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România - Bulgaria

(juniori) la hochei
Programul internațio

nal de hochei pe gheață 
al noului an va fi inau
gurat cu dubla întîlnire 
dintre echipele reprezen
tative de juniori ale Ro
mâniei și Bulgariei. Cele 
două meciuri vor avea loc 
pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, în 
zilele de 7 și 8 ianuarie. 
Oaspeții 
sosească 
de luni.

sînt așteptați lă 
în cursul zilei

S-au
campionatuluidatele

categoriei B

Nocturnă

AVANCRONICA p*
Elăbucet

HIBERNALA-1969

întreceri spectaculoase prof. Mihai BÎRA

la patrulă militară ■< nrinuar» in mu i * o

modificat
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pentru 
I va 

grea. Bă

patru ieîor cr 
ba'cu cea mai

A cîștigat Dan 
după o splendidă 
remarcat elimina-

Răspiinzlnd i 
invitații primite 
partea federației 
Ilene de scrimă, 
trenorul federal 
sile Chelaru a pără
sit Capitala indrep- 
tindu-se spre Mi
lano. Pe timpul șe
deri: in Italia, oas- 

•peie'.e român va 
face un schimb de 
experiență cu antre
norii și arbitru ță
rii gazdă.

de la Piatra Neamț. București, 
Cluj. întreaga Vale a Prahovei. 
Brașov (de ce nu și de la Baia 
Mare. Reșița și Valea Jiului 7). 

din șapte orașe 
nd U as
live s-au 
â manșă 
-u ti de 
de de

unei 
din 

i ita- 
, an-

Va-

> Dan Cristea învingător in prima cursă 
ie slalom în paralel • Din nou demon 
trații de patrulă militară • Mii de 
pectatori au asistat la demonstrațiile 

din nocturna de pe Clăbucet
Prima parte a campio

natului categoriei B la 
hochei se va destășura la 
Odorheiul Secuiesc între 
9—13 ianuarie și va con
tinua la Gheorghieni în- 
cepînd de la 15 ianuarie.

I BRAȘOV (prin telefon). — 
sgiunea de iarnă se deschide,

I .Lîrșit. Un concurs complet 
se slalom și fond la Predeal și 
Imul de sărituri la Poiana Bra
șov dau posibilitate tuturor 
[chiorilor să-și susțină încă de la 
[premieră", rolul preferat. Iar- 
la, ^ietena noastră, nu putea 
lă nu onoreze o asemenea săr
bătoare (concursul de deschide
re al sezonului 1969) și a ținut 
|ă fie prezentă, darnică și bine
voitoare, aștemînd covoare 
[roase albe în cinstea tuturor 
jelor care, sportivi, turiști sau 
timpii spectatori, iubesc muntele 
li schiul.
I Sînt invidios pe cronicarii de 
fotbal ! Sînt invidios pentru că, 
Inspirîndu-se parcă din „Răzbu
nătorii” sau „Evadatul", apar 
tu seriale în care analizează 
liecare echipă, pe jucători. Sînt 
Bividios pe șansa lor de a pu- 
«■a spune totul despre fotbal 
li fotbaliști pentru că spectaco
lul s-a consumat și se „va relua", 
fcbia la primăvară. Sînt invi- 
lios pentru că ei au posibilitatea 
|ă vină cu soluții organizatorice, 
Administrative, referitoare la ca
lendarul sportiv, la alcătuirea 
echipelor. Dar noi ce putem 
[ace ? Sîntem abia la început. 
Nivi un schior n-a „lovit" încă 
lăpatfa. încă n-am prins pe ni- 
tnehifcîn... ofsaid. Nu ne rămî- 
he, deci, decît să sperăm că și 
țoncursurile de schi, cel puțin 
lele internaționale, se vor „juca”

cu casa închisă. Că boberii vor 
forța, mai departe, în 1969, por
țile consacrării, dăruind sportu
lui românesc un nou titlu eu
ropean (și, de ce nu 7) chiar 
mondial. Și că acești eminențl 
polisportivi, biatloniștii, vor îm
pușca nu numai toate baloanele 
dar și o medalie, pe care o me
rită, de fapt, dar pe care au 
ratat-o de atitea ori. că fondis- 
tele și fondiștii noștri, acești oa
meni ai platourilor înalte. și-au 
dat seama că ucenicia s-a termi
nat și, după ea, începe consa
crarea. Putem să sperăm că 
„alpinii", răsfățațil publicului, 
copiii teribili ai vitezei, „cas
cadorii schiului", vor lua startul 
marilor curse iar, la sosire, să-i 
aștepte gloria.

în sfîrșit, că și săritorii do
resc să părăsească anonimatul 
marcînd, cu prezența și rezul
tatele lor, marile trambuline, 
deasupra cărora'doar vulturii 
pot să zboare. Foarte multe 
speranțe. . . Iar acuma, mi-aș 
îngădui să vă atrag atenția asu
pra citorva aspecte pe care me
rită să le urmăriți în 1969.

1. Este de presupus că vom 
vedea, în clasamente, o răstur
nare a valorilor. Tinerii nu mai 
îngăduie tutela „bătrînilor”. Se 
anunță, deci, schimbarea gărzii. 
La alpine, „mușchetarii" (Tăbă
raș, Gohn, Bălan și Zangor), 
obosiți, oarecum, de atîtea lupte 
pe pîrtiile de zăpadă, vor fi puși 
greu la încercare de asaltul 
„noului val" (Dan Cristea, Dorin 
Munteanu, Gh. Vulpe, M. Foc- 
șeneanu, C. Vedeanu). Primele 
semne, e drept, nu prea con-

Concursul a reunit la start 
mai multe echipe care au 
luptat fără menajamente 
pentru un rezultat cît mai 
bun. Iată primele clasate : 
1. Patrula nr. 8 condusă de 
sergentul major Ionel 
lh 22:25, 2. Patrula 
condusă de sergentul 
Alexandru
24:15, 3. Patrula nr. 11 
dusă de locotenentul 
Chiper lh 28:07.

Panac 
nr. 5 
major 

Movileanu

■
i Slalomul special in paralel

Au luat parte 16 sportivi 
grupați în 8 perechi. Finala 
și-au disputat-o Dan Cristea 
(Clubul sportiv Sinaia) și 
Constantin Văideanu (A.S.A. 
Brașov). 
Cristea

Gh. Cincu, 
cursei de 1ond

Lupta pentru titlurile de campioni
va fi anul acesta foarte grea

PREDEAL, 4 (prin telefon, 
la trimișii noștri). Dup^ 

zile de negură, pen- 
oară soarele a in- 

ind pa

peală (Șc. sp. Sinaia), 
rina Munteanu_ (Șc. sp. 
șov). 6.
sp. Buc

Ana Georgescu 
rești).

Cursa 
este pr 
tradiție 

ir demo

î litere 
lungă 

In rinduriie competi- 
’e ale Jocu-

Victor BANCIULESCU 
Mihai BRADU 

(Continuare în pag. a 4-a)

II

TREBURI LĂSATE BALTĂ

cursă. De
rea lui Cornel Tăbăraș de 
către Beniamin Haidu, a lui 
Kurt Gohn de către Ion 
Zangor și a lui Gheorghe 
Bălan de proaspătul senior 
Gheorghe Vulpe.

In slalom, spre primul loc

l reușit. REZULTATE 
TEHNICE : băieți : 1. Șerban 
Cojocaru (Șc. sp. Brașov:. t. 
Paul Ivânescu (Șc. sp. Bra
șov). 3. Gheorghe Ghimbățan 
iDinamo Brașov), 4. Ioan Ti
re a (Steagul roșu Brașov), 5. 
Mircea Sroescu (Șc. sp. Pre
deal), 6. Octal , an Tuțurea (Șc. 
sp. Brașov). Fete : 1. Mino- 
dora Zertnan (Șc. sp. Predeal). 
2. Eva Naftan (Dinamo Bra
șov), 3. Doina Lascu (Șc. sp. 
Piatra Neamț), 4. Maria Su-

Aporturile gheții
Sezonul de patinaj artistic a început 

la Brașov sub cele mai bune auspicii. 
Sportivii se pregătesc'tie zor pe pati
noarul artificial al asociației Petrolul, 
reamenajat, putînd fi folosit actualmente 
pe o suprafață de 800 mp.

[ în afara secției de patinaj artistic a 
iasociației Petrolul, de care se ocupă 
fantrenorul Bert Heuchert, in Brașov a 
luat ființă o nouă secție. Este vorba de 
cea a clubului Dinamo, pe care o pre
gătește cunoscutul antrenor Roman Turu
șanco. Primul pas a fost făcut prin des
chiderea a 2 patinoare naturale în parcul 
sportiv Dinamo, pe terenurile de hand
bal bituminizate.

au luat un start bun la Brașov
Patinoarul artificial din Poiana 

Brașov este deschis zilnic pentru pu
blic între orele 10—12, 15,30—18 și 
18,30—21. La patinoar se pot închiria 
și patine cu ghete.

Pe lîngă centrul de inițiere al asociației 
Petrolul, care datează de mai mulți ani, 
în localitate funcționează încă două cen
tre : la clubul Dinamo, cu două grupe 
a cîte 20 de copii intre 6 și 10 ani, de 
a căror îndrumare se ocupă Roman 
Turușanco, și la Școala sportivă, tot cu 
două grupe a cîte 15 copii — între 5 
și 8 ani — instruite de profesorul Carol

Hertl, el însuși patinator artistic de 
performanță. Centrele de inițiere sînt 
bine dotate cu material și echipament 
și beneficiază de 10 și respectiv 12 ore 
de antrenament săptămînal la patinoarul 
Petrolul.

S-au amenajat, de asemenea, patinoare 
naturale la baza sportivă Olimpia, unde 
se desfășoară și activitatea hocheiștilor, 
la clubul Tractorul (3500 mpj, la asocia
ția Voința (cu pistă de viteză), la sta
dionul Metrom, la ștrandul „Dezrobirea", 
precum și în incinta a citorva licee și 
școli generale.

C. GRUIA coresp. principal

ațiuni de. iama, șt 
Sinaia s-au intre- 

ins masive lucrări 
de construcții și ame
najări in vederea asi
gurării unor condiții 
cit mai bune desfășu
rării noului sezon.- 
Confortul și linia ele
gantă a hotelului 
„Alpin" de la cota 
1 400, consolidarea ca
banei Vîrful cu Dor, 
construirea unui nou 
schilift la Cota 1400. 
punerea în funcție a 
celor două schilifturi 
de pe Vîrful cu Dor 
și Furnica, darea în 
folosință a șoselei de 
la Sinaia la Piatra 
Arsă, sînt numai cîte- 
va din realizările tu
rist ice-montane.

în contrast, însă, o 
lucrare începută și . 
terminată numai pe 
jumătate provoacă ne
ajunsuri turiștilor și 
competitorilor. Ne re
ferim la pîrtia de schi 
dintre cabana „Valea 
cu brazi” și Cota 1 400. 
Iată despre' ce este 
vorba. I.H.R. Sinaia,

concursul efectiv 
al asociației sportive 
Bucegi, a reușit- ca 
intr-un timp relativ 
scurt să tfe'rmine toate 
lucrările de amenaja
re și, îndeosebi, de de
frișare a zonei împă
durite de sub Cota 
1 500. După ce a fost 
încheiată defrișarea, 
brazii au fost curățați 
de crengi și puși la 
dispoziția' I.F. Cîmpi- 
na, organul împuter- 
nicit cu exploatarea și 
comercializarea lor. De 
atunci au trecut, însă, 
mai bine de patru 
săptămîni și zăpada 
s-a așternut în strat 
gros peste această a- 
devărată baricadă care 
face imposibil acce
sul schiorilor " spre 
hotelul „Alpin". .

