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FOTBAL

DINAMO BUCUREȘTI-STEAGUL ROȘU 1-0

I
Hood la 24 decembrie I 
Documentul acesta mîș- |

I
I
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RUGBY
Pentru rugbystul Puiu

Cînd grămada se adună 
ca două versuri grele de gînduri.
Cînd placajul se ivește, tăindu-ți

respirația, 
ea o rimă rară.
Cînd jucătorul aleargă în zig-zaguri, 
ca o idee printre obstacolele cuvintelor.

Citiți poemul acesta 
ge coala imensă-a gazonului.

>in 30 de silabe gîlgîind, neistovite, 
din svîcnetul bărbătesc al balonului, 
țîșnesc versuri mereu inedite 
cîntînd bărbăția.
Și, uneori, totul seamănă tulburător de 

mult cu poezia.

Mihu DRAGOMIR

Probabil:
Meciul de fotbal 

Iugoslavia - România 
la 16 octombrie
Federația de fotbal din 

Iugoslavia, printr-o telegra
mă adresată ieri forului 
nostru de specialitate, a 
propus schimbarea datei 
meciului amical Iugoslavia 
—România din 15 mai 
1968, pentru data de 16 
octombrie 1968. Motivul a- 
cestei schimbări- calendaris
tice, se spune în telegramă, 
este participarea naționalei 
iugoslav? în faza finală a 
campionatului european de 
fotbal.

Lucescu (Dinamo) in acțiune. (Fază din meciul de ieri, Dinamo București—Steagul roșu
Brașov). Foto : D. RADULESCU — Citiți cronica în pag. a 4-a —

O PROBLEMA ACTUALA?
Inauguram in acest număr ancheta privitoare 

la actualitatea polisportivității și multilateralității 
ca element de pregătire fizică generală. ASTĂZI 
(IN PAGINA A 2-A) RĂSPUNDE: ING. ION VULESCU, 

pe care in fotografia de mai sus (stingă) —de la un 

meci România — Ungaria din 1947 —il vedeți jucind 
baschet, unul din nume roasele sporturi practicate 

de el cu succes trecut

IN
CUPA F.R.C

Spre deosebire de 
cele precedente, pen
ultima etapă a „Cupei 
F.R.C." n-a mai pur
tat amprenta dinamis
mului. Deși media ora
ră indică un ritm sus
ținut (avem însă re
zerve asupra exactită
ții kilometrajului), 
plutonul a rulat fără 
nerv d’a capo al fine, 
rarele și timidele în
cercări efectuate de 
câțiva inimoși (M. Vir
gil, Traikov, Rădăcină, 
Grigore, Kegel, Soare 
și Forma) neputînd 
scoate din anonimat a- 
ceastă cursă interna
țională. Pe ultimii ki
lometri (cam la vreo 
4 de sosire), Andrzey 
Blawdzin a părăsit

Hristache NAUM
(Continuare in pag. 

a 4-a)

In fotografie : 
Învingătorul etapei, ci
clistul polonez Andrzey 
Blawdzin, este felicitat 
pentru victorie și pen
tru titlul de lider in 
clasamentul „Cupei 
F.R.C." obținut după 
a 3-a zi de întrecere

rar
1 ■ 1® I l

E un poem depănîndu-și cadența, 
cu versuri mereu inedite, 
pe coala imensă-a gazonului.
Din 30 de silabe gîlgiind, neistovite, 
țîșnesc imagini, 
ritmuri,
și totul seamănă tulburător de mult 

cu poezia.
Citiți poemul acesta, 
cînd drop-golul zboară neașteptat 
ea o pasăre eăutîndu-și cuibul.
Cînd șarjele trec sacadat 
ca o cadență impetuoasă de odă.
Cînd balonul izbește pămîntul, în țintă, 
o dată eu purtătorul, 

punctul rinal al unei strofe.

PE PODIUM i
L a Kirkley, în comitatul York, 

se află o piatră de mormînt 
care consemnează moartea lui 
Robin I" 
1247. Documentul 
câtor în onoarea eroului popu

lar este desigur fals, pentru simplul 
motiv că Robin Hood s-a născut doar 
în legendă. Cu toate acestea el tră
iește și astăzi : pentru cei mai vîrstnici 
— sub chipul cinematografic al lui Er
rol Flynn, pentru cei mai tineri — din 
cunoscutele serii de filme al® televi
ziunii. Iar pentru cititorii fervenți de 
romane istorice — sub numele de 
Locksley, pe care i l-a dat Walter 
Scott.

Robin Hood a înflăcărat imaginația 
multor tineri cu inegalabila sa măies
trie în trasul cu arcul. Nu-i. de mirare 
deci că a făcut multi prozeliți în lume. 
Tirul cu arcul — ca sport — îi dato- 
rește mult. Firește că nimeni nu va 
nega bogata tradiție a folosirii săgeți- ■' 
lor si arcului ca arme de vînătoare sau 
de luptă — tradiție ce nu lipsește din 
istoria nici unui popor de pe glob. Tra
diția aceasta o subliniază etnografii și 
o celebrează încă și azi, în mari ser
bări, mai ales popoarele orientale.

Curajul și iscusința dacilor în acest 
domeniu erau recunoscute. într-o odă a 
poetului Romei, Horatius Flaccus, con
temporan cu Burebista, citim că dacii 
„se pricep mai bine decît toți la arun
carea săgeților". Tradiția tragerii cu 
arcul la poporul nostru este adesea 
evocată în cronica lui Neculce sau în 
povestirile lui Sadoveanu. Să ne amin
tim și de balada despre Ștefan cel 
Mare care, alegînd locul unae urma să 
se ridice mănăstirea Putna, se adresea
ză agerilor și mîndrilor săi arcași, zi- 
cîndu-le : „Copii, trageți, eu vreau as
tăzi să mă-ntrec în arc cu voi".

Față de evoluția armelor de vînă
toare și de luptă, tragerea cu arcul a 
rămas astăzi firește, un simplu exerci
țiu sportiv. In primele decenii ale seco
lului nostru sportul acesta avea atîți 
adepfî, încît s-a socotit necesară inclu
derea lui în programul Jocurilor Olim
pice (în care a figurat între 1900 și 
1920). De atunci însă, tradiția s-a rupt. 
Abia în 1964, la Tokio, japonezii au 
prezentat, demonstrativ, tirul cu arcul 
practicat de samurai, numit kyudo. Apoi 
a venit vestea bună care a încălzit ini
mile arcașilor din cele 39 de țări afi
liate la federația internațională : tirul 
cu arcul va figura din nou în progra
mul Jocurilor Olimpice în 1972.

în țara noastră s-au făcut cîteva în
cercări de introducere a acestei fru
moase discipline, dar pasionații tirului 
cu arcul s-au descurajat din lipsa de 
materiale adecvate. Federația de spe
cialitate, încununată cu atîtea succese 
în tirul cu arma, ar putea acorda mă
car o fărîmă de atenție și acestui frate 
mai mic al tirului, fără îndoială atră
gător pentru tineret și formînd deprin
deri adecvate chiar tirului cu arma.

Robin Hood, în versiune modernă, aș
teaptă să urce pe podium.

Victor BANCIULESCU
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ȘTEFAN SCINTKIE, BUCU
REȘTI. — ca martor ocular, la 
Ploiești, la această trtstă intim- 
plare petrecută acum 5—fi ani, 
vreau să precizat că regretatul 
Jucător al Petrolului, Constantin 
Tabarcea, n-a suferit miei un ac
cident, cl a murit In urma until 
atae de cord.

N. PICU, GALAȚI. — Clntăre- 
țul de muzică ușoară Dan Spă- 
taru a Jucat fotbal la Știința 
București, In divizia B.

S. L., TIMIȘOARA. — Ce părere 
avem despre „poezia-ghicitoare" 
pe care ne-ațl trimis-o ? Ne-ați 
pus la grea încercare. Nici plnă 
acum n-am reușit să... ghicim că 
e vorba de o poezie !

ANDREI PECU, BRAȘOV. — 
Rocky Marciano, care a „cîștlgat- 
meciul electronic cu ceilalți cam
pioni mondiali de box Ia toate 
categoriile, are acum <5 de ani. 
Ca profesionist, a susținut 49 de 
meciuri, cîștigîndu-le pe toate : 
43 prin K.O. șl fi la puncte. El a

devenit campion mondial la ?3 
septembrie 1952, lnvingîndu-1 prin 
K.O. in repriza a 13-a pe Joe 
Walcott (meciul ii veți Vedea as
tăzi, la televizor). După ce și-a 
apărat de fi ori titlul (ultima oară, 
la 31 septembrie 1935, în fața lui 
Archie Moore — K.O. în repriza 
a 9-a) la 27 aprilie 195« a abando
nat coroana greilor. Urmașul său: 
Floyd Patterson.

NICQLAE MIRON, COMUNA 
otesani. — Un „film" fotbalis
tic cu adevărat de actualitate : 
Farul : ÎNTUNERIC IN PLINA 
ZI.

M. BARBU, PETNILA. — Răs
punsul e în pagina a 3-a. Felici
tări :

G. A., DOROHOI. — clțl ani 
aveți 1 15! Multi Înainte 1 Gim

nasta sovietică Natalia Kucin- 
skaia este bătrînă față de dv. : 
are... 19 ani 1

ILIE ȘODOLESCU, COMUNA 
TÎI.MACIV. — 1. Oheorghe Ne
grea e maistru la uzinele „Repu
blica-, iar Nicolae Linca lucrează 
Ia „Circulație”. 2. La Melbourne, 
in 1936, cîhd a cucerit medalia 
olimpică la cat. semimijlocie 
Linca s-a intilnit în finală cu 
irlandezul Ted splngs. 3. Părerile 
sînt împărțite, cronicarul nostru 
a avut rezerve față de lovitura 
de la 11 metri acordată tu meciul 
Dinamo București — F.C. Argeș. 
Scriitorii Fănuș Neagu și ion 
Băieșu, în comentariile lor, au 
cohtestat-o total, pV*» care ați 
mărit meciuț Ia televizor, la fel. 
Ce rte facem însă cu G. Șergiu, 
din București, care ne... ceartă 
fiindcă n-am fost de acord cu 
decizia arbitrului Aurel Pop — 
Oradea ? E greu să fii cronicar. 
Nu-i vorbă că niei arbitru nu-i 
mult mai ușor !

MIRCEA BALTA, PITEȘTI. — 
pornind dă la faptul că loan 
Chlrijă a preconizat un... trans-

plant de inimă de la Greavu, 
Gherghell etc. lâ Fîrcălab, Dobrin 
etc,, ați făcut o epigramă. Reu
șită !
Mă tidolesc (O spun tranșant I) 
Că scăpăm așa de rele. 
Dacă facem un transplant. 
Să luăm inima lui... Pele !

DORII TOMPEA, TG. MUREȘ. 
Am citit cu interes cele scrise 
de dv. Așteptăm articolul promis. 
Cit privește problema ridicată, 
desigur că ieșirea lui Koszka față 
de coechipierul său, ștefănescu, 
portarul Farului, nu se înscrii 
pe., orbita sportivității. TÎHărul 
portar a greșit în faza care a 
adus golul egalizator al Stelei, 
dar acest lucru nu-i dădea drep
tul lui Koszka să-l bruscheze. 
Rezultatul t Timorat, Ștefănescu 
avea să apere in continuare cu 
nesiguranță.

MIRCEA POPESCU, FĂLTI
CENI. lată vfrsteie care vă In
teresează : Coman, 22 ani, Sătttiă- 
reanu 24, Dan Coe 27, Greavu 31, 
Dobrin 21, Ion țonescu 30, Pîrcă- 
lab 26.

Ilustrații: N. CLAUDIU

POLISPORTIVITATEA Convorbiri cu domnul Gore
Pagini din jurnal

Istoria, destul de tînără, a sportului românesc, a cunos
cut o strălucită pleiadă de polisportivi, atleți superbi 
și multilaterali, dotați cu o polivalență de invidiat. 

Amintirea acestei pleiade ne-a îndemnat să întreprindem 
ancheta (ce debutează astăzi) privitoare la problemele poli- 
sportivității, la viabilitatea actuală a acestei noțiuni. Am 
considerat firesc să ne adresăm, în acest scop, chiar celor 
ce au ilustrat admirabil ideea de polisportivitate în România, 

întrebările noastre au fost astfel formulate:

1 CONSIDERAȚI CA ÎN CONDIȚIILE DE AZI ALE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE, PRACTICAREA CONCO
MITENTA A MAI MULTOR SPORTURI POATE FI 

RECOMANDATA TINERILOR ?

2 CE DETERMINA, DUPĂ PĂREREA DV„ DRUMUL 
SPRE POLISPORTIVITATE: ANUMITE ÎNSUȘIRI 
FIZICE SAU FACTORI EXTERNI (AMBIANȚA, DO

RINȚA ETC)?

3 ÎMPREJURĂRILE actuale permit unui tînăr 
REUȘITA (OBȚINEREA DE PERFORMANȚE) ÎN 
MAI MULTE SPORTURI CONCOMITENT?

4 DACA AȚI AVEA UN COPIL, SPRE CE SPORTURI 
L-AȚI ÎNDRUMA? SAU AȚI PREFERA SA SE 
SPECIALIZEZE ÎNTR-UN SINGUR SPORT? DO

RIM 
PUTEA REPETA ASTAZI.

Publicăm primul răspuns primit, cel al inginerului ION 
VULESCU, polisportiv de clasă, după cum se vede din 
biografia sa sportivă. Vom continua cu publicarea răspun
surilor primite de la : CONSTANTIN HEROLD, NAE BA- 
DULESCU, PETRE COSMANESCU, DUMITRU TALMA- 
CIU, EDITH TREYBAL, GHEORGHE EPURAN, NAE CH1- 
COMBAN, NONEL RACOVIȚA și de la alții.

SA ȘTIM DACA PROPRIA DV. EXPERIENȚĂ S-AR

Oportunitatea activității po
lisportive sau a multila
teralității, ca pregătire 

fizică generală, poate comporta 
desigur numeroase discuții. De 
aceea, avînd în vedere și impor
tanța ce o prezintă pentru creș
terea nivelului calitativ al spor
tului românesc, ancheta între
prinsă de ziarul „Sportul" este 
binevenită.

Voi încerca să expun, pe scurt, 
opinia mea în această privință.

volei, handbal, tenis, atletism, 
ciclism ș.a. In acest fel, tinerii 
veneau în contact nemijlocit cu 
toate aceste activități, avînd ori- 
cînd posibilitatea de a participa 
la antrenamentele oricărei dis
cipline, fie pentru a-și verifica 
înclinația pentru sportul respec
tiv, fie pur și simplu pentru 
destindere.

