
PRIMELE MANSE 
ALE CAMPIONATULUI 
NATIONAL DE BOB 
AU FOST AMINATE 
PENTRU 
ASTĂZI

SINAIA, 24 (prin telefon, de 
la, trimisul nostru). După o cobo
are pilot efectuată de echi
pajul Hogea — Hristovici și 
care a confirmat previziunile 
sumbre în -ceea ce privește 
starea pîrtiei (muiată din cau
za căldurii), primele manșe ale 
campionatului național de bob 
2 persoane au fost aminate 
pentru duminică.

G. Russu-ȘiRIANU

Echipajele Italiei 
domină campionatul 

european de bob
2 persoane (tineret)
Primul cdiipaj român ■=• 

pc locul 8
CERVINIA, 24 (prin telefon). 

Sîmbătă dimineață s-au desfă
șurat Pe pista din localitate 
primele două manșe din cadrul 
campionatului european rezer
vat echipajelor de tineret la 
bob 2 persoane. La întreceri 
participă 12 echipaje din Italia, 
Austria, Franța și România.

După disputele de ieri, pri
mele locuri sînt ocupate de 
Italia I (Dandrea - Candara) 
cu 2:41,11 și Italia II cu 2:43,31. 
Echipajele românești s-au cla
sat pe locurile 8 (Niculescu — 
Stavarache 2:46,17) și 12 (Stoian 
— Stanciu 2:51,88). De mențio
nat că sportivii români s-au 
antrenat (au efectuat cits opt 
coborîri) și au concurat pe bo
buri italienești, cele construite 
in țară nefăcînd față gradului 
de dificultate a pîrtiei. Aceas
ta măsoară 1 536 m, cu diferen
ță de nivel de 131 m, are 18 
viraje, iar cele mai lungi linii 
drepte măsoară 158 m (două 
dintre ele) șl 187 m (după al 
11-lea viraj).

Iată ordinea echipajelor după 
aceste manșe: 1. Italia, I, 2. 
Italia II, 3. Austria, 4. Italia 
III, 5. Italia IV, 6, Italia V, 
7. Italia VI, 8. ROMANIA I. 9. 
Franța I, 10. Franța II, 11. 
Franța III, 12. ROMANIA II.

Duminică se desfășoară ulti
mele două manșe.

Schiori 
francezi și austrieci 

la concursul

Echipajul Panțuru—Neagoe,
principalul favorit al campio

natelor naționale
Foto: A. NEAGUDatele meciurilor 

de volei 
Dinamo-Blokkeer (m) 

din C. C. E.
Conducerea clubului sportiv I 

olandez Blokkeer Haga a 
acceptat datele propuse de 
Dinamo București pentru des
fășurarea celor două meciuri 
ale echipelor lor masculine de 
volei din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei campionilor 
europeni. Ca urmare, partida 
din turul etapei reșpective va 
avea loc, la București, în 
ziua de 7 martie, în sala Di
namo, iar returul la 16 mar
tie, Ia Haaa.

„Criteriul tineretului" la box

Campionul V. Kiss învins!
Aseară, a avut loc pe ringul 

instalat in sala Floreasca, reu
niunea inaugurală a „Criteriului 
tineretului", competiție care 
reunește 44 dintre cei mai va
loroși pugiliști tineri din Capi
tală și din provincie. Aproape 
2 000 de spectatori au ținut să 
fie prezenți la aceste prime 
dispute ale speranțelor. Meciu
rile au fost extrem de dirze, și 
echilibrate, dar de un nivel teh
nic nesatisfăcător. Ca o surpri
ză, notăm înfrîngerea campionu
lui Vasile Kiss (Voința Cluj) de

către tînărul Ion Petre (Voința 
București).

Rezultate tehnice : M. Aurel 
b.p. S. Lazăr; M. Lumezeanu 
b.p. P. Gane ; P. Nedelcea b.p. 
I. Pop ; C. Uțov b.p. C. Guțui ; 
T. Miron b.p. I. Tripa ; Al. Popa 
b.p. N Tudor; V. Filderman 
b.K.O. II R. Lazea ; V. Lehăduș 
b.ab. rep. III I. Albu ; I. Sănă- 
tescu b.p. M. Niculescu.

Azi, la ora 10, tot în sala F.lo- 
reasca, este programată cea de 
a doua gală a „Criteriului".

Marian Slavic 56,2 Ia 100 m liber 
în meciul Steaua—Flota Gdynia

Intîlnirea dintre Steaua și 
Flota Gdynia, începută aseară 
în piscina de la Floreasca, a 
inaugurat seria confruntărilor 
internaționale ale înotătorilor 
noștri din acest an. Primele 
întreceri au fost dominate neț 
de reprezentanții clubului 
bucureștean, care în lipsa unor 
adversari pe măsura valorii 
lor (clubul polonez a deplasat 
o garnitură extrem de modes
tă) au făcut curse solitare,

MARIAJ SLAVJ0.

urmărind dear obținerea unor 
rezultate mai bune.

Printre cei care ne-au re
ținut atenția în mod deosebit 
se află Marian Slavic. în pro
ba de 100 m craul el a luat 
un start foarte puternic (17,1 
după 33 m), a întors la 66 m 
după 36,3 sec), anunțînd un 
rezultat promițător, sub 56 de 
secunde. Ultima sa lungime a 
fost însă mai slabă, astfel că 
bucureșteanu) nu a realizat 
decît timpul de 56,2, care ega
lează recordul țării în bazin 
acoperit,

Și coechipierul său, Angel 
Șoptereanu a plecat foarte 
tare în proba de 100 m bras 
(45,3 sec. după 66 ml), dar 
a scăzut ritmul pe ultima par
te, terminînd în 1:11,3.

REZULTATE TEHNICE: 100 
m liber (b): 1. M. SLAVIC 
56,2 — rec. egalat, 2. G. Got
ter 58,7, 3. M. Marklewski
(FI.) 60,8; 200 m liber (f): 1. 
E. Schuller 2:30,7 (r.p.), 2.
A. Doboszynska (Fi.) 2:36,4; 
100 m spate (b): 1. M. Poto- 
ceanu 65,7, 2. A. Marin 68,5; 
100 m delfin (f): 1. A. Șterner 
1:11,2, 2. G. Cerbeanu 1:11,3; 
100 m bras (f): 1. E. Silianu 
1:23,6, 2. G. Manafu 1:25,0, 
3. C. Vijeu 1:26,0 (r.p.); 100 m 
bras (b): 1. A. Șoptereanu
1:11,2, 2. P. Teodorescu 1:11,6, 
3. G. Săruleanu 1:14,5; 200 m 
spate (f): 1. R. Spandonide
2:52,4 (r.p.), 2. C. Cehanzuc 
2:58,2 (r.p.); 100 m delfin (b): 
1. M. Slavic 63,8 (r.p.), 2. M. 
Rău 65,6 (r.p.), 8. W, Pstre- 
konskl XFl.) 06,55,

înapoierea de la Praga a delegației
Partidului Comunist Român

international 
de la Poiana

La tradiționalul concurs inter
național de schi alpin ce va fi 
găzduit între 8 și 10 martie de 
pirtiile Poienii Brașov, și-au 
anunțat participarea sportivi din 
Franța, Austria, Italia, R.F. a 
Germaniei, R.D. Germană, Ce
hoslovacia și Iugoslavia. Se vor 
desfășura probele de coborire 
(pe pîrtia Lupului) și slalom 
special (sub teleferic).

condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu
Sîmbită ta amiază s-a înapoiat 

in Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
participat la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a victo
riei oamenilor muncii din Ceho
slovacia, din februarie 1948.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ilie Verdeț, membru

al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ion Obradovici, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici,

Paul Niculescu-Mizil, membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai C.C. al
P.C.R., membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

Erau de față Cestmir Cisarj 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace, și Jozef Vin
ce, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

(Agcrpres)

Victor Sotirescu a cîștigat concursul internațional 
de patinaj de la Miercurea Ciuc

• CRISTA TRACKER S-A REVANȘAT © C1STIGĂTORII CUPEI 
ROMÂNIEI" LA JUNIORI • UN NOU RECORD DE JUNIOARE

I PATENTUL 1

MIERCUREA CIUC, 24 
(prin telefon de la tri
misul nostru). — Ultima 
reuniune a concursului 
internațional desfășurat 
în localitate a fost în 
continuare dominată de 
viteziștii noștri, care au 
cîștigat toate duelurile 
cu sportivii maghiari. 
Confirmînd forma ascen
dentă în care se află, 
V. Sotirescu și Carol 
Komiatszegy, au fost din 
nou performerii zilei, 
primul reușind, într-o 
companie valoroasă, să-și 
înscrie în palmares în- 
tîia sa victorie la po- 
liatlon. în întrecerea 
senioarelor, fosta cam
pioană absolută a țării, 
Grista Tracher, și-a luat 
revanșa asupra actualei 
campioane, Maria Taș- 
nadi, cîștigînd proba de

1 000 m și primul loc 
în clasamentul general. 
Clasamentul ultimelor 
probe :

Senioare, 1 000 m :
1. Crista Tracher (Di
namo Brașov) 1:51,6,.
2. Maria Tașnadi (Dina
mo Buc.) 1:57,0; 3 000 m:
1. Maria Tașnadi 6:06,0,
2. Crista Tracher 6:15,8. 
CLASAMENT GENE
RAL : 1. Crista Tracher 
231,133 p, 2. Maria Taș
nadi 231,766 p ; seniori. 
1 500 m: 1. Victor So
tirescu (Dinamo Buc.) 
2:31,4, 2. Ianos Tolgyesi 
(Petofi Budapesta) și 
Andrei Okos (Dinamo 
Brașov) 2:36,3 ; 5 000 m : 
Carol Komiatszegy (A- 
gronomia Cluj) 9:23,3,
2. Andrei Okos 9:30,9,
3. V. Sotirescu 9:31,8. 
CLASAMENT' GENE

RAL : 1. V. Sotirescu
208,862 p (poliatlon mic), 
2. Ianos Tolgyesi 211,973 
p, 3. Anderi Okos 
212,373 p.

întrecerile juniorilor, 
în cadrul „Cupei Româ
niei", au evidențiat pe 
Ileana Antal, Roxana 
Salade, Gheorghe Varga, 
Viorel Ionescu și Lu
dovic Schreithoîer, care 
se anunță ca autentice 
speranțe. Roxana Sala
de a realizat un nou re
cord republican la 500 m 
(cat. 13—14 ani): 60.0 
(v. r. 60,9). Poliatlonul 
juniorilor a fost cîști
gat de Ileana Antal (Av. 
M. Ciuc) cu 250,933 p 
și de Gh. Varga (Agro
nomia Cluj) cu 211.933 
puncte.

Tr. 1OANIȚESCU
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„MIRACOLULUI

Concursul atletic international

Două victorii aplaudate în prima zi:

V. Răuț—16,01 la triplusalt și D. Piștalu
La Steaua am asistat ieri la ..proiec. 

ția“ unui film atletic în culori, un 
film care a dezvăluit celor prezenți o 
bună parte din inegalabilele frumu
seți ale atletismului. Fără doar și poa. 
te primul nostru concurs internațional 
pe teren acoperit a avut toate carac
teristicile unui adevărat film : ac
țiune interesantă (din păcate decupa
jul a cam tragnat în unele perioade 
de timp), punctată cu cîteva momen
te de încordare intensă, cu satisfacția 
reușitelor.

Proba probelor n-a fost totuși, așa 
cum se anticipa, săritura cu prăjina 
ci cea a... cangurilor. în absența cam
pionului de necontestat (Șerban Cio
chină a răspuns prezent în concursul 
de la Madrid), ceilalți specialiști au 
oferit o dispută de toată frumusețea. 
Valeriu Răuț (Rapid) a obținut din 
prima săritură 16,01 m (cel maț bun

rezultat al său), performanță care s-a 
dovedit inabordabilă pentru ceilalți 
competitori, deși Vasile Dumitrescu 
(Dinamo) — 15.97 m și chiar Carol 
Corbu (Steaua) — 15,83 m se arăta
seră dispuși să nu considere între
cerea încheiată Pe locurile următoare 
s-au clasat : Al. Mihu (I.C.F.) 15.50 m. 
Oct. Viscopoleanu (Steaua) 15,40 m și 
Vlad Iliescu (Șc sp. Bacău) 15,08 m 
— record republican de juniori.

Prăjina, încheiată după aproape 
cinci ore de întrecere, ne-a prilejuit 
satisfacția unei victorii a tînărului at
let dinamovist Dinu Piștalu 4,80 m 
(din a doua încercare) în fața repu
tatului campion polonez Wladimierz 
Sokolowski și el tot 4,80 m (din a 
treia săritură). Următoarele patru 
locuri ale clasamentului au fost ocu
pate de : Leszek Butscher (Polonia),
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DAN CRISTEA Șl GH. VULPE
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loan Șerban, învingător ieri cu un 
rezultat promițător: 2,08

Foto : A. NEAGU

— 4,80 la prăjină
Cristian Ivan (Dinamo), Petre Astafei 
(Steaua) și Bogdan Markowski (Polo
nia) toți cu 4,70 m. Mențiune specială 
pentru Cr. Ivan în primul său an de 
seniorat, care și-a realizat acum cel 
mai bun rezultat.