Aceste rînduri nu 
sînt scrise pentru a 
aștepta un răspuns 
în scris din partea' 
I.F. Cîmpina, ci pen
tru a se grăbi deblo
carea în -cel mai scurt 
timp a terenului.

prof. Ion BERINDEI

I
I
I
I

u de mult, Io o întrunire 
profesorilor de educație fizică 
din Timișoara, cineva definea 
școlile sportive ca baza de 
masă a sportului de perfor
manță.

De fapt, era enunțat un adevăr cu 
valoare de axiomă. Unitățile școlare 
(și, prin excelență, școlile sportive) 
pot fi singurele în măsură să furnizeze 
construcții umane excepționale, record
mani și mari performeri. Aici, în 
școală, se formează și se consolidează 
profilul social, moral și spiritual al 
fiecărui tînăr. Că așa stau lucrurile 
o atestă tot mqi veridic marele exa
men olimpic, în care foarte mulți ti
neri af.Lați la vîrsta școlarității cunosc 

Debbie Meyer este 
magnifice exemple, 

sportive create aproape 
și jumătate în urmă 
am subliniat, puntea 
‘‘ ?n 

scrimă : Ecaterina lencic și Ileana 
Drîmbă, două din componentele echipei 
de floretă a României, medaliată cu 
bronz la Ciudad de Mexico, sînt pro
dusul unei școli sportive, cea din oatu 
Mare. Meritul apariției acestor talentate 
sportive pe firmamentul performanței 
aparține în principal unui om care 
s-a dăruit TOTAL sportului, antrenoru
lui emerit Alexandru Csipler. Fiindcă, 
s-o spunem fără ocol, oficialitățile, în 
speță direcția de resort a Ministerului 
Invâ.tămîntului, 
ferență 
explica 
pe 60 

' decît 5
Ploiești, 
Mare? 
scrimă de la CIul mai recent și a 
celei -de pe lîngă Clubul sportiv școlar 
din Capitală, de ce factor a fost de
terminată ?

Să recunoaștem cu toată franchețea : 
s-a greșit radical I Poate și pentru că 
nimeni nu s-a așteptat la rezultate 
spectaculoase. Dar, din păcate, se gre
șește în continuare, actuala reticență 
față de scrimă menținîndu-se, perma- 
nentizîndu-se în total dezacord cu 
realitățile. Afirmația este întemeiată pe 
faptul că acest sport olimpic, în po
fida succeselor obținute la J.O., n-a 
aiuns nici acum în situația de a avea 
un campionat republican sau un con
curs republican propriu, indubitabil o 
cerință stringentă acum, cînd totul 
pledează pentru autodepășire. Acțiunile 
izolate datorate unor directori cu ini
țiativă sau unor antrenori inimoși 
(Tudor Ihe, Gh. Gyulafalvy, Cornel Pel- 
muș), reprezintă unica posibilitate ofe
rită tinerilor din aceste școli de a fi 
în activitate și în afara calendarului 
competițional stabilit de federație.

Este mult prea puțin, fiind vorba, mai 
ales, de un sport individual, în care 
tinerii, pentru a atinge cît mai re
pede consacrarea, trebuie să-și for
meze de timpuriu personalitatea. Or, 
aceasta n-o pot realiza decît în lupta 
sportivă. „N-am fost niciodată un tip 
ae mare curaj, un tip debordant. Dim
potrivă. însă întrecerea de pe planșă, 
prin dinamismul, prin solicitările și 
deslul de des prin dramatismul ei, 
m-au transformat integral. Da, o afirm 
cu toată convingerea : datorez scrimei, 
pe care am practicat-o încă din fra
gedă copilărie, faptul că n-am rămas 
un tînăr insignifiant, pipernicit sufle
tește, stingher în relațiile cu semenii 
mei...'. O spune Christian d'Oriola, 
dublu campion olimpic la floretă.

lată de ce pledăm pentru extinderea 
rețelei secțiilor de scrimă din școlile 
sportive si chiar pentru o școală 
sportivă de scrimă (așa cum există în 
atletism, la București), avînd ca ele
ment de reper orașul Satu Mare ; tot
odată pentru o competiție a acestor 

.. școli. Dacă un asemenea lucru 
realizat în atletism, gimnastică 
în jocuri sportive, de ce scrima

nimbul gloriei, 
unul din aceste

La noi, școlile
cu un deceniu 
reprezintă, cum 
spre performanță. Iotă, de pildă, 
scrimă : Ecaterina ’—"

i, a tratat cu destulă indi- 
scrima. Cum altfel s-ar putea 
de ce, în rețeaua celor aproa- 
de școli sportive, nu există 
secții de scrimă, la București, 
Timișoara, Oradea și Satu 
Dar desființarea secției de

î
I

i 
I

I
I

l
c

I
I
I

s-a 
sau 

, - - . . . ar
face excepție ? Este doar unica moda
litate de a alinia MÎINE, la startul 
olimpic, nu 10 trăgători, nu două echi
pe de floretă, ci specialiști la toate 
probele, cît mai multe valori. Școala 
nu poate refuza să le creeze. Altfel 
înseamnă a accepta aprioric să fim 
devansați într-o disciplină sportivă în 
care România deține în mod ferm 
poziții de necontestat.

îiberiu S I AMA

I
I
I
I
I
I
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Călinescu sportiv

asistat încă ia o

care

prof Anafol GHERMANSCHI

jos. Spec- 
rezistență 
Moți Spa-

o
pe un

cronicar

dintre
1 afiș

are 
la

asupra esteticii 
sportiv, pe care 

opune „încăierării
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COMPETIȚII
REGIONALE

care 
căs-

fost 
tim- 
rîn- 

și-ar

O dată la patru ani, cei mai 
buni sportivi ai lumii se reu
nesc — iama și vara — sub 
steagul alb cu cele cinci cercuri 
ale Jocurilor Olimpice. Acestea 
sînt, la ora actuală, cele mai 
importante dintre competițiile 
sportive internaționale.

Campionatele mondiale ale di
feritelor ramuri sportive se des
fășoară an de an (scrimă, tir, 
ciclism, bob, haltere, lupt» gre- 
co-romane și libere, patinaj ar
tistic și viteză, hochei pe ghea
ță etc. în anii olimpici, dintre 
acest» sporturi, doar ciclismul 
își organizează campionate), la 
doi ani (caiac-canoe, tenis de 
masă, gimnastică), la trei ani 
(handbalul în 7) sau chiar la pa
tru ani (fotbalul).

Sînt însă numeroase sporturi 
(și nu dintre cele mai puțin Im
portante) care n-au avut — pînă 
acum — nici un campionat mon
dial : atletismul, boxul, 
polo-ul pe apă, rugbyul, 
de cîmp I

în afara competițiilor 
racter mondial (celor de mai sus 
adăugîndu-ll-se Universiada, la 
fiecare doi ani, Olimpiada șa- 
histă ș.a.) în calendarul compe
tițiilor Internaționale figurează 
campionate continentale și alte 
diferite întreceri cu caracter 
„regional".

Iată cîteva dintre aceste com
petiții :

înotul, 
tenisul

cu ca-

JOCURILE PAN-AMERICA-

"Trw
Fără cuvinte

Din „SPORTOWIEC

care 
se 

dez- 
ne-

performanțe sportive, 
ecran ne-a adus în fata 
un asemenea instanta- 
o rară pregnantă, dez- 
tragismul latent al unei

Poate, ajungi să înțelegi mai 
bine cît de întins este diapazo
nul sportului, abia atunci cind 
el iți pune întunecata mască a 
tragicului. Este clipa în 
virtuozitatea campionului 
fringe în fața unui pericol 
lănțuit, făcînd loc dramei 
cruțătoare. Accident!

Toreadorul măcinat de copi
tele fiarei, boxerul însîngerat în 
ring, automobilistul captiv în 
bolidul care ta foc — atîtea mo
mente de groază ce sînt de fapt 
tributul adus năzuinței de de
pășire, acelui impuls originar al 
oricărei

Micul 
ochilor 
neu, de 
văluind 
întreceri de temerari. De pe u- 
riașa (și înfricoșătoarea) tram
bulină de la Garmisch Parten- 
kirchen, zborul schiorilor pă
rea de fiecare dată o sfidare 
adresată cumințeniei de toate 
zilele. Măsura adevărată a erois
mului superlativ avea să o dea 
nu învingătorul, superbul Wir- 
kola, ci acel nefericit săritor 
elvețieni care, coborit în hăul 
alb, și-a pierdut echilibrul zdro- 
bindu-se de pirtia înghețată, pă
cat că transmisia — excelentă 
tehnicește — nu a furnizat și a- 
mănuntele ulterioare ale acci
dentului, impresionant pînă la 
paroxism. Ne rămîne speranța 
că el nu va avea consecințe gra
ve pentru victimă.

Oricum — judecind cu singe 
rece — reluarea au ralenti a 
căderii pe pistă a fost una din 
cele mai bune' scene de repor
taj T.V, ce ne-a fost dat să ve-

citește romanul 
George Călinescu „Cartea nun
ții", nu poate să rămînă indife
rent la inefabilul poeziei pe 
o degajă acest imn adresat 
niclei.

Valoarea romanului a 
subliniată și apreciată la 
pul el, astfel îneît, cîteva 
duri în plus poate că nu 
avea rostul. Șl totuși, există în 
roman un capitol care na relevă 
o altă latură a acestei viguroase 
personalități care a fost G. Că
linescu. Capitolul amintit se în
titulează „O gală de box* șl co
mentează meciul „profesioniști
lor* Moți Spakov și H. Hart
kopp (în roman : Moți Spandau 
ți H. Breitkopp).

„...Celelalte round-uri răscoli
ri sala fără să soluționeze lup
ta. Iritat de rezistența neaștep
tată ce i se opunea ți care îl fă
cea să gîfîie de o ușoară agita
ție a inimii, Spandau se nă
pusti furios asupra germanului, 
aplicîndu-i cu repeziciune toate 
loviturii» profesionale, crochete 
d» dreapta ți de stingă, directe, 
swing-uri ți uppercut-uri, ur- 
mărindu-l pină în frînghii ți fi

Sportivii din Samoa de Vest

NE, organizate la patru ani, sînt 
deschise sportivilor din cele 
două Americi. Prima ediție a 
competiției a avut loc în anul 
1951 în Argentina, la Buenos 
Aires. De atunci întrecerile au 
fost găzduite de Ciudad de Me
xico (1955), Chicago (1959), Sao 
Paulo (1963) și Winnipeg (1967). 
în programul concursurilor figu
rează întreceri la majoritatea 
ramurilor sportive olimpice.

JOCURILE AMERICII CEN
TRALE ȘI MARII CARAIBI
LOR se desfășoară, de aseme
nea, o dată Ia patru ani. Pină 
acum au avut loc 10 ediții «le 
acestei competiții: Mexic (1926 
și 1954), Cuba (1930), Salvador 
(1935), Panama (1938 și 1946), 

dem. O imagine sinceră, de 
cuprinzător adevăr.

Și citeva cuvinte despre o altă 
emisiune, situată la polul opus I 
Concert-rugby. N-am înțeles de 
ce imagini reușite (FI. Mihăiles- 
cu), trebuie neapărat trecute 
prin alambicul unui montaj ar
tificios, însoțite apoi de un text . 
sforăitor, frizînd adesea ridico
lul (D. Manoileanu). încă o dată, 
optăm pentru sinceritate. 