în ceea ce mă privește, am 
început activitatea sportivă deș

asociației „Metalul", pe lingă 
baschet, handbalul și rugbyul. 
în 1952 (la 31 de ani) am hotărît 
să-mi întrerup activitatea spor
tivă, dar doi ani mai tîrziu nu 
am rezistat imboldului unor 
amici și am reînceput ca jucător 
de handbal în echipa Flacăra- 
Ploiești, la care am rămas pînă 
în 1957. în prezent joc tenis, 
pentru destindere, după munca 
depusă în activitatea profeslo-

Consider că în condițiile 
de azi ale activității spor
tive,practicarea concomi
tentă a mai multor disci
pline trebuie să fie reco

mandată tinerilor aflați în pe
rioada de „tinerețe sportivă", 
în anii de inițiere, de pregătire 
în Vederea obținerii performan
țelor, indiferent dacă această 
perioadă va fi sau nu continuată 
cu o activitate de performanță.

în acest sens, practicarea con
comitentă a mai multor spor
turi trebuie să fie înțeleasă sub 
aspectul multilateralității, pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale și a altor calități nece
sare atît sportivului de perfor
manță cît și oricărui individ al 
societății contemporane. Dacă 
noțiunea de polisportivitate este 
considerată sinonimă cu aceea 
de multilateralitate, ca pregătire 
fizică generală, atunci desigur 
trebuie să fie recomandată spor
tivilor tineri, din considerentele 
expuse. Dacă însă facem o dis
tincție între cele două noțiuni 
— și cred că este mai corect 
astfel — în sensul de a înțelege 
prin polisportivitate : practica
rea concomitentă a mai multor 
sporturi, urmărindu-se totodată 
obținerea, performanțelor supe
rioare în fiecare din acestea, 
atunci cred că în condițiile exis
tente în țara noastră acest gen 
de activitate nu poate fi reco
mandabil întrucit nu este favo
rabil realizării unor rezultate 
la nivelul cerințelor actuale.

Factorii care determină 
drumul spre polisportivi- 
tate sînt desigur multipli. 
Amintindu-mi însă împre
jurările care m-au condus 

la practicarea diferitelor spor
turi, înclin șă cred că elemen
tele principale le constituie, in
tr-adevăr : ambianța, dorința 
corelată cu posibilitățile fizice, 
talentul și pasiunea pentru sport, 
acesta din urmă fiind elementul 
care te ajută să depășești greu
tățile inerente unei astfel de 
activități, greutăți care în 
cut erau incomparabil mai 
decît cele de astăzi.

Clubul din care am făcut
te în prima perioadă a activiiă- 
ții sportive se situa printre clu
burile fruntașe ale țării, cuprin- 
zind secțij corespunzătoare ma
jorității ramurilor sportive prac
ticate în țară și 
ferite discipline 
pion național.

Baza sportivă
lui, deși era departe de Un ni
vel corespunzător ca amenajare 
și dotare, permitea totuși efec
tuarea, in acâlași timp, a antre
namentelor la mai multe disci
pline ! fotbal, rugby, baschet,

tre-
mari

par-

definind la di- 
titluri de cam-

afectată clubu-

Ion Vulescu Născut în 1921,1 
căsătorit, ingi
ner, șef de servi
ciu Ia Ministe

rul industriei construcțiilor de mașini, membru al tuturor 
echipelor naționale de baschet în perioada 1941—1952 (cca. 
100 de selecționări), internațional la handbal și volei, 
selecționat în Ioturile de rugby și hochei pe gheață (juniori), 
participant la campionatul național de atletism.

tul de tîrziu (17 ani), ca compo
nent al echipei de fotbal juniori. 
Am fost însă atras în curînd de 
antrenamentele jucătorilor de 
baschet, care m-au primit în 
rîndurile lor. Indemînarea căpă
tată în prinderea și conducerea 
mingii de baschet, precum și în
sușirea corectă a mișcărilor de 
depășire a adversarilor, core
late cu obișnuința deplasării oe 
terenul de fotbal, au fost hotă- 
rîtoarea pentru includerea mea 
în echipa de handbal. La scurt 
timp după aceea, descompleta- 
rea echipei de rugby a determi
nat introducerea mea pe postul 
de aripă, deși nu mai jueasem 
rugby pînă atunci. Cunoștințele 
tehnice și pregătirea fizică, ob
ținute prin practicarea baschetu- 
iui, handbalului și fotbalului, 
m-au scos însă din încurcătură 
și am rămas in continuare com
ponent al echipei de rugby. De 
asemenea, fără antrenament spe
cific, am fost înscris să apăr cu
lorile clubului ’ în cadrul unor 
campionate naționale atletice de 
seniori, reușind să obțin în 
cursa de 400 m.g, locul al doi
lea, mulțumită numai pregătirii 
fizice generale.

Astfel, după 3—4 ani de țjeti- 
vlțate, zilele de sfirșit de săp'ă- 
mînă începuseră să devină prea 
scurte pentru programul meu 
polisportiv, de multe ori arătând 
cam așa ! simbăta — joc de 
handbal, duminica dimineața 
(orele 8 sau 9) joc de volei, la 
orele 10 fotbal, la 12 baschet iar 
după-amiaza — rugby. Mențio
nez eg, cu excepția echipei de 
fotbal care activa în campiona
tul orășenesc, celelalte jocuri se 
disputau în cadrul campionate
lor naționale de primă categoric.

în timpul iernii, pe lingă 
sporturile care își continuau ac
tivitatea în săli, jucam hochei 
pe gheață sau în timpul vacan
ței de iarnă practicam schiul, 
acesta insă fără pretenții de 
performanță.

în cea de-a doua parte a ac
tivității sportive am fost obligat 
să restring treptat numărul dis
ciplinelor, datorită atît intensi
ficării pregătirilor în cadrul 
echipei naționale de baschet cît 
și obligațiilor profesionale. In 
această perioadă am continuat 
să practic, în cadrul echipelor

nală și, întrucît pasiunea pentru 
întrecerea pe terenul de sport 
a rămas încă nestinsă, particip 
la campionatul categoriei a 3-a.

Desigur că am întâmpinat 
multe greutăți pentru a putea 
face față acestei activități și 
greutățile au fost cu atît mai 
mari cu cît prima parte a activi
tății sportive am desfășurat-o în 
paralel cu cursurile școlii poli
tehnice, iar cea de a doua în 
condițiile unei activități desfă
șurate ca inginer în turnătorie, 
cu program pe trei schimburi, 
dar pasiunea pentru sport, dra
gostea pentru culorile cluburilor 
din 
mai 
taje 
ba),
tățile și să rezolv pozitiv atît 
problemele sportive cit și pe cele 
legate de activitatea școlară sau 
profesională.

Am o fetiță de 13 ani, Ro
xana, care doresc să cu
noască și să practice cît 
mai multe sporturi, să 
aibă o activitate multilate

rală, pentru o dezvoltare armo
nioasă, pentru a avea o preocu
pare plăcută și sănătoasă în tim
pul liber, pentru destindere, 
pentru formarea caracterului și 
eventual pentru pregătire în ve
derea obținerii performanțelor, 
dacă se va dovedi suficient de 
dotată.

A învățat să înoate, să pati
neze și să joace tenis, iar în 
prezent face parte din secțiile 
de baschet și de atletism ale 
Școlii sportive nr. 1. Se pare că 
este atrasă mai mult de aceste 
două discipline, ceea ce mă face 
să cred că și performanțele vor 
putea apare mai ușor în cadrul 
acestora. De altfel, după o scurtă 
perioadă de antrenament, a obți
nut rezultate bune la atletism, 
iar la baschet face progrese sa
tisfăcătoare. Viitorul apropiat 
va arăta dacă aptitudinile ei jus
tifică . accentuarea pregătirilor 
într-o anumită direcție precum 
și disciplina sportivă căreia va 
trebui să 1 se dedice treptat pînă 
ce va ajunge la maturitatea 
sportivă.

Primăvara... Așadar, Fede
rația de fotbal a început să dea 
publicității săptămină de săp- 
tămină și, culmea, cu regula
ritate unică, comunicate pe 
marginea etapelor de campio
nat. Aceste „comunicate de joi", 
apar, dacă nu mă-nșel, pentru 
întîia oară în istoria mișcării 
noastre sportive. Lumea le pri
mește și privește cu ochi buni. 
Profesorul dr. docent T. N. de 
la Facultatea de fizică, domnul 
R. L. de la Academie și S. B., 
vaimbuș, la Tic-Tac, au încer
cat (i-am auzit) reacții de-o 
identitate rară: ei sînt unanimi 
în a susține că ideea comuni
catelor constituie un semn de 
seriozitate. De acord. Seriozita
te. Mă surprinde însă — și no
tez uimirea la acest ceas tîrziu 
de noapte — că nici unul dintre 
interlocutorii mei (oameni sub
tili cu tofii) n-au stabilit (cum 
e cu putință, cum e cu putință 
oare ?) legătura dintre noțiunea 
de seriozitate și aceea de gravi
tate ? Legătură inevitabilă : cum 
aș putea să trec cu vederea pes
te faptul că transmiterea comu
nicatelor ascunde și scoate la 
iveală o stare ieșită din comun.

Intr-adevăr, fotbalul nostru 
se arată a fi prima activitate 
socială (și pînă la ora de față 
singura) 
voia de 
condiția 
Nici o 
un organism, nici o realitate 
contemporană nu utilizează a- 
cest procedeu.

Eu citesc ziarele șl revistele, 
mă interesează de pildă mersul 
artelor plastice, dar n-am intil
nit comunicate ale Uniunii de 
svecialitate cu privire la evolu
ția picturii : „în săptămîna de 
la 5—42 aprilie 1968 s-au des
chis două expoziții colective Și 
Șapte personale. Numărul vizi
tatorilor s-a ridicat la 8 314. 
Numărul cumpărătorilor la 3. 
Se remarcă abundența elemen
tului non-figurativ care crește 
cu 18 la sută în raport eh săp
tămîna anterioară. Desenul fi
gurativ scade cu 23 la sută. S-a 
utilizat cu precădere culoarea

care simte lăuntric ne- 
a-și comunica oficial 

din șapte-n șapte zile, 
altă îndeletnicire, nici

galbenă. Referindu-ne la sculp
tură, observăm folosirea In 
proporții masive a unor mate
riale inedite precum scobitorl- 
le, bigudiurile șl cutiile de Nes
cafe decofeînizate!!!“ Nu, «« 
mi-a fost dat să întîlnese ase
menea încunoștiințări. Și nu 
întimplător, probabil.

După cum nu întimplător fi
larmonica de stat „George 
nescu" nu emite știri hebdoma
dar despre situația muzicii de 
cameră, procentajul de violo
niști care au întîrziat la repet» 
tiții sau de scherzouri false 
înregistrate la 
sîmbătă seara, 
răși, Fabrica 
„București" nu 
nai două coloane pe 
situației din domeniul cămăși
lor colorate și în dungi. De ce 
absentează asemenea comuni-1 
cate ? Simplu: pentru că nu-b 
în firea lucrurilor. Bun 1 Dar 
cînd și cum e firea lucrurilor, 
să transmiți comunicate cu 
frecvență matematică și obli
gatorie ? Cînd ? Mi se pare ci 
numai în momente excepționa
le. Atunci, mi se pare, și 
mai atunci.

Iată pentru ce eu văd 
declanșarea „comunicatelor 
joi" un semn țîncă unul...) des
pre preschimbarea, pretutin
deni, a fotbalului din joc în 
altceva, în luptă, in — poate — 
surogat de conflagrație.

Drept care, in fiece joi, 
vom citi cu atenție, interes și 
îngrijorare comunicatele „ma
relui stat major" al fotbalului. 
Si, cîntărind numărul victime
lor (patru jucători răniți la 
Steaua, șapte la Farul Constan
ța) terenurile suspendate, de
nunțarea agresiunilor (doi ar
bitri bătuți cu pietre in cabină 
la Rimnicu Vîlcea) vom mor
măi la urechea vreunul amic:

— Vasile, nu-mi sună a bine. 
Au fost scoși din luptă șapte 
fundași laterali. Cu 50 la Sută 
mai mulți decît săptămîna tre
cută.

concertele 
După 

de 
ocupă

d« 
cum, ia- 
confecții, 
săptăml- 

marginea

ntt*

în 
de

p. conf.
Al. MIRODAN

care am făcut parte și nu- 
aceasta (pentru că de avan- 
materiale nu putea fi vor- 
m-au ajutat să înving greu-

UN MARE CUTEZĂTOR: 
NANSEN
Fără schiuri, fără cunoașterea 

perfectă a sporturilor de Iarnă 
și fără calitățile pe care aces
tea le dezvoltă, Nansen ar fi 
putut pieri de zeci de ori pe 
vastele și nepătrunsele tărț- 
muri albe.

Tot schiului 
sen atingerea 
tat punct la 
1895 piciorul
latitudine nordică.

Cărțile „Spre pol" și 
schiuri peste Groenlanda", ale 
lui Fridtjof Nansen, cuprind 
epopeea unui mare cutezător. 
Dar șl a unui mare sportiv.

FRIDTJOF
Intr-unui din parcurile ora

șului Oslo milioane de oameni 
vizitează astăzi corabia ca o 
coajă de nucă, „Frarn". Dar, cu 
ani In urmă, eînd Nansen a ce
rut să o construiască și a pornit 
cu ea spre Polul Nord, oamenii 
l-au socotit nebun.

Ca să îndrăznești să străbați 
întinsurile de gheață ale „morții 
albe", este nevoie și de price

pere și de o mare rezistență.
Nansen le-a avut pe toate, 

deopotrivă. De unde ? Din spor
tul de performanță! încă din 
tinerețe, acest viitor neînfricat 
explorator polar și savant de 
renume (Premiul Nobel — 1922), 
fusese de douăsprezece ori cam
pion de schi-fond al Norvegiei

ii datorează Nan- 
celui mai înain- 
care ajunsese in 
omenesc : 86“ 15’

.Pe

în prezent au fost pe de
plin asigurate sportului 
din țara noastră toate 
condițiile necesare ridi
cării acestei activități la

un nivel superior.
Nivelul performanțelor este 

însă în strictă dependență de 
pregătirea fizică, tehnica indi
viduală și tactica folosită de 
sportivi, elemente a căror per
fecționare este urmărită la toate 
meridianele, in lupta continuă 
pentru triumful în întrecerea 
sportivă.