La înălțime, conform așteptărilor, 
Șerban Ioan (Politehnica) n-a avut 
probleme. El a cîștigat categoric cu 
2.08 m. în timp ce următorii au ob
ținut abia 1,95 m : Aurel Berbece 
(Dinamo) și C-tin Semen (Rapid), Csa- 
ba Dozsa. (Lie. 2 Tg. Mureș), Nic. Per- 
ța (Steaua) C-tin Spiridon și Manole 
Mitilecis au avut o evoluție complet 
ștearsă (abia 1,90 m ! !).

La lungime fete, în absența Vio- 
ricăi Viscopoleanu (prezentă în con
cursul de la Belgrad), Elenei Vintilă 
(Dinamo) i-a revenit sarcina să facă, 
cum se spune, onorurile probei. Ea a 
cîștigat, e drept, dar cu destule emo
ții (5,85 m). în rest : Gabriela Radu
lescu (Univ. Iași) 5,80 m. Cornelia 
Popescu (Lie. 35 Buc.) 5,80 m, Alina 
Popescu (Steaua) 5,73 m, Maria Popa 
(Lie. 2 Tg. Mureș) 5,63 m, Aura Pe
trescu (Steaua) 5,55 m. Cursele de 
viteză pe 50 m au revenit Aurei 
Petrescu (Steaua) cu 6,6 s și, respec
tiv, lui Coman Agapie (A.S.E. Buc.) 
5,8 s.

Romeo VILARA

Concursul continuă astăzi la oră 
16,30,
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P
entru vindecarea suferindului 
nostru volei feminin, pen
tru recucerirea prestigiului, so
lid odinioară în arena inter
națională, n-am întîlnit om 
care să nu accepte că, nea

părat, trebuie făcut CEVA ! Acuitatea 
de alarmă, punctînd cu acest impera
tiv discuțiile, a crescut, firesc, în ulti
mele zi«a. Prin forța magistralelor de
monstrații de virtuozitate ale noii repre
zentative feminine a Japoniei, pregătită 
de Shigeo Yamada și care, deși n-a 
atins încă perfecțiunea fostei „mașini 
de volei" japoneze, opera faimosului 
Hirofurni Daimatsu, ne-a întrecut în
deobște lesne cele dintîi formații din 
campionat, arătîndu-ne cum nu se putea 
mai clar cît de ,mult am regresat. Totuși, 
gustul amar a( tristului adevăr recon
firmat nu ne va face să regretăm acest 
turneu de le'cții aspre,

îneîntarea dăruiîâ de evoluțiile oas- 
petelor declanșează, însă, sincrone cu 
entuziastele aplauze, exclamații adjec
tivate (inegalabil, imbatabil, miraculos I) 
care, fetișizînd capacitatea însușirilor 
fizice native ale asiaticilor, vădesc am
nezii și ascund dezarmant realilatea, 
barează calea către acel CEVA care 
trebuie făcut pentru ieșirea noastră 
din impas. Deosebitele însușiri fizice 
înnăscute ale asiaticilor ? Nu le con
testăm, dar nici nu le absolutizăm efi
cacitatea, știind în cîte discipline, fără 
CEVA ÎN PLUS, sportivi japonezi, chi
nezi, coreeni au fost sau sînt depășiți. 
Nu uităm, că, în pofida acestor însu
șiri, în 1956, cînd reprezentativa noas
tră feminină de volei termina pe locui 
II mondialele de la Paris, era după 
ce învinsese detașat echipele R.P.D. 
Coreene și R.P. Chineze. în fața aces
tora, formația Japoniei pierdea pe 
atunci clar de regulă. La C.M. (doar 
după ce vreo doi ani specialiștii niponi 
au fost prezenți cu aparatul de filmat 
oriunde se desfășurau mari competiții), 
japonezele n-au apărut decît în 1960 
la Rio de Janeiro. Unda — lecția 
„tocită" cu ajutorul filmelor vădindu-se 
bine, dar încă nu perfect asimilată — 
însușirile lor fizice nu le-au slujit de
plin, echipa U.R.S.S. învingîndu-ie și 
păstrîndu-și titlul. Pînă în 1962, cînd 
voleibalistele sovietice, acasă la Mos
cova, și cu calități atletice de loc ne
glijabile, le-au cedat întîietatea japo
nezelor, ciștigătoare infinit mai cate
goric decît reușise echipa U.R.S.S. în 
Brazilia. Care-a fost rețeta descoperită 
între timp, ce-au făcut elevele lui Dai
matsu din 1960 pînă în 1962, și-apoi 
în continuare pentru 3—0 și titlul’ olim
pic din '64 de la Tokio ? Exact ce fac 
astăzi acelea ale lui Yamada pentru 
J.O. din acest an și pentru C.M. din 
1970. Ce ? Asemenea oricăruia care 
vizează înalta performanță, ca și 
artistul, inginerul năzuind la culmile 
măiestriei, înainte de toate voleibaliste
le japoneze au biruit (dacă au cunos
cut-o cumva inițial, ea fiind incompati
bilă cu pasiunea veritabilă), au repu
diat senzația de plictiseală. Implicit, au 
acceptat ideea neprecupețirii eforturi
lor, ideea că, pentru a dezvolta pînă 
la automatizare deprinderile tehnice 
și tactice, le sînt necesare milioane de 
repetări, în mii și mii de ore de mun
că date din timpul liber. Și-au cultivat 
deci (sau li s-a cultivat, cum doriți) 
mai presus de orice convingerea că nu 
poți izbuti, decît dacă suma" sacrificiilor, 
a multor plăceri aminate, e direct pro
porțională cu altitudinea țelului urmă
rit. Să vedem cum se traduce aceasta, 
concret, la voleibalistele din .echipa 
Japoniei. Zilnic, după serviciui făcut 
si plătit în atelierele sau birourile com
binatului industrial Hitachi Tokio (de la 
8—17, interval în care ss include si 
pauza de masă), ele se duc direct la 
saiă, pentru un antrenament de 3—4 
ore. Plus 2—3 meciuri săptămîrial. In 
turneele din străinălate — ocupînd 
cu lucrul sportiv vremea pe care sînt 
deprinse s-o petreacă în uzină —fac în 
fiecare zi un antrenament de 3-—4 ore 
dimineața și altui de... cît ds multe orta 
ie pot pune sala, la dispoziție gazdele 
după-amiaza, înaintea meciurilor. Care 
sînt, de asemenea, în genere, cotidie
ne. E uneori însă cu neputință să li 
șe rezerve sala atîta cît doresc. S-a 
întîmplat, odată, ne-amintim, la Bra
șov. Daimatsu a solicitat autobuzul, și-a 
luat echipa și mingile, a ieșit din oraș 
și, în poiana în care s-a’u oprit, în 
ciuda unei ploi torențiale, japonezele 
au lucrat vreme de 3 ore. Intens și cu 
zîmbetul pe buze, ca și cînd soarele 
ar fi surîs pe cer I... Iar acum, Yamada 
și sportivele sale, la nici o oră de la 
coborîrea din avion, venind la noi din 
Cehoslovacia după-amiaza tîrziu, cereau 
încă pentru seara aceea o sală.

...Oare patentul „miracolului" nu stă 
mai cu seamă în sondarea și întreti- j 
nerea acestui sentiment de dăruire (cri- ' 
teriu de selecție I), în întreținerea aces- | 
tei concepții despre muncă, performan
ță, ideal sportiv ? Oare nu mai mult 
în mîinile |ucătoarelor stă cheia redre- | 
sării voleiului nostru feminin ?

Constantin FAUR
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Am închis televizorul care 
mi-a comunicat închiderea 
Olimpiadei de la Grenoble. 
Gata. Cîțiva cîștigători s-au 
perindat pe «cran, cîteva sute 
de învinși au rămas îndărăt. 
Destinul : în sport fericirea 
unuia se cohstruieșe pe nefe
ricirea altora... Fiecare cupă 
de șampanie băută în cinstea 
medaliei de aur e însoțită, pă
cat, de cupe cu otravă...

Apropo de otravă. S-a dis
cutat — atita I — la Grenoble 
despre controlul anti-doping. 
După o coborîre vertiginoasă 
cu schiurile, o cursă de 1 500 m 
patinaj viteză .sau o manșă de 
bob pe marginea riscului su
prem, cîștigate la capătul a 
patru ani ao așteptare, antre
nament crînceti, privațiuni fi-* 
zice, nopți albe, zile negre, 
răbdare și nerăbdare, campio
nul, proaspăt îmbrățișat • de 
4b0 000 000 de oameni prin 
mijlocirea televizorului, este 
poftit politicos (dar cam ferm) 
să se prezinte degrabă la 
controlul anti-doping. Adică, 
o'upâ cum se știe (sau nu se 
știe de toată lumea) să intre, 
pentru oarecari analize, acolo 
unde pînă și Kaiserul merge 
pe jos.

Bineînțeles, lumea sportului 
primește și privește cu iritări 
această măsură cel puțin te
restră. Cine și-ar fi închipuit 
acum 30 sau 50 de ani că, î . 
clipa supremă a triumfului, în
vingătorul va respinge explo
zia de săruturi a prietenilor, 
scuzfndu-se : iartâ-mă, Vasile, 
nu pot, trebuie să mă duc 
la...! (Dar pare-se, că trebuie 
să ne așteptăm mereu la fe
nomene neașteptate). Și cine 
poate recepta, fără o înfio
rare, suspiciunea transformată 
în articol de regulament ? 
Presupun că introducerea clau
zei cu privire la control a 
liniștit multă Iunie din sfe
rele de șus ale conducătorilor

instaurarea 
încredere

sportivi : Doamnelor și dom
nilor, o dată cu ' 
neîncrederii, averii 
că Olimpiadele se vor desfă
șura cu bine.

Adevărul este că _ .... .
Jocurile de la Grenoble, fie
care atlet ascunde un infrac
tor virtual, fiecare antrenor 
emerit un complice, fiecare 
președinte de federație un șef 
de bandă pervers și dur, ase
menea unui Capone al slalo
mului special. E de plîns pe 
marginea fenomenului nou ? 
Fără îndoială. După cum însă, 
neîndoios, este și greu de ba
gatelizat faptul... că, în ultimii 
ani, dopingul excesiv a pro
vocat nu numai denaturarea 
performanțelor, dar și denatu
rarea ficaților, sporind coșciu
gele pe pistă. Vezi moarlea 
iui Tom Simpson, ciclistul, în 
Turul Franței. Or, dintre țoale 
întimplările vieții, singura care 
nu trebuie subestimată 
moartea.

Mâ QÎndesc însâ Cum s-Or fi

A
cțiuneâ de a con
vinge șl, mai ales, 
de a răspîtidi 
ideea că exercițiul 
fizic trebuie să 
fie practicat în orice locf 

la orice vîrstă și pentru 
orice profesiune, nu se 
poate concepe decît fo
losind o gamă nesfîrșită 
de mijloace. Muzeul 
sportiv ar reprezenta o 
încununare a acestor 
mijloace. Dgr în același 
timp și o sinteză.

Concepția care va 
la baza proiectului 
muzeu va 
flecte cele 
zeiitative 
creații ale 
meniu,
gestivă a celor tnai

trebui să 
mai 

moments 
acestui

Prezentarea

sta 
de 
re- 

repre- 
Șl 

do- 
su- 
1H1-

DOMNUL GORE
JURNAL
înfățișat o asemenea operațiu
ne pe vremea Olimpiadelor 
dintîi, grecești.

...Alergarea de fond s-a ter
minat.
cunoscut în vremea aceea și 
ca autor, dramatic și dovenît 
în ultimii ani, împreună cu 
Pitagora, citat familiar al tu
turor articolelor de gazetă 
care vor să demonstreze pă
rinților, directorilor de liceu 
cu ochelari și intelectualilor 
care se cred subțiri pentru că 
au burtă, că Săritura în înăl
țime sau un șut la păianjen nu 
implică automat existența im
becilității acute. Așadar) Euri
pide, mare amator de sporturi, 
a ieșit primul. Gîfîind, se * 
tinde pe iarbă, ca și 
s-ar tolăni pe absolut : î 
șit, am devenit statuie I

Cînd să închidă ochii 
tru o clipă, o mînă îl 
pe umeri :

. — Euripide! (e arbitrul prin
cipal, însoțit de patru arbitri 
ad juneți).

—. Da, tresare campionul 
speriat, ca orice geniu cînd 
vede apropiindu-se de el un 
grup de oficiali.

—- Treci la anti-doping.
Drept care gloria se 

dreaptă cu capul plecat înspre 
locul Unde,, peste cîteva mi
nute, medicii vor certifica 
dacă Ellada are de-a face cu-n 
supraom sau cu-n trișor.

De unde se vede că de la con
diția dfi idol al mulțimilor la 
W.C. e cîteodată o cale-atîf 
de scurtă.

■garea de fond s-a ter- 
Pe_ locul I, Euripide,

în-
cum

bato

egătura între cultura intelec
tuală și cultura fizică a fost 
pusă sub semnul întrebării 
de-a lungul timpului. Pot ele 
.......... U. persoa- 

Antichitatea a încercat 
această

proble-

o dată cu

AL. MIRODAN

coincide într-aceeași 
na i _
să dea un răspuns la 
întrebare.