LILI BURLACU; BUCUREȘTI. 
;.Soțul meu,- spirea Burlacu. sus
ține că. In toamna anului 1943, a 
jucat la Locomotiva București, 
participind la meciul cîștigat de 
această echipă; cu 5—0; în fața 
Gloriei C.F.R. Galați. în „Cupa 
d« toamnă". Vă rog să-mi spu-

treagă. Ar fl timpul să învățăm 
șl din victorii I

MARIA BERRY, BRAILA. Aveți 
băiețel, Marius, în etate de 5 
și „jurați" să faceți din el 
bun atlet. Perfect. Pbate că 
garantați șl o medalie olim-

Al. SIMOC

3 2 puncte, 1 punct

• Fiți atențl la antrenamentul 
;,invizibil". Efectele lui sînt atit 
de vizibile !

MATRI SALVAN; BUCUREȘTI. 
Propuneți 
cordare a

puncte;

joculul practicat de
Oricum; asta n-are nici o impor
tanță, cred. Dacă soțiile actuali
lor fotbaliști ar ține seama de 
notele cronicarilor. In flecare 
duminică ar ploua cu cereri de 
divorț I

Dr. NICOLAE VALERIU; SIBIU. 
Ați vrea să reapară numele de 
Venus, Unirea Tricolor,- Rlpen- 

sia,- Val-VIrtej; Triumf etc. Au 
fost unele echipe care s-au gîn- 
dit să preia aceste nume de tra
diție. S-au Ivit Insă unele pro
bleme mal arzătoare. Echipele 
noastre de fotbal trebuie să-șl 
schimb»; în primul rînd; jocul. 
Problema numelor est» mal pu
țin importantă.

G. TOLOACA, ALBA IULIA. 
Două sfaturi pentru tinerii spor
tivi :
• Incet-încet, succesele

Dar fără... vin I 

nețl dacă este adevărat T> Numai 
cu condiția asta v-ațl măritat cu 
el 7 Altfel, nu l-ați fi luat de 
bărbat î îmi face o deosebită plă
cere să readuc liniștea în căsni
cia dv.; conflrmlnd spusele so
țului. Șl-a adus aminte de el 
Florea Tănâsescu, actualul secre
tar general al F.R.F. Nu stnt Insă 
în măsură să vă Informez dacă 
în cronica medului s-au făcut 
aprecieri bune sau rele la adresa

cîndu-l să-ți acopere fața cu 
mănușile sau si se apuce cu 
mîinile de adversar, dar, cu 
toate acestea, gifîind, înroșin- 
du-se, agitîndu-se, plesnit, 
ghiontit, lipit, trîntit, nu voia să 
cadă jos knouck-outat. Specta
col exasperant de rezistență și 
de ridicol dramatic 1 In cele din 
urmă, ultimul gong bătu, pu- 
nînd capăt unei lupt» inegala ți 
monotone, între un atlet a că
rui eleganță consta în faptul de 
a culca la pămînt dintr-o lovi
tură fi un individ car» refuza 
totuși să te întindă pe seîndu- 
rile ringului".

Poate că ne-ar surprinde v4- 
zîndu-1 pasionat de duritatea 
luptei dintra corzile ringului pe 
G. Călinescu, despre care avem 
— mulți dintre noi — o imagine 
* unui om plutind în sferei» 
înalta ale inefabilului poetic.

Poate ne-ar surprinde dacă 
n-am ști că acela care a zămis
lit „Enigma Otiliei” a scris cîtva 
timp, sub iscălitura „Sportiv", 
cronica sportivă a revistei 

la festivitatea de deschidere

Guatemala (1950), Venezuela 
(1959), Jamaica (1962), Porto 
Rico (1966). Programul cuprinde 
numeroase ramuri sportive.

JOCURILE MEDITERANEE
NE sînt organizate la patru ani, 
pentru sportivii din țările de pa 
malurile Mediteranei. Pînă acum 
au avut loc cinci ediții: Alexan
dria (1951), Barcelona (1955), 
Beirut (1959), Neapole (1963) șl 
Tunis (1967). Se desfășoară 
concursuri la 16 ramuri spor
tive.

JOCURILE ASIATICE au în
scris pe răboj cinci ediții: 1951
— Delhi, 1954 — Manila, 1958 — 
Tokio, 1962 — Djakarta și 1966
— Bangkok. Este o competiție 
polisportivă.

JOCURILE AFRICANE au a- 
vut doar două ediții: Cairo 
(1962) și Brazzaville (1965).

JOCURILE COMMON- 
WEALTH-ului, Inaugurate în 
anul 1930, la Ontario, sînt des
chise țărilor din fostul Imperiu 
britanic.

X

Agenda vinătorului
și pescarului sportiv

aprovizionarea conti- 
a locurilor de hrânire, 
combaterea răpitoare- 
prin exercitarea vînă- 
numai în limitele per-

Ianuarie, lunâ cu zăpadă 
din belșug și geruri pă
trunzătoare, pune la grea 
încercare vînatul de p» 
plaiurile noastre. De aceea, 
tocmai acum el are ne
voie de cea mai mare o- 
crotire. Aceasta se traduce 
prin 
nuă 
prin 
lor, 
lorii 
mise.

în această perioadă se 
pot împușca mistreți, iepuri, 
fazani (numai cocoși), si
tari, porumbei sălbatici, 
gîște și rațe sălbatice, co- 
coșari. Cu autorizație spe
cială este liberă și vînarea 
jderului. Vom mai aminti 
că acum ca și în tot cursul 
anului este permisă vînă- 
toarea la lupi, vulpi, dihori, 
ciori grive, coțofane și uliiciori grive, coțofane și ulii 
porumoari.

Dacă activitatea adepți- 
lor zeiței Diana se poate 
desfășura în plin

devărul literar și artistic". Re
cunoaștem cu plăcută surprin
dere într-un număr din anul 
1932 cronica meciului Spakov — 
Hartkopp, reluată de autor în 
roman :

„De cel mai mare interes a 
fost, în sfîrșit, ultimul match 
Moți Spakov — H. Hartkopp. 
Acest Moți este un individ foar
te elegant. Trup atletic, înde
sat fără caricatură, cap taurin 
ți nas subțire, turtit, dar inte
ligență ageră în privire, el e de 
un calm desivîrșit, ironic, de 
om plictisit de a se juca cu un 
adversar neînsemnat. Cu toate 
acestea, Hartkopp nu era lip
sit de primejdie. Cu aceeași 
germanici gravitate profesio
nală ți metodă, el primea lovi
turi nenumărate, gîfîind, inro- 
șindu-se, 
ghiontit, 
vrea, 
tacol 
și de 

agltîndu-se, plesnit, 
lipit, turtit, fără si 

, totuși, să cadă 
exasperant de 

ridicol dramatic, 
părea iritat. O ușoară agi-

a Jocurilor Pacificului
Foto : A.F.P.

JOCURILE PAN-ARABE au 
avut doar 
Casablanca

o ediție, cea de la 
— 1963.

fi de adăugat întreAr mai 
competițiile de anvergură in
ternațională JOCURILE PACI
FICULUI DE SUD (inaugurate 
în 1966), JOCURILE IBERO- 
AMERICANE (prima ediție în 
1960, la Santiago de Chile), MA- 
CABIADA, JOCURILE SCAN
DINAVE, JOCURILE BALCA
NICE etc. Un loc aparte între 
marile competiții îl ocupă cam
pionatele europene organizate la 
diferite ramuri sportive.

Iată citeva dintre campiona
tele continentului nostru și anul 
primei lor ediții: atletism 
(1934), canotaj (1893), înot (1926), 
patinaj viteză (1892). patinaj ar
tistic (1891), hochei pe gheață 
(1910), tir (1955), tenis d» masă 
(1958). lupte greco-romane (1909), 
lupte liber» (1937), box (1925), 
baschet (1935).

Constantin TUDOSE

cum am văzut — amatorii 
unditului au ți »i destule 
de făcut. Este unul din mo
mentele cele mai propice 
pentru munca .de atelier", 
cum le place să spună 
pescarii : controlul unelte
lor puse la iernat, confec
ționarea nălucilor, a vîrte- 
ielor, a inelelor, a plumbi- 
ior. Dar, paralel cu aceste 
preocupări, pescarii pot, ar 
trebui chiar, să se îngri
jească de curățirea stratu
lui gros de zăpadă de pe 
gheața rîurilor și să pur
ceadă, dacă este nevoie, la 
tăierea în gheață a cop
cilor de aerisire. Și pentru 
că am vorbit de copci, 
dacă apele sînt bine înghe
țate, se 
copci) cu 
toare la 
lată deci 
pot avea 
nuarie, considerată,' pe ne
drept de mulți dintre ei, 
Ca o lună de pauză for
țată.

poate pescui (la 
rezultate satisfăcă- 
știucâ și biban, 
cîte îndeletniciri 

pescarii și în ia-

un nou sistem de a- 
punctelor, la fotbal : 

și...

lați» a inimii se trăda printr-un 
gîfîit de exasperare. In cele din 
urmă, ultimul gong bătu și se 
puse astfel capăt unei lupte 
inegale ți monotone între un 
atlet a cărui eleganță constă in 
faptul de a culca la pămînt din
tr-o lovitură un individ ți un 
adversar care refuză să se în
tindă la pămînt ți rezistă cu 
atîta merit, dar cu atîta deficit 
pentru spectacol în sine".

Pe lingă ceea ce de multe 
ori denumim „termeni tehnici", 
regăsim cu reală satisfacție și 
egală surpriză o idee cu totul 
excepțională 
spectacolului 
Călinescu îl 
de stradă" :

„Cine n-a 
exhibiție pupilistică îți închi
puie reuniunile de box ca niște 
încăierări vulgare, unde pumnii 
sini atenuați in contondenta lor 
de niște mănuși de piele, care 
dacă răpesc palmelor duritatea 
ie dă insă un aer de monstruo
zitate. Cu toate acestea, ședin
țele de box sînt un prilej pentru 
cele mat variate senzații, 
care esențială este acea 
facțiune stenică pe 
orice ins cînd vede 
divid răzbind in bătăi pe 
altul care se apără și este 
așa de agresiv. Taurul placid 
tau omul pleznit in obraz din 
senin produc un sens de ridicol 
tau de milă, in nici un caz in
ferez, Inch condițiunea primă a 
unui bun spectacol de corrida 
tau de box este ca taurul să fie 
agresiv ți nici unul din bo- 
xeuri să nu aibă aerul de vic
timă".

un 
tot

Dintre multiplele reacții pe 
care le-a declanșat in lumea 
întreagă raidul circumlunar 
al cosmonauților americani, 
recordul originalității poate 
fi atribuit fără ezitare unui 
personaj din patria lui Don 
Quijotte, mai mult sau mai 
puțin faimosul senior Pipo 
Rafael Sanchez. De profesie, ca 
să ziccni așa, manager de corri- 
de, acest om de afaceri inge
nios și intreprid s-a grăbit 
să adreseze un memoriu 
N.A.SA. prin care solicită — 
firește, în schimbul unor ga
ranții bănești importante — 
exclusivitatea organizării lup
telor eu tauri în Lună. Iată, 
intr-adevăr, o idee !

Fără a mă socoti compe
tent în materie (in tauroma- 
hie, n.b.) îmi permit să ob
serv că interesanta inițiativă, 
constituind de fapt prima in- 
trusiune a fenomenului (oare
cum) sportiv in sfere extra
terestre, se cuvine a fi exa-

PERSONAJE ILUSTRE
CAMPIONI NECUNOSCUȚI

Numeroase au fost persona
jele de seamă care, pentru a fi 
„în formă", au practicat, cu 
destul succes, diferite sporturi. 
Fără îndoială, considerau că a- 
cestea le 
sănătatea, 
tru a face 
obligații.