în aceste condiții, metodele de 
antrenament trebuie stabilite pe 
baze științifice, iar intensitatea 
antrenamentului specific fiecărei 
discipline sportive trebuie să 
crească în limitele admisibile, 
cunoscut fiind efi acela care se 
antrenează mai bine și mai mult 
obține rezultate mai valoroase 
in condițiile unor talente simi
lare.

Practicarea concomitentă a 
mai multor, sporturi de perfor
manță cred că nu poate permite 
pregătirea temeinică (suficientă) 
în fiecare disciplină sportivă, 
pregătire care să corespundă 
cerințelor actuale ale sportului 
românesc.

In consecință, consider că in 
perioada de „tinerețe sportivă" 
este foarte indicată o pregătire 
multilaterală pentru realizarea 
pregătirii fizice generale, în 
cadrul căreia tinărul să practice 
diverse sparturi — activitate 
care îi va permite să-și cunoas
că mai bine aptitudinile — dar, 
odată ajuns la „maturitate spor
tivă" și Urmărind obținerea per
formanțelor, să se dedice în ex
clusivitate disciplinei care îl 
atrage mai mult și în care con
sideră că va putea obține rezul
tate mai bune.

S-ar putea ridica problema 
practicării în paralel a două 
sporturi specifice sezonului de 
iarnă și respectiv sezonului cald. 
Acestea ar putea fi eventual cu
plate, dar numai țînîndu-se 
seama de criteriile legate de in
fluențele pozitive pe care le pot 
exercita reciproc și numai pînă 
la un anumit nivel al măiestriei 
sportive șî implicit al perfor
manțelor urmărite, dincolo de 
care cred că este indicată totuși 
renunțarea la polisportivitate 
pentru intensificarea pregătirii 
într-o singură disciplină.

veacului

al celui

Răzbunare

scrie A. 
biografia 
campion 
patinai

dovadă de 
a fost 

Groen- 
schiurile : 

un ger de

și. așa cum 
Talanov în 
lui Nansen, 
mondial de 
viteză (Nansen ed. I. 
1961, p. 27).

întîia lui 
îndrăzneală 
traversarea. 
landei cu 
560 Km pe
—50°, timp de 65 de 
zile (1888). în muzeul 
schiului de la 
menkollen stau și “■ 
lăzi mărturie glorioa
să schiurile cu 
Nansen și cei 
însoțitori ai săi
norvegieni și trei 
poni) au străbătut 
și noapte munții 
zăpezi și gheată
Groenlandei (altitudi
ne maximă 2 700 m).

care 
cinci 

(doi 
lă

zi 
cu 
ai

Numele Iul Mitică 
Dona, unul dintre 
ctitorii luptelor gre- 
co-romane din țara 
noastră, este cunos
cut, desigur, iubito
rilor acestui sport. 
Ei au acum prilejul 
să vadă cum arăta 
acest splendid atlet, 
care a obținut vic
torii răsunătoare 
în intilnirlle cu cei 
mai puternici lup
tători din lume, la 
sfirșitul 
trecut și în primul 
deceniu 
prezent.

Mitică Dona a fă
cut și gazetărie 
sportivă, timp de 
cițiva ani fiind re
dactorul principal 
și editorul unei re
viste de sport.

Mari personalități 
ca .1. L. Caragiale, 
inginerul Anghel 
Salignv. N D. Co
cea. actorul Con
stantin Tănase etc. 
erau nelipsiți la ga
lele in cadrul căro
ra evolua Mitică 
Dona. manifestin- 
du-și admirația pen
tru acest strălucit 
luptător.

Gh. R.

după 30 de ani
Meciul de la Bruges 

lejuit antrenorului 
bucureștene Steaua, ! 
COVACI, 
Prima — a antrenorului : a- 
ceea de a fi condus o echipă 
care a ciștigat meciul cu a 
doua clasată din campionatul 
belgian, 
rului... 
jucător 
1938 activa la 
Charleroi. Acum 
deci, într-un meci 
geois — Olympique Charleroi, 
atacantul $4. Covaci a fost 
faultat de un apărător al e- 
chipei gazdă, suferind o frac
tură de sept. Exact după 30 de 
ani, la aceeași poartă unde a 
fost faultat fostul jucător 
Covaci, actualii săi elevi Vgi
nea și Sorin Avram au mar
cat cele două goluri ale vic
toriei împotriva echipei F. C. 
Brugebis. Stefan Covaci s-a 
răzbunat ! (M. P.)

A 7-a ARTĂ

i i-a pri- 
echipei 

ȘTEFAN 
o dublă satisfacție, 
a antrenorului :

. A doua — a jucăto- 
Mai exact, a fostului 
Ștefan Covaci, care în 

activa Olympique
30 de ani
F. C. Bru-

IN AJUTORUL SPORTIVILOR
In sportul de performanță con

temporan s-a înregistrat, pe plan 
mondial, un uriaș progres, do- 
borîndu-se numeroase recorduri 
care numai cu cîțiva ani în ur
mă erau considerate limite ale 
posibilităților organismului ome
nesc.

La aceste realizări, alături de 
o serie de științe ca: fiziologia, 
biochimia, psihologia etc, o con
tribuție apreciabilă a fost și este 
adusă de cinematografie, care o- 
feră noi și extrem de utile posi
bilități de investigare științifică, 
de cunoaștere, perfecționare și 
corectare a tehnicii, tacticii, me
todicii de antrenament specifice 
diferitelor ramuri de sport.

Nu de mult a apărut în Edi
tura Tineretului o lucrare de un 
real folos pentru cei ce folosesc 
aparatul de filmat în procesul 
de pregătire sportivă : Cartea
cineastului arr-ator“ de V, I. Băl- 
țatu.

Apariția acestei lucrări consti
tuie un sprijin substanțial pen
tru toți cineaștii amatori în rîn- 
dul cărora — fără a greși cîtuși 
de puțin — trebuie să-i inclu
dem și pe antrenorii, metodiștii 
și sportivii care folosesc, în pro
cesul de instruire și antrena
ment, avantajele pe care Ie 
feră filmul îngust. ,.Cartea 
neastului amator" reușește 
sintetizeze un vast material
specialitate care poate permite o 
valorificare mai eficientă a mij
loacelor tehnice, a posibilități-

o- 
ci-
să
de

lor pe care le 
tele de filmat,_  _____ „„
materialele fotosensibile.

Folosind un stil simplu, acce
sibil și concis, autorul prezintă 
eu competența „tainele" acestei 
arte intr-o judicioasă succesiune 
de-a lungul celor zece capitole 
pe care pentru o mai bună edi
ficare a cititorilor ne vom per
mite să le enumerăm : Aparatul 
de filmat ; Ce aparat alegem ? ; 
Ce peliculă folosim ? ; Filmarea 
trebuie pregătită ; Cum se fil
mează ; Filmări speciale și tru
caje ; Developarea peliculei ; 
Montajul, continuarea decupaju- 
lui ; Sonorizarea filmului ; Pro
iecția ; Ecranul lat și ecranul 
veritabil.

Cititorul va constata cu satis
facție că, In cadrul fiecărui ca
pitol, după cunoștințele 
generale, autorul dă o 
îndrumări practice în 
cu tehnica filmării.

Explicarea termenilor 
numeroasele fotografii, 

tului.
Lucrarea este cu atit mai opor

tună cu cît în prezent asistăm 
la un proces de tehnicizare a 
pregătirii sportivilor. Atît antre
norii cît și sportivii înșiși trebu
ie să posede un larg bagaj de 
cunoștințe din domeniul cine
matografiei care poate sluji cu 

nebănuită fidelitate și eficien- 
măiestria sportivă.

prof, loan MUREȘANU

oferă azi apara- 
de proiecție și

teoretice 
serie de 
legătură

tehnici,
----- ------ - desene și

scheme, înlesnesc înțelegerea tex-

Editarea unei lucrări ase-p.s.
mănătoare, dar care să se ocupe 
de problemele cinematografiei 
legate strict de specificul acti
vității sportive, ar trebui credem 
să preocupe editura de specia
litate. O lucrare de acest sen ar 
fi primită cu multă satisfacție 
de toți cei care lucrează in acest 
domeniu.

luase 
prezis 
fetele

t,El are în toate succes. Poate că nici nu s-ar apuca 
de un lucru, dacă n-ar fi convins că va avea succes" 
— gîtidea Tatrand, care în momentul acela era în 
urma lui Naszo și Kiss, pe locul al patrulea.

Gîndurlle Iul Tatrand se țeseau în continuare : „care 
este secretul succeselor Iul Barlai ?“ Păcat că nu pu
tea medita la asta. Aproape că îi era necaz. „Trebuie 
să fiu atent la cadența și lungimea pașilor, la mișca
rea mîlnilor, la ritmul respirației”.

Erau acum pentru a doua oară în fata tribunei. 
Clasamentul nu se schimbase. Atît doar că Kiss o 
luase înaintea lui Naszo. El rămăsese cu 3—4 metri 
în urma grupului fruntaș. Dar aceasta nu-1 neliniștea.

Pistolul a detunat. Și, în aceeași clipă, ca ți cum 
un dispozitiv electric ar ti deschis zăvoarele Unul 
mecanism, cei șase alergători au pornit în cursa de 
1500 m.

Conducerea a luat-o. imediat, Barlai. Nici un mușchi 
al feței nu i se încorda. Ochii lui, de un albastru ce
nușiu, exprimau siguranța ; ai lui este locul intîj ! 
Parcă ar fi fost vorba de o lege...

Peste tot Barlai era primul. „Maturitatea" o 
cu „excepțional" ; la facultate, profesorii i-au 
un viitor strălucit în medicină. La reuniuni, 
rivalizau pentru a fi invitate de el la dans.

GELOZIE O

Se reîntoarse la glndurile lui : Barlai și succesele iul.
...Erau din nou în fața tribunei. Ordinea nu se 

schimbase. Nici acum distanța dintre el și Barlai nu 
era mai mare de zece metri. Zîmbi satisfăcut. Deși 
gîndurile lui rătăceau, se ținea bine ; a putut să se 
alăture grupului fruntaș. „Sâ se alăture! — De ce 
numai atît ?" — se posomori el. „De ce nu conduc, 
de ce mă mulțumesc cu atît, cînd țin pasul eu cei 
din frunte, — pe stadioane, la învățătură și in toate, 
în viață. Și acum. ce ușor, fără nici un efort, țin 
pașii cu cei mai buni. Nu simt nici o oboseală".

In acest moment ajunseră în turnanta de după 
tribună. Aci, în umbra cîtorva salcîmi, pe o pajiște, 
se așezaseră atlețll care terminaseră concursul, cînd 
trecuse prima dată pe aici, Tatrand nici nu-1 obser
vase. In primul rînd stăteau fetele, iar Clara era în
tre ele. Stătea aplecată, de parcă ar fi luat startul.

Clara era frumoasă. Pentru o clipă, privirea lui 
Tatrand se aținti asupra el. Dar fata zîmbea în altă 
parte.

„Barlai ! Din nou Barlai, fulgeră în mintea Iul Ta
trand. Clara l-a zîmblt Iul Barlai. Nici o îndoială 1" 

Asta-i prea de tot. Clara și el se promiseseră unul 
altuia. Iarna patinaseră împreună, la cinema șl la 
teatru erau nedespărțițl, la Joia Tineretului dansau 
împreună. încă de timpuriu, în primăvară, se antre
naseră amîndoi pe stadion.

„Clara cea credincioasă, Clara cea bună șl ea a a-
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Secretul lui (ROMANCIERUL IONEL
Sînt pîraie care dispar deodată într-o grotă, o prăpastie 

sau sub un munte, ca să reapară miraculos, încărcate cu 
misterele beznei pe unde-au rătăcit. Cu pîraiele acestea l-am 
asemănat eu pe prietenul meu Vilibald pe care l-am pier

dut din ochi timp de aproape două decenii, ca să-l re- 
întîlnesc, într-o dimineață strălucitoare, pe litoral, acum o 
vară sau două. Aveam atîtea să ne spunem după lunga des
părțire, incit am uitat de marea ce se întindea nemișcată sub 
bolta de peruzea. Trecuseră douăzeci de ani, ca-n romanul 
lui Dumas-tatăl, dar Vilibald își păstrase candoarea și frăge
zimea de altădată. în ciuda scăfirliei care-i lucea fără fir de 
păr pe ea, în ciuda ochilor care i se micșoraseră, parcă de-un 
tic al îngustării pleoapelor, propriu miopilor și bunilor ob
servatori ai vieții.

Convorbirea începută acolo, pe prispa mării, acum a vară 
sau două, n-am isprăvit-o, de fapt, nici azi încă; o reluăm 
de cite ori drumurile noastre se încrucișează, fiindcă el aduce 
mereu mii de nuanțe, mii de amănunte din paradisul pierdut 
al tinereții noastre comune.

Dar cine-i acest Vilibald și ce-a făcut el ca să merite 
un articol festiv, fără vreo actualizare gazetărească, fără vreo 
Ispravă deosebită care să constituie pretextul nirnerit spre a 
vorbi de dînsul ? în primul rînd, nici nu-l cheamă așa, ci 
altfel, Vilibald fiind un nume pe care eu i l-am dat, proba
bil dintr-o afecțiune ieșită din comun, afecțiuni ce ne fac 
să dăruim lucrurilor și ființelor apropiate silabe născocite 
de fantezia noastră. în al doilea rînd, el are în profesiunea 
sa un grad foarte modest, care echivalează cu acela al ofi
țerilor de ordonanță in ierarhia militară. Ofițerii aceștia de 
ordonanță fac de toate, și fac totul cu tragere de inimă, cu 
pricepere, cu devotament. Imaginați-vă acum că Vilibald e 
ziarist și azi, așa cum l-am. apucat în tinerețe, ca să-l reîn- 
tîlnesc „bun în grad" la vîrsta tind amintirile te năpădesc 
de pretutindeni și cînd cu un ochi privești încă înainte, însă 
celălalt vede în urmă toate dte-au fost, 
lărie, iarna pe ger, ca și acum treizeci de 
pare folosită, primăvara cînd o scoate, de 
tru așternut peste noapte.