In lumea modernă, 
mă nu dste mai puțin actuala 
și discutabilă datorită opini
ilor și exemplelor contradic

torii.
Iată de ce am considerat că este indicat, 

ca O întregire a ciclului nostru, să ne U- 
dresăm unui om de știință a cărui viață dă 
uh răspuns pozitiv întrebării puse, deși 
trebuie să recunoaștem Că eStd Vorba de 
un accent care cade în principal pe activi
tatea intelectuală ; cu tot caracterul ei ac
cesoriu activitatea sportivă rămîne totuși 
consistentă șl semnificativă în dezbaterea 
noastră.

Deși bine cunoscut cititorilor noștri, so
cotim că este potrivit să schițăm în cîteva

cuvlnte personalitatea interlocutorului nos
tru de azi.

Academicianul Ștefan Milcu, emerit om 
de știință, doctor^docent în științe medi
cale, director al institutului de endocrino
logie „C I. Fâfhbn“ din București, printre 
ăi cărui ctitori se găsește, vicepreședinte 
al Academiei Române șl membru a 5 aca
demii din străinătate șl a numeroase so
cietăți științifice internaționale. Este auto
rul unor însemnate tratate și monografii 
în specialitate, cu prestigioasă circulație în 
lumea medicală de la noi si de peste ho
tare, încununate eu premiul de stat.

Alături de maestrul său. savantul C. I. 
Parhdn, academicianul ștefan Milcu e pro
motorul școlii românești de endocrinologie, 
eu o fundamentală Contribuție la înscrierea 
acestei științe în tezaurul meriicinei româ
nești, cu însemnate succese în universali
tate.

Pentru mulțl este un 6emn de întrebare 
că, trecut totuși de șaizeci de ănf, bărbatul

Mirajul cabanelorI
Colecționez cabane cam colecționează alții 

timbre poștale săli pipe. Simt o plăcere 
imensă adăugind pe lista mea de cabane 
Mi nume nou. Mă atrăpe Cabana prin aerul 
său de inedit, de mister, prin aureola de 
aventură care o înconjoară.

Poposesc, cu plăcere, in cabanele elegante, 
confortabile, zidite din piatră, cu rafinament 
artistic. Dar, mai ales, in cele mici, primi
tive, ascunse in păduri seculare, durate din 
lemn, cu priciurî, mese de lefttn.

îmi place urcușul spre aceste cabane, ur
cușul care te poartă peste torente, prin pă
șuni înrourate, pe cărări intbribchiate vecine 
cu abisurile.

îmi plac deșteptările în cabană, sub cu
pole de cer înalt, cu. tăcerile cohortelor dă 
brazi șl sulițele razante ale soarelui, care 
alungă fantome aburii de ceafă.

Și serile ! Serile fumurii, albastre, CU IZ 
de cetină sail fin proaspăt.

Acolo, sus, in lumea cabanelor, Unde Ză
pada vine devreme și pleacă tîrziu, in lu
mina ireală a crestelor sau intre cei patru 
pereți înnegriți de fumul sobelor, asCiiltibd 
murmurul pîraielor sau urletul viscolutuii 
sentimentele se topesc — intr-un ăliăj de 
puritate, și prietenie.

Sil cblecționăni cabane! Silit till capital 
imaterial, dar de o valoare neprețuită.

Dorin ALMÂ5AN
Cluj

spună părerea și even
tualele sugestii.

O altă întrebare care 
se vă pune : să ne axăm 
Oare pe linia prezentării 
problemelor importante 
ale educației fizico (con
cepție, foftnarba de ca
dre. bază materials, pro- 
pâttandă Sportivă, con
trol medical etc.) sau 
Să ilustrăm fiecare sport, 
căiitînd â-i relevă per
sonalitatea ? După pă
rerea mea, înfățișarea 
unor micro-expoziții ale 
fiecărei discipline spor
tive n-ar răspunde sco
pului-propus. Ar fi, de
sigur, unele sporturi măi 
bine reprezentate, fațade 
altele cu un material ex- 
pOzabil mai tedus. In-

glindite în baladele po
pulate, âr merita 6 aten
ție mai deosebită (for
mele triatei, călăria, dan
surile populare etc.). 
Deși Sinicin convinși că 
această eîphnere vă în- 
timpină multe dificultăți 
în procurai ea materialu
lui, totuși eâ este strict 
necesară în reconstitui
rea istoriei sportului ro
mânesc. Punct de mare 
atracție Va fi, de aseme
nea, și înfățișarea spor
tului nostru național, 
oitia.

Uri spațiu suficient va 
trebui să fie rezervat și 
educației fizice școlare 
pe toate treptele ei de 
aplicare. Răscolirea arhi
velor școlare și a tutU-

ducățiâi 
țară în < 
fie dă 
referirii ' 
savantul 
Biți, 
dr.
Iuliu llâliegâfiu și alții. 
Prezentarea sugestivă â 
contribuției âcâstOra în 
aria educației fizice vă 
însemna un âct de 
pect, dar în același 
și completarea unor 
de interes istoric, 
de care nu se va putea 
alcătui istoria educației 
fizice românești.

De asemenea, sportul 
oglindit în literatură și 
în artele plastice, mișca
rea olimpică din Româ
ni a, demonstrații și săr-

fizice la noi în 
diferitele ei fbr- 
manifestare. Ne 
lâ : Spiru Ilaret. 

I lOăfi Atfiâna- 
medicul igienist 

Iâcob Ffelix, prof.

res- 
timp 
date 
fără

în fața căruia ne aflăm păstrează o înfă
țișare tinerească în ținută și gesturi.

Ne întrebăm dacă există o „rețetă" în ob
ținerea acestei „forme" fizice șl mentale ; 
mii de cititori ar fi bucuroși s-o cunoască 
Și s-o aplice.

— Cu regret trebuie să răspund fie la în
ceput că nu există „o rețetă" în sensul co
mun al cuvîntulnl. Mai curînd un anumit 
fel de viață, cu un număr de reguli urmate 
cu stăruință. O explicație unică este riscan
tă. Ținînd seama de specificul reportajului 
dv., pot să afirm că printre factorii care au 
intervenit, un loc însemnat îl ocupă cultura 
fizică și sportul.

Ar fl o naivitate, mai ales din partea unui 
medie, să explice un organism și un stil de 
viață numai prin practica mișcării sportive. 
Totuși, nu se poate ca practica cu înțelep
ciune, de-a lungul anilor, a multiple spor
turi să nu influențeze în filial organismul 
și mentalitatea noastră.

Solicitarea dv. de a răspunde acestui ciclu 
în care oameni de știință șl de cultură, con- 
sacrați academicieni, prin activitatea și 
lucrările lor, îmi actualizează ca intr-un 
film rulat cu rapiditate, bucuria culeasă sub 
cupola cerului și lumina soarelui, în apele 
țării noastre, pe pîrtlile înzăpezite ale poie
nilor și culmilor, în viguroasa îmbrățișare 
a stîncilor și armonia mișcărilor din jocu
rile sportive.

— știm că ați fost un polisportiv consa
crat prin varietatea exercițiului, prin con
vingerea cu care l-ați împlinit, cu o stă
ruință ridicată pînă la pasiune. Ați făcut 
din sport o completare a trudei intelectuale, 
din mișcarea fizică un pandant al gîn- 
dirii, un factor de întregire pe calea unor 
preocupări ale cercetătorului științific și 
ale umanistului autentic. Dar ați făcut oare 
șl sport înregimentat îfl vreun club sau 
asociație ?

— Încă din primele clase ale liceului, la 
Turnu Severin, am fost descoperit ca un 
bun alergător. Eram printre primii la 160 m 
plat. Directorul liceului din acele timpuri, 
profesorul Alexandru Bărcăcilă, azi profe
sor emerit, ajuns la venerabila vîrstă de 
92 de ani, a realizat cu aportul elevilor, 
unul dintre primele stadioane liceale. Dacă 
n-ar fi fost primul război mondial, l-am fi 
folosit pe deplin.

Spre sfîrșitul cursului superior al liceu
lui, de astă dată la Craiova, am intrat în
tr-o echipă de fotbal. Am constituit apoi, 
în afara liceului, un club modest, cu preo
cupări cultural-sportive. Familia mea lo
cuia pe-atunci într-un orășel din Oltenia. 
Nu eram lipsiți de inițiativă ! Am reușit 
chiar să introducem fotbalul Și să creăm 
primele întreceri sportive ; am jucat, după 
nevoile echipei, de cele mai multe ori ex
tremă dreaptă, apoi centru înaintaș și chiar 
în poartă. A fost un excelent mijloc de 
educație colectivă, de disciplină liber con
simțită, de lealitate șl de descoperire a 
ceea ce se numește SPIRITUL DE ECHI
PA.

— Din povestirile unor contemporani ai 
activității dv. sportive, știm că ați fost și 
un neobosit drumeț în munții patriei șl că 
ați practicat chiar alpinismul, că ați rămas 
devotat mersului pe jos — celei mai simple 
mișcări în cultura fizică — căruia îi acor
dați și azi din timpul dv. liber. Poate n<S 
vorbiți și despre acest atractiv capitol, ac
tual în orice anotimp, în orice perioadă a 
vieții unui sportiv...

— Intru totul ds acord, 
atunci la firul întrerupt al 
tr®.

— ...Anii au trecut. Am

Să revenim 
povestirii noas-

_____ ___ ________ ___  terminat liceul 
șl aia devenit curînd student în medicină. 
La Facultatea de medicină nu exista inte
res pentru cultura fizică, ci dimpotrivă ; 
programele erau încărcate și studiul dificil. 
Am părăsit fotbalul. Am fost atras de alte 
sporturi — turismul de munte, 
înotul,

Drumul spre turism mi-a fost 
primii ani de facultate de lin 
vîrstniei care formau un l’el de ___
versitar cu reuniuni periodice și excursii 
la munte sau în jurul Bucureștilor. Din 
acest grup au făcut parte un număr de 
asistenți și șefi de lucrări de la Facultate 
sau Universitate, în perioada dintre anii 
1922—1930, care au devenit, cu trecerea tim
pului anatomistul prOf. Gr. T. popa, bio- 
cliimlstui și poetul prof. Vintilă Ciocîlteu, 
botanistul și militantul socialist prof. T. T. 
Stănescu, geologul prof. Miltiade Filipescu, 
azi academician.

Am fost invitat în grupul lor, într-o du
minică oarecare, de către Gr. T. Popa, care 
mă aprecia in mod deosebit din sala de 
lucrări anatomice. Am descoperit cu echipa 
lor muntele, printr-o neuitată excursie la 
Peștera, apoi la omul. Am rămas astfel

schiul Și

î» 
de

deschis 
grup
club uni-

pentru totdeauna stăpînit de pasiunea 
„montagnardă". Am devenit, fără rezerve, 
membru ai asociației de munte din acea 
perioadă „Hanul drumeților6' apoi al „Tu; 
ring Clubului” și am cunoscut acea epoca 
precursoare a turismului de munte, cînd 
drumeții cu sacul în spate erau tare puțini 
și se cunoșteau pe nume ; cînd cabanele 
erau adăposturi de munte în care erai pri- 
mit amical cu un ceai cald și nu întimplnat 
de un „cabanier'4 cu sarcini de plan și bău
turi de tot felul...

De neuitat vor rămîne pentru mine serile 
din vechea cabană „Peștera” cu atmosfera 
ei romantică și oamenii care povesteau 
isprăvi de munte...

Cît le datoresc pentru îndemnul spre noi 
vîrfuri și văi abrupte, înfrățiți cu toții de 
pasiunea irezistibilă a muntelui, pe care 
alpiniștii o cunosc pînă la paroxism î

Le datoresc cunoașterea Făgărașului, a 
Retezatului, a Parîngului și a Munților 
Apuseni ; orizonturi roată de pe spinările 
crestelor în zori și apusuri, înfățișări ne
cunoscute oră.șeanului ; lupta cu furtuni și 
neuitate primejdii pe care ți le oferă na
tura ca preț al curajului și bărbăției.

— Așadar, intrăm în lumea alpinismului...
— Mai tîrziu, — continuă interlocutorul 

filmul amintirilor sale, — aproape firesc, 
am început ascensiunile alpine : Valea Sea
că a Caraimanului, Valea Coștilei, Brîna 
Caraimanuiui și altele. Veți zîmbi, desigur, 
de improvizarea și ignoranța noastră de a- 
tunci, dacă ați afla cum foloseam frînghia 
și pioletul ! Astăzi, alpiniștii au cucerit tra
see incomparabil mai dificile, tehnica lor 
este desăvîrșită. Dar din aceste „aventuri 
alpine” am rămas cu amintirea unui efort 
susținut, ca un arc întins ; o concentrare 
supremă de forță și voință, o minunata 
școală a curajului și a hotărîrilor chibzuite. 
Adeseori, viața se concentrează în vîrfUi de
getelor, în cîteva secunde se poate hotărî 
totul ’ De cîte ori în anii ce au urmat, în 
împrejurări cu totul diferite, am învins 
adversități cu ceva din forța mentală for
mată acolo, sau vîrfuri și pante solitare...

Nu este posibil să păstrez o cronologie 
în aceste reminiscențe din trecutul meu 
sportiv. în anul 1929 mi s-a părut firesc să 
„vizităm44 muntele și iarna. Am făcut pre
miera la Bîlea — lac cu rachete. Am des
coperit în anul Următor schiul. Ce a urmat, 
este ușor de bănuit, o nouă fereastră spre 
frumusețile muntelui iarna, cu pădurile 
lui cu chiciură în lumina solemnă a culmi
lor întroienite.