Unul dintre acești campioni 
ai Evului Mediu a fost Carol 
cel Mare (Charlemagne), care a 
domnit între anii 768—814. Fiul 
lui Păpin cel Scurt excela în 
multe discipline sportive, dar în 
special în natație. El a con
struit, cu mari cheltuieli, o pis
cină în fastuosul său palat de la 
Aix-la-Chapell» (Aachenul de 
azi). Dar înțelegea să împartă 
și cu alții (curteni, rude, invi
tați) plăcerea înotului. Așa s» 
face că istoria consemnează au
tentice concursuri, în care vic
toria li revenea, cu regularitate, 
împăratului, a cărui constituție 
atletică, la o statură de circa 2 
metri (!), se dovedea decisivă.

O asemenea statură și consti
tuție i-au fost proprii și altui 
monarh medieval, Francisc I, 
personaj Impresionant și prin 
fizic. Era un luptător redutabil, 
care-și punea foarte reped» ad-

ajutau să-și păstreze 
echilibrul psihic, pen- 
față importantelor lor

nici unul; în funcție de CALITA
TEA jocului prestat. Dar cine 
stabilește dacă o echipă a ju
cat bine ? Eu zic să rămînetn 
la actualul sistem de punctaj, 
bazat pe goluri; pe victorii. De 
ce să căutăm un motiv în 
de gîlceavă ? Nu sînt Și așa 
tule, la fotbal T

NICOLAE MEDELEANU, 
MUNA CERNA. Vreți să devenlțl 
membru cotizant al echipei dv. 
favorite, Rapid. Nimic mal sim
plu : adresațl-vă clubului respec
tiv : șoseaua Ciulești 10. Sper 
Insă că n-o să cereți banii înapoi 
dacă Rapidul va lua bătaie I

ORLANDOU PURZA; ARAD. 
Nu prea sînt de acord cu aforis
mul dv. : „Cei mal bun profe
sor (sfetnic) este înfrlngerea". 
Dar asta o facem de o viață în-

Nr. 415 (584!

Convorbiri cu domnul Gore
BOX

— Analizele efectuate (și une
ori publicate) după Olimpiada 
din Mexic arată — așa cum am 
citit nu de mult în „Sportul" — 
că o seamă de boxeri, printre 
Care Nlcolae Giju, campion eu
ropean și speranța noastră nr. 1 
pe ringuri, n-au fost în formă 
din pricini extrasportive : de
pășind greutatea categoriilor 
respective ei au trebuit să slă
bească urgent cîteva kilograme 
în citeva zile.

Dl. G. captă Informația ca pe 
o revelație.

— Iată tn sftrșit, un fapt care 
explică slăbiciunile boxerilor 
noștri...

Apoi,
- Ce 

zețari!

cu un fel de invidie : 
subiect gras pentru ga-

DL. G. BATE ȘAUA
Gripat (om între oameni) 

dl. G. m-a rugat, potrivit unui 
vechi și bine știut obiceiu să-i 
citesc ultimele noutăți. Ziarele 
pe 1969 fiind însă (sau încă) 
foarte sărace în evenimente 
din zona sportului și fair-play- 
ului (trăim la această răscruce 
calendaristică între sequelele 
lui ce-a fost in ’68 și speranțele 
lui ce va fi în ’69, prezentul 
fiind anulat) m-am refugiat in- 
tf-o știre ceva mai veche, de-a- 
cum două luni și păstrată co
mentariilor ca-ntr-un frigider 
cu intrebări.

— „Din inițiativa Centrului 
de călărie •Sănătatea»-Timișoa- 
ra a luat ființă de curînd în lo
calitatea lzvin (la 13 km de Ti
mișoara pe șoseaua spre Bucu
rești) o nouă secție de călărie 
care are ca scop popularizarea 
calului Nonius și a calităților 
sale de săritor”.

Dl. G. mă privește cîteva cli
pe fără cuvînt, ca și cum gîndi- 
rea i s-ar fi înzăpezit undeva 
între aflarea veștii și înțelegere.

Pe urmă, ca din somn :
— ...Un club pentru un cal! 

De fapt, de ce nu ? In definitiv, 
decît să te ocupi de populari
zarea altor dobitoace... Mă în
treb însă, se nedumeri el, ce

taurii și
minată cu toată seriozitatea, 
sub diverse aspecte. Mai în- 
tîi, trebuie să se studieze pro
blema adaptării taurilor la 
condițiile atit de speciale pe 
care le oferă satelitul plane
tei noastre, inclusiv chestiu
nea pășunatului artificial. O 
comisie de savanți și tauro- 
logi urmează să dezbată noul 
regulament al corridelor se
lenare, pornind de ia premi
sa științifică, binecunoscută 
de altminteri, că o zi pe Lună 
durează cam vreo două săp- 
tămini păinîntene, ceea ce a- 
trage după sine - complicații 
nebănuite, în legătură cu ora 
de începere, cu amplasarea are
nei, cu împărțirea clasică a 
sectoarelor in zone de umbră 
și zone de lumină etc., etc. 
De asemenea, dat fiind că 
„acolo" forța atracției gravi
taționale este mult mai re
dusă. avem motive să presu
punem că mișcările oricăror 
viețuitoare vor fi extrem de

versarii cu umerii la pămînt. în 
anul 1520, cînd a primit în ta
băra de la Camp d’Or pe „bunul 
său verișor” Henric al VIII-lea, 
a avut loc o întîlnire amicală 
de lupte între cei doi suverani. 
Henric nu era cu nimic mai 
prejos din punct de vedere fi
zic, dar, totuși, după numai ct- 
teva secunde, a trebuit să ceară 
„îndurare", fiind țintuit la pă
mînt de brațele suple și puter
nice ale regelui Franței.

„Bunul rege" Henric al IV- 
lea al Franței conta printre cele 
mal bune „rachete” ale vremii 
sale. La 16 septembrie 1594, 
chiar a doua zi după intrarea sa 
în Paris, Henric al IV-le* și-a 
consacrat, pentru destindere, 
toată ziua așa-numitulul „jeu 
de paume", strămoșul tenisului 
de azi. Grație măiestriei șl agi
lității sale, regele a învins con
secutiv 27 (!) dintre cei mai re
dutabili adversari. Un palmares 
pe car» l-ar invidia chiar cei 
mai buni tenismani de azi, cu 
atît mai mult cu cît, la sfîrșitul 
acelei memorabile zile, Henric 
al IV-lea a declarat: „Mă simt 
foarte proaspăt și bine dispus 1“

pică ! Să ne mal lăudăm și__
băieții, nu numai cu fetele noas
tre I

SERGIU PETRESCU, SIBIU. 
Boxerul Toma Aurel e plecat din 
țară de circa 30 de ani. După 
cîte sînt informat,- își cîștigă e- 
xistența lucrlnd la un garaj; In 

S.U.A.

Nonius 
eventual 
Se dej 
mută î 
zvonulti 

pur-sîngi

se im intimpla peste doi-tr< 
ani cînd o tmbitrîni 
sau doamne ferește, în 
litatea unui accident, 
ființează secția ? Se 
altă comună pe baza 
că acolo a apărut un 
de trei ani ți cu talent ? Sal 
președintele va fi silit să dea ui 
anunț la mica publicitate : „Sec] 
(ie 
get 
ti

hipism cu activ salariat, bul 
fi plan de perspectivă end 
cal pentru popularizare". .

TEHNICA NOUA

repercui 
in viațl

am pri

— Ai văzut fotografia diț 
„Miroir-Sprint". . . mă întreabi 
dl. G. Antrenorii americani dl 
basclset folosesc o metodă nâui 
care poate declanșa 
siuni inimaginabile 
sporturilor. ..

Fotografia pe care 
vit“0, la îndemnul prietenului 
meu, nu numai cu interes dai 
și cu plăcere deosebită, reprel 
zintă un aspect de la antrehal 
mentul echipei de baschet „Lol 
Angeles Stars-Mary Jackson". I 

în prim plan o dansatoarl 
de bar, executind mișcările ciul 
slce ale unul număr ventral. îl] 
stingă ei, în dreapta și-ndără 
jucătorii echipei o imită, repel 
ttnd, cu acompaniament dd 
magnetofon, gesticulația trupul 
lui o jumătate de oră, o Oră] 
două, pînă ce antrenorul stril 
gă : stop ! Ședințele acestea la 
stadion-cabaret au loc, dacă nJ 
mă-nșel marți, joi și sîmbătăj 
Efectele par a fi binefăcătoare..]

— .. .Și nu numai în materii 
de baschet, precizează dl. d 
Ci și în alte discipline. Antrel 
norii lotului nostru de fotbal-tii 
neret au hotărît, de pildă, 
angajeze fetele 
pentru ședințele 
gătirii fizice.

— Interesant.
— Excelente : 

leșie nimeni de 
te. Mai mult chiar, băieții ai 
cerut să se organizeze de dom 
ori pe săptămină ședințe ir, 
nocturnă.

de la „Melodic 
consacrate prd

Și rezultatele 1 
nu mai chiul 
la antrenamen

p. conf. Al. MIRODAN

și banderilierilor. ev 
dezavantajați in corn 
menționate !

deducție elemental 
se degajă din sima 

de motive, e-1

regiunea dl 
Serenitâții | 
lor de anii 

pare a le de 
cvas

pq

Luna i 

lesnicioase ; această partuj 
laritate creează posibilități 
executării unor figuri ined'J 
de- ambele părți, atit lor« 
dorul cît și taurul ajungiI 
să planeze, în anumite nf 
mente, la cîțiva metri I 
sol... Ca să nu mai vorbi 
de situația ingrată a picad] 
rilor s 
dent 
țiile

O 
care 
expunere 
aceea a necesității unor arf 
ne lunare supradimensionai 
in raport cu cele terestre. ' 
acest sens, ar fi de dorit 1 
se ia în considerație idei 
amenajării unora dintre Cr, 
terele existente — de prel] 
rință, cele din 
numită Marea 
întrucît forma 
teatre naturale 
tina manifestațiilor 
sportive la care ne referi» 
în treacăt fie spus, o 
menea incintă ar putem gă 
dui cu ușurință cca. ?50 ol 
spectatori, pentru tran^ibrt^ 
cărora vor funcționa trenu, 
de rachete „non-stop“, 
cum și moduluri lunare coj 
fortabile (maximum 12 pel 
soane), pentru familiile ml 
înstărite. După o apreciel 
sumară — evident, aproximi 
tivă — costul unui bilet, ia 
clusiv voiajul și întreține*el 
nu va depăși suma <1 
2 794 263 dolari și 71 ceni 
din care jumătate se vor a 
chita la înscriere, iar resta 
în mensualități neîmpovăra 
toare, de-a lungul a 6—7 ga 
nerații...

în fine, două propuneri il 
caracter practic și imedial 
Primo — să se trimită fân 
intîrziere un taur... cxperl 
mental, într-o rachetă teledj 
rijată, care va înconjura Li] 
na și va reveni pe păniîn 
pentru a se verifica rezisteni 
nobilului patruped Ia v icis 
tudinile călătoriei. Secund 
— să se confecționeze de uJ 
gență, pe cheltuiala N.A.S. J 
un echipament cosmic pentil 
senior Pipo, adică — un coJ 
tuni simplu, bine ajustat, J 
care d-sa să-l poarte mult s 
bine, într-o Încăpere absd 
lut retrasă, avînd posibilitJ 
tea să mediteze în voie asii 
pra tuturor detaliilor tautiJ 
mahiei selenare.