Hiat are însă Vilibald al meu și o altă ... . ____ ,
fără carnetul vreunei uniuni de creație, nici cu anii de ser
viciu trecuți în vreo carte de muncă. Prietenul meu este, de 
cînd îl țin minte, apărătorul tuturor cauzelor drepte și al 
tuturor semenilor săi nedreptățiți, la fel cu alți colegi de 
breaslă. E mereu pe drumuri, cînd într-un birou, cînd la 
vreun spital sau policlinică, cînd în căutarea responsabilului 
vreunei unități comerciale, pledînd pentru oameni care nu 
S-ar putea descurca singuri și care au nevoie de-un sprijin 
pentru a-și ușura viața. E atît de prins Vilibald în ceea ce 
face de dragul altora, atît de dîrz întru apărarea celor ce i 
se adresează, incit e cu neputință să-î prinzi firul activități
lor de peste zi. E tot atît de imposibil să înțelegi cînd mai 
are răgazul de a-și scrie articolele de pe urma cărora trăiește, 
strecurînd' uneori și altora cite ceva din venitul lor.

N-am înțeles de unde vine sprinteneala, candoarea, fră
gezimea, generozitatea, spontaneitatea Iui Vilibald, promptitu
dinea sa în apărarea a ceea ce crede. Pînă deunăzi, cînd o 
cunoștință comună, vorbind de dînsul, si-a amintit de 
oada în care prietenul meu juca fotbal, într-o echipă 
dențească din București, al cărei centru înaintaș a fost 
de mai mulți ani.

In clipa aceea s-a făcut, brusc, lumină în spiritul 
Mi-am explicat, deodată, secretul lui Vilibald, modestia, în- 
dirjirea, optimismul, dinamismul, sprinteneala lui de „îna
intaș" fără vreo emfază a semenilor săi neajutorați Și mi-am 
spus, satisfăcut, că sportul e o bună școală a caracterului, un 
rezervor de energie chiar în anii aducerilor aminte.

Pînă și pentru ziariștii care scriu despre problemele grave 
ale economiei, despre zborurile cosmice, despre frumusețile 
fără seamăn ale acestei lumi a noastre!

Poartă aceeași pă- 
ani, o pălărie care 
găini și pisici pen-

profesiune, aceasta

peri- 
stu- 

timp

meu.

George SBARCEA

Convorbire inedită consemnată în

Renumit prin creația sa literară, prețuit pentru activita
tea ce-o desfășura ca avocat, Ionel Teodoreanu își manifesta 
public pasiunea pentru sport. A îndrăgit, în special, boxul, dar 
a păstrat și fotbalului un loc de frunte în sentimentele și 
preocupările Iui personale.

Dacă despre box i-am regăsit gîndurlle și într-un text des
pre Lucian Popescu, reprodus Ia începutul acestui an în pagi-

fost

la 
di-

a-1
pe

în cabina arenei de fotbal din 
: dealul Copoului, unde echipa 

Sportului Studențesc din Bucu
rești, participantă la un turneu, 
își petrecea pauza ascultînd în
demnurile lui Augustin Botes- 
cu, justificările lui Dincă Schi- 
leru și ale lui Emil Niculeseu 
(strategii și tunarii atacului), a 
apărut printre noi un bărbat 
tînăr, însoțit de doi băiețel, 
pieptănați cu părul lung, ca al 
fetițelor, cu breton pe frunte, 

— copiii lui.
Chipeșul oaspete ne-a

prezentat întregii echipe de ar
bitrul Stavăr, un moldovean 
masiv ca un plăieș de-al lui 
Ștefan cel Mare.

— Romancierul Ionel Teodo
reanu vrea să vă cunoască și 
personal și să invite întrea
ga echipă la un spectacol, 
Teatrul Național, al cărui 
rector este.

Desigur, curiozitatea de 
avea în față, așa. „pe viu",
autorul „Medelenilor", care tră
iau în fiecare dintre noi, — 
era doar scriitorul îndrăgit al 
adolescenței și al începutului 
tinereții noastre ! — mîndria li
nei asemenea cunoștințe și mă
gulirea noastră, ca fotbaliști, 
că din cei cinci mii de spec
tatori s-a desprins tocmai Ionel 
Teodoreanu să ne fie oaspete 
intim, au dat momentului un 
caracter solemn.

Voi reda, acum, 
spus scriitorul, în 
în care se angajase 
fiecare dintre noi, 
întreaga echipă.

— Mă bucură că

— Ce vă place mai mult, 
maestre, teatrul sau fotbalul ? 
— a întrebat Ego Munteanu, 
portarul echipei 'noastre, ca- 
re-și împărțea timpul 
bal, facultatea de 
spectacolele „Cără
bușului", ce-l a- ■ 
veau în frunte pe 
marele Constantin 
Tănase.

— Vedeți dum
neavoastră ’— a 
răspuns distinsul 
interlocutor — fie
care își are farme
cul și atracția spe
cifică. Pentru mine 
nu e nici o deose
bire, pentru că în 
calitate de director 
de teatru trăiesc e- 
moțiile „oamenilor 
mei" de pe scenă, 
după cum ca su
porter ieșean le 
împărtășesc pe cele 
ale „băieților noș
tri" de. 
Dar în 
teatru, 
piesei,
montării, 
regizorală și deta
liile scenografiei 
urmează o evoluție 
firească, în fotbal 
nu știi niciodată ce 
va face „băiatul 
tău" de pe scena 
ce secvențe creează și
rezolva el, ceilalți coechipieri 
ai săi și mai ales adversarii 
lor...

în esență, cred că tocmai a- 
cest „neprevăzut" care trăiește 
in fiecare din cele 90 de mi
nute ale unui meci întreține 
farmecul și atracția fotbalului, 
care deși joc cu piciorul, cum 
il mărturisește, și denumirea 
inițială, este totuși un joc al 
capului, prin definiție o expri
mare a inteligenței și cred că 
numai acela e fotbalist cu a- 
devărat, care poartă în virfuj 
bocancului său și un dram de 
minte... . ...,£,j

— Pentru că ne-ați vorbit 
despre emoțiile dv. în sala de 
teatru ca și în arena sportivă.

pe gazon, 
timp ce în 
cunoașterea 

pregătirile 
structura

intre fot- 
drept și

ceea ce a 
convorbirea 
succesiv cu 
cu aproape

TEODOREANU DESPRE FOTBAL...
plumbul tiparului, după aproape patru decenii

nile ziarului „Sportul”, socotim util să redăm și unele dintre 
opiniile marelui prozator despre fotbal, exprimate într-o con
vorbire „colectivă” la care a participat și autorul acestor rtn- 
duri și cărora, le-a venit vremea să cunoască lumina tiparului, 
de-abia acum, după 36 de ani, opinii înveșmîntate în haina 
ineditului, anticipînd cîteva file dintr-Un probabil volum me
morialistic...

poate că veți spune ceva și 
despre spectacolul sportiv — 
a apărut o întrebare din gru
pul nostru.

— Așa după cum v-am mai

IONEL TEODOREANU 
văzut de Neagu Rădulescu

asemănările 
o deosebire 
o definește

Da, el, Ma- 
La 

duc 
ales 

sală,
vedea, dar mai 

fi văzuți — in 
în drumul către șl de 
eventual la restauran-

cum și unui spectacol ca și ce
luilalt, spectatorii îi asigură 
baza economică a organizării 
propriu-zise. Dar între teatru și 
sport, cu toate 
structurale, este 
flagrantă, pe care 
însuși spectatorul,
jestatea Sa Spectatorul! 
teatru, mulți spectatori se 
pentru a 
pentru a 
în foyer, 
la teatru,
tul de după spectacol, pe cînd 
la sport spectatorul se duce 
pentru a vedea, pentru a trăi 
voluptatea spectacolului.

La teatru, lectura programu
lui oferă posibilitatea să se cu
noască desfășurarea și sfîrșitul 
acțiunii din piesă, chiar și mat 
înainte de ridicarea cortinei, pe 
cînd la sport, rezultatul, dez- 
nodămîntul final, oricît l-ai an
ticipa prin calculul hîrtiei care 
ne joacă atîtea feste, nu-l poți 
cunoaște decît o dată cu fluie
rul de încheiere al arbitrului, a- 
dică, cu „căderea cortinei"... 
Și-apoi, în teatru, nici un spec
tator nu influențează desfășu
rarea acțiunii de pe scenă, ori
cît de docilă sau, 
entuziastă ar fi 
dion însă, au și 
cuvlnt. de spus...

— Dar despre
Ia fotbal, ne spuneți ceva ? — 
a intervenit masivul fundaș 
Boby Zamfirescu, atunci It. 
medic, ajuns colonel-medic pen
sionar, cu vn frumos palmares 
de chirurg decedat recent,

dimpotrivă, 
sala : în sta- 
tribunele un

spectatorii de
iarbă,cu 

cum le va

ca o replică oarecum pudrată 
cu un strat de delicată 
la adresa gălăgioasei și 
galerii ieșene.

— Eu socot că fiecare

ironie 
ostilei

de mai tirziu 
azi și el un

fotbal 
pos- 
— a 
viitor

bom-
4 a-

firul
sportive

ne cunoaș
tem, și am ținut să vă înles
nesc și un altfel de dialog, 
chiar între ulucile stadionului 
nostru, decît prin intermediul 
mingii și al efortului picioare
lor.

Campionii mondiali de tenis de masă
învinși pe toată

Splendida Bală „AICHI" din 
Tokio, unde vor avea toc cam
pionatele mondiale de tenis 
de masă din 1971, a găzduit 
întrecerile pentru titlurile de 
campioni ai Japoniei. Competi
ția, desfășurată cu cîtva timp 
în urmă, a însemnat o adevă
rată cavalcadă a surprizelor. 
Este suficient — credem — să 
precizăm că nici unul dintre 
faimoșii reprezentanți ai tării 
Soarelui Răsare la ultima edi
ție a „mondialelor" de la Stock
holm (1967) n-a reușit să ajun
gă cel puțin într-o finală. De
ținătorii titlurilor supreme, 
Sachiko Morisawa și Nobuhi- 
ko Hasegawa, au fost eliminați 
făta drept de apel. Iată de alt
fel ce relatează revista japo
neză de specialitate „The table 
tennis report".

„Concursul a reliefat un a- 
numit progres general. Totuși, 
numărul meciurilor de clasă 
înaltă a fost prea mic. S-au 
evidențiat jucătorii tineri, po
sesori ai loviturilor ofensive 
scurte, care sînt și buni a- 
părători. In schimb, campionul 
lumii, Hasegawa, s-a prezentat 
slab. El a fost nesigur, iar în 
semifinale cu Kimura, a fost 
obligat tot timpul să se ape
re. In plus, tactica lui Kimura 
de a utiliza loviturile rapide 
S-a dovedit salutară. Dar, Ha
segawa a pierdut și Ia echipe, 
unde el a fost întrecut de Ta
saka, asupra căruia insă și-a

luat revanșa în 
sferturile de finală 
de la simplu mas
culin. Tot în ace
lași tur, Konno, lo
cul 2 pe tabela 
mondială, a cedat 
Ia Kimura".

In continuare, 
publicația niponă 
se ocupă de între
cerile feminine, 
menționînd faptul 
că Morisawa, cea 
care a făcut furori 
la Stockholm — a- 
cum a fost net de
pășită la echipe și 
individual de o tî- 
nără : Yukie Ozeki. 
învinsa ar fi tre
buit să fie mai ac
tivă și să foloseas
că mai des lovitu
rile lungi împotriva jocului 
energic, cu smeciuri tari, com
binate cu lovituri „tăiate" foar
te ascuțit ale lui Ozeki.

Iată și o scurtă biografie a 
noilor campioni : SHIGEO
ITOH, student. 22 de am. 1.68 
m. 62 kg. Are o excelentă pre
gătire fizică, iar jocul lui se 
caracterizează printr-un for- 
hand puternic și un topspin 
extrem de sigur. Itoh execută 
procedee tehnice cu o viteză 
debordantă. El are priza ioc și 
folosește o paletă acoperită cu

- " Sta

Noii campioni ai Japoniei: Shigeo Itoh 
și Yukie Ozeki

DEPĂȘIRE
INTERZISĂ

YUKIE OZEKI — studentă, 
18 ani, 1,59 m, 49 kg, priză toc, 
paletă acoperită cu soft. Punc
tul ei forte îl constituie sme- 
ciul. Trebuie să devină însă 
mai mobilă.

Rezultate : simplu bărbați,
sferturi de finală: Hasegawa — 
Tasaka 3—0, Kimura — Konno 
3-1, Nishi — Maede 3—0, Itoh
— Takahashi 3—0, semifinale1: 
Kimura — Hasegawa 3—2, Itoh
— Nishi 3—0, finala: Itoh —
Kimura 3—2 ; simplu femei, 
sferturi de finală: Ozeki — 
Morisawa 3—0, Fukuno — Fu
jiwara 3—0, Hirano — Hamada 
3—1, Shimizu — Inoue 3—0, 
semifinale : Ozeki — Fukuno 
3—0, Shimizu — Hirano 3—0, 
finala : Ozeki — Shimizu 3—1 ; 
finalele celorlalte probe: du
blu bărbați: Itoh, Konno — 
Tanaka, Katoh 2—0, dublu fe
mei : Ono, Hamada — Shimizu, 
Fujiwara 2—0, dublu mixt: 
Kawahara, Ozeki — Mabuchi, 
Fukono 2—0, simplu juniori: 
Koga — Yamamoto 2—0, sim
plu junioare : Nakamura —
Mikogai 2—1.

spus, ca și spectacolul teatral, 
cel sportiv se bizuie pe spectatori, 
pe cit mai multi, care întrețin 
moralul actorilor și respectiv al 
sportivilor programați, după

De cină e Gigei în poartă, n-a mai intrat nici un gol1 
N-ar fi rău, cred., să-l selecționăm în echipa... străzii I 

desen de Al. Clenciu

spec
tator — la fotbal, bunăoară, 
pentru a lua drept etalon cel 
mai popular sport — e un ju
cător nerealizat și că de aceea 
participă din plin — unii mai 
docili dar destul de intens, al
ții gălăgioși — după tempera
ment 1 — dar trăind activ des
fășurarea jocului, fiecare în fe
lul mijloacelor sale de expri
mare.

— Dacă ați juca și dv, ce 
post v-ar fi plăcut să ocupați,
— in apărare sap în atac ? — 
a țîșnit și el cu o întrebare 
internaționalul 
Misii Fănescu,
„tînăr" colonel-pensionar. — ca 
să ne demonstreze că nu e 
timid.