în aceeași perioadă* am descoperit marile 
posibilități sportive ale înotului modern, 
părăsind, fără ezitare* bruma de înot empi
ric, pe care, ca orice tînăr crescut pe malul 
Dunării, îl cunoșteam mai mult prin imi
tație.

Am descoperit repede micul bazin al so
cietății „Tirul". A urmat »voga« bazinelor 
Kiseleff, Bragadirtt și Lido. Am fost nelip
sit din toate. Am intrat în Clubul Nautic, 
inițiat și condus de doctorul Siligeanu, club 
în oarecare rivalitate cu Tenis-Clubul. Aici 
i-am cunoscut mai îndeaproape pe Matei 
Bals, pe atunci campion mondial de înot, 
astăzi profesor la. Facilitatea de medicina 
din București, după cum am cunoscut mu Iți 
aiți prieteni, o bună parte doborîți de in
firmități și de Vîrstă. Am făcut parte din 
seria de tineri care au înotat, în premiera 
românească „crâwl", pe care-1 practic jd 
azi, în zilele vacanțelor mele estivale. Sta- 
pînind cîteVa înoturi, am mers fără grijă și 
ezitări la măre* în tabere organizate de 
Institutul Național de Educație Fizică. Am 
cunoscut astfel fenomenul vieții de tabără 
tinerească, în decorul însorit al Mării Ne
gre*

N-am participat niciodată la vreun con
curs de sport public. N-am avut nici cali
tățile și nici timpul necesar. Dar ce putea 
însemna __ * . -
soarelui, cil senzația ciudată de pierderea 
greutății proprii în mișcarea ritmică a cor
pului alunecînd sub luciul apei !...”

Ce se poate desprinde din personalitatea 
complexa a savantului Ștefan Milcu e greu 
de spus.

...„La sfîrșitul acestei mărturisiri* cititorii 
ar putea fi dezamăgiți. N-a fost nimic spec
taculos în tot ceea ce v-am spus, —■ dimpo
trivă, la îndemîiia fiecăruia. Poate că a- 
ceastă experiență umană este și mai sem
nificativă și într-un fel utilă pentru acei 
care de abia au început sa privească, vră
jiți, pămîntui, apele și cerul minunat al 
patriei noastre64, — a încheiat distinsul nos
tru interlocutor.

V. FIROIU

mai mult decît bucuria apei șl a

I
STAMATE PREDESCU, Urzi

căm. Prietenul dv. este mai dc- 
cunichtât tn ală boxului. Intr-a
devăr, îfitr-un meci care a avut 
lese la Nottingham, semimijlociul 

Dwyăr 1-ă învins pe Dick

I Duffy în 18... din câte,
de fapt, ar trebui să se scadă 
cele 10 secunde care au trecut 
de lâ căderea lui Duffy la podea 
și pină la decizia de K.O.

IOAN POP, comuna Suotirul do

DATCU COSTACHE, RUJOB. — 
Vreți să întreprindeți TUrul Ro
mâniei pe bicicletă. Să știți că 
nu este o treabă chiar atît de 
ușoară. Nu vreți să-i lăsați pe 
Emil Rusii Și pe Gabriel Moicea- 
nu să facă acest liicru, iar dv., 
pentru început, să faceți turul 
județului ? Pe urmă, discutăm 
din noU...

NICOLAE PIETREANU. ■ 
hăilescu l. (Vasile), fostul 
locaș echipei Steaua,

,i»s. 1. Golgeterul turneului final 
al campionatului mondial din 
1858, cucerit de Brazilia,. n-a fost 
Pele, ci francezul Just Fontaine. 
2. în sporturile pe echipe, cum 
este fotbalul, nu se pot stabili 
ierarhii... precise. Dv, ne cereți 
să vă spunetii care a fost cel mai 
bun fotbalist român al TUTUROR 
TIMPURILOR. Indicînd un nume 
de jucător, n-am fi nedrepți cu 
âlți 10, 20 sau chiar 50 ? Și-apoi, 
cum ar putea fi comparat; dr* 
pildă, Mircea David cu Gheorghe 
Constantin ?...

MIRAT PĂUN, Galâți. Ați... 
pierdut ! în 1966, echipa de polo 
Dinamo București s-a clasat pe 
priHitU loc întt-uh turneu car* 
a avut loc în Iugoslavia, după ce» 
realizase un rezultat de egalitate 
2—2, cu Mladost Zagreb.

JMfAtttN BOGDAN, Tg. Mureș. 
Fotbalistul Mircea Georgescu, de 
la Farul este origitlar din co
muna Pucheni, de lîngă Ploiești* 
S-a născut aici la 8 iulie 1938. în 
categoria A a judat la Politeh
nica Timișoara, Sidâtiâ și Farul.

DINU CONSTANTIN, BUCU
REȘTI. — Am avut doUă finale 
românești în Cupa Campionilor 
EUtOhSrii, ambele cîștigate de Di
namo București, în daună Rapi
dului. Prima finală a comportat 
numai două întîlhiri (Dinamo cîș- 
tigînd atît prima cît și a doua 
manșă), dar în cea de ă doua 
finală a fost nevoie de un al 
treijea meci.

IOAN AlLlNCAl, Sibiu. 1. A- 
dresa lui Jean-Claiide Killy ? 
După ce a cucerit 3 medalii o- 
limpice ? Mîndri de succesele 
compatriotului lor, poștașii fran
cezi îl caută și în vîrf de munte!

1.
vățâffiiiltului, Institutul 
de CUlturâ fizică fi fede- 
rațiile Sportive âf fi 
cSle mâi indicate â asi
gură dirijâreâ ți Coor
donarea primelâr opera
țiuni. Apreciem că Cen
trul de detestări Științi
fice său catedra de is
torie â educâțibi fizice 
dâ lâ I.C.F. âr ăVâă ro
lul inițial de â elabora 
tematica muzeului, pe 
bâza unei concepții mo
derne și eficiente. După 
cutn, un aport conside
rabil ar aduce la dez
baterea acestei probleme 
o masă rotundă, la care 
să fie invitate cele mai 
competente persoane.

Să căutăm iii continu
are să mâi răspundem 
la o altă întebare. Unde 
se va amplasa muzeul ? 
Să-i găsim iotul, pentru 
îhcâput, undeva îh în
căperile existente ale 
C.N.E.F.S. ââu I.C.F., în 
Sala sporturilor FlOffeâs* 
eâ Sail; în perspectivă, 
să-l veaetn ea o anexa â 
ViitOtliliii sediu al Insti
tutului de

Și âcuffi, 
tii : ziarul 
continua 
âcâstei 
facă apel 
fbsOti de 
antrenori,
sportivi de performanță, 
medici etc., pentru ă-Și 
exprimă părerea în a- 
cCst dOineniU și, mai 8- 
les, pentru a anunța 
în scris materialele pe 
care le-ar putea oferi 
sub formă de donație 
sau contra cost; să se 
redacteze un anunț de 
achiziționare (pe bază 
unei atente selecționării 
de la instituții și persoa
ne particulare â tot ceea 
ce ar constitui fondul de 
exponate sportive ; șă 
se formeZS o Comisie cIO 
estimare a obiecteloi ce 
vOr fi prociirate pe bâZâ 
unor contracte contra 
cost; să se alcătuiască 
primul fond al viitorului

ihuzbu, prin contribuții 
benevolă âle publicați
ilor sportivă și âie în
treprinderii LotO-Prono- 
sport, prin donații de la 
Academie, I.C.F. și chiar 
de lâ persoane particu
lare, cu caie să porneas
că primele operațiuni) să 
se stabilească locul de 
depozitare a materialu
lui achiziționat; să se fi
xeze modalitatea de în
registrare și sortare a o- 
biectelor primite; să se 
numească personalul de 
custodie a acestui fond 
muzeal, ales din pensio
nari, profesori de edu
cație fizică, 
pasionate și
nobilei idei; să se aleagă 
ceâ mai bună metodă 
de valorificare a expo
natelor, astfel incit â- 
Câsteâ să fie studiate și 
prelucrate de Cercetă
tori, cit și de persona
lul Special numit ■ se- 
lecțiOriareâ unei echipe 
de graficieni șl decora
tori, dintre căi fnai com- 
pefenți în acest dome
niu ; organizarea unui 
concurs pentru viitorul 
afiș ăl muzeului spor
tiv ; pregătirea Și stabi
lirea filmelor C0 vdt fi 
proiectate publicului 
Chiar în incinta muzeu
lui ; numirea conducă
torului muzeului 
bâza de concurs.

Propunerile hu 
epuizate. Ele vor 
fltlă să se strîngă. Ne 
mai rămîne, totuși, o 
singură observație. Dacă 
lâ alte muzee vizitato
rul încearcă sentimente 
deosebite ca urmare a 
contemplației, mirării, 
jocului dă gînduri pro
vocate de ceea ce i se 
pfezintă, muzeului spor
tiv 1 se cdr6 să fie su
gestiv și pledant prin 
dinamism.

elemente 
devotate

lnternâțipnal. o dată, dar este t 
A făcut parte din echipa sare, la 
30 august 1950, a învills cți 3-2. 
la Varșovia, reprezentativa Polo
niei, Noi am aliniat atunci urmă
torul... 13: Todor — Popă, Macri 
(Soare) — Jenei, Carleaș, Mingi- 
lescu I (Nunweiller III) — Oaidă, 
Constantin, Drideâ, Seredâi, Tă
tare. un amănunt interesant le
gat de acest meci: toate cele 3 
goluri ale noastre au fost înscrise 
de Dridea, care debuta în echipa 
națională !

Ilustrații: N. CLAUDIU

© Surprizele înregistrate in 
meciurile de pregătire aproape 
că nu m-au... surprins ! De fapt, 
tocmai acest lucru le asigură 
identitatea cu... meciurile ofi
ciale !

@ Majoritatea echipelor au 
făcut... „transplantări de orga
nisme tinere, sănătoase". Aștep
tăm cu nerăbdare să vederii dacă 
vor avea loc fenomene... de res
pingere biologică !?!

© In perioada de pregătire, 
farul a întreprins un turneu 
peste hotare. Și rezultatele aU 
fost satisfăcătoare. Să fie uh 
semn că echipa se află in... lar
gul ei ? Ne-ar bucura !

D. MAZILU

E
StaSsi

portante momente dirt 
trecutul sportiv ăl țârii 
noastre se cere a fi îpi- 
pietită cu faptele și da
tele prezentului.

Este, de âSenleiiea, re
comandabil că, de lâ în
ceput, proiectul'- muzeu
lui să fie elaborat în 
perspectivă. Chiar dacă 
Condițiile materiale ac
tuale fiu Vor permite re
alizarea în totalitate a 
proiectului, operațiunile 
premergătoare să con
veargă către împlinirea 
acestuia. Să urmărim, a- 
șadar, deschiderea muze
ului cu săli gata de pre
zentare în etape. în a- 
cest fel, ne vom elibera 
de un fond muzeal pre
gătit și, în plus, vom o- 
feri posibilitatea vizita
torilor; primelor săli să-și

discutabil, îh âria muze
ului, sporturilor în care 
am excelat pe plan mon
dial va trebui să li se 
găsească locul (handbal, 
volei, scrimă etc.). Vizi
tatorului viitorului mu
zeu credem că nu tre
buie să 1 se ofere o 
irtiagitie fragmentară a 
fenomenului sportiv, ci 
una unitară. Intuirea în
tregului să izvorască din 
modâlitâtea orînduiril 
exponatelor.

Dat, la concepția mu
zeului, Sîntem datori să 
ținem seama și de fap
tul că Vizitatorii vor fi 
interesați să vadă cbfea 
ce este specific în spor= 
tul românesc. Credem că 
unele jocuri șl exerciții 
fizice practicate în ve
chime de către poporul 
nostru, așa cum sînt o-

ror relicvelor care se mâi 
păstrează și azi în depo
zitele unor școli (tablo
uri, machete, fotografii, 
cupe, diplome, medalii, 
cărți etc.j ar dă la ivea
lă un fond muzeal de 
mare valoare.

N-ar trebui să se omită, 
de asemenea, legătura e- 
ducației fizice cu cele
lalte științe, precum și 
evoluția cercetării știin
țifice întreprinse în tre
cut și âzi. Sîntern con
vinși că va fi foarte ne
cesar să fie oglindită, la 
fel, tematica femeia și 
sportul. După crim nu va 
trebui uitat locul c!e 
frunte ce sîntem datori 
șă-1 rezervăm înaintași
lor, acelOr personalități 
care au militat cu ardoa
re pentru introducerea 
pe bâză științifică a e-

bări sportive tradiționa
le organizate în trecut, 
primele 
nation ale 
noastre 
sînt alte 
merita 
prezență 
muzeu.