Pereții camerei cu pricini 
pot fi împodobiți, eventual 
cu siluete cabaline, de culoai 
re verde...

cu

Dan DEȘLIU

A. KISS, CLUJ. Uneori, golge- 
terll au fost premiați (In special, 
de către A. S. Loto-Pronosport). 
In ultimul timp, mi se pare, în
treprinderea respectivă a fost 
mai rezervată în această proble
mă a. eficacității, s-a temut, pro
babil, să nu rămînă cu premiile 
nedistribuit» !

a. MOSARI, BACAU. Am Citit 
cu multă curiozitate articolul dv. 
„Dacă s-ar juca doar o repriză". 
Dar nu putem decît să consem
nam clasamentele respective, fără 
a umbla cu orie* preț după... In
terpretări. Așadar; dacă s-ar fi 
jucat numai repriza I în fruntea 
clasamentului ar fl fost Petro
lul,- urmată de Steaua, în timp ce 
U.T.A. ar fl fost pe locul 10. Po
trivit reprizei a Il-a Insă, șefia 
este deținută de U.T.A., urmată 
de Dinamo București șl Univer
sitatea Craiova. Ca de obicei : 
cine ride la urmă; rîde mal 
bine I Dar nici repriza a II-a 
nu oferă garanții. Să așteptăm 
ultima etapă...

Ilustrafii : N. CLAUDIU
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a pierdut meciul 
mult decît stabi

le dădea Wagfnan 
el ? Iată-le ! „Lo-

Duminicile unui nesportiv

COMPETIȚIE ȘCOLARĂ
Se încărcaseră și acolo, în patria Selmei Lagerlof, cren

gile Cu ciorchini de Zâpadă, așa cum s-au incărcot 
acum la noi. Scâpâra alba căptușeală a iernii in miile 

de lumini ale Stockholmului, cînd un prieten, amitectui e 
xander Loeb, care proiectează școli luminoase și primitoare 
m-a luat cu el să văd o competiție sportivă a școlarilor cri 
țara sa. Școala la care am poposit era o clăac. ccuă 
caturi, primitoare și prietenoasă, cu sala de gi^-esticâ -âs- 
punzînd în parcul vecin și-o piscină de înot pen‘.'j c”0‘ ~- 
purile calde. Rîsul copiilor umplea coridoarele, ac cca 
încăpere unde se desfășurau probele de atletism nu pătrun
dea decît ecoul lui subțiat. Acolo, tinerii iși mdâurau forța, 
iscusința, agerimea în tăcerea cu care se săvîrsesc lucrurile 
foarte serioase.

Am ajuns la întrecerile de lupte, core a- c e ecc~*â 
accentuată, de subțirimea trupului băieților între cincispre
zece și șaisprezece ani, ale căror brațe ie c:.-
împletesc ,pe trunchiurile mlădioase cu rr. scăn e u_c. cec
ale iederii. Micul Loeb, fiul prietenului al cc _ ■< :■ ?-c —
la competiție, ne-a făcut o demonstrație de • ccc-e - e 
ligefițâ, învingîndu-și adversarii cu ușurin-c oc. . -
joc care te poate obosi, firește, dar nu te poate nioodaM 
sătura.

Jocul acesta — îmi spunea antre”o-_ “O"? :.
îu pe-o bancă de-a lungul peretelui din fund, este cea 

mai bună școală de vioiciune și curaj, inițiativă, stărvârtâ 
pentru tineret. El învață elevul să-și înfrunte adversarul oca 
ZiOhal cu loialitatea codului onoarei sportive, să mi foi» 
sească procedee nepermise, să nu se teamă de nimeni si 
mei ales, să nu se teamă de înfrîngere. Fiindcă o educate 
bună și completă trebuie să deprindă pe copii mi mNMî cu 
bucuria victoriei, ci și cu mîhnirea inevitabilă a infringer 
Cel care nu știe să piardă cu aceeași seninătate, cw care 
cîștigă, este un egoist. Or, egoismul este o racilă moroiă, pe 
care vrem s-o stîrpim din viitorul om, inmtrludu I cu virtu 
tea sc "darității, a echității umane. Priviți la băiatului acela 
roșcat, care plinge într-un colț și refuză să-și aocatoe catena 
veniți să-l consoleze. A pierdut, și se rușinează, o chiar 
furios pe sine și pe învingătorul său. hi închipuie cc a fost 
nedreptățit, că trebuia să imrinfă aL f un samuuant peri
culos acesta pentru societate. Trebuie să-i vîrim in cap ci 
totul depinde de el, nu de arbitru, că aărcpMua* sau ne
dreptatea" la care e supus se datoresc :n uttuuâ 
lui însuși, felului cum se pregătește cws sa mtrsoeci- cms 
iși utilizează fizicul și intelectul.

Cu fata scăldată do raza unui muihmMri MaMMn^ auăre- 
norul Home urmărea incJestorec c —i-.’*- cocasei de 
pe cele patru orene n * să Incmuc k. c^zzz'Z’Zc 
dm priviri, stăruia as.pra '-tcorod- irw care
se oointea de mei tnul*e sec_-ce 
ful ghetei. Tlreiu, cind Wneeer e wc-fl sfS-s ■ 
cere pierduse, îsi -a* • necaa. s se =&-;■-

cile, Iți inc 
joci, să nu 
nu invers I

Un stol ce școlari se ndpustî pa '’cjă -c 
zăpada din parcul rten, unde î~capv o s. țăreaiâ pe cere 
n-am scăpat nici eu, nici arh "e-c*. .ce-c e><ci eei ouftrt a* 
trenorul Home. Fuseseră~ prim î* :::: -e"~ s -3 cec 
ilor și, in timp ce un pumn da zăpadă m> ea Mpaa «■ premia 
reci pe după git, am zimbd ca flk și taMhMNț ca m camua 
sa repet mutra acră a ce ui care o e-z'-z zz 
pefitio școlară, se posc’’'0'’Ye

DIN HRONICUL CUTEZĂTORILOR ROMÂNI

CĂLARE, DE LA BUCUREȘTI LA PARIS
— Reactual izind epitoade dintr-un parcuri de 3300 km

Desigur. cei mai multi dintre 
cLbtcrl nu se aflau Încă pe lume, 
la 1* decembrie l»rs. cind la pi
cioarele Turnura; tttt»:.

cursurJe obișnuite de sir. uș — 
nu mii ajunsese sus. u 1SN ta 
alUtuduie. unde era .-spusul Mifr. 
pion, aut era de aprig sisco’ul p

1 - - S S
rmd «et-iu tnaițunl de • F 

ar I metri
ca calul meu de mtn*. tolo- 

sat wra.ele copitelor are.or cai 
».ga=U al poftei ~ pntr.uî Ml 
era «W.s tnr-r frunte, fârâ

iulul, să afirm dlrzenla omului 
sl puterea performanței solită 
r< îf» luptă ciȘtlgatâ de mecanică

*

Csmarîjrea rastrâ cu:: :-new ' rezema Ach;ie 0. BĂLACESCU

celâ-

La fi de ani. zvelt șl neobo- 
«.i totuși, interlocutorul hostru 
pcvestețte. la gura sobei, fiii cil 
nostalgia bunicului sau cil tru
pa paseistului. ci cu tihna ma
rilor Înfăptuitori. Întotdeauna pre
gătiți să indrumeze șl să indem 
ne eu folos, prin Înseși faptele 
lor.

in epoca mărilor viteze șl a 
performanțelor cosmice, isprava 
căpitanului Achllț D. Bâlăcescu. 
de acum patru decenii, pare o 
zavoid In confruntare cu uh rock 
and rol șl primind patina de ar
gint a timpului rămtne filă de 
prețuire In hronicul faptelor cu
tezătoare ale bravurii românești, 
pecetluită de placheta pe care 
UTS.R. <-a conlerit-o, pentru 
merite sportive excepționale, 
decerni in urmă.

V. FIROIU

.Ta" •CM'*.
W*

1 car
cadt <aw

-ti

■aâMi I

iața modernă caracteri
zată prin progresul teh
nicii și al automatizări: 

are tendința de a-1 handi
capa fizic pe om, predispu- 
nîndu-1 sedentarismului. Sta
tisticile mondiale (O.M.S.) ne 
arată că sedentarismul, cu 
tot cortegiul lui de neajun
suri (ateroscleroză, afecțiuni 
cardio-vasculare) se situează 
printre factorii nocivi primor
diali ai vieții contemporane 
Prof. Mellerowicz din Berlin, 
făcînd un studiu aprofundat 
pe o cazuistică extrem de bo
gată (cîteva mii de cazuri), 
arata că starea organică și 
funcțională, metabolica, a 
persoanelor care depun activi
tăți fizice este mult superi
oară celor sedentari. între a- 
ceste activități fizice sportul 
constituie un factor de primă 
importanță. Ceea ce nu reu
șim adesea prin medicație 
(care, între noi fie spus, nu 
este lipsită de riscuri) sau 
prin cură de foame și sete, se 
realizează foarte bine cu a- 
jutorul acestui mijloc natural 
— exercițiul fizic și sportul.

Este cunoscut faptul că 
sportivii nu au asemenea pro
bleme de pondere (cel mult 
cei de la box, lupte, haltere, 
care sînt legați de-o anumită 
categorie de greutate și scad 
în greutate 1—2 kg înaintea 
competiției) datorită metabo
lismului crescut de efort care 
le asigură un consum mare 
energetic și acoperirii aces
tuia prin aport alimentar.

Considerăm interesant în a- 
cest sens să exemplificăm. 
Astfel, într-un antrenament 
de fotbal de 90—120 minute, 
jucătorii pot pierde între 
1000 — 1 500 gr în timp ce 
după un joc oficial scad chiar 
pînă la 3 kg ; aceeași situație 
o întîlnim și la alte jocuri 
De exemplu, la rugby, după 
un antrenament intens de 
90—120 minute, scăderea a- 
tinge pînă la 3 kg în timp ce 
după un joc oficial (80 mi
nute) scăderea este constant 
de 2,5—3 kg.

Gimnaștii pierd după un

antrenament de 3 ore circa 
1 000—1 S00 gr, în timp ce in 
concurs pierd numai 800 — 
1000 gr (cazul japonezului 
Endo, campion olimpic). La 
înot pierderile sint ceva ma; 
mici în probele scurte și mai 
mari în cele lungi. Aici, ca 
și în alte situații, iese preg
nant în evidență pierderea le
gată de solicitarea r.euro-en- 
docrină (competiționara) fața 
de cea din antrenament (soli
citare predominant fizică) 
Astfel, după o cursă de -4-J0 m 
liber am obținut scăderi in
tre 800—1 200 gr în timp ce 
după un antrenament de 1—2 
ore, scăderi de numai 700 — 
1 000 gr.

In cursa de mare fond pe 
Dunăre (21,5 km) primii so
siți au pierdut 2—3 kg in timp 
ce abandonați: (de exemplu. 
Ov. Ionescu în anul 1954 a 
abandonat la km 5 al curve ) 
au pierdut 3—5 kg. Deci scă
derea in greutate (în genera. 
realizată prin deperdiție 
apă și catabolism proteja 
iipidic acentua") se realizează 
predominant pe seama relee
lor diencefalo-er.docrine ș. 
mai puțin ca răspuns imediat 
al solicitării fizice proprtu- 
zise. O altă remarcă: starea 
de antrenament bună micșo
rează pierderea în greutate 
(neantrenații supuși la același 
efort scad mai mult).

Jucătorii de polo pe apă 
scad 1000—1 500 gr la un an
trenament intens (2 ore) și 1,5— 
2,2 kg la un joc oficial. Luptă
torii și boxerii pierd 1—2 kg

la un antrenament de 90—120 
minute in timp ce în cele cî
teva minute de competiție pot 
p-.erde 1—2 kg și chiar mai 
mult.