— Aș fi vrut să fiu un al 
doisprezecelea jucător! — a 
venit răspunsul maestrului Io
nel Teodoreanu. $i poate că 
i-ar fi urmat și argumentarea 
dacă o întrerupere din grupul 
flăcăilor cu tricourile albe, tra
versate de o dungă neagră, 
n-ar fi rezumat răspunsul.

— Păi, o echipă de 
n-are decît unsprezece 
turi, unsprezece jucători 
replicat meticulos, ca un
economist, Titi Stepleanu, un 
redutabil mijlocaș, care și-a 
aflat sfîrșitul. împreună cu co
piii săi, uciși în primul 
bardament aerian, de la 
prilie 1944.

— Evident, — a reluat 
„mărturisitor" sale
acel savuros și inepuizabil Io
nel Teodoreanu. din pricina că
ruia pauza se prelungise cu 
complicitatea arbitrului, auditor 
la acele fermecătoare dialoguri.

— Dar eu am spus că aș vrea 
să fiu cel de-al doisprezecelea 
jucător, pentru a se afla astfel 
pe teren și unul care să tragă la 
poartă și să marcheze goluri î
— a venit completarea, spiri
tuală a marelui scriitor, com
pletare dar și dojană blinda la 
adresa noastră, căci în prima re
priză scorul nu fussse deschis și 
ieșenii țineau să vadă goluri, fie 
chiar și împotriva tor, dar să 
fie goluri, pentru a Ie putea 
„plînge" apoi, 
Cotnar sau de 
mărul eșecului 
izbîndei.

cu lacrimi de 
Bucium, de a- 
sau de bucuria

V. FIROIU

ANTRENORI CELEBRI

Cea mai cunoscută familie de 
fotbaliști din Brazilia — și după 
cum afirmă unii specialiști — 
chiar din lumea întreagă — este 
aceea a fraților Moreira. Trei 
frați, cel mai vîrstnic avînd 
58 de ani și cel mai tînăr 47, 
sînt considerați la ora actuală 
drept „suveranii" fotbalului bra
zilian. Toți trei șînt antrenori 
ai unor echipe fruntașe brazi
liene, unul dintre ei — Aymore 
— este chiar antrenorul echipei 
naționale. „Decanul", Zezâ Mo
reira, a deținut în trecut aceeași 
funcție, iar mezinul, Airton. a 
reușit să ducă echipa lui, Cru
zeiro Belo Horizonte, la o victo
rie de mare răsunet asupra lui 
Santos. Trei frați, trei rivali, și, 
în același timp, o „familie a 
fotbalului" cum nu mai poate 
fi întîlnită în alte părți ale 
lumii.

Cel mai vîrstnic dintre frații 
Moreira, Zeze (pe numele ade
vărat Alfredo) a fost în tinerețe 
un excelent jucător pe postul de 
mijlocaș. Dar celebritatea i-a 
fost adusă numai după ce a în
ceput să ocupe banca rezervată 
antrenorilor. Primele succese 
le-a obținut cu echipa Botafogo, 
după care a trecut la Fluminen- 
se,. Dar, cariera cea ma’ strălu
cită a cunoscut-o la Montevi
deo, unde antrenorul brazilian 
a reușit să introducă disciplina 
în rîndurile jucătorilor echipei 
Nacional, cucerind cu ei titlul 
de campioni ai Uruguay-ului. 
Zeze Moreira este considerat 
drept un „fanatic al disciplinei", 
vedetele cele mai mari ale echi-

pelor antrenate de el nu au 
drăznit niciodată să ridice gla
sul sau să-și „descarce nervii" 
în prezența lui.

Astăzi, Zeze antrenează echi
pa Corinthians, una din cele 
mai bune formații care activează 
în campionatul statului Sao 
Paulo.

Despre Aymore Moreira se 
poate afirma că a avut mai 
mult succes decît fratele său 
mai mare. De ani de zile antre
nor al echipei Palmei ras, el este și 
antrenorul reprezentativei brazi
liene pe care a dus-o, în 1962, 
la cucerirea, pentru a doua oară, 
a titlului de campioană a lumii. 
Puțină lume știe însă că Aymorâ 
a cochetat, Ia începuturile carie
rei sale, cu. . . boxul. In 20 de 
meciuri susținute ca amator, el 
nu a cunoscut înfrîngerea și nu 
a fost doborît niciodată la podea.

în sfîrșit, cel de-al treilea 
Moreira, Airton, a avut nevoie 
de mai mult timp pentru a se 
face remarcat. Acest lucru l-a 
realizat cu actuala lui echipă, 
Cruzeiro Belo Horizonte, pe care 
a întinerit-o radical. El este pro
prietarul unei mici fabrici de 
articole metalice la Belo Hori
zonte, dar acest lucru nu-l îm
piedică să fie și antrenor
fotbal. Airton trece drept un 
pedant, dar la Belo Horizonte 
mulți își pun mari speranțe în 
el. „Este cel mai liniștit dintre 
toți frații Moreira. Prin munca 
lui a rqalizat, în numai cîțiva 
ani, mai mult decît ceilalți Mo-

în-

de

TERȚETUL MOREIRA
reira" — se afirmă despre Air- 
ton. Mulți văd în el pe antreno
rul reprezentativei Braziliei la

campionatele mondiale din anul 
1974. Rămîne de văzut.

Reintîlnire
Se părea că, 

plecînd de pe 
gazonul din 

Giulești, „tunarul" 
Nae Georgescu, ca
re slujise cu atîta 
devotament și ab
negație Rapidul său 
drag, ar fi spus 
„adio" fotbalului. 
Dar, fără a sta p° 
gînduri, N. Geor
gescu ; 
C. F. 
divizia 
spre a 
părți 
rotund.

După un stagiu 
scurt, a primit o- 
ferta echipei Poia
na Cîmpina, din 
divizia B, spre a-și 
continua activitatea 
fotbalistică alături 
de vechii săi con- 
județeni 
hova.

Acolo, 
trăiește 
doua tinerețe". De 
curînd, a fost ales 
căpitanul echipei, 
în cadrul unei e- 
moționante ședințe 
a clubului.

Tot anul acesta 
(la 26 ianuarie), 
Nae Georgescu a

N.
a trecut la 
...Rapid din
C, 
nu 

de

numai 
se dcs- 
balonul

din Pra

„tunarul11 
acum „a

cu
avut bucuria de a 
înregistra la „Sta
rea Civilă" naște
rea celei de-a doua 
fiice — Carmen.

Alături de soția 
sa. Ana, de Carmen

Georgescu
și de fiica mai ma
re — Monica — 
Nae Georgescu tră
iește 
cută 
lială.

clipe de plă- 
tihnă fami-

S. BAKCSY
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junș în vraja lui Bariai. Nu, nu !“ — alungă el gîn- 
durile. „Sint gelos 1 Gelos ? Mă înjosesc pe mine și 
pe Clara 1“

Se reculese repede. Era și timpul, pentru că în timp 
ce fusese preocupat cu meditațiile lui rămăsese cu 
douăzeci — douăzeci și cinci de metri în urma gru
pului fruntaș.

Cînd schimbă ritmul, pasul îi deveni nesigur. Cu 
multă stăpînire de sine își corectă greșeala. Dar în 
același timp și grupul din față întări ritmul. Pînă în 
fața tribunei Tatra nd recuperase totuși 9—10 metri. 
Si acum, pai că un mic splriduș, născut pentru a-1 
necăji, învîrtl o cheie intr-un lacăt închis cu multă 
grijă de el și il deschise brusc.

„La cine va îndrepta Clara privirea cînd vor fi în 
dreptul el ?“ „Vreau să prind privirea" fierbea în el 
gîndul. Dar înainte de a ajunge în fața el un nou 
sentiment îl domina. „Nu, nu mă voi uita la ea. Nu 
vreau s-o văd 1“

Curaj și lașitate. O îndrăzneală provocatoare șl o 
slăbiciune umilitoare îl agitau. Dar norocul Iul a fost 
că această declanșare de simțuri nu-l descurajă. Din 
contra, el acceleră ritmul. Voi să treacă ctt mal repe
de de acest loc de cumpănă.

Nu se uită la Clara. Luă turnanta eu mare repezi
ciune și astfel putu să recîștige alți zece metri.

Nu era însă mulțumit de el.
„Să-ți fie rușine, să-țl fie rușine, ești gelos șt laș.

GELOZIE 5
/
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Nu îndrăznești să înfrunți situația. Dacă nu mă iu
bește, nu mă iubește ! Pe nimeni nu poți obliga să te 
iubească I Dar Clara, Clara de ce ești cu două fețe ?“ 
Se impresionă el pentru o secundă.

„Nu, nu mă las 1“ Adunîndu-și toate forțele, l-a a- 
juns pe Naszo și l-a depășit. S-a apropiat de Kiss.

„Tatrand a înnebunit”, gîndea Naszo, „sosirea e încă 
departe și el începe deja sprintul ? Dar nu-l las să 
evadeze". Șl Naszo a accelerat și el ritmul. Barlal for
ță șl el. Dar degeaba. La turnanta dinaintea liniei 
de sosire a fost prins de Tatrand și Kiss. Cînd ajun
seră în linie dreaptă Naszo era șl el lîngă ei.

Emoția publicului creștea din clipă în clipă. Un ast
fel de finiș, la 1 500 m, încă nu văzuse. Parcă ar fl 
alergat sprinterii de la 100 m. Cei patru alergători ga
lopau într-o linie spre țintă.

Kiss era în frunte cînd mal erau 20 de metri pînă la 
linia de sosire. Barlal era pe locul doi. Tatrand și 
Naszo, într-o linie, pe locul trei. Dar iată că Barlal 
îl ajunge din nou pe Kiss. Cei doi alergători luptau 
umăr la umăr.

Din tribună se auzeau încurajări ritmice.
Barlal ! Kiss ! Barial ! Kiss 1
Cele două nume parcă se contopeau. Tatrand nici 

nu auzea două nume diferite. în urechile Iul suna 
un singur nume : Clara.

Au sosit !
Pentru o secundă, locul zgomotului a fost luat de

o liniște de mormînt, ca apoi să se dezlănțuie un ro
pot de aplauze.

— Trăiască Naszo !
— Trăiască Tatrand !
In timpul duelului dintre Barlai și Kiss, pe exte

riorul pistei, Naszo și Tatrand, cu ultimele puteri, au 
reușit să-i întreacă.

A cîștigat, cu un piept, Naszo.
Ca dintr-un buchet din care cădeau flori albe Și 

dulci de salcîm, așa au zburat spre concurenți fetele 
șl băieții dedesubtul pomului.

De strîngerl de mînă, de sărutări toți avură parte, 
și cîștigătorul și învinșii. Mîinile lui Tatrand au fost 
strînse cel puțin de tot atîtea ori cît ale lui Naszo. 
Antrenorul păși primul spre el.

— A fost o idee îndrăzneață să începi sprintul cu 
două sute de metri înainte de finiș. Astfel i-ai trezit 
pe somnoroșii ăia de concurenți din apropierea ta. 
și ați realizat un timp bun. Dar ce se întîmplase cu 
tine în primele două ture ? Pășeai ca un somnambul. 
Dacă ți-ai fi dozat mal bine forțele, ai fi cîștigat ușor.

Lui Tatrand îl era rușine. Antrenorul avea drep
tate. Acum el se consola că și Barlai rămăsese în 
urmă. A sosit al patrulea. Barlai cel Mare ! Regretă 
repede acest gînd. „Ești răutăcios". Se certă.

„Dar unde e Clara ?“ Deveni nervos : „Unde « 
Clara 1 Nu mă socotește demn de a mă felicita ? Ochii 
lui căutau în grupul care-1 înconjura. Strînse grăbit 
cu dreapta mîna din fața lui. Formalitățile acestea îl

plictiseau. Aștepta o singură mînuță, dar aceasta nu 
venea.

„Mai repede, mai repede, bine ar fi să se sfa'rșească 
o dată". Vru să întindă și stînga pentru a termina mai 
repede și atunci observă că cineva îl ținea de braț.

Privi alături.
„Clara" ! Aproape că strigă. In învălmășeală nici nu 

o observase.
— In sfîrșit, te-ai întors și spre mine, — rise Clara. 

Și în timpul concursului te-ai uitat așa de sumbru 
la mine i Unde-țl era gîndul ? Am vrut să-țl fac 
semn ca să iei conducerea. Zîmbeam văzînd că Bar
lai, care a ținut în primul tur capul în sus, la urmă
toarele răsufla din greu. Dar tu parcă te plimbai 
visînd într-un parc. Nu ral-ai dat nici o atenție. Pri
veai un punct necunoscut. Atunci rămăseseșl și mai 
mult în urmă. Noroc că la sfîrșit; ți-ai revenit. Eram 
deja geloasă pe colegele mele cind. la început, prie
tenii lor te-au depășit cu toții.

Tatrand asculta cicălelile Clarei, care îl plăceau. 
Ar fi ascultat-o pînă s ar fi înserat. Pe Barlai îl 
uitase de mult. Cei care-1 sărbătoriseră se împrăștiară. 
Clara se întoarse către el.

— Ești un băiat râu. M-ai speriat foarte tare. Altă 
dată să nu mai faci.

. Tatrand prinse degetul care-1 certa.
— Nu, nu niciodată. Iți promit. Pe viitor am să fiu 

de la început în frunte. Voi fl în frunte peste tot. 
Nu-țl voi mai da ocazie să fii geloasă.

Tn românește de Maricica TOMESCU



SEBASTIAN BONiFAClU. trimisul nostru special ORIZONT OLIMPIC '68
Adriana Moroșan

in finala la floreta
LONDRA, 13 (prin telefon). 

SîmbătM dimineața, floretiștii 
noștri rămași In competiție, 
Gh. Burtea ți A. Ștefan, au evo
luat în recalificări. Burtea l-a 
întllnit pa Pollet (Franța), de 
care a dispus cu 2—0 (5-1, 5-1). 
Tn asaltul următor, reprezentan
tul nostru a tras cu Tranquilli 
(Italia). După un meci viu dis
putat, italianul a eîștigat cu 2—2 
(5-2, 3-5, 5-3). Și, astfel, Burlea 
a fost eliminat din competiție.

Aurel Ștefan n-a putut rezis
ta nici măcar primului meci din 
recalificări, cu D. Schwartz (Fr.), 
în fața căruia a pierdut cu 2—1.