Entuziasmul 
put, multitudinea propu
nerilor care s-au făcut 
și vor continua să se 
facă, nu vor avea nici un 
efect dacă nu se va găsi 
cineva care să coordo
neze această acțiune. 
Credem că numai Drin- 
tr-un efort conjugat’ al 
tuturor organelor de re
sort, care să-și însușeas
că același limbaj si o 
aceeași credință, se va 
ajunge la realizarea 
înălțătorului scap, 
C.N.E.F.S., Ministerul îîi-

întilhiri iiil'.-r- 
ăle echipelor 

naționale etc, 
teme ce și-ar 

cu
îti

prisosii! tă
viitorul

de înce-

W1L.

cultură Î1Z1C8. 
cîteva suges» 
„Sportul" Să 

popularizarea 
acțiuni ,• Să să 
la vechii prO- 
educație fizică, 

campioni,

îi puteți scrie, eventual, pe 
dresă ziarului „l’Etjuipe": 10 
Montmartre, Paris (9). 2. Meda
liile olimpice sînt numai suflate 
cu aur. Dedesubt, fe... bronz. Vâ- 
Ibateă lor e îiiSă infinit mal 
tnare ca a aitrultii...

dumitru Marin, buzău. — 
Ne bucură faptul că la Școala 
generală experimentală nr. 6 din 
Buzău se desfășoară o intensă 
activitate sportivă. Nota 10 
pentru... profesori, care șl-au 
cătuit 6 echipă de volei șl 
participat la un Campionat 
șah al cadrelor didactice.

a- 
Fg

conți-

prof. Const TUDOSE
Knrrt ('iirinfp

Desen de ADRIAN. ANDRONIGȘ
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Dinamo,
Medicina

BOX — ! 
de la ora 10 : A 
uniune în cadrul 
lui tineretului".

_ SCRIMĂ —- Sala Facultă
ții de Drept, de la ora 9 : 
Campionatul Capitalei (e- 
chipe).

Rugby pe zăpadă... Așa cum., 
probabil, vom vedea și in primele 
meciuri din cadrul „Cupei de iarnă".

Foto: N. TOKAGEK

Sala Floreasca,
. - . . i doua re- 

Criteriu-

RUGBY — Stadionul 
Constructorul, de la ora 9 : 
Meciuri în cadrul primei e- 
tape a „Cupei de iarnă".

I
I
i

ATLETISM — Sala Steaua, 
de la ora 16,30: Concursul 
internațional ; sălile Flo- 
reasca II și Viitorul, de la 
ora 8,30 : concursul liceelor 
bucureștene.

GIMNASTICA — Sala de 
ia „23 August", de la ora 
8,30 : Concursul bucureș- 
tean pe aparate (băieți); 
sala de la Ștrandul Tine
retului, de la ora 9 : Con
cursul bucureștean pe apa
rate (fete).

VOLEI — Sala 
rfe la ora 9: _______
Buc. — Farul Constanța (f), 
Dinamo Buc. — Uhiversi- 
fațea _Craiova (f) ; sala 
Gsulești, de la ora 9 : 
Steaua — I.C.F. (m), Ra
pid Buc. — Farul Constan
ta _(m), meciuri în cadrul 
diviziei A.

Astăzi pe stadionul Constructorul

PRIMELE MECIURI lN„CUPA DE IARNĂ"
După o amînare de o săptămînă (în condi

țiile amintite la timp în. ziar), participantele 
la „Cupa de iarnă", prima competiție de rugby 
a anului, vor fi prezente astăzi la startul eta
pei inaugurale.

Față de programul stabilit inițial a Inter
venit o modificare: echipa Farul Constanța, 
care n-a mai putut face deplasarea, va sus
ține primul ei meci în competiție simbătă 
2 martie, în compania Constructorului.

In acest fel, în cadrul etapei î a „Cupei 
de iarnă" se vor desfășură doar trei trărlWe. 
De la 
Roșie 
fie al

juca Dinamo și Progresul. O partidă 
echilibrată, în care șansa de cîștig a 
byștilor lui Titi Ionescu va depinde în

i
i IDEEA ECHIPELOR DE TINERET
| AMENINȚATĂ
DIN PORNIREI

I
I
I
I
I
I
1
I 
I

I 
i

OPINII

INTIME

se vor desfășură doar trei partide, 
ora 10. se vor întîlni echipele Grivița 

șl Gloria, într-un meci care promite să 
înaintărilor. Apoi, în continuare, vor

mai 
rug- 
cea 

mai mare măsură de felul cum va evolua li
nia de treisferturi. Meciul va începe la ora 
11,10.

în ultimul meci al etapei (de Ia oră 12,20), 
Steaua va avea drept adversară formația 
Rapid. Tinerețea ambelor echipe Vă determina, 
sperăm, un joc de mișcare și, implicit, de 
bună calitate.

Reamintim că Ia meciurile din cadrul „Cu
pei de iarnă", organizatorii aii hotărît ca in
trarea elevilor pe stadion (Constructorul) să 
fie gratuită. Deci...

I

I
I
I
I

DUPĂ PATRU DECENII Șl JUMĂTATE DE RODNICĂ ACTIVITATE I

ANTRENORUL MITICĂ IONESCU |
A SPUS ADIO RUGBYULUI • ®a

tilitatea echipelor de tine- 
; un adevăr atit de 

categoric, încit te miri 
Și unde au găsit cindva, 
argumente pentru desfiin-U
tilitatea 
ret este

Mitică Ionescu.,, omul eu 
fîmplele platinate, a împlinit 
nu de mult, 60 de ani. Dintre 
aceștia, mai bine de 45 au fost 
-dedicați sportului îndrăgit, 
rugbyului. Ca jucător, după 
primul război mondial, apoi, 
ca antrenor, din anul 1951.

De numele antrenorului Mi
tică Ionescu se leagă iniție
rea primei echipe de rugby în 
rîndul studenților mediciniști 
din București. Asta se petre
cea în 1951. în două ediții, 
consecutiv, echipa Î.M.F. a 
cîștigat campionatul Capitalei. 
Promovată, apoi, în categoria 
A, echipa avea să-și lărgească 
rîndurlle și să-și modifice ti
tulatura, devenind Progresul 
Sănătatea.

După un scurt „intermezzo", 
ca antrenor al studenților din 
centrul universitar Galați, a- 
poi în aceeași Calitate pe lin
gă lotul reprezentativ, antre
norul Mitică Ionescu se fixea
ză definitiv la clubul Con
structorul din București, unde 
pune bazele unui centru pen
tru copii și tineret. La „clasa" 
neobositului ahtrenor s-au for
mat, într-un interval de 10—12 
ani, elemente cunoscute șl a- 
preciate pe plan national, care 
au apărat culorile Țării în 
multe confruntări sportive in
ternaționale, în frunte cu 
Sava, TeodoreScu, Mateescu, 
V. Rusu, M. Iliescu și alții.

Școala rugbyului de la Con
structorul reușește să se a- 
firme ca una dintre cele mal 
puternice din țară. într-ade- 
var, elevii antrenorului Mitică 
Ionescu Sînt printre fruntașii 
Competițiilor școlare. Ei ah 
cucerit titlul de campioni na
ționali la juniori în anii 1958, 
1959, 1960 și 1966. Pe terenu
rile dirt șoseaua Olteniței, plin

mîinile pricepute ale acestui 
pedagog, au trecut mai bine 
de 300 ‘ ‘
liceele
„Mihâil 
Școala 
zul" și

de tineri, elevi.de la 
„Gheorghe Sincai" și 

Eminescu1', de la 
profesională „Autobu- 
de la Grupul școlar de 

cOnStru&ții, de la Școala Ge
nerală hr. 111. Aceste școli 
au rămas Și azi principalele 
pepiniere ale centrului

Acum, lă despărțirea de spor
tul drag, antrenorul Mitică 16- 
nescu a tinut să ne spună: 
„Am închinat rugbyului cei 
mai frumoși ani din viață. Și 
nu-mi pare rău. Cu elevii mei

aș dori să organizez unaș dori să organizez un meci 
jubiliar, să-i opun, de pildă, 
campioanei țării sau unei se
lecționate. Dacă lin asetnetteâ 
meci va fi jț _ 
nia un XV din
Nedelcii. Coravu, S. NlColesCu. 
TeodoreScu, Balcan, Mateescu, 
Iliescu, Antimoiânu, V. Rusu, 
Cfaioveanu, Cristescii, Deba 
și alții". ►.

Ar fi un prilej de satisfac
ție pentru cel sărbătorit, dar 
— îh același tisap — și un 
stimulent pentru antrenorii 
mai tineri.

Tiberiu SI AMA

l
I

perfectat, aș aii- I
lin caro n-ar lipsi 3

I

I

cum, 
unii, 
țareă acestora (am mâi avut, s-a 
renunțat, am mai avut, s-a...). 
Ele răspund unei necesități me
todice. între 18 și 23 de ani fot
balistul cu aptitudini își șlefu- 
iește tehnica, se fortifică din 
punct de vedere fizic, asimilea
ză pînâ la automatizare principii 
și detalii tactice, jucînd într-un 
campionat special, in așteptarea 
zilei cînd va deveni titular în
tr-o echipă de 1 performanță. 
Treaptă competițională pe dru
mul maturizării, campionatul e- 
chipelor de tineret există prin 
alte părți de cîteva decenii, că- 
pătind consistența tradiției, aco
lo unde cluburile aU cite 2—3 
formații cu jucători sub 23 de 
ani, ultimă etapă de gestație 
înaintea unei totale împliniri.

Neputîhd fi decit partizanul â- 
cestei idei, devii nemulțumit și 
sceptic atunci cind observi Că 
valoarea ei ar putea fi compro
misă din cauza unor prevederi 
sufocante.

La 14 ianuarie, Federația de 
fotbal, cotnunicînd formula vi
itorului sistem competițional, a- 
nunța șl reînființarea campiona
tului de tineret-rezerve, care va 
începe de la 10 martie sub titu
latura „Cupa F. R. Fotbal1', și 
va continua din toamnă ca un 
campionat ptopriu-zis.

în mai puțin de două luni e- 
chipele divizionare A sînt obli
gate sâ-și alcătuiască formații cu 
fotbaliști tineri. Dar ele nu au 
nevoie de jucători cooptați doar 
pe Criteriul virstei, ci de Oameni 
purtători ai unui indiscutabil 
talent, apți de evoluție, înzes
trați cu trăsăturile tehnice și 
morale (doar incomplet adinci- 
te deocamdată), care definesc 
fotbalistul de clasă.

Se înțelege că echipele de ti
neret, concepute nu ea o for
malitate, ei ca un adevărat re
zervor de valori fotbalistice 
autentice, abia înmugurite, ă- 
flate în gingașa perioadă dina
intea împlinirii, hU pot fi a- 
dUnate peste nbapte șl din ni
mic. Ele se alcătuiesc printr-o 
inteligentă operațiune de selec- 

. ție, observind, yerificînd, tfiilid 
cit mai nîulți jucători, pentru 
descoperirea acelor individuali
tăți cu potențial evolutiv. Pre
zența Unor fotbaliști tineri, dar 
lipsiți de perspectivă, în echi
pele de tineret compromit ideea 
in care s-au investit fonduri 
Și speranțe.

Dacă selecția este operațiu
nea decisivă pentru compunerea 
unor echipe de tineret cu randa
ment in viitor, atunci ne intre-

băm : in corelație cu elementele 
concrete existente la noi (inter
val foarte scurt, obligativitatea 
dezlegării), ce șanse au cluburile 
Și secțiile de fotbal divizionare 
să găsească pînă lă 10 martie 
fotbaliști brevetați cu parafa ta
lentului ? infime. Căci, ce echi
pă dih B, C sau campionat ju
dețean vor acorda dezlegare u- 
riui jucător, Și tinăr și bine do
tat, chiar dacă, în sinSă lor, res
ponsabilii acestora își dau Sea
ma că talentul adolescentului 
fotbalist 6 pîndit de ratare, pe 
ogorul unor echipe de categorie 
inferioară. Cînd vrei să realizezi 
în pripă echipe de tineret, men- 
ținînd clauză dezlegării și pen-, 
tru jucătorii proveniți din cate
goriile inferioare, operațiunea 
de selecție e stînjenîtă pînă la 
anulate.

Ce fac echipele divizionare în 
aceste circumstanțe ? Promo
vează cîțivă juniori (unii nici 
măcar îndeajuns de talentați), 
in rest, legitimînd pentru viitoa
rea echipă de tineret jucători 
disponibili cu dezlegarea în bu
zunar, semn ăi mediocrității 
tehnice, sau al deficitului de or
din moral.

Astfel se alcătuiesc echipele 
pentru viitoarea ediție ă căm- 
piortâtulUi de tineret. Aiitfendfii 
sînt nemulțumiți de aceste pers
pective. ROBERT COSMOC, de 
la Universitatea Craiova, ne 
mărturisea că nu are nici o șan
să să formeze o echipă de tine
ret cu elemente susceptibile 
să joace ulterior în divizia na
țională. „Am găsit niște jucâtari 
submediocri, ambițioși, dar fără 
talent, rudimentari. Vom investi 
fonduri în pregătirea lor, dar 
ele nu vor fi amortizate nicio
dată prin clasa jucătorilor. Re
înființarea campionatului de ti
neret este o acțiune utilă, dar 
un deficit de organizare va face 
să înceapă cu multe echipe pali
de, improvizate, cu jucători pla
fonați. Obligativitatea dezlegării 
pentru jucătorii din categoriile 
inferioare anulează perspective
le echipelor de tineret cel puțin 
pentru un an, doi, conferindu-Ie, 
cu rare excepții, un caracter for
mal".

DELIU, căpitanul echipei cra- 
ibvene, a întărit afirmațiile an
trenorului său : „Avem o forma
ție de tineret care stîrnește com
pătimire".