Cicliști: de fond pierd 
tr-o etapă cite 3—4 kg. mai 
ales în cele dificile (cazul lui 
Anouefil in Turul Franței).

dr. loan DRAGAN

in-

: a-gDiSl u-~-» 
nes pdtura. 

.a '«ore 4e>. aetn pe care-t a- 
ivara ti tac*, d-pa cum trebuia 
■* armar p^eucs pentru a crea 

t pe Fociui pclgmtel de 
ara străbătu*, astfel Xj- 
p Mlsraetri. cu o munci 
m*. cu rtbdare de ma

rinar de pe caravaie’.e secolelor 
apuse, cu stoicsstul omului care 
Stre una p bun* : eâ. plecat, tre- 
bu-e s* ajung* la destinație, la 
pma câ ltcnel sale. Kilometru și 
c.cmetru. metru p metru, fie
care pas al calului ți fiecare pas 
al meu. lmi aducea sufletul ia 
t-r* țs-m, da emoția unui even
tual sfirpt tragic. Calul a câzut 
Io repetate rlnduri, dar printr-un 
atfneM n-a avut nici rrtâcar lu

turi.

Ir. Parisul de acum patru de
cesul sosirea mea a însemnat un 
eveniment înregistrat de Întreaga 
presă. Cu un an mai Înainte. 
Char.es A Lindbergh traversase, 
de unul singur. Atlanticul in 
zbor, descblzind o eră nouă in 
tstorta omenirii șl promovlnd ma
rele mijloc de locomoție al omu
lui amorului.

Mie tni-au fost date atenții deo
sebite. la o scară mai restrinsă. 
dar es interes — tocmai pentru 
eă ia cum pâra dintre două epoci 
veneam să reabsbtez existența ca-

Recorduri școlare
orerițâ profesoară, ce 

recsrtan pe școeL* aveți ia

alt* prob*
— De A-1 prob* ...
— S* team,

Xj rs UeA deoarece nu

— Mei discuri n-am avut.
— Sâ spunem RaUTâCi sprint. 

Suta de metri băieți—
— Aici recordul pe școală 

este 10.2.
— Nu cumva 114 ?
— Jiu, nu cred.
— Atunci, știți ce, 

Federația de atletism, 
10,2. este vorba de un 
cord republican.

anunțați 
căci cu 
nou re-

CONTROLUL MEDICAL IN PROCESUL EDUCAȚIEI FIZICE
Recent, a apărut, în standu

rile librăriilor prin strădania 
Editurii didactice și pedagogice 
cursul „Controlul medical și a- 
sistența medicală in educația fi
zică", de dr, Comeliu Obrașcu, 
dr. Romulus Dandescu și dr. 
Viorel Dimitriu.

Prima parte a lucrării pre
zintă modul cum trebuie înțeles 
și cum trebuie să se realizeze 
în practică controlul medical 
în vederea folosirii corecte a 
mijloacelor și metodelor edu-

RECENZIE

cației fizice și a sportului în 
funcție de particularitățile fi
ziologice ale fiecărui Individ.

Autorii se referă în partea a 
doua la situațiile ce se pot ivi 
pe timpul practicării educației 
fizice și sportului cînd se pot 
produce o serie de accidente șl 
îmbolnăviri.

Este prezentat, de asemenea, 
și rolul profesorului de educație 
fizică sau antrenorului care, 
fără a substitui medicul, tre
buie nu numai să cunoască îm
prejurările care favorizează pro
ducerea unor accidente, dat și 
ce măsuri de prevenire să ia și 
cum să acorde primul ajutor.

Manualul, scris într-o formă

accesibilă și concisă atît prin 
cunoștințele teoretice generale 
despre controlul medical și asis
tența medicală în practicarea 
educației fizice și a sportului, 
cit și prin prețioasele îndrumări 
practice, vine să pună la înde- 
mîna nu numai a studenților de 
la I.E.F.S. ci și a profesorilor 
de educație fizică și a antreno
rilor un material de un real fo
los pentru activitatea lor prac
tică.

prof, loan MUREȘANU

Pe:e Kelly era, ca și ceilalți, tînăr lipsit de posibili- 
;ă-,i bănești, cerea tot timpul' mici împrumuturi de la 

■ ” Tocmai cazul său a dus la incriminarea corupă- 
torului principal Aaron Wagman. la 1 martie 1961, 
Wagman stabilise, cu cei din banda lui, câ ar fi o 
mare lovitură dacă echipa Universității din Connecticut, 
--.de juca Kelly, ar fi învinsă la Colgate, la o diferență 
de sccr de 11 puncte. Wagman a încredințat complicilor 
să: Daniel Quindazzi și Jerry Vogel 2 500 de dolari ca 
să-i împartă între Kelly și un coleg de echipă al aces- 
:uîa. Bill Mifinerly. Cei doi oameni ai lui Wagman au 
dat. insă, numai 1 500 și au băgat restul în propriile lor 
buzunare. Partida trebuia să se dispute după-amiaza 
tirziu : in dimineața aceleiași zile, un necunoscut, dîn- 
du-Se drept Pete Kelly, a telefonat Universității din 
Connecticut coihunicînd că partida ar fi aranjată. Wag- 
rr.an a reușit, nu se știe cum, să intercepteze comunica
rea din cabina telefonică a hotelului său, A încercat 
să retragă toate pariurile făcute sau prevăzute, dar era 
prea tîrZiu. Kelly, care marcase 13 puncte, a fost arestat 
chiar in timpul jocului, cind echipa sa era condusă de 
adversari : doi polițiști, în civil, au întrerupt jocu! și 
l-au pus în cătușe pe jucător, care nu a scos un cuvînt. 
Echipă Universității din Connecticut 
la 12 puncte diferență, cu unul mai 
lise Wagman.

Dar în ce constau ordinele pe care 
jucătorilor ca sâ joace așa cum voia 
vește mingea cu piciorul, ține-o cit mai mult, primește-o 
și apoi pierde-o, simulind o alunecare. Scapă o pasă; 
cind tragi la coș fă în așa fel ca mingea să lovească 
cercul de fier incit să sară mai degrabă afară decît să 
intre înăuntru. Fii tot timpul atent la scor, care trebuie 
să evolueze așa cum doresc eu".

Și care era sistemul impus de Wagman și compania 
pentru a avea siguranța că realizează scorul dorit ? 
Cea mai mare parte a înșelătoriilor se făcea în jocul 
de apărare î jucătorii mituiți trebuiau mai curînd să 
lase pe adversar să pătrundă la coș, decît să facă gre
șeala mai lesne sesizabilă de a nu înscrie, și aceasta 
pentru motivul evident că erorile comise în apărare nu 
apar pe tabela de marca] în timp ce cu punctele mar
cate de jucători se întîmplă exact invers.

Printre studenții care s-au pretat să influențeze re
zultatele meciurilor s-a găsit unul care a dat la iveală 
o serie de informații și amănunte considerate pînă atunci 
de neînchipuit. îl chema Lou Brown, avea 24 de ani 
și fusese jucător ai Universității din North Carolina ; 
mărturia lui — făcută mai întîi procurorului districtual 
al New-Yorkului și publicată, apoi, în „LOOK“ din 27 
februarie 1962 — a produs o impresie penibilă asupra 
tuturor amatorilor de sport din Statele Unite

Lou intrase în circuitul propriu-zis al partidelor aran- 
ate către sfîrșitul lui 1960. S-a născut în sărăcăciosul 
artier Lafayette din Jersei City, din mamă irlandeză și 

tată italian. Tatăl lui nu a avut niciodată o ocupație 
statornică : a muncit ca descărcător într-un magazin de 

și legume, ca hamal în docuri și ca paznic al 
rui pod mobil. Mama, angajată ca dactilografă într-0 

editură, a fost nevoită să renunțe la slujbă din cauza 
mei forme grave de artrită. Copil fiind încă, Lou a 
început să joace zaruri la loteria americană și sâ facă 
pariuri ia cursele de cai. După ce a terminat școala 
elementară, a intrat la St. Michael High și acolo a 
început să joace baschet.

După șapte ani el a reușit să devină primul student 
american care a totalizat 1 000 de puncte într-un singur 
sezcn competiticnal, înscriind. în medie, 26 de coșuri 
:-T-.:n meci. Patiu echipe și l-au disputat pe Brown i 

Carolina, North Carolina State, New-York Univer
sity și Dequesne. la începutul campionatului 1957—58, 
Lou a ales echipa North Carolina.

Tî.nărul Brown a făcut primul pas spre corupție în 
decembrie 1959, mai precis pe data de 4, cînd a fost 
a :stat de Jerry Vogel. Cuvintele pe care i le-a adresat 
Jerry i-au rămas centru totdeauna întipărite în minte : 
..De ce nu-i convingi pe cifiva din colegii tăi să influ
ențeze rezultatele meciurilorBrown a rămas uluit, 
dar a avut totuși puterea să spună nu. „Atunci trimite-i 
la mine, la hotel. Afâ voi îngriji de ei; mi-ar face plă
cere să-i cunosc ca să-ncerc să organizez ceva", a insis
tat Vogel. Totuși, peste cîteva zile s-a dus la hotel 
numai Lou și, cu ocazia aceea, l-a cunoscut pe Aaron 
Wagman. Acesta i-a prezentat imediat problema ca un 
lucru cit se poate de simplu. I-a spus lui Brown că 
dacă ar convinge un coechipier să măsluiască rezulta
tul primului meci, jucătorul acela, Lou și Vogel ar primi 
cile o mie de dolari, pentru al doilea meci cite 1250 
și pentru al treilea cîte 1 500 dolari Dar Lou Brown a 
știut să reziste tentației și a răspuns încă o dată nu. 
Wagman știa bine că era doar o chestiune de timp. Ziua 
primului act al capitulării a venit, într-adevăr, la puțin 
timp, cînd Brown i-a vîndut lui Wagman — ca să asiste 
la meci — trei bilete pe care le primise pe gratis de 
la antrenorul său, Franc McGuire. A fost începutul sfîr- 
șitului. Totdeauna fără o lețcaie în buzunar, Brown 
începuse sâ guste, acum, plăcerea de a cheltui cîțiva 
dolari. Putea să-și scoată prietena la plimbare, să 
meargă cu ea la restaurant, fără să mai fie nevoit să 
o ducă acasă la ora prînzuiui și să se întoarcă, apoi, 
ca s-o reîntîlnească.

Dorința și nevoia de bani au crescut, din zi în zi mai 
mult, pînă ce Lou a sfârșit prin a accepta de la Wag- 
man al ți 50 de dolari ; o dată cu cele cinci bancnote 
verzi, de zece dolari, el a acceptat și o rugăminte, aceea 
de a-1 convinge pe jucătorul Doug Moe sâ influențeze 
rezultatul unei anumite partide. Brown a refuzat, dar, 
cînd i-a cerut lui Wagman alți 50 de dolari, gangsterul 
i-a propus să încerce să corupă, în afară de Moe, pe 
Frank Majewski de la St. Joseph și pe Eddie Bowler 
de la La Salle. Pentru ultima oară Lou i-a spus nu. 
Toate acestea se întîmplau în primăvara lui 1960.

Tn românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU
(Din „Sport e Mafia” — (C) 1968- Casa Editrice Valentino Bom- 
piani — Milano).

Char.es


Un moment de Încleștare 
meciul de la Foix, la capătul că
ruia Steaua s-a detașat in învin
gătoare la 7 puncte diferență 
(12—5): în ciuda blocajului ferm 
al francezilor din Selecționata Pi- 
rineilor, Șerban reușește să tran
smită balonul lui Giugiuc...