Deci, floretiștii noștri au ieșit 
din cursa pentru titlu. La ora 
prinzului se cunoșteau trăgătorii 
finaliști: polonezii Koszijewski 
și Kaczmarek, sovieticul luni
cenko, italianul Tranquilli, Hein 
ți Bayerstdttel, ambii din R.F. a 
Germaniei. Koszijewski, Bayer
stdttel, lunicenko și Hein s-au 
calificat direct prin turele de 
eliminare, în timp ce Tranquilli 
și Kaczmarek au suportat și 
asalturi dificile, în recalificări.

La floretă fete, în eliminări 
directe, Adriana Moroșan — 
singura dintre reprezentantele 
tării noastre rămasă în competi
ție — a tras inițial cu poloneza 
Hallina Ballon pe care a învins-o 
cu 2—1. în asaltul următor, 
Moroșan a avut-o adversară pe 
sovietica Kozlenko. A eîștigat 
Kozlenko, după un meci epui
zant (2—1). Este de apreciat, 
însă, că, dacă ar fi fost ceva

mai calmă, Moroșan ar fi putut 
termina tn avantaj acest meci, 
care l-ar fi asigurat un loc tn 
finală. Or, așa, Moroșan avea să 
continue lupta pe planșă în re
calificări. S-au calificat direct 
in finală sovieticele Konurkina 
și Kozlenko, Seregy (Ung.) și 
Pulch (R.F.G.).

Evoluînd mai aproape de va
loarea ei, Adriana Moroșan a 
ajuns în rîndul celor mai bune 
floretiste, pe căile întortochea
te ale recalificărilor. Ea a lup
tat foarte bine și întîlnind-o 
din nou pe poloneza Hallina 
Ballon a invins-o mult mai ușor 
decît dimineață, cu 4—2 și 4—3. 
A fost victoria care i-a redat 
încrederea în sine. Fiindcă, 
după aceea, în fața franțuzoai
cei Midavaine, reprezentanta 
noastră n-a primit decît o tușe i 
4—1, 4—0 ! In urma acestor vic
torii, Moroșan s-a calificat în 
finala probei, împreună cu 
vietica Antropova și cu cele 
tru floretiste intrate direct 
mintite mai sus). Finala are 
duminică după-amiază.

La floretă băieți, titlul
campion mondial de tineret a 
revenit polonezului 
Kaczmarek, care a < 
baraj, de sovieticul 1 
cu 5—2. Clasament
Kaczmarek (Pol.) 4 
lunicenko (U.R.S.S.) 4 v.d.b.; 
Bayerstattel (R.F.G.) 3 v.,; 
Koszijewski (Pol.) 2 v. ; 5. Hein 
(R.F.G.) 1 v. ; 6. Tranquilli
(It.) 1 v.

SO- 
pa- 
(a- 
loc

de

l Jerszy 
dispus, în 
lunicenko, 
final:
v.d.b.;

1.
2.
3.
4.

ATLETISM — Stadionul Tineretului, de la 
ora 9: Campionatul liceelor din București ; 

stadionul Republi
cii, de la ora 9 : 
Campionatul re
publican al școli
lor profesionale

„Crosul Tineretului'.
HANDBAL — Stadionul 

ora 9 : Universitatea II Buc. 
hei (f. B), I.C.F. Buc. — I

lor
(faza pe munici
piul r 
stadionul
gust", de la ora 
9,30 : Campiona- 
natul universitar 
pe echipe, etapa a 
IV-a ; stadionul 
Olimpia (șos. Vi- 
tan), de la ora 9 :

București) ; 
.1 „23 Au-

Tineretului, de la 
:. — Voința Odor- 

. ----- Spartac Constanța
(f. B), Politehnica Buc. — Politehnica Galați 
(m. B), Universitatea Buc. — Progresul Buc. 
(f. A), Șc. sp. 2 Buc. — Politehnica Buc. (f. B) ; 
stadionul Ciulești, de la ora 14,30: Rapid 
Buc. — Mureșul Tg. Mureș (f. A), Confecția 
Buc. — Rulmentul Brașov (f. A), Rapid Buc. — 
Voința Buc. (m. B).

CICLISM — Strada Cîmpinei, ora 8,30: 
Start în etapa a IV-a a „Cupei F.R.C.".

GIMNASTICĂ — Sala Floreasea, de la
17 s România — U.R.S.S., liber alese (fe
minin).

LUPTE LIBERE — Sala Progresul, de la ora 
9.: Finalele campionatului național individual 
(seniori).

CĂLĂRIE — baza hipică din Calea Plevnei, 
de la ora 9,30 : Concurs de obstacole.

AVIAȚIE — Aerodromul Ciinceni, de la ora 
10: Demonstrație cu ocazia deschiderii ofi-

ora

J.O. de vară se apropie I Pînă la marea întrecere din 
Mexic au mai rămas exact 180 zile. A venit vremea acum 
etnd fiecare întrecere, fiecare rezultat se cîntărește în severa 
balanță olimpică. Febra pregătirilor a urcat mercurul și în 
tabăra sportivilor noștri. „Pașaportul olimpic11 a devenit un 
obiectiv apropiat. De mare actualitate. Nu peste multă vreme 
el va fi înmînat celor socotiți că merită să fie purtătorii lui.

CINE VOR FI ACEȘTIA? CUI I SE VA ÎNCREDINȚA 
MISIUNEA GREA DAR ONORABILA DE A REPREZENTA 
TRICOLORUL ROMANESC SUB SOARELE AZTEC? CUM 
SÎNT PREGĂTITE LOTURILE NOASTRE PENTRU MARELE 
EXAMEN MEXICAN? CE NE VA REZERVA FESTINUL 
OLIMPIC ?

Iată numai cîteva din întrebările care-i frămîntă pe iubi
torii de sport.

Din dorința de a le răspunde — măcar la cîteva — ne-am 
adresat tovarășului ION BALAȘ, vicepreședinte al Comitetului 
Olimpic Român, care a avut bunăvoința să ne acorde interviul 
ce urmează:

— Pe programul Jocurilor O- 
limpice figurează 20 de ramuri 
de sport. La cîte dintre ele vor 
participa reprezentanții țării 
nosatre ?
— în stabilirea disciplinelor la 

care ne vom prezenta la cea de 
a XlX-a Olimpiadă s-a avut în 
vedere comportarea generală din 
ultimii ani a sportivilor noștri și, 
cu precădere, rezultatele obținute 
în 1967. Ne-am orientat către a- 
cele ramuri de sport care ne 
oferă un grad de certitudine pen
tru o reprezentare onorabilă, adi
că clasarea în primele șase locuri, 
în prezent se află în pregătire 227 
de sportivi de la CAIAC-CANOE, 
BOX, SCRIMĂ, LUPTE GRECO- 
ROMANE șl LIBERE, TIR, ATLE
TISM, CANOTAJ, HALTERE, 
ÎNOT, SĂRITURI IN APA, VO
LEI, POLO, IAHTING și CICLISM

Aceasta nu înseamnă, însă, că 
absolut toate vor fi prezente în 
Mexic. Delegația definitivă va fi 
stabilită mai tîrziu, după înche
ierea ultimei perioade de pregă
tire și după o serioasă verificare 
prealabilă. Sînt cîteva ramuri 
sportive — fie deficitare anul tre
cut sau al căror nivel general nu 
se află încă Ia înălțimea exigen
țelor olimpice — (Înot, volei, polo, 
ciclism, Iahting) ai căror repre
zentanți trebuie să ne convingă 
prin rezultate cu totul remarca
bile .obținute mai cu seamă peste 
hotare, că merită într-adevăr cer
tificatul olimpic. Altfel, vor tre
bui să aștepte pînă în 1972. . .

— Cum s-a desfășurat activita
tea de pregătire a celor suscep-

ciale a sezonului sportiv aeronautic.
IAHTING — Lacul Herăstrău, de la 

Concurs inaugural.
POLO — Bazinul Dinamo, de la 

Dinamo — Rapid (divizia A).
MOTO — Parcul Libertății, de la 

Campionatul bucureștean al 
„Carpați", etapa I.

VOLEI — Sala Ciulești, de Ia ora 9,30 : 
Medicina — Penicilina lași (f. A), Medicina — 
Semănătoarea (m. B) ; sala Dinamo, de îa 
ora 8,30 : Universitatea — Viitorul (f. B), 
Flacăra roșie — Politehnica Brașov (f. B), 
Universitatea — Construcții (m. B).

SCRIMĂ — Sala Floreasca îl, de la ora 9 : 
Campionatul național pe echipe (seniori), 
etapa a III-a.

RUGBY —- Teren Constructorul, ora 9,30 : 
Constructorul — Dinamo (div. A, „Cupa Pri
măverii") ; teren Olimpia, ora 10,30 : Olimpia
— Tînărul Petrolist Ploiești ; teren Tineretului 
IV, ora 11 : Arhitectura — S. N. Oltenița ; 
teren Aeronautica, ora 11: Aeronautica — 
Foresfa Pitești (div. B, „Cupa Primăverii").

BASCHET — Sala Floreasca, de !a ora 9 : 
I.C.H.F. — Universitatea lași (m. B), Voința — 
Mureșul Tg. Mureș (f. A), Politehnica — Cler
mont Ferrand (Franța), Steaua —• Politehnica 
Buc. (m. A) ; sala Constructorul, de îa ora 9 : 
Universitatea — I.C.F. II (m. B) ; Șc. sp. 1 — 
Universitatea lași (f. B), I.C.F. II — Pedagogic 
Constanta (f. Bj, Universitatea — Arhitectura 
(f. B).

FOTBAL —- Stadionul Republicii, ora 14,45 : 
Steaua — iJ.T.A. (tineret) ; ora 16,30 : Steaua
— U.T.A. (div. A) ; stadionul Metalul Panteli- 
man, ora 11 : Metalul Buc. — Flacăra Moreni 
(div. B) ; stadionul Laromet, ora 11 : Rapid 
C. F. Buc. — Stuful Tulcea (div. C).

ora

ora

10

11

8ora
motorete lor

V. COSTA - A 4-a PERFORMANTĂ MONDIALĂ A ANULUI
7

CLUJ, 13 (prin telefon). — 
înotători din 6 țări sînt pre- 
zenți ia întrecerile campiona
telor internaționale ale Ro
mâniei, care au început a- 
seară în piscina olimpică din 
localitate. Reuniunea inaugu
rală a fost dominată de per
formanța excelentă a lui V. 
Costa, care la capătul unei

curse entuziasmante a oprit 
cronometrele la 68,5 sec. în 
proba de 100 m bras (nou re
cord al țării și a patra per
formanță mondială a anului). 
Mai pot fi subliniate evoluția 
Ancăi Andrei (70,2 
spate) și cele șase 
duri.

Rezultate tehnice

la 100 m. 
noi recor-

100 m

CfAMPllfA-COMPORTĂRI REMARCABILA
Să conduci la individual 

compus și să menții o diferență 
de numai 1,95 p in clasamentul 
pe echipe în fața reprezentati
vei Uniunii Sovietice, multiplă 
eampioană mondială și olimpi
că, în care evoluează gimnaste 
de talia Larisei Petrik, Zinaidei 
Voronina, sau Polinei Astaho
va, este o performanță remar
cabilă pentru selecționata Ro
mâniei. Intr-adevăr, la exerci
țiile impuse desfășurate ieri în 
sala Floreasca, gimnastele ro
mânce au luptat de Ia egal la 
egal cu faimoasele lor adver
sare, reușind — prin campioana 
tării — Elena Ceampelea, nu 
numai să conducă Ia individual 
compus, ci și să cîștige 
parat — paralelele. Este 
formantă onorabilă 
componentele echipei 
tre reprezentative, la - 
mai adaugă și succesul de la 
bîmă, aparat eîștigat pe echipe 
de gimnastele noastre (46,20 — 
46,15). Firește că Ia exercițiile

de faima ad- 
va fi posibil 
final un re- 
pentru gim-

, un a- 
o per- 
pentru 

noas- 
care se

liber alese lupta va fi mai dîr- 
ză, oaspetele vor încerca să re
facă terenul pierdut. Dacă te
tele noastre vor concura dezin
volt, fără teamă 
versarelor, atunci 
să consemnăm în 
zultat remarcabil
nastelc românce, de bun augur 
pentru începutul anului olim
pic. Așa cum era de așteptat, 
de la oaspete s-au remarcat în
deosebi Zinaida Voronina 
Larisa 1 
clasă.
echipe ■ 
mânia 
sărituri 
kova 9,45, Karasiova, Voronina 
și Ceampelea 9,40; paralele — 
Ceampelea 9,45, Voronina 9,40, 
Chiriță și Demianenko 9,35; 

bîmă — Petrik 9,45, Ceampelea 
9,40, Voronina 9,30; sol — Pe
trik 9,60 Voronina 9,55, Ceam
pelea 9,50 ; individual compus; 
Ceampelea 37,75, Voronina 37,65, 
Petrik 37,55.

liber (m) 1. H. Schier (R) 56,2 
(record), 2. M. Slavic (R) 56,2, 
3. P. Schmid (Austria) 56,4;
200 m liber (f): 1. E. Schul
ler (R) 2:31,7, 2. A. Boroș (R) 
2:31,8; 200 m spate (ni): 1.
D. Vrhovsek (Iugoslavia) 
2:21,4, 2. J. Giurasa (R) 2:21,5 
(record), 3. V. Belea (R) 2:21,5 
(rec. juniori) ; 100 m spate
(f): 1. Anca Andrei (R) 70,2
(rec. junioare), 2. Y. Hafner 
(Austria) 71.5, 3. C. Balaban
(R) 73,8 ; 100 ni bras (m) 1.
V. Costa (R) 68,5 (record), 2. 
A. Șoptereanu (R) 71,6, 3. W. 
Donners (R.F.G.) 71,6 ; 200 m 
bras (f) : 1. C. Filipovits (Aus
tria) 2:51,5, 2. D. Bzedov (Iu
goslavia) 2:55,3, 3. Gica Ma- 
nafu (R) 2:58,5 ; 200 m delfin 
(m) : 
2:20,8, 
2:21,6.
2:31,0 
delfin
71,5,

(Urmare din pag. 1)

plutonul în care domnea liniștea 
și, asigurîndu-și, în scurt timp 
vreo 200 m avans, n-a mai pu
tut fi ajuns decît... după linia 
de sosire. Cîștigînd această eta
pă el s-a instalat în fruntea cla
samentului general, unde este 
talonat de 4 colegi de echipă. 
In aceste condiții este greu de 
presupus că astăzi — în ultima 
etapă — polonezii vor mai fi de
tronați. Nici n-ar fi drept. Sînt 
efectiv cei mai buni în această 
întrecere.