COCO DUMITRESCU, de la 
U.T.A., are opinii convergente : 
„Rigiditatea măsurilor in care 
se preconizează reînființarea 
campionatului de tineret-rezerve 
amenință să compromită ideea. 
Avem, la U.T.A., 21 de jucători 
(dintre care 5 juniori promovați 
acum). Nici numeric nu ajung 
pentru cele două echipe. Jucă-

tori talentați, apți pentru echipa 
de tineret, nu găsim cu dezlega
re. O echipă de tineret nu se 
formează promovînd în bloc (sau 
distrugînd) o formația de ju
niori, nici utifizînd jucători des
pre a căror mediocritate nu mai 
există dubii. Dintr-o echipă de 
juniori, oricît te-ai îngriji de ea, 
nu vei obține niciodată atiți 
tineri cu 
formeri 
necesari 
tineret 
o veche 
care blochează posibilitatea de 
a selecționa talentele apărute in 
echipele de categorii inferioare. 
Ar fi in interesul fotbalului 
nostru să se instaureze o ’egală 
mișcare de ascensiune a jucă
torilor spre stratul superior al 
piramidei fotbalistice, circulație 
cu urmări înnoitoare, revităli- 
zante, de valorificare a tuturor 
talentelor apărute pe suprafața 
țării. Dacă e să nfe păstrăm pe 
linia unei totale obiectivități, a- 
tuncl trebuie să recunoaștem că, 
de pe urma ace'ei măsuri, n-ar 
fi în pierdere decit echipele din 
afara sectorului de performanță. 
Dar ele nu reprezintă un scop 
în sine, ci forme de inițiere fot
balistică, ca orice școală ele
mentară".

în sfîrșit, TRAIAN IONESCU, 
antrenorul echipei de „speranțe" 
a dinamoviștilor bucureșteni, a- 
firma recent: „De unde să gă
sesc jucători tineri cu dezle
gare. Voi fi 
în formație 
mâți".

Deei, din 
ceeâși obiecțiune temeinic argu
mentată, aceeași pledoarie pen
tru transpunerea lucidă în prac
tică a unei idei fertilă în sine, 
dar amenințată de încercuirea ei 
cu prevederi pornite dintr-o vi
ziune îngustă și superficială.

Trebuie permis cluburilor di
vizionare A să selecționeze din 
categoriile inferioare (C și mai 
jos), cit mai multe promisiuni 
certe și să le transfere fără dez
legare.

• Familia jucătorului 
Iancu, de la Farul Constan
ța, s-a mărit. El a devenit 
zilele trecute tatăl unui... 
viitor fotbalist. Și p&lățenii 
Dima și LehădUș au sărbă
torit de curînd asemenea e- 
venimente. Felicitări 1

perspectivă de per- 
în fotbal, cit sînt 

pentru echipele de 
și de seniori. Există 

și nefastă frînă

obligat să introduc 
oameni nelegili-

tOâte direcțiile a-

(prin telefon, de Ia trimisul 
nostru). în ziua a doua a cam
pionatelor naționale Universi
tare au fost desemnați învingă
torii probelor de coborîre și 
fond. Spectaculozitatea cursei 
de coborîre, precum și timpul 
frumos, au atras pe pîrtia Lu
pului un public numeros care 
a urmărit cu viu interes între
cerea. Disputa fetelor a fost 
cîștigată de Ioana Belu care, 
fără să se sperie de dificul
tățile pîrtiei, a frînat mai pu- 
’țin decit colegele ei și a ciștl- 
gat.

La băieți, Andrei Gorog, îii- 
vingător și la slalom uriaș, a 
dominat net proba, obținînd un 
avans de peste zece secunde 
față de următorul clasat. El a 
coborît într-o alură de mare 
campion și după felul în care 
a concurat se prezintă favorit 
și la slalom special. Lă fohd, 
studentele s-ău întrecut pe dis
tanța de 5 km, Cornelia Pavel, 
de la Universitatea Cluj, a por
nit tare; și-a menținut ritmul;

• Alexandru Schwartz, 
fostul internațional al Ri« 
pensiei, ne-a trimis cîteva 
rînduri in care își manifestă 
acordul cu privire la artico
lul „Arta selecției", apărut 
în ziarul nostru. Ii mulțu
mim pe această cale, bucu- 
rindu-ne totodată de faptul 
că ideile enunțate de co
laboratorul nostru N. Bra- 
șOVeanu corespund cu cele 
ale unui specialist cu multă 
experiență în fotbal.

• 13 iubitori ai fotbalului 
din București au trecut eu 
succes examenul, scris ți 
oral, de absolvire a unui 
eurs de arbitri inițiat de 
clubul „Flacăra". Comisia 
de examinare a fost foarte 
mulțumită de acumulările 
viitorilor „cavaleri ăi fluie
rului".

• Simbătă dimineața am 
fost „certați" la telefon de 
către un suporter al Rapi
dului (tov. Chivu) pentru 
faptul că ne-am ocupat de 
ttețul de huliganism al lui 
Rădueanu. Poate că nu vom 
mai pomeni atit de curîna 
de Rădueanu in Ziar, Moti
vul ? Așteptăm ca secția 
fotbal a clubului Rapid 
Comisia de disciplină 
F.R.F. să-l țină un timp 
tușă, pentru meditație.

de 
ți 
a 

pe

• In turneul întreprins 
recent de F.C. Argeș în R.D. 
Germană, jucătorii piteșteni 
au fost ținta „atacurilor" a- 
matOrilor de autografe. Pe 
primul loc al solicitațil&r 
s-a clasat Dobrin. După o 
sumară statistică â antreno
rului Bălănescu, Dobrin a 
dat zilnic între 50 ți 100 de 
iscălituri,

Atacul japonezei Oinuma destramă blocajul dinamovistelor Popescu ConstantinescuȘi

ȘTIRI

Romulus BALABAN

1

există concepția

I

Echipa feminină a Japoniei 
fără înfrîngere turneul in

și-a încheiat
țara noastră

în meciul de ieri — 3-0 cu Dinamo

și a realizat cel măi bun timp.
Studenții ău avut de străbă

tut distanță de 15 km. Brașo
venii, care porneau favoriți, 
nu au putut face față ritmului 
impus de Ion Dtidu (I.C.F.) și 
aii trebuit să se mulțumească 
cil locurile 2—3.

Clasamente : COBORÎRE fete! 
1. toana Belii (Arhitectură 
București) 1:09,0; 2. Gizelă Mo- 
reâ (I.C.F.) 1:09,7; 3. Elena Nea- 
goe (I.C.F.) 1:10,1; 4. Mariană 
AndfeesCu (Politehnică Brașov) 
1:12,S; băieții 1. A. Gdfog (Po
litehnica Brașov) 1:34,7; 2. I.
Juncu (I.C.F.) 1:45,1; 3. N. Cre- 
țoi (Politehnică Brașov) 1:46,1; 
4—5. C, CișmaȘU (I.C.F.) și I. 
Rotarii (Politehnică Brașov) 
1:48,3; FOND 5 Km fete : 1. 
Cornelia Pavel (Universitatea 
Cluj) 27:34; 2. Gabriela Bi- 
ghiu (I.C.F.) 27:51; 3. Elena 
Mîndrilă (I.M.F. Cluj) 28:35; 4. 
Adriana Rusu (I.M.F. Cluj) 
29:18; băieți 15 km: 1. 1. DudU 
(I.C.F.) 56:22; 2. D. Chițu (Po
litehnica Brașov) 57:55; 3. D. 
Pascu (Politehnica Brașov) lh 

Arghiropol (I.C.F.) 
A. Ghiulai (I.C.F.)

01:42; 4. I.
lh 02:11; 5. 
lh 03:59.

Duminică
ma probă a concursului, slalo
mul special.

se desfășoară ultl-

Paul IOVAM

Programul de întilniri ami
cale susținute de echipa 
rimă a Japoniei 
ieri dimineață, prin meciul 
jucat de oaspete cu Dinamo. 
Voleibalistele nipone ău ter
minat învingătoare și această 
partida, care, desfășurată — 
Singură din tot turneul — pe 
distanță de numai 3 seturi, s-a 
soldat cu elocventul scor de 
3—0 (4, 5. 2). După 35 de mi
nute de joc, îh marea majori
tate ă timpului la discreția în
vingătoarelor, pe cafe gazdele 
le-au condus doar in 
parte a seturilor Uliu 
i—l, 4—1) și trei (2—0). 
tâ, CU tOâțe că tetele de 
tav.hi TOkio n-au mai jucat de 
astă dată Cu mingea japoneză 
(marca „Tăshicarâ", oficializată 
pentru turneul olimpic din 
Mexic), ci cu una din mingile 
„Artex" folosite lă noi. Un e- 
lemeht suplimentar de îngreu- 
iere pentru ele, pe care însă 
l-au biruit la capătul, aproxima
tiv, a 3 minute. După Care, au 
efectuat cu balonul necunoscut 
servicii (semi-roâtă plutitoare) 
aproape tot atit de derutante 
cit acelea executate cu al lor. 
Fără —- alte — comentarii.

Primele 6 voleibaliste ale 
garniturii japoneze, păstrate 
permanent în teren de antre
norul Yamada și dintre care 
s-au detașat iarăși Oinuma, 
Takayăma, Kojima și Shishiku- 
ra, au impresionat o dată în 
plus îndeosebi prin siguranța 
preluărilor, promptitudinea in
tervențiilor de la dublaj, în 
atac ca 
precizia 
fensive, 
norma

femi-
s-ă încheiat, 

prin

prima 
(2—0, 

Aceăs- 
la Hi-

și în apărare, și prin 
rapidelor combinații o- 
ilustrînd perfect e- 
cantitate a repetărilor

din antrenamente. De la dina- 
moviste, Bogdan și Popescu au 
finalizat uneori mai decis Și 
cu un oarecare spor de varie
tate, în care, dâfcă ar fi insis
tat, învinsele âf 
sigur mâi mult 
Simbătă.

J06U1 (cotidiis 
bitfilot bucureșteni N. Ufsules- 
cii și V. Guțit) ă fost urmărit 
— asemenea tuturor celorlalte 
desfășurate de echipa Japoniei 
la Constanță și îh Capitală — 
de Ghivi Ahvledlani. Este, se 
știe, aritfenOful principal ăl re
prezentativei femihine a 
U.R.S.S. care, adoptînd după 
cite se aude regimul de lucru 
al formației japoneze, e 
bună, seamă hotărită să-și 
cucerească titlul suprem 
lume,

-a si a vlli-a
întrecerile din cadrul ediției 

1967/1968 a campionatelor repu
blicane au ajuns la etapele a 
Vll-ă, în cele două șefii ffiâs- 
culine ale diviziei A, și ă Vllî-a 
în grupa echipelor femihine. Un 
joc masculin (Dinamo București
— Petrolul Ploiești) s-a disputat 
ieri, altul (Politehnica Galați — 
Tractorul Brașov) e amihat, res
tul de nouă ale etapei — com
pletă ia fete — se desfășoară 
astăzi : patru în Capitală, cinci 
in provincie. Iată programul 
meciurilor, între paranteze fiind 
menționate locurile ocupate de 
echipe înaintea partidelor de azi:

MASCULIN, SERIA I — 
SteaUa București (1) ■*- I.C.F. 
București (5), Viitorul Bacău (3)
— Alumina Oradea (6) ; SERIA 
a Il-ă — Rapid București (1) — 
Farul Constanța (3-4), Minerul
B, Mare (M) — CeluIUza Brăila 
(S) ;

FEMININ — Dinamo Bucu
rești (2) - Universitatea Craiova 
(8), Medicina București (10) — 
Fâful Constanța (6), Drapelul 
fbșu Sibiu (9) Rapid Bucu
rești (1), Penicilina Iași (3) —
C. P. București (5), Universitatea 
Cluj (7) — C.S.M. Sibiu (4). Cri
mele echipe sînt gazde.

In preocupările antrenorilor de la Fâfîll c-G™ 
deZvoltării multilaterale a jucătorilor. In imagine, un grup 

de fotbaliști lucrează la scara fixă
Foto: T. ROIBU

AZI, ÎN TARĂ

în vederea reluării 
natului, Unele echipe 
ține azi întilniri 
Astfel, la Constanță, 
lob revanșa meciului 
Farul. Partida se va disputa 
pe Stadionul „1 Mai"; de lă 
ora 11.

La Bacău, pe stadionul „23 
August", de la ora 16, echipa 
locală Dinamo va 
compania formației 
Steagul roșu.

TURNEUt ECHIPEI
BUCUREȘTI ÎN

fi izbutit 
in partida

de cuplul

de- 
de

ar-

de 
re
in

★
Sportivele nipone ne pără

sesc țara luni, plecînd, pentru 
un turneu de cîteva jocuri, în 
Turcia, de unde se vor întoar
ce în Japonia. Le așteaptă un 
sever trial, cu o serie de jucă
toare... concurente de la Ni- 
chibo și de la două-trel echipe 
universitare, în vederea defi
nitivării reprezentativei Japo
niei pentru J.O. și care, pro
babil în aprilie, 
uri ththeu de 
U.R.S.S .

va întreprinde 
verificare în

C. F. —

Partida dintre divizionarele A, 
Dihamo și Petrolul, 
ieri după-amiază în sala din 
șos. Ștefan cel Mare a fost de 
un nivel tehnic bun. Dinamo- 
viștii ău cîștigăt pe merit cu 
3—0 (5, 11. 14), dar ploieșteiiii 
au demonstrat că n-au venit la 
București doar pentru „a semna 
condica", ci s-au bătut curajos 
(mai ales in partea a doua și a 
treia a meciului) și n-ă lipsit 
mult să le revină setul trei. La 
început, jocul combinativ și lo
viturile puternice ale dinamoviș
tilor au găsit deseori descope
rită apărarea petrolistă. In în
cheiere — echilibru, spectacol. 
Petrolul conduce cu 5—0, 5—3, 
8—3, dar Dinamo revine puter
nic și.., 8—10, apoi 11—10, ur
mează nu mai puțin de 12 
schimburi de serviciu și 11—11,
12— 11, 12—12, 12—13, 13—13.