AVANCRONICĂ I

Locul VIII (clasament masculin) in ancheta I S.K

LEE EVANS
Universitatea orașului San 

Jose se află la 720 km de Los 
Angeles. Numele ei este bine
cunoscut celor ce urmăresc ac
tivitatea atletică internațională 
datorită antrenorului Bud Win
ter care a lansat de aici o serie 
de corifei- ai sprintului mondial 
ca Harold Davis, apoi Ray Nor
ton, Tommie Smith, iar in ulti
ma vreme pe Lee Evans.

Avînd la îndemînâ tineri 
foarte dotați pentru atletism, lui 
Winter nu i-a fost greu să facă 
din ei niște performeri atiț de 
străluciți. A reușit acest lucru 
chiar și cu Evans deși — atunci 
cînd l-a primit în grupa sa — nu 
l-a considerat un atlet de mare 
viitor. Spre deosebire de toți 
ceilalți care se impuneau, prin 
anumit^ calități, Evans nu se 
distingea prin nimic. El era mai 
tăcut, mai ponderat, mai lipsit 
de nerv, parcă. El suplinea toate

STEAUA-0 DEMNA AMBASADOARE

HIBERNALA I
(Urmare din pag. 1) I

din I

I

legitimat sau nu,

I
I
I
I
I
I

clasificare spor- I 
se înscrie pe or- I 
organizatorice pe 
le-a luat în ulti- • 

timp pentru dezvoltarea I
I

INFIRMA PROVERBUL CU „ZIUA BUNA"
• L/n viitor recordman pare lipsit de nerv • In umbra lui Tommie

severe la fond (băr- 
femei), la sărituri, la 
de juniori și junioare 
probele alpine. Perfor- 
succesul cer luptă și

I
I
I
I
I
I
I
I

cludente, se arătaseră încă 
anul care s-a scurs.

In proba de biatlon, Gh.' Cer
cel, I. Mîrza, D. Doiu, V. Fon- I 
tana speră ca „arma”, punctul I 
lor nevralgic pînă acum, să le 
aducă un loc în echipă. Dar, 
Gh. Vilmoș, C. Carabela, Gh. 
Cimpoia păstrează avantajul
ochiului format și al stăpînirii I 
atît de necesare în momentele | 
cheie. Vor putea aceste atu-uri 
să țină piept tinereții ? Deocam
dată repetițiile se țin lanț, ză
padă este din belșug, rolurile 
sînt învățate iar regia — arbi
trii și organizatorii — așteaptă 
să intre în acțiune.

2. Consider inspirat că în- 
cepînd din 1969, F.R.S.B. orga
nizează și atribuie o insignă tu
turor practicanților schiului care 
participă la anumite concursuri 
și îndeplinesc normele regula
mentare. Insigna se organizea
ză pe trei grade : aur, argint 
și bronz, poate fi cucerită de 
oricine, indiferent de vîrstă și 
sex, dacă este 
dacă are vreo 
tivă. Inițiativa 
bita măsurilor 
care federația 
mul
acestui sport.

3. Pe planul întîlnirilor spor
tive internaționale, activitatea 
se anunță bogată. S-a renunțat, 
în sfîrșit, la acea splendidă izo
lare, pe agendă figurînd con
fruntări 
bați și 
probele 
ca și la 
manța,
muncă, iar lupta presupune ad
versari, reclamă experiență. Nu 
se mai poate trăi numai din ta
lent, nu se mai poate conta pe 
„șansă". „Destinul" trebuie for
țat și supus. Voi face, însă, o 
mențiune în privința concuren- 
ților la probele alpine : neavînd 
o participare intensă la con
cursurile internaționale, repre
zentanții noștri iau startul 
(fiind necunoscuți) în ultimele 
grupe de valoare, cu numere de 
participare ce merg pînă la 
100 (!), adică, atunci cînd tra
seul s-a degradat, cînd curbele
s-au taluzat, cînd fiecare poar- I 
tă de slalom este săpată in stra- | 
tul de zăpadă, cînd numai ter
minarea cursei devine o perfor- I 
manță în sine. Oricare campion J 
ar putea deveni un anonim 
participînd în aceste < 
O scuză pentru schiorii noștri . 
O explicație pentru rezultatele 
lor ? Nicidecum. Un îndemn ! 
Trebuie să participăm mai des 
și mai numeros la aceste con
cursuri. Trebuie să ne pregătim 
dinainte (deocamdată) pentru 
aceste condiții. Cei mai buni 
schiori români trebuie să se 
antreneze și să concureze chiar 
în țară, în condiții mai grele 
decît în mod obișnuit, în talu- 
zuri, în 
numere 
văța să 
versari, 
curs, și punctajul elaborat de 
F.I.S. Nu va fi ușor, dar avem 
convingerea deplină că ei vor 
reuși.

condiții. I 
noștri ? I

I
I
I

șanțuri, pe gheață, cu 
mari de start, spre a în- 
învingă nu numai ad- 

dar și condițiile de con-

s-a reîntors în țară „XV“-le 
Steaua București, care a între
prins un turneu de 4 jocuri în 
Franța, între 22 decembrie 1968 
și 1 ianuarie 1969. I-am solicitat 
antrenorului, maestrul sportu
lui P. Cosmănescu, amănunte 
despre comportarea echipei 
bucureștene.

Mai întîi să reamintim rezul
tatele : la Toulouse, Steaua 
a fost întrecută de Selecționata 
Pirineilor, cu 32—12 (16—6)'; la 
Foix, în al doilea meci, Steaua 
s-a impus tot în fața unei Se
lecționate a Pirineilor, cu 
12—5 (6—5) ; la Revel, în a
treia partidă, Steaua a dispus de 
Selecționata speranțelor din Pi- 
rinei cu 24—0 (5—0) ; în sfîrșit, 
la Castelsarrasin, Steaua a dis
pus din nou de Selecționata Pi
rineilor, cu 8—3 (5—0).

Fără îndoială, rezultatele se 
cer explicate, mai ales înfrîn- 
gerea din primul joc. Trebuie 
arătat că, sosiți noaptea la Tou
louse, rugbyștii români au avut 
doar 4—5 ceasuri de odihnă la 
dispoziție, ceea ce a făcut ca, 
deși conduceau încă în min. 30 
cu 6—3, să părăsească terenul 
învinși la scor : rezistența mai 
bună a gazdelor și-a spus cu- 
vintul. Este de amintit și faptul 
că formația întilnită in acest 
prim meci a fost aproximativ 
aceeași care i-a învins, în toam- 

pe celebrii* Springboks — 
victorie obținută de

fost deo- 
de favo- 
presa de

nă, 
singura 
francezi asupra sud-africanilor 
în turneul 1968.

După trei zile, odihna și-a 
spus, la rîndul -ei. cuvîntul, iar 
victoria de la Foix a 
sebit de elocventă și 
rabil comentată în 
specialitate franceză.

In cea de a treia confrunta
re cu rugbyștii Pirineilor, de 
data aceasta fiind vorba de un 
„XV" de speranțe (virată ma
ximă 25 de ani). Steaua a reali
zat o partidă excelentă, pe care 
scorul (24—0) o recomandă de 
la sine. Cele patru încercări 
reușite in acest meci au fost 
deosebit de aplaudate, iar cro
nicarii francezi au fost unanimi 
în a declara că „rugbyul româ
nesc și-a dezvăluit mai mult ca 
niciodată calitățile!” Victoria 
din ultimul meci, în care selec
ționata Pirineilor a intrat deci
să să obțină o victorie, dar a

In ziua a doua a turneului inter
național masculin de handbal de 
la Rostock, echipa orașului Mos
cova a învins cu scorul de 20—14 
(11—6) pe Dinamo Bacău (Româ
nia). Alte rezultate : H.G. Copen
haga—Spartak Sofia 19—13 (II—5) ; 
S.C. D.H.f.K. Leipzig—Honved Bu
dapesta 7—6 (4—3) : S.C. Empor 
Rostock—Pogon Zabrze 13—9 (7—4).

După 6 runde, in turneul interna
țional de șah de la Hastings con
duce Vasili Smislov (U.R.S.S.) cu 
5 p, urmat de Tuknacov (U.R.S.S.) 
4 > p. Gligorici (Iugoslavia) — 4 
p, Keene (Anglia) 3*.', p etc. In 
runda a 6-a Tukmacov și Gligo- 
rici au remizat ■ - — -
țări. Smislov a 
zul Clarke.

după 22 de mu- 
ciștigat la engle

I
I
I

Echipa Canadei 
o nouă victorie 
tițiel internaționale de hochei pe 
gheață pentru „Cupa Star", care 
are loc la Goteborg. Hocheiștii 
canadieni au învins cu scorul de 
5—3 (2—1, 2—1, 1—1) echipa Gott- 
waldov (Cehoslovacia).

de est a obținut 
in cadrul compe

După 8o de ore și 1 712,700 km 
parcurși, cuplul Peter Post (Olan
da)—Patrick Sercu (Belgia) se 
află în fruntea clasamentului

tat de Steaua.
Paradoxal, poate, cel mai bun 

compartiment al turneului a 
fost cel al mijlocașilor, pere
chea Mateescu - Giugiuc fiind 
deseori aplaudată la scenă des
chisă pentru acțiunile ei ofen
sive. Excelent s-a comportat, 
în partidele susținute, Ciobănel, 
un autentic lider al echipei, iar 
dintre ceilalți, s-au distins în 
mod special Al. Ionescu și Șer- 
ban.

Bilanțul este net favorabil 
echipei bucureștene, care a rea-

de 40 ale francezilor și, lucru 
însemnat, 6 încercări față de 5. 
In ansamblu, pentru a folosi 
expresia unui gazetar francez 
de specialitate, „Steaua a fost 
o bună ambasadoare a rugbyu- 
lui românesc". Iar pledoaria 
susținută în mai multe ziare 
franceze în favoarea admiterii 
României în „Turneul celor 5 
(deci 6...) națiuni" conMituie o 
răsplată frumoasă a eforturilor 
depuse de sportivii de la Steaua 
și o frumoasă apreciere a rug- 
byului din țara noastră.

acestea printr-o putere de mun
că extraordinară ?

Mult mai mic ca Smith, măsu- 
rînd numai 1.80 m la o greutate 
de 79 kg, tînărul Evans a apărut 
de timpuriu pe pista de atle
tism. Născut la 25 februarie 
1947, la Madera în California, 
Lee nu avea nici 14 ani cînd a 
concurat pentru prima oară în- 
tr-o cursă de 400 m. Rezultatul :

Smith • Se pregătește o performanfă ulu
itoare pe 800 m 9 Viitorul profesor de edu

cafie fizică visează la noi performanfe
62.0. La 15 ani el realizează 55,0, 
iar la 16 ani, 52,3. Cu asemenea 
rezultate el nu a dat prea mari 
speranțe celor care se ocupau 
de pregătirea lui. La 17 ani. 
însă, explodează perseverența a- 
cestui tinăr negru. Reușește să 
coboare la 48,2 ceea ce repre
zenta, indiscutabil, un rezultat 
destul de bun. I„a 18 ani, el rea
lizează 46,9. Intrat la San Jose, 
marchează marele salt: 45,2 în 
1966 și 44,9 în 1967. Mereu în 
umbra lui Smith, dar mereu cu 
el la antrenament, Evans a reu
șit să-și învingă complexele de 
inferioritate pe care le avea 
față de bunul său prieten. A în
vățat de la Smith că înainte de 
cursă un alergător trebuie să se 
concentreze, să nu vorbească, să 
nu vadă nimic, 
mic.