Clasamentul etapei a III-a 
(București — Ploiești — Bucu
rești, 120 km): 
BLAWDZIN 
52:45 (m. o. 41,6 
mund Hanusik 
Marian Forma 
Marian
Zenon Czechowski
6. Constantin Grigore (Româ
nia-tineret) j T. Vasile Tudor

Kegel

1. ANDRZEY 
(POLONIA) 2h 

km); 2. Zyg- 
(Polonia); 3. 
(Polonia); 4, 

(Polonia) ; 5.
(Polonia);

Și
Petrik, gimnaste de mare 
Rezultate tehnice : pe 
— U.R.S.S. 186,50 p, Ro- 
184,55 p ; pe aparate :

i - Petrik 9,50, Duplia-

1. I. Busev (Bulgaria)
2. A. Covaci

... 5. E. Albert
(rec. juniori); 100
(f): 1. G. Cerbeanu

2. A. Sterner (R) 71,7 ;
400 m liber (m) ; 1. J. Branic 
(Cehoslovacia) 4:38,2, 2. D. 
Naghi (R) 4:38,2, 400 m mixt 
(f) : 1. B. Lochter (R.F.G.)
5:48,3, 2. N. Ștefănescu (R)
5:58,1 ; 200 in mixt (tn) 1. P. 
Schmid (Austria) 2:22.9, 2. M. 
Slavic (R) 2:24,0.

întrecerile continuă dumi
nică cu ultimele probe.

(R)
(R)

in
(R)

a sportivilor, aspect care capătă 
valențe noi în condițiile întrecerii 
la altitudine. Centrul de medicină 
sportivă a efectuat controale me
dicale complexe la toți sportivii 
fruntași, ținîndu-se o evidență 
precisă în acest sens.

Periodic, loturile au fost revă
zute, completîndu~se cu elemente 
noi, merituoase, și fiind degre
vate de cele care, dintr-un motiv 
sau altul, n-au confirmat speran
țele puse în ele. La sfîrșitul anu
lui trecut fiecare federație a ana
lizat activitatea desfășurată, no- 
minalizîndu-și „olimpicii41, care au 
intrat de acum în linia dreaptă 
a cursei pregătirilor. Au fost sta
bilite obiectivele de instruire și 
performanță pe 1968, au ♦fost de
finitivate competițiile la care vor 
participa în acest an sportivii sus
ceptibili de a face parte din dele
gația pentru J.O. în ceea ce pri
vește aceste competiții, ele nu

tibili de a face parte din lotu
rile olimpice și care este pro
gramul prevăzut pentru lunile 
care au mai rămas pînă la des
chiderea Jocurilor ?
— întrebarea necesită un răs

puns foarte larg, practic imposi
bil de cuprins într-un interviu. 
De altfel, o serie de amănunte 
ale pregătirii olimpice, și nu 
chiar cele secundare, se cunosc, 
presa le-a dezbătut, așa că voi în
cerca doar un rezumat, o sinteză.

După J.O. de la Tokio, unde 
comportarea unor sportivi și echi
pe nu s-a situat la nivelul aștep
tărilor, mai ales în comparație cu 
cele realizate la Melbourne și Ro
ma, a avut loc o amplă analiză și 
o largă dezbatere publică pe mar
ginea participării la Olimpiada 
niponă și, inevitabil, a nivelului 
la care se află sportul de perfor
mantă din România. încă de a- 
tunci au fost elaborate 
de bază, au fost 
directoare pentru 
reprezentare la 
Mexic.

Federațiilor, ca 
de specialitate, le-a revenit sar
cina de a alcătui loturile de prin
cipiu pentru noul ciclu olimpic de 
patru ani. în stabilirea lor s-au 
avui în vedere propunerile venite 
din întreaga țară, pe baza cărora 
au fost promovați foarte multi 
sportivi tineri, renuri*îndu se la 
acei care nu mai ofereau perspec
tiva progresului necesar în condi
țiile creșterii impetuoase a mari
lor performante. De altfel, pregă
tirea copiilor și juniorilor a ocu
pat, și va ocupa în continuare, le
cui primordial în ansamblul de 
măsuri întreprins în colaborare 
cu Ministerul învățămîntului. 
Schimbului de mîine, chezășia vi
itoarelor performanțe sportive ro
mânești, i se va acorda o mare 
atenție. Obiectivul vizează, deși - 
gur, mult mai departe decît 
Jocurile Olimpice din Mexic.

Au fost desemnați antrenorii și 
medicii loturilor, încercîndu-se o 
stabilitate. cît mai mare în aceas
tă privință, ceea ce răspunde unei 
cerințe primordiale a procesului 
de instruire.

Mijloacele materiale au fost di
rijate cu prioritate către ramurile 
de sport olimpice, punîndu-se la 
dispoziția acestora bazele și echi
pamentul necesar, au fost ame
najate spații de lucru speciale 
pentru boxeri, luptători, gi-mnaști, 
halterofili, au fost construite mai 
multe săli de atletism etc. Calen
darul sportiv intern și internațio
nal a fost îmbunătățit și îmbogă
țit, nu numai la nivelul loturilor 
reprezentative ci și al cluburilor, 
racordîndu-se la etapele de pre
gătire pentru J.O. Aceasta a per
mis, mai bine ca în trecut, verifi
carea și rodarea în întreceri Im
portante a unui număr însemnat 
de tineri și tinere. O grijă deose
bită s-a acordat stării de sănătate

constituie un scop în sine cl poar
tă înainte de toate un caracter 
de pregătire șl verificare. Ne in
teresează în mod special rezulta
tele care vor fi obținute în lu
nile iunie-august în competiții in
ternaționale de certă valoare, 
CONSTANTA BUNELOR PER
FORMANȚE, CRITERIUL CEL

REZULTATE...

masurile 
trasate liniile 
o cît mai bună 
Jocurile din

organe tehnice

MAI OBIECTIV AL EVALUĂRII 
NIVELULUI DE PREGĂTIRE.

— Ne îngăduim o precizare. 
Sperăm că sportivii noștri vor 
înțelege just nuanța exprimării 
„ELE NU CONSTITUIE UN 
SCOP ÎN SINE” și nu o vor 
transforma într-un paravan al 
unor eventuale eșecuri. Socotim 
că o competiție de mare anver
gură, un campionat mondial sau 
european, trebuie abordate cu 
toată responsabilitatea, chiar 
dacă particinarâa la ele figurea
ză — teoretic — ca o etapă din 
planul general de pregătire pen
tru J.O.
— Absolut de acord. în ceea 

ce privește finișul pregătirilor o- 
limpice, el se anunță încărcat. A- 
sistăm la o diversitate de mijloa
ce care răspund de fapt diversi
tății și particularităților de 
instruire specifice fiecărui snort, 
și. în ultima instanță, fiecărui 
sportiv. Pe agendă figurează — 
cum am spus — o serie de în
treceri, cu parteneri de cea mai 
bună calitate. Perioada calenda
ristică iunie-august va fi decisivă 
și ne va permite șă tragem con
cluziile și, în consecință, să de
finitivăm loturile, sînt prevăzute, 

-de asemenea, cîteva „cure“ la 
altitudine, ceea ce va îngădui o 
adaptare mai rapidă în Mexic.

— Apropo de înălțime : consi
derați că altitudinea orașului

Olimpiadei este un handicap atît 
de mare pe cît s-a spus, sau nu?
— Pe seama altitudinii s-au fă

cut exagerări și speculații. Atmos
fera rarefiată, și mai săracă în 
oxigen, de la Ciudad de Mexico 
este, fără îndoială, un obstacol 
dificil dar nu unul imposibil de 
trecut. Cele trei săptămîni inter
naționale preolimpice, adevărate 
repetiții generale înaintea J.O., au 
arătat cu prisosință aceasta. Ex
periența și cercetările ne-au con
vins că UN SPORTIV CU UN OR
GANISM SĂNĂTOS, BINE PRE
GĂTIT ȘI ECHILIBRAT PSIHIC 
SE POATE ADAPTA SATISFĂ
CĂTOR IN TREI SĂPTĂMÎNI, 
DACĂ NU CHIAR MĂI PUȚIN. 
Vîrstnicii, ca și persoanele cu un 
teren nervos mai labil, au nevoie 
de o perioadă mai lungă. Dar, 
discutînd atît de mult despre alti
tudine, mulți dintre specialiștii 
europeni au ignorat un element 
care mi se pare aproape tot atît 
de important : ADAPTAREA LA 
DIFERENȚA DE FUS ORAR.

Medicii și specialiștii noștri, pre- 
zenți Ia cele trei săptămîni inter
naționale, au putut constata la fa
ța locului, și în mod direct, efec
tele altitudinii la efortul specific 
al sportivilor, acomodarea cu ora 
Mexicului, cu toate celelalte con
diții diferite de ale României. 
Concluziile acestora, coroborate 
cu cele ale altor specialiști străi
ni, au stat la baza pregătirilor 
noastre pentru Olimpiadă. Rezul
tatele înregistrate de sportivii ro
mâni în 1966 și, mai ales, în 1967 
la amintitele întreceri au dovedit 
că ÎN CONDIȚIILE ALTITUDINII 
SE POT OBȚINE PERFORMANTE 
BUNE ȘI FOARTE BUNE, re
corduri cu precădere în pro
bele care nu necesită un efort 
prelungit și continuu. Părerea 
unanimă este că la cea de a 
XlX-a ediție a J.O. vor învinge, 
ca și la cele anterioare, de alt
fel. concurenții cei mai bine pre
gătiți, care vor ști să-și „dese- 
neze“ astfel curba formei sportive 
îneît nivelul ei maxim să coinci
dă cu zilele mării întreceri.

— Și acum întrebarea cea mai 
delicată a interviului nostru : 
care sînt șansele (sau, dacă do
riți) speranțele noastre Ia aceas
tă a XlX-a Olimpiadă ? Preci
zăm că nu așteptăm să ne spu
neți de pe acum bilanțul de me
dalii cu care se vor 
sportivii români din

, Mexicului ci doar să 
o apreciere generală.
— în ultimii ani, ca 

progresului și chiar a 
nării mijloacelor de A 
(prin intervenția științelor ajută
toare, inclusiv a ciberneticii), per
formanțele sportive au crescut 
vertiginos în întreaga lume, atin- 
gînd valori incredibile cu puțin 
timp în urmă. A încetat vremea 
cînd metodica era apanajul sau 
monopolul a două-trei țări. As
tăzi. experiența s-a generalizat și 
la mersul înainte al performanței 
sportive își aduc contribuția crea
toare foarte multe națiuni, mari 
șl mici.

în aceste condiții, lupta pentru 
laurii olimpici a devenit nu nu
mai acerbă ci și foarte echilibra
ta. Aproape că nu mai există, sau 
—- oricum — sînt practic imposi
bil de desemnat, cîștigători anti
cipați. La Tokio au fost multe 
surprize, la Ciudad de Mexico a- 
preciez că vor fi și mai multe.

Noi sperăm să obținem 
fruntașe la sporturi cum ar fi 
caiac-canoe, scrimă, unele probe 
de tir si de atletism, lupte, box. 
Rezultatele din lunile viitoare ne 
vor permite să ne facem o ima
gine mai clară a posibilităților 
existente la canotaj (4+1 și 4 f.c.), 
eventual, volei. haltere, înot și 
nolo. în privința voleiului și po- 
loului, îndoielile existente pot fi 
risipite numai prin+r-o comportare 
preolimnică excenUonală.

Desigur, federațiile de speciali
tate vor ști să valorifice conclu
ziile fiecărei competiții de verifi
care din această perioadă, vor 
îmbunătăți continuu nivelul de 
pregătire al sportivilor, în concor
danță cu cerințele de mare exi
gență ale examenului olimpic. NU 
mă îndoiesc că, la rîndul lor, 
sportivii noștri, dornici de afir
mare, hotărîți să răspundă aștep
tărilor și speranțelor masei de 
iubitori ai sportului, condițiilor 
ce le-au fost asigurate, vor de
pune întreaga lor sîrguință, acum 
în lunile hotărîtoare pentru pre
gătire olimpică, vor ști, ca și în 
alte împrejurări asemănătoare, 
să se mobilizeze în zilele marii 
întreceri, adueîndu-ne bucuria 
unor frumoase succese.

Interviu consemnat de 
Romeo VILARA

Valenu CHIOSE

PÎNĂ ÎN PREZENT, în turneul 
internațional masculin de șah 
care are loc la Bamberg (Bava
ria) s-au disputat două runde. In 
fruntea clasamentului se află Pe
trosian, Keres (U.R.S.S.), Boboțov 
(Bulgaria), ivkov (Iugoslavia) și 
Donner (Olanda), cu cîte 1,5 punc
te. In runda a doua, Petrosian l-a 
învins pe Szabo. în prima rundă, 
campionul lumii făcuse remiză eu 
Unzicker.

LA ROSTOCK au început cam- 
plonatela de natație ale R. D. 
Germane, in bazin acoperit. Iată 
principalele rezultate înregistra
te : 100 m liber masculin Herbrt 
54,6 ; 200 m spate masculin Mat
thes 2:06,4; 200 m spate femei Sa
bine Steinbach 2:29,9 ; 400 m mixt 
femei Sabine Steinbach 5:15,0; 40# 
m liber masculin Mueller 4:18,S.

COMPETIȚIA DE PENTATLON 
MODERN, desfășurată timp de 
mal multe zile la Fontalnbleau, a 
revenit sportivului Fox (Anglia) 
cu 5007 puncte. El a fost urmat în 
clasament de Frings (R. F. a Ger
maniei) — 4886 puncte. Marii ia- 
vorițl maghiari Mona șl Torok 
s-au clasat pe locurile 4 și respec
tiv 5. Pe echipe, primul loc a fost 
ocupat de Ungaria cu 14 497 punc
te, urmată de R. F. a Germaniei — 
14 448 puncte, Anglia — 13 9## 
puncte, Franța, Italia șl Austria.

■
LA GREENVILLE au început 

campionatele de natație ale S.U.A. 
în bazin mic. Trevor Charlton, 
fratele celebrului Greg Charlton, 
deținătorul recordului mondial 
în proba de 400 m liber, a câști
gat proba de 500 yarzl liber în 
4:37,3. Proba de 200 yarzl mixt 
(masculin) a revenit lui Charles 
Hickcox In 1:53,3. Mark Spitz s-a 
comportat sub așteptări în această 
probă.