13— 14, 14—14. Duțică semnează 
ultimele două puncte pentru Di
namo și 16—14. Remarcări: Cor- 
beanu, Tîrlici și Schreiber (Di
namo), Rădulescu, Curteanu și 
Zamo’.-o (Petrolul). Au arbitrat, 
cu scăpări, M. Bolintineanu și 
C. Florescu.

J, DUMITRESCU

disputată

campio- 
vor sus- 
amicale, 
va avea 
Rapid —

juca iii
brașovene

DINAMO 
IRAN

Continuîndu-și turneul în 
Iran, echipa Dinamo București 
a mai Susținut iii Cufsul săp- 
tărrtinii două partide (luni și 
vineri) iiieheiale cu tSt ătllea 
înfringeri. In meciul de luni, 
Diliamo a întilnit selecționată 
divizibnâfă a Iruhuiui, de eare 
ă fost învinsă eu 1—0, iăr în 
cel de vineri a avut ea adver
sar reprezentativă orașului Te
heran, în fată căreia ă pierdut 
cu 2-1. Unicul gol ăl dinamb- 
viștilor a fost. Înscris de Dti- 
mitfâche, în rhîri. 15. Dinamo 
ă aliniat forrhăția • DăfcU —= 
Popa, Boc, Nunweiller III, Pîr- 
vu, ștefan, sioenesou, Nunweil
ler VI, Dumitrache, Naghi, 
Haidu.

Astăzi, 25 
își încheie 
selecționata

februarie, Dinamo 
turneul, întîlnind 
Iranului.

O INVITAȚIE

Cercul suporterilor C.S. Pro
gresul București organizează 
luni, 26 februarie, ora 18.30, 
în sala clubului Finanțe-Bănci, 
din str. Doamnei nr. 2> un 
spectacol de Varietăți, Ia cate 
sînt invitați tdțt simpatizanții 
clubului.

îșl vor da concursul — prin
tre alții — artistul poporului 
Ion Finteșleanu, artiștii înte
țiți Cornelia Gavrilescu și NI- 
coiae Raiaăl, Stela Popestu, 
George Corbeni. Ion Aniones- 
cu-Cărăbuș, Florin Piersic, Ho- 
ria CăcinleSCu. Sony Nicules- 
cu, Nicușor Predescii, Nicolae 
Nițescn, Giony Dumilfiu. Ar
mând Stambuiiu etc.

Politehnica bucurești - 
POIANA CIMPINA 2-0 (2—0)

Simbătă după amiază, pe te
renul Politehnică, s-a disputat 
meciul amical dintre Poiitehni- 
ca București și Poiana Cimpi- 
hă. Vit-loria a revenit studen
ților bucureșteni. prin golurile 
marcate de Feodot (min. 36 din 
11 m) și Beneș (min. 39).

C. Pufu, coresp.

ÎN SÂPTĂMlNA 26 II-3 III LA

Cinematograful TIMPURI NOI

UN PROGRAM DE SCURT METRAJE ROMÂNEȘTI 

PE TEME SPORTIVE:

PLEDOARIE PENTRU BOX

STADIOANELE VĂ AȘTEAPTĂ

STĂPTN PE SINE

PAGINI DIN ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC

elevi.de


Corespondență din Sofia

Dan Cristea și Gh. Vulpe, 
campioni balcanici Ia slalom special
SOFIA, 24 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). — Pri
ma ediție a campionatului bal
canic de schi pentru seniori și 
juniori a început sîmbătă di
mineață pe pîrtiile din jurul ca
banei Aleko, de pe muntele Vi- 
toșa. La întreceri participă cite 
4 seniori, iar la slalom și cite 3 
juniori, din România, Iugosla
via, Turcia și Bulgaria.

Schiorii români au debutat cu 
succes la slalom special, cuce
rind primul loc la seniori prin 
Dan Cristea (care are încă virsta 
junioratului), și la juniori prin 
Gh. Vulpe. Prima manșă s-a 
desfășurat pe un traseu lung de 
510 m, cu o diferență de nivel 
de 154 m și cu 54 de porți mar
cate de fostul campion bulgar 
Gh. Dimitrov. Timpul cel mai 
bun a fost realizat de concuren
tul iugoslav Jakopici (47.75), ur
mat de Dan Cristea (48,60). Din 
rîndul celorlalți schiori români 
o comportare bună a avut-o și
C. Tăbăraș, cronometrat cu 
49,67. D. Munteanu și M. Foc- 
șeneanu au căzut, pierzînd se
cunde prețioase. Cu deosebit in
teres a fost așteptată manșa se
cundă, marcată cu 60 de porți 
de antrenorul iugoslav Maglu- 
sar. Dan Cristea a demonstrat 
înalte calități, a străbătut porțile 
în mare viteză și cu deplină 
siguranță, obținînd 48,29. Jako
pici, plecat după Cristea, a că
zut în ultima porțiune, fiind 
imitat apoi de Tăbăraș. Remar
cabilă a fost comportarea lui 
Munteanu, care a obținut cel 
mai bun timp în această manșă : 
48,01. Singurul concurent care 
putea periclita poziția fruntașă 
a lui Dan Cristea, bulgarul P. 
Salamanov, a fost cronometrat 
de abia cu 50,74, astfel că vic
toria finală a revenit talentatu
lui schior român.

Clasamentul probei: 1. DAN 
CRISTEA 96,68 ; 2. P. Salama
nov (Bulgaria) 99,37 ; 3. M. Gas- 
parsici (Iugoslavia) 100,57 ; 4. Ja
kopici 100,66 ; 5. A. Nedelkov 
(Bulgaria) 100,77 ; 6. D. MUN
TEANU 100,86 ; ...13. M. FOC- 
SENEANU 132,37. (C, Tăbăraș 
a fost descalificat pentru scă
parea unor porți).

Foarte bine s-au comportat 
și juniorii români care, prin 
Gh. Vulpe și V, Crețoi au ocu
pat primele două locuri, iată 
clasamentul: 1. GH. VULPE
104,37 ; 2. V. CREȚOI 107,22 ; 3.

Baschetbaliștii 
de la Voința București 
învingători in Bulgaria

Echipa masculină de bas
chet Voința București și-a în
ceput turneul in Bulgaria, ju- 
cînd la Sofia cu formația lo
cală Levski. La capătul unui 
joc echilibrat, sportivii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 57—54 (27-27). Luni, echipa 
Voința întilnește pe Septemvri 
Sofia.

Wolfy Schwartz — așa cum l-ați văzut de atîtea ori pe ecranul 
televizoarelor

INTRE PODIUM SI SCENA DE GHEATĂ...
5 ?

Nedumeririle s-au risipit 
rînd pe rînd. Ceea ce părea 
un simplu zvon, veninos chiar, 
din acelea care circulă pe 
seama marilor campioni după 
încununarea lor supremă, se 
dovedește a fi purul adevăr. 
Wollgang Schwartz, sărbători
tul laureat olimpic al patina
torilor artistici, renunță la ca
riera de competitor, trecînd 
cu arme și bagaje în tabăra 
profesioniștilor.

Este, desigur, un fapt sen
zațional. Deși Wolfy Schwartz 
nu e primul și nu va rămîne 
probabil nici ultimul campion 
olimpic care se aruncă in bra
țele deschise ale profesionis
mului. O pleiadă întreagă de 
nume celebre îl precede. Să 
amintim aci, iară o selecție 
anume, de înotătorii Johnny

D. Lach (Iugoslavia) 107,33 ; 4. 
L. Maininger (Iugoslavia) 107,77 ;
5. V. Strauss (Iugoslavia) 108,71 ; 
...7. I. BOBIȚ 113,69. Juniorii au 
avut aceleași trasee ca ale se
niorilor.

La fond, timpul a fost frumos, 
dar zăpada neuniformă a supus 
concurenții la eforturi deosebite. 
După cum era de așteptat, lup
ta pentru primele locuri s-a dat 
între fondiștii bulgari și cei ro
mâni. Pe primii 5 km, cel mai 
bun timp a fost înregistrat de 
P. Dinu, dar, în continuare, 
sportivii bulgari remontează și

Nancy Greene (Canada)

învingătoare la Chamonix
CHAMONIX 24 — După ce 

Nancy Greene s-a clasat pe 
primul loc la coborîre în ca
drul concursului „Alberg-Kan- 
dahar", ea cucerit sîmbătă și 
proba de slalom special, ocu- 
pînd primul loc în combinata 
alpină. Iată primele clasate la 
slalom special: 1. Nancy Gre
ene (Canada) 77,07/100; 2.
Florence Steurer (Franța) 
78,41/100; 3. Annie Famose
(Franța) 79,29/100; 4. Marieile 
Goitschel (Fi.) 79,45/100. Com

CU 
BALONUL 
ROTUND
A.

IN
JURUL
LUMII
SCHIMB DE JUCĂTORI ÎNTRE 
ECHIPELE BOTAFOGO ȘI 
STEAUA ROȘIE BELGRAD
Conducătorii clubului de fot

bal Botafogo Rio de Janeiro 
au făcut interesanta propunere 
ca în cursul acestui an echipa 
braziliană să facă un schimb 
de jucători cu formația Steaua 
roșie Belgrad. Cei mai buni ju
cători ai clubului iugoslav ar 
urma să joace timp de o lună 
la Botafogo și, în același timp, 
componenți de frunte ai echi
pei braziliene să evolueze în 
rîndurile echipei Steaua roșie. 
Propunerea a fost făcută în 
timpul unei convorbiri care a 
avut loc intre antrenorul echi
pei Steaua roșie și președintele 
clubului Botafogo, aflați la Ciu
dad de Mexico, unde cele două 
echipe participă la turneul he
xagonal. S-a sugerat ca echipa 
iugoslavă să împrumute între 
alții, pe jucătorii Djaici, Jev- 
tici și Mihailovici, iar brazi
lienii să trimită la Belgrad pe 
Jairzinho, Gerson și Cesare.
CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI 

EUROPENI IN 1967
Diferite redacții și agenții 

sportive din țările europene au

Weissmuller si Victoria Dra- 
ves, atletii Glenn Morris și 
Bill Nieder, ciclistul Patrick 
Sercu, o suită de mari boxeri 
în frunte cu însuși Cassius 
Clay, iar, din lumea sportu
rilor de iarnă faimoșii schiori 
Stein Eriksen și Toni Șailer, 
ca și patinatori cu zecile.

Dar toți aceștia nu s-au ară
tat parcă atît de grăbiți, la 
vremea lor. Suplul patinator 
vienez, care pînă acum ne-a 
încîntat cu eleganta mișcări
lor sale pe gheată, a avut 
poate dorința să stabilească 
și un record de... viteză, lată-1 
abandonînd aureola olimpică 
la numai 5 zile după ce ascul
tase, pe sf 'iionul de gheată 
de la Gienoble, acordurile 
imnului austriac ce-i procla
mau victoria.

încheie cursa în fruntea clasa
mentului, care arată astfel : 1. 
P. Pankov (Bulgaria) lh 00:10,4 ; 
2. St. Mitkov (Bulgaria) lh 
00:28,2 ; 3. V. Anghelov (Bulga
ria) lh 00:53,5 ; 4. P. DINU
(România) lh 01:14,2 ; 5. GH.
CINCU (România) lh 01:37,2;
6. GH. VILMOȘ (România) lh 
02:29,0 ; ...11. N. SFETEA (Ro
mânia) lh 05:03,4.

Duminică se dispută slalomul 
uriaș pentru seniori și juniori și 
ștafeta 3 x 10 km pentru seniori.

Toma KRISTOV

binata nordică: 1. Nancy Greene,
2. Christi Haas (Austria), 3. 
Florence Steurer.

AU ÎNCEPUT 
MONDIALELE 

DE PATINAJ VITEZA
G'O'TTEBORG, 24 — în loca

litate au început campionatele 
mondiale de patinaj viteză. Pe 
500 m (bărbați) a ciștigat Su
zuki (Japonia) cu 40,3.

Aceasta este cea mai bună fotografie sportiva a anului 1967 din R. D. Germană și a fost realizată 
de fotoreporterul H. P. Bayer, din Leipzig, cu prilejul meciului R.D.G. — Ungaria, din campionatul 
european.