Winter și-a
Evans neavînd 
pentru distanțe
deveni, în schimb, un alergător 
excepțional pe 800 m. Planul 
său per.tru Evans a fost alcă
tuit din două puncte. Primul, 
cucerirea titlului de campion o- 
i imp ic și stabilirea unui nou re
cord mondial la 400 m, a fost 
îndeplinit prin realizarea rezul
tatului de 43,8 la Mexico. Cel 
de al doilea punct vizează să-i 
eclipseze pe Ryun și Snell prin 
rezultate în jurul a 1:40,0. Cifra 
ni se pare de-a dreptul exage
rată, dar să nu uităm că Win
ter s-a ținut întotdeauna de cu- 
vînt și, că nimeni nu ar fi cre-

să nu audă ni-

dat seama că 
o viteză nativă 

scurte, putea

zut ca Evans să poată obține un 
asemenea rezultat la 400 m. Nu 
trecem peste faptul că Mexico, 
atît la J. O. în 1968 cît și în 
1955 cu prilejul Jocurilor Pan
americane, a avantajat această 
probă permițînd ameliorarea re
cordului mondial la 400 m. To
tuși, dacă vom ține seama de o 
cifră de control realizată de 
Evans pe 600 m (1:14,3) înclinăm 
să vedem în el pe alergătorul 
capabil fă uimească lumea cu 
rezultatele la 800 m.

Alergător de forță, mușchiu- 
los, Evans este extrem de greu 
de învins. Din 1966 încoace, din 
cele 54 curse pe 400 m la care 
a participat nu a fost înfrînt 
decît de 6 ori. El duce un regim 
de viață spartan : nu bea decît 
Coca-cola și sucuri, nu fumea
ză, nu ia 
deoarece 
nevoie, 
special 
vrea și
și, spre deosebire de alți spor
tivi, nu prea agrează prăjiturile 
și bomboanele. Evans se pregă
tește acum să devină profesor 
de educație fizică, dar mai îna
inte de a-și începe activitatea 
de dascăl vrea, din toată inima, 
să mai realizeze cîteva 
manțe răsunătoare, în 
care l-a făcut celebru, 
du-i titlul neoficial, dar
recunoscut, de cel mai bun pa- 
trusutist al epocii noastre.

nici măcar vitamir.e 
apreciază că nu are 

nu utilizează un regim 
de hrană ci mănîncă ce 
ce-i place, dar ponderat

perfor- 
sportul 

aducîn- 
unanim

N. MARĂȘESCU
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Aci. campionul european de box la categoria ușoară, 
spaniolul Pedro Carrasco, pregătește un cutremurător „punch" 
de dreapta, care va trimite la podea pe învinsul său, brazi
lianul I,uis Penteado. Meciul a avut loc la Copenhaga — la 
2 ianuarie — și a fost fluierat de public ventru disproporția 
de valoare dintre cei doi boxeri

telex

ILIE NASTASEHandbaliștii vest
in două semifinale, la Madrasgermani obțin victoria

în ultimul minut
grea

(India). Pere-

efectuat

Șl 
de 
cu 
un

(India) a cîștigat cu 6—4, 
în fața lui Dron (Româ- 
iar Tym (S.U.A.) l-a în- 

cu 6—0, 6—4 pe Mărmurea-

deși a ob- 
egalitate 

în posesia 
baza gola-

tival de schi s-a încheiat seara, la 
lumina reflectoarelor, pe aceeași 
pirtie cu o probă care tinde să 
devină tradițională. Cei mai buni 
14 schiori ai țării s-au avîntat în 
proba eliminatorie de slalom spe
cial, în paralel, pe perechi, pînă 
la desemnarea cîștigătorulul. Au 
urmat demonstrații individuale și 
in grup, de procedee tehnice 
clasice specifice de concurs și 
elemente acrobatice
spatele, piruete, coborîri 
schiu, sărituri cu sprijin 
toane etc.).

Vînătorii de munte au
șl el o spectaculoasă coborire în 
formație compactă cu un exerci
țiu simulat de tragere în noapte. 
A fost o admirabilă zi de propa
gandă pentru nu mai puțin admi
rabilul sport al schiului.

(mers
Pe 

pe bas

...Iar schioarele

P.r.G. — Cehoslovacia 1113

In zilele de 13 și 14 ianuarie va 
avea loc la Cristchurch (Noua 
Zeelandă) un turneu internațional 
de tenis. La acest turneu și-au 
anunțat participarea și jucătorii 
americani Arthur Ashe și Donald 
Dell, membri ai echipei S.U.A., 
care a cîștigat „Cupa Davis".

La Caracas (Venezuela) s-a dis
putat intilnlrea internațională 
amicală de fotbal dintre echipa 
„Deportivo Italia" (vlcecampioana 
Venezuelei) și formația iugoslavă 
O.F.K. Beograd. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—1 (2—0).

cursei cicliste de 6 zile care se 
desfășoară în prezent pe velo
dromul acoperit din Koln. Ei tota
lizează 261 de p și sînt urmați de 
perechile Kemper—Oldenburg
(R.F.G.), Altig—Renz (R.F.G.). 
Bugdahl (R.F.G.)—Fritz Pfennin- 
ger (Elveția) șl Lykke—Eugen 
(Danemarca).

«UJ1>8

Bjorn Wirkola pare decis să șteargă din amintiri insuccesul său de la Olimpiada albă. 
El conduce detașat — după primele două manșe — în clasamentul întrecerii „celor 1 
trambuline'. lată-l pe celebrul săritor norvegian (dreapta), primind felicitările principalilor săi 
învinși de la Oberstdorf, cehii ~ ‘Raska (stingă) și Matous (mijloc).

Hocheiștii de laDukla 
Jihlava asediază poarta 
lui H. C. Ftbgle, in fi
nala „Cupei Spengler' 
de la Davos. Formația 
cehoslovacă, 
ținut doar 
(1—1), intră 
trofeului, pe 
verajului.

Turneul de șah 
de la Groningen

în grupa finală a turneului 
internațional de șah pentru ju
niori de la Groningen (Olan
da), Ribli (Ungaria) a cîștigat 
la Ghizdavu (România). După 
3 runde în fruntea clasamentu
lui se află Meder (R.F.G.) cu 
2*/z P, urmat de Ribli (Ungaria) 
și Webb (Anglia) cu cite 2 p. 
Ghizdavu ocupă locul 7 cu 1 
punct.

Lupta pentru titlurile de campioni va fi

anul acesta foarte
(Urmare din pag. 1)

rilor Olimpice de iarnă pe pro
gramul cărora a figurat din 1924 
pînă în 1948. O ciudată coinciden
ță face să scriem despre acest 
strămoș al biatlonulul la interva
le repetate cu o uluitoare ritmici
tate din 20 în 20 de ani. In 1928 
locotenentul Zăgănescu șl pluto
nierul Rucăreanu, cu încă doi sol
dați, ocupau la St. Moritz locul 8 
înaintea Franței. Tn 1948 tot la 
Șt. Moritz echipa comandată de 
colegul nostru Gh. Epuran cîștl- 
ga un loc în ierarhie (înaintea 
formației S.U.A.) și obținea aplau
ze în proba de tir.

Iar acum, tocmai cînd credeam 
că vînătorii de munte au uitat 
aceste exerciții atît de caracte-

de munte. După parcurge- 
5 km pe schiuri șl după 
momente tactice (tir la si- 
aruncarea grenadei, traver-

ristice pregătirii lor militare, la- 
tă-i pe ostașii noștri, la îndemnul 
colonelului Marin Dragu, membru 
in Biroul Federației de Schi-Bob. 
reluînd suita concursurilor de 
patrulă militară. In sunetele unei 
fanfare au luat plecarea 11 patru
le, reprezentînd 5 unități de vî- 
nători 
rea a 
cîteva 
luetă,
sare cu masca de gaze pe față), 
desfășurate în valea Poliștoacăl, 
ofițerii, subofițerii, gradații și os
tașii și-au demonstrat pregătirea, 
făcînd totodată o bună propagan
dă schiului. Cine știe dacă nu de 
aici — cum ar fi firesc — se vor 
ivi viitorii biatloniștl fruntași al 
țării. Splendidul șl complexul fes

FRANKFURT PE MAIN, 4. 
— Numeroși spectatori au ur
mărit la Frankfurt pe Main în- 
tîlnirea internațională de hand
bal dintre echipele R.F. a Ger
maniei și Cehoslovaciei, cam
pioană mondială. Jocul s-a în
cheiat cu scorul de 14—13 în 
favoarea gazdelor. Handbaliștii 
vest-germani au obținut victo
ria în ultimul minut, datorită 
unei lovituri de la 7 m. După 
desfășurarea primei reprize, sco
rul era favorabil oaspeților cu 
8—6. în continuare, gazdele au 
egalat și au luat conducerea 
cu 10—9. Jocul a fost deosebit 
de atractiv și numai în ultimul 
minut handbaliștii vest-germani 
au reușit să smulgă victoria.

MADRAS, 4 (Agerpres). — 
Au continuat întrecerile con
cursului internațional de tenis 
de la Madras (India). Campio
nul României, Ilie Năstase, l-a 
învins, în sferturile de finală, 
cu 7—5, 4—6, 6—4, pe polonezul 
Ribarczyk. Năstase îl va întîlni 
în semifinale pe suedezul Carl- 
stein, care l-a eliminat pe ira
nianul Akbari : 6—2, abandon. 
Lall 
6—1 
nia), 
vins
nu (România). O surpriză a în
registrat iranianul Akbari, care 
în optimile de finală l-a elimi
nat cu 1—6, 6—2, 7—5 pe Mu- 
kerjea (India).

In sferturile de finală ale pro
bei de dublu masculin, Năstase 
și Mărmureanu (România) au 
învins cu 8—6, 6—1, 6—3 pe 
Armitraj - Misra 
chea S. Misra - P. Misra (India) 
a eliminat cu 6—3, 3—6, 6—3 pe 
Dron - Marcu (România).

Au început și întrecerile pa
ralele rezervate schioarelor, la 
Oberstaufen. Concursul a consa
crat ca învingătoare în prima zi 
pe tînăra studentă din Oregon, 
americanca Kiki Cutter, în vîr
stă de 19 ani. Ea s-a dovedit 
cea mai rapidă, printre porțile 
slalomului uriaș, fiind crono
metrată cu 1:33,19. Au urmat-o

Schiorii se întrec 
la Berchtesgaden...

Al doilea concurs pentru 
„Cupa mondială" la schi a re
unit pe așii disciplinelor alpine, 
Pe pîrtiile de la Berchtesgaden 
(Bavaria). In prima probă, sla
lomul special, victoria a revenit 
austriacului Alfred Matt, în 
vîrstă de 23 de ani, medaliat cu 
bronz la J.O. de la Grenoble. 
El a realizat în cele două manșe 
timpul total de 108,31. Pe locu
rile următoare s-au clasat : Karl 
Schranz (Austria) — 110,34, Ha
rald Rofber (Austria) — 110,44, 
Patrick Russel (Franța) — 110,83 
etc.

Mii de spectatori au urmărit 
și a doua probă a concursului
— slalomul uriaș. învingător 
în această spectaculoasă între
cere a fost elvețianul Kurt 
Schnider în 1:28,53. Au urmat :
J. P. Augert (Franța) 1:28,68 ; 
R. Tritscher (Austria) 1:28.74 ;
K. Schranz (Austria) 1:28,Șl.

la Oberstaufen
în clasament austriecele Olga 
Pali și Gertrude Gabl, ambele 
înregistrate cu același rezultat
— 1:33,60. După această probă, 
deși a înregistrat un rezultat 
slab, pe primul loc în clasamen
tul feminin al „Cupei Mondiale" 
se menține schioara franceză 
Frangoise Macchi, învingătoa- 
rea de la Val d’Isere.
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