VINERI s-au disputat mai mul
te întîlniri contînd pentru camw

yladio
2

întoarce 
capitala 

ne faceți

urmare a 
revolutio- 
pregătire

locuri

plonatul de fotbal al Angliei. Iată 
principalele rezultate înregistrai 
te : Fulham — Manchester United 
I)—4 ; Liverpool — Sheffield Uni
ted 1—2 ; Manchester City — 
Chelsea 1—0 ; Tottenham Hotspur 
— Leeds United 2—1 ; West Ham 
United — Nottingham Forest
3— 0 ; New Castle — West Brom
wich Albion 2—2 ; In clasament 
conduce Manchester United cu 49 
de puncte urmată de Leeds Uni
ted cu 47 puncte.

® f
ÎN SFERTURILE DE FINALA 

ale turneului international de te
nis de la Monte Carlo, Holecek 
(Cehoslovacia) l-a învins cu 13—11, 
7—5 pe Lihaciov (U.R.S.S.). Me- 
treveli (U.R.S.S.) l-a eliminat cu 
6—3, 6—1 pe Courcol (Franța), Le- 
ius (U.R.S.S.) a eîștigat cu 6—4,
4— 6, 9—7 în fața lui Goven (Fran
ța), iar Pietrangeli (Italia) a dis
pus cu 6—3, 6—0 de Hutchins (An
glia). în semifinalele probei fe
minine, Aschner (S.U.Ă.) a cîști- 
gat cu 8—6, 6—3 în fața lui Țj*m 
(S.U.A.), iar Vipickova (CehoslOva- 
cia) a învins-o cu 2—6, 6—4, 9—7 
pe Sheriff (Australia).

ra
TN CADRUL campionatelor de 

natație a!e Italiei, care s-au des
fășurat în bazin acoperit la Mi
lano, înotătorul Attanasio a par
curs distanța de 100 m fluture 
în 58.9. Chino a eîștigat proba de 
100 m spate în 1:02,0. iar ~ 
pe cea de bras în 1:08,9.

H
ETAPA a 13-a a turului 

al Marocului (Larache — 
190 km) a fost cîștigată de maro
canul Mahmud. Plutonul a sosit 
cu o întîrziere de 15 minute.

Analizîndu-se iregularitățile co
mise pe traseu (liderul întreoerli 
a fost amendat cu 100 de dirhami 
pentru atitudine ireverențioasă 
față de directorul cursei, iar doi 
marocani au fost eliminați), s-a de
cis anularea tuturor rezultatelor 
tehnice, menținîndu-se clasamen
tul din etapa a 12-a.

SacctLl

ciclist 
Rabat,

1—0 eti Steagul roșu
Dinamo București la a

Brașov

5-a victorie consecutivă

(România-tineret) ; 8. Gh. Nea- 
goe (Steaua) ; 9. Cristian Tudo- 
ran (România-tineret) ; 10.
Czeslaw Polewiak (Polonia) — 
același timp.

Clasament general după trei 
etape : 1. A. BLAWDZIN 7h 
48:22 ; 2. Z. Hanusik ; 3. M. Ke
gel — același timp ; 4. M. For
ma 7h 48:22 ; 5. Z. Czechowski ; 
6. C. Grigore ; 7. V. Tudor ; 8. 
Gh. Neagoe; 9. C. Tudoran ; 
10. C. Polewiak — același timp. 
Ultima etapă se desfășoară as
tăzi dimineață pe circuitul din 
str. Cîmpinei (50 ture x 1,1 km. 
= 55 km). - - - -
dă la ora 
ora 8.30.

Etapa 
km) a 
L- .E (T. 
urmat - 
A. Țicieanu (Olimpia), P. Do
lofan (Steaua) ș.a. In clasamen
tul general conduce brăileanul 
Stefan Ene.

Startul la seniori
10, iar la juniori

II-a a juniorilor

se 
la

(50a
fost cîștigată de ȘT. 
M. Brăila) cu lh 15:00, 
în același timp — de

Tlțtaruii L 8. „iulonnațla', «t< « < l<mu 23—35.

timp ;
sroec-
7 000 ;

min.

Stadion : Dinamo ; 
bun ; teren : excelent; 
tatori : 
a marcat : 
30 din 11 m.

DINAMO :
Popa 7, Boc 
fan 7, Ghergheli 5 (din 
70 Sălceanu 7), Stoenescu 8, 
Pîrcălab 7, Varga 7, Luces- 
cu 6, Haidu 5.

STEAGUL ROȘU : Papuc 
8 — Ivăncescu 8, Jenei 7, 
Campo 6, Rusu 7, Pescaru 8, 
Alecu 7, Nicolae 5, Ardelea- 
nu 4 (min. 50 Necula 5), 
Gane 7, Gyorfi 6.

A arbitrat M. Rotaru (Iași) 
★★ — ajutat Ia linie de 
M. Vasiliu (Ploiești) 
încurcat 
Negoiță

aproximativ
Varga -

Datcu
7, Dinu 9,

8 - 
Ște- 
min.

și... 
de multe ori de N. 
(Constanța).

cronica acestui meciîncepem
cu relatarea finalului său. Pen
tru că partea a doua a acestei 
întîlniri și, mai ales, ultimele

20—25 de minute, au fost 
aproape de .adevăr, adică 
aproape de ceea ce așteptăm de 
la echipele noastre de fotbal. 
Departe de a se resemna, ba, 
dimpotrivă, brașovenii, bine a- 
dunați în apărare, au ieșit din 
pronriui teren mai des și mai 
hotărîți, s-au apropiat mai pe
riculos de poarta lui Datcu. In 
repriza secundă, meciul a ofe
rit faze dinamice la ambele 
porți, s-a desfășurat într-un 
ritm alert, a fost echilibrat. 
La o poartă — Lucescu, Haidu 
și Dinu trăgeau pe lîngă bară 
sau Papuc reținea spectaculos 
mingi destul de grele. La cea
laltă — Nicolae, Gyorfi, Pes
caru și Alecu încercau să aducă 
egalarea, dar mingea ocolea cu 
încăpățînare poarta sau 
apăra.

Final atractiv. Pînă 
insă (prima repriză —

mal 
mal

Datcu

atunci
care a

REZULTATE... REZULTATE...
H BASCHET. în Franța, la Strasbourg, 

în cadrul campionatului european feroviar 
masculin, Rapid București a dispus de se
lecționatele feroviare ale Belgiei (108—57) și 
Turciei (73—49) în seria a III-a, calificîn- 
du-se în turneul final, în care înfruntă echi
pele feroviare din Polonia (sîmbătă seara ; 
rezultatul nu ne-a parvenit pînă Ia închi
derea ediției), U.R.S.S. (duminică) și Bulga
ria (luni). Participă 14 echipe, alcătuind 
4 serii.
• BASCHET. Politehnica Buc. — Crișul Oradea 

(f. A) 87—40 (40—19). Mai eficace Dumitrescu (24). 
Vogel (17), respectiv Laioș (18), Bodor (16) ; Con
structorul BUC. - I.C.F. BUC. (f. A) 54—41 (24—18), 
Preda (21), Pulieff (22), respectiv Iliescu (21). (C. 
PUFU — coresp.).

• VOLEI : Restanță, divizia B, masculin : înain
te Timișoara — Politehnica Timișoara 3—1 (—12, 
4, 8, 8). TURNEUL 5—12 (div. A mase.) : Brăila : 
I.C.F. București — Farul Constanța 3—2 (6, —14, 
—4, 16, 7) ; Ploiești : Viitorul Bacău — Tractorul 
Brașov 3—2 (4, 7, —10, —8, 9) ; Bacău : Petrolul 
Ploiești — Celuloza Brăila 3—1 (—11, 11, 15, 14).

O SCRIMA. Rezultate din etapa a III-a a cam
pionatului național pe echipe. Floretă b. : Steaua 
— Petrolul 14—2, Medicina Tg. Mureș — Universi
tatea Buc. 5—11. Floretă f. : Steaua — Medicina 
10—6, Medicina — Universitatea 8—8 (44—48), Spadă 
Steaua — I.C.F. 13—2. Sabie : Steaua — Dinamo 
Brașov 12—4, Universitatea — Dinamo Bv. 7—9.

• RUGBY. Grivița Roșie — Gloria 11—6 (3—3). 
Realizatori : Irimescu (6), Veluda (3), Țîbuleac (2), 
respectiv Naca (6). (C. VALEANU—coresp.). Steaua

27—6, (19—0). Realizatori : Penclu (15),— Progresul
lonescu (3), Caragea (3), Durbao (8), Ciobănel (3). 
respectiv Craloveanu (3), Ghica (3). (A. PĂPĂDIE— 
coresp.).

• SCHI. — Cupa Federației, concurs tradițional 
cu care se încheie activitatea oficială a sezonului 
de schi, a început ieri în Bucegl cu proba de sla
lom uriaș (două manșe). Cursa, desfășurată din 
Vîrful Furnica pînă la cabana Vîrful cu Dor, a 
fost deosebit de rapidă, punînd destule’ probleme 
schiorilor. REZULTATE, băieți : 1. Dorin Muntea- 
nu, 2. Dan Cristea, 3. Kurt Gohn. Fete : 1. Liana 
Blebea, 2. Mihaela Casapu, 3. Ioana Belu. Cîștl- 
gătorii Cupei Federației vor fi cunoscuți azi, după 
slalomul spe'cial, deoarece în acest an trofeul se 
acordă învingătorilor la combinată.

LUPTE LIBERE. Ieri, în sala Progresul din 
Capitală, au continuat întrecerile finalelor. 
Din noianul rezultatelor, consemnăm cîteva 
mari surprize : campionii naționali de anul 
trecut Gh. Stan (Unio Satu Mare — cat. 57 
kg), I. Chirilă (Steaua — cat 70 kg) și T. Ba
laș (Steagul roșu Brașov — cat. 78 kg) au fost 
eliminați.

Astăzi va fi definitivată ierarhia la cele 8 
categorii.

Aseară în sala Dinamo, echipa Dinamo 
a învins Prlsta Russe (Bulgaria) cu 8—3. 
tehnice : Lumezeanu b.ab. 2 Iliev ; luga

® box. 
București 
Rezultate
b.p. Popov ; Nebunolu b.p. Sabrlev; Murea b.p.
Nlkolov ; Mlhalcea b.ab. 2 Kadlev ; Balbuzanov 
b.p. Ene (decizie eronată) ; Precup b.ab. 1 Vaslllev; 
Blulblullan b.p. Andrei ; Radoslav b.p. Cristea ; 
Negoescu b.desc. 3 Pencev ; Cocîrlea b.ab. 3 Sal- 
denov.

aparținut 
asistat la 
multe altele pe care le-am ur
mărit în acest retur. Pase gre
șite, aglomerări pe mijlocul te
renului, lipsă de claritate în 
acțiunile ofensive. Și, era să 
uităm : un arbitraj slab. Din- 
tr-o eroare a conducătorului 
de joc a fost marcat golul. In 
min. 30, Haidu, în plină vite
ză, a vrut să șuteze. A luftat 
și a căzut. Campo era lîngă 
el, DAR NU L-A JENAT. Ar
bitrul, a acordat 11 m !?! Var
ga a transformat. Și, ca să-și 
continue seria erorilor, arbitrul 
Rotaru a trecut cu vederea în

bueureștenllor) am 
un joc modest, ca

min. 37 faultul comis de Rusu 
asupra Iui Lucescu. Atunci era 
într-adevăr 11 m. Ca să nu mai 
vorbim și de alte greșeli...

Concluziile după acest joc: 
Dinamo își continuă seria vic
toriilor (a 5-a consecutivă), 
manifestă constanță în compor
tare și amenință serios locul I; 
Steagul roșu a jucat mai bine 
decît o recomandă locul în cla
sament, a luptat mult pentru un 
meci egal.

Constantin ALEXE

La
roșu

tineret : Dinamo — Steagul
6—1 (2—0).

1. F. C. Argeș 18 10 3 5 29—14 23
2. Steaua 18 9 5 4 31—20 23
3. Dînamo București 19 8 5 6 21—21 21
4. Farul 18 8 3 7 28—20 195. Jiul 18 8 3 7 26—20 196. U.T.A. 18 8 2 8 18—16 18
7. Rapid 18 8 2 8 23—24 18
8. Universitatea Cluj 18 7 4 7 20—24 18
5). Dinamo Bacău 18 9 0 9 22—30 18

10. Universitatea Craiova 18 8 1 9 24—24 17
11. Petrolul 18 8 1 9 18—18 17
12. A.S.A. Tg. Mureș 18 5 5 8 19—31 15
13. Progresul 18 4 e 8 18—84 14
14. Steagul roșu 19 S 4 19 12—23 14

Astăzi se vor disputa urmă
toarele partide î „U« Cluj — 
Petrolul ; „U« Craiova — Di
namo Bacău, A.S.A. Tg. Mu-

reș — Progresul, Farul — Ra
pid j F. C. Argeș — Jiul, 
Steaua — U.T.A. (Stadionul 
Republicii, ora 11.30).

c

ION ȚIRIAC TN FINALA TURNEULUI DE LA CATANIA

Turneul internațional de tenis de la Catania a intrat în faza 
finală. Ieri, în semifinalele competiției, Ion Tiriac l-a învins pe 
Kalogheropoulos cu 6—3, 6—3, 6—2 iar Mullighan l-a eliminat pe 
Ilie Năstase cu 6—1, 9—-7, 6—2. Finala dintre Tiriac și Mullighan 
va avea loc azi. în proba de dubiu bărbați, cuplul român Tiriac, 
Năstase a întilnit perechea Kalogheropoulos, Stone. Au eîștigat ju
cătorii români . 9—?, 7—5, care vor întâlni în finală pe chilienii 
Cornejo, Pinto Bravo.

Azi dimineață, LCv.K Dibar (România) va susține finala la 
simplu femei cu Gourley (Australia).

FLORIN GHEORGHIU A REMIZAT CU BENKO

Turneul de șah de la Monte Carlo a programat în runda a 
9-a. următoarele partide : Larsen-Uhlmann 1—0, Hort-Portisch 
1—0, Botvinik-Zinser 1—0, Gheorghiu-Benko remiză, Forintos-Let- 
zelter 1—0, Damianovici-Pidevskf remiză, Smîslov-Byrne remiză. 
Clasament: Larsen 7, Botvînik 6%, Byrne 6, Hort și Smislov 5‘/2, 
Gheorghiu și Forintos 5, Benko, Damianovici 4% etc.

• Finala turneului de tenis de la Johannesburg : Okker- 
Riessen 12—10, 6—1, 6—4.

®] ta rugby : Cardiff-Barbarians 16—10 (5—3).
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