SARTO

3
3
3
1
1
1
1
0

1 
O 
o
2 
1
1 
0 
1

Ser

, de-
- din
rămas

2—0

de
se

o
1
1
1
2
2
3
3

17: 9 
: 4 
: 9 
: 9
112
:11
: 9

13: 
11:
7:
9:
5
5:
4: 8

în fotografia
— unul dintre
intași ai echipei R. D. Germane 

Foto : KLAUS SCHLAGE —
Berlin

alăturată : Vogel 
cei mai buni îna-

Juan 
a re- 
Wim-
King 
fina-

campion internațional al Aus
traliei. In finala competiției, 
desfășurată la Melbourne, el 
l-a învins cu 7—5, 2—6, 9—7,
6—4 după două ore și jumă
tate de joc, pe spaniolul 
Gisbert. Proba feminină 
venit campioanei de la 
bledon, Billie Jean 
(S.U.A.). Ea a învins-o în
lă cu 6—1, 6—2 pe Margaret 
Smith — Court (Australia).

@1
LA SOFIA s-a disputat primul 
meci dintre echipele Levski 
Sofia și Pacha Istanbul, eon- 
tînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la volei feminin. 
Net superioare, voleibalistele 
bulgare au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (15—0, 15—1,
15-4).

H
AU LUAT SFIRȘIT campio

natele ' ' " ;
pe teren acoperit ale R.F. 
Germaniei, care s-au desfășu
rat la Bremen. Ultima

■ a competiției, cea de 
mixt, a revenit cuplului 
tic Olga Morosova — 
Egorov învingător cu 6—3, 9—7 
în fața compatrioților lor Ga
lina Bakșeeva — Vladimir Ko
rotkov.

internaționale de tenis
a

probă 
dublu 
sovie-
Slava


