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IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*1 la baschet feminin

UN GALOP DL SANATATL AL ECHIPEI NOASTRE
Politehnica București CRtrr Madrid î24î

IK. Efetea^ ciștigătorul cursei seniorilor*

rr CUPA PREDEAL " SE DISPUTA
ÎN CONDIȚII EXCELENTE

PRED BAL, II (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Tradi
ționala «Cupă « Predealului” 
la fond a beneficiat de condi
ții atmosferice excelente. Un 
«oare strălucitor, călduț, o ză
padă foarte bună — iată ca
racteristicile plăcutei ambian
țe tn care a-a desfășurat cel de

SpeclaHștn In schi participă
la no curs de perfecționare

La cabana de la Clftbueet- 
soslre se va Inaugura luni, un 
curs de perfecționare rezervat asistenților (cu specializare 
schi) din cadrul catedrelor de 
educație fizică ale institutelor 
de învățămînt superior. Par
ticipă aproximativ 50 de 
cursanți reprezentînd toate 
centrele universitare. Cursul 
va avea o durată de 10 zile.

norilor. L Cimpoia 'AS A Bra
șov) alerga, fără schiuri. ie a 
un punct la altul al traseul uu 
încurajîndu-și elevii. M. Cră
ciun (Steagul rofu Brașov L. ma; 
In glumă, mal :r. serios, t -a 
muștruluit schiorii. D Birt (Po
litehnica Brașov) die-a per- 
maner.t sfaturi, cfcar alâoc K-- 
orl declt cei- pe e*re-: pregă
tește. L Dir.gă (LE-F-S. Baca-

carnețel timpurile imermerria-e 
ale elevilor sâ. Gr_ Creanu 
(Dinamo Brașov, m fcteresa 
în permanență la aecreoar-j ■ _1 
concursului care we enu 
in cursă 1

In general, probele »- fat 
foarte dvsp-utaie. ±ar tsnpcrue 
realizate sînt încă 
Interesantă a fost
seniorilor. XL Stouaa A SA) 
a pomi: foarte peterric st a 
condus 13 km. car în ri'-n.: 
doi kilometri a s'ăd: —— 
permițindu-î lut N. Sfetea 
(A.S.A.), care a *’_t ta Emș 
excelent, să-1 întreacă.

Iată acum rezultatele teh
nice : seniori. 15 kre r L N. Sfe- 
tea (AS-A) SC 1 M Stocan 
(AS.A.) SScML X Gri Bâdeseu 
iDinarr.o) 52:19. 4. St- Drăguș 
(AS-A) 5C «. X D Zar.șar 
(ASA.) 543?. 6. L Dun- IX.FS) 
56:04 ; senioare, 5 taa r L v 
Bogâri (Dinamo) 22118. X Adri
ana Barai aș (Trarioruî) 2221,

3

al doilea concurs al fondlști- 
lor.

Pirtla marcată în Poliștoaci 
a pus în fața concurenților pro
bleme deosebite. 1 
traseului au făcut 
ravagii: 
accidente, abandonuri. Toate a- 
cestea le-au solicitat sportivi
lor eforturi deosebite, precum 
și concentrarea la maximum a 
atenției pe parcurs.

Agitația cea mal mare a 
domnit însă în rîndurile antre-

Dificultățile 
t adevărate 

schiuri rupte, mici

I Izz~a n-ara ras Grer 
rt XL 4. «ELena Mouxecan 
’-refer-ret JJ “; «nsîori meri,

37-38. X N- Duda (Dtanwi
37 3X X X. Cojocare (Dinamo)
38 52; «nsacre mari. 5 km; 
L Boc ca Zexaa (ASA.) Z3 12.
X G* or geta pannes (Șc. sp. 
■CwR
răsru
j—>— ț 
tatovea
Tndoc
3 B.
2295 ;
Elena
12 53, :
mi