Fotoreporterul a surprins o discuție inedită între Klaus Urbanczyk (căpitanul echipei R.D.G.) 
și Ianoș Farkaș, golgeterul formației ungare. După imagine se poate deduce și conversația : U8BAN- 
CZYK : „Ai faultat, te spun arbitrului !“ FARKAS : „N-am făcut nimic, jur !“

desemnat, în urma referendu- 
murilor organizate, pe cei mai 
buni fotbaliști ai țărilor res
pective din anul 1967. Iată a- 
ceastă listă : Cehoslovacia : Ge
leta (Dukla Praga); Ungaria : 
Albert (Ferencvaros); România: 
Nicolae Dobrin (F.C. Argeș Pi
tești); R.D. Germană : Erler
(F.C. Karl Marx Stadt); U.R.S.S. 
Strelțov (Torpedo Moscova); 
Polonia : Lubanski (Gornik
Zabrze); Bulgaria : Penev
(Ț.S.K.A. Cerveno Zname); Iu
goslavia: Osim (Zelejnicear Sa
rajevo); Elveția: Odermatt
(F.C. Basel); Italia: Riva (Ca

Să vă prezentăm faptele. 
Din cele ce ni le-a relatat ieri, 
la telefon, corespondentul din 
Viena al ziarului nostru — 
ziaristul austriac Kurt Castka 
— reiese clar că Schwartz 
avusese intenția să treacă la 
profesionism încă dinaintea 
Jocurilor de la Grenoble. în 
cercurile bine informate se 
dădea ca dată, însă, încheierea 
actualului sezon, deci după 
campionatele mondiale de la 
Geneva. Wolfy a decis altfel...

La 21 februarie, în stațiu
nea de sporturi de iarnă Gar- 
misch Partenkirchen din Alpii 
Bavariei (sediul Olimpiadei 
albe din 1936, altă coinciden
ță), proaspătul campion olim
pic avea o importantă întreve
dere de afaceri cu dl. George 
Iby, directorul companiei ame
ricane de spectacole pe ghea
tă care montează revista „Ice- 
Kapades". în aceeași zi, con
tractul de angajare a lui 
Wolfgang Schwartz era sem
nat, în schimbul unei sume 
de acont cu multe zero-uri 
în coadă. Afacerea era în
cheiată.

Prin aceasta își căpăta ex
plicația și un incident mult 

comentat acum cîteva zile în 
întreaga Austrie. Cu prilejul 
unei emisiuni televizate de 
la Grenoble, campionul olim
pic fusese solicitat de craini
cul reporter să-și dea părerea 
— de „specialist" — asupra 
eșecului suferit de marele său 
rival, actualul campion mon
dial, Emmerich Danzer. Cu un 
aer foarte candid, Wolfy a 
schimbat imediat vorba, ce
tind să i se dea voie s-o sa
lute, prin intermediul televi
ziunii, pe logodnica sa, care 
se afla la Viena. Disputele cu 
Emo nu-1 mai interesau. Iar 
faptul că învingătorul său 
constant, din toate marile com
petiții, nu-și găsea acum un 
loc pe podium, deși prezenta
se cel mai strălucitor program 
de figuri libere, i se Pares'

Pîrtiile de nea ale Chamonix-ului au oferit un prilej exce
lentei schioare canadiene Nancy Greene să mai facă un pas 
spre consolidarea definitivă a supremației sale, anticipată de 
rezultatele Olimpiadei albe. Iat-o pe simpatica Nancy dînd 
autografe, imediat după victoria sa. in coborîrea Arlberg- 

Kandahar
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gliari); Portugalia: Eusebio
(Benfica); Spania: Pirri (Real 
Madrid); Franța : Bosquier (St. 
Etienne); Belgia : Boone (F.C. 
Brugge); Olanda : Graafland 
(Fejenoord); Irlanda de Nord : 
Best (Manchester United); Sco
ția : McNeill (Celtic Glasgow) ; 
Anglia : J. Charlton (Leeds U- 
nited) ; R.F.G. : Muller (Bayern 
Miinchen); Danemarca : J. Han
sen (B.K. Vejle); Suedia: 
Svahn (Malmo).

UN MECI FARA PRECEDENT

S-a intimplat in Australia, la 

lui Schwartz un subiect nein
teresant.

Chiar și înainte ca „aface
rea Schwartz" să fi izbucnit, 
simpatiile iubitorilor de sport 
clin Austria mergeau net spre 
Danzer. Acesta a fost, pen
tru a doua oară consecutiv, 
ales „sportivul nr. 1" al țării, 
la încheierea anului 1967. 
Emo, și nu Wolfy, a fost pre
feratul mulțimii. Toate acestea 
le știa noul angajat al lui 
„Ice-Kapades". Si poate că el 
11-a vrut să piardă ultimul 
tren care-1 ducea spre un 
contract generos.

Evident, cazul prezintă și 
alte implicații. Cele legate de 
Olimpiadă sînt cu deosebire 
delicate. Nu știm încă la ce 
atitudine se va opri forul su
prem olimpic, C.I.O. Dacă ju
decăm după recentele declara
ții ale d-lui Averv Brundage, 
care și-a manifestat unele re
zerve asupra felului în care 
au fost respectate la Grenoble 
principiile amatorismului, ce 
îi sînt foarte dragi venerabi
lului președinte al C.I.O., 
atunci ne dăm seama că 
„afacerea Schwartz" poate 
provoca și alte rezolvări, de- 
cît simpla absentă a campio
nului de la startul viitoarelor 
competiții. Să ‘ ne amintim că 
după Jocurile de la Innsbruck 
a făcut vilvă acuzația ce s-a 
adus celebrului cuplu de pa
tinatori vest-germani Marika 
Kilius și Heinz Jurgen Băum- 
ler, suspectați că ar fi tratat 
trecerea lor la profesionism 
la scurt timp după obținerea 
medaliei olimpice de argint. 
Dar între podium și scena 
de gheată au ; trecut, atunci 
nu zile, ci luni întregi. Si to
tuși, în fata campaniei de pre
să, Kilius și Bâumler au adre
sat o scrisoare deschisă Co
mitetului olimpic al R.F.G. 
anuntînd că renunță la me
dalia olimpică.

Ce va face Wolfgang 
Schwartz? Nu ne luăm riscul 
unor previziuni, deocamdată. 
Dar regretul că lumea patina
jului — a acelui patinaj care 
este în primul rînd sport și 
apoi spectacol — pierde un 
mare campion, stăpînește ini
mile tuturor.

Rd. V.

Georgetown, la meciul dintre 
Cangoroos — F.C. Camden... In 
prima repriză nimic neobișnuit. 
După pauză, la scurte interva
le, toți cei 22 de jucători se 
întind pe iarbă și adorm ! Sin
gurul care a rămas în picioare 
a fost arbitrul ! Misterul a fost 
numaidecît descoperit de poli
ție. In pauză, in răcoritoarei? 
consumate de jucători au fost 
introduse însemnate cantități 
de stupefiante, care au provo
cat somnul jucătorilor. Cerce
tările continuă... In orice caz, 
gluma a fost cit se poate da 
proastă.

Perechea Marika Kilius—Heinz Jurgen Băumler a strălucit 
pe firmamentul marilor competiții de patinaj in anii 1958—64

telexradiotelefon^
ÎN PREZENȚA a peste 1200 de 
spectatori, la Evreux s-a dis
putat întîlnirea internațională 
de handbal dintre reprezenta
tiva masculină a U.R.S.S. și 
selecționata Normandie!. Net 
superiori, handbaliștii sovietici 
au obținut o victorie la scor: 
34—12 (22—4).
R

ÎN CAPITALA CUBEI a în
ceput un concurs internațional 
de tir, la care participă sportivi 
din R.D. Germană, România, 
U.R.S.S. și Cuba. Proba de 
pistol precizie a fost cîștigată 
de trăgătorul sovietic Grigori 
Kasi, cu 549 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat românul Gavrilă 
Magyar, eu 547 puncte,
H

ÎN MAI MULTE ORAȘE din 
Finlanda se desfășoară în pre
zent întrecerile campionatului 
mondial de hochei pe gheață 
cu mingea (bandy) rezervat e- 
chipelor de juniori. La Mikkeli, 
selecționata Finlandei a Învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) echipa 
Norvegiei, iar la Lappeenranta 
reprezentativa Suediei a dispus 
cu 3—2 (1—0) de echipa U.R.S.S.
H

LA ZADAR s-a disputat meciul 
retur dintre echipele Zadar și 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname So
fia. contînd pentru grupa sfer
turilor de finală ale «Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin. Baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 79—64 (49—31). In pri
mul joc, desfășurat la Sofia* 
formația bulgară ciștigase cu 
scorul de 89—75
H

IN CADRUL TURNEULUI in
ternațional de tenis de la Ma
con (statul Georgia) cehoslova
cul Jan Kukal l-a învins pe 
americanul Marty Riessen cu 
6—4, 6—4, iar Clarck Graebner

Concursuri atletice 
pe teren acoperit
NEW YORK 24 (Agerpres)l

— In prima zi a campionate
lor atletice de sală ale S.U.A., 
ce se desfășoară la Oakland, 
sportivul sovietic Valentin Ga
vrilov a ciștigat proba de să
ritură în înălțime cu 2,16 m, 
intrecindu-i pe americanii Ste
ve Kelly și Ed Caruthers — 
ambii cu 2,13 m. Proba de să
ritură cu prăjina a revenit lui 
Dennis Philpps cu performan
ța de 5,20 m. Marele favorit al 
probei, Bob Seagren, rănit la 
braț în timp ce se încălzea, a 
sărit doar 4,87 m, iar finlande
zul Alrotu s-a retras din con
curs după ce șl-a rupt prăjina. 
Alte rezultate; o milă marș: 
Laird (S.U.A.) — 6:16,9; 60 yarzi 
feminin: Barbara Ferrel (S.U.A.)
— 6,7 (campioana olimpică Wy-
omia Tyus a fost cronometra
tă cu 6,9); 220 yarzi feminini
E. Charlton (S.U.A.) — 25,1;
60 yarzi masculin: G. Aines 
(S.U.A.) 6,0.

★
Cu prilejul unui concurs de 

atletism pe teren acoperit, des
fășurat la Dortmund, sportivul 
vest-german, Birlenbach, a cîs- 
tigat proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 18,61 
m. Proba de săritură în înăl
țime a revenit compatriotului 
său Spielvogel cu 2,08 m.

4'

A

> -

(S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—4 
de compatriotul său Jim Me 
Manus.
■

ÎN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de șah de la Olot (Spa
nia), după 7 runde, continuă 
să conducă Lehmann (R.F. a 
Germaniei) cu 6V2 puncte, ur
mat de Durao (Portugalia), Po- 
mar (Spania) 5 puncte, Damia- 
novici (Iugoslavia) 41/’ puncte 
(1), Tatai (Italia) 3*/a puncte (1) 
etc. In runda a 7-a, Lehmann 
a ciștigat la Bosch (Spania), 
Pomar la Medina și Durao la 
Pares. Partida Damianovici — 
Tatai s-a întrerupt.
H

CAMPIONATUL FEMININ DE 
ȘAH al Poloniei, desfășurat ia 
Lublin, s-a încheiat cu victoria 
maestrei internaționale Miro
slava Litmanovicz. Invingătoa- 
rea a totalizat 8‘A puncte și a 
fost urmată în clasament de 
Kristina Radzikovskaia cu a 
puncte.

LA FALUN a început un mare 
concurs internațional de schi 
rezervat juniorilor. Proba de 
5 km (junioare) a revenit spor
tivei finlandeze Kaija Haerkin, 
care a realizat timpul de 18:20,0. 
La 15 km a ciștigat Vladimir 
Teofilov (U.R.S.S.) în 48:19.(1. 
Tot aici se desfășoară în aceste 
zile întrecerile campionatelor 
internaționale de schi ale Sue
diei. In proba de sărituri pen
tru combinata nordică pe locul 
întîi s-a situat norvegianul 
Gert Andersen cu 220,4 puncte, 
urmat de americanul Krog 219 
puncte și sovieticul Nosov — 
215,6 puncte.

1-1 la Glasgow și Anglia 
s-a calificat 

in sferturile de finală
Milan a învins

pe Juventus la Torino I

GLASGOW — 134 000 de 
spectatori au asistat ieri pe 
, Hampden Park" din localitate 
la meciul dintre Anglia și Sco
ția care avea să desemneze 
pe cea de a 8-a participantă 
în sferturile de finală ale cam
pionatului european. Echipa 
Angliei (care pentru a se ca
lifica avea nevoie doar de un 
singur punct) a obținut un 
rezultat de egalitate (1—1) și 
va avea ca adversar în „sfer
turi" _ echipa Spaniei.

Întîlnirea de la Glasgow s-a 
desfășurat într-o tensiune ner
voasă deosebită, fapt pentru 
care meciul nu s-a ridicat la 
un nivel deosebit. Scoțienii 
au dominat copios timp de 55 
de minute, dar din cauza ner
vozității atacanții formației 
gazdă au ratat numeroase oca
zii. Pe de altă parte, portarul 
Banks a avut cîteva interven
ții salutare, salvînd goluri 
gata făcute. în plină dominare 
a scoțienilor, englezii deschid 
scorul în min. 21 prin Peters, 
care a expediat o bombă de 
la 25 m. Egalarea survine în 
min. 39: Lennox centrează și 
Hughes reia cu capul în poar
ta apărată de Banks. în min. 
52 șutul lui Brenner este a- 
părat magistral de Banks. Ar
bitrul olandez Van Revens a 
condus echipele: ANGLIA: 
Banks-Newton, Labone, Moore, 
Wilson, MuIIery, B. Charlton, 
Peters, Bail, Summerbee, 
Hurst. SCOȚIA: Simpson- 
Gemmel, McKinnon, McNeill, 
McCredie, Greig, Brenner, 
Cooke, Johnstone, Hughes, 
Lennox.

★

• Teri în campionatul italian: 
JUVENTUS — MILAN 1—2 
(au marcat Zigoni și respectiv 
Hamrin și Prati).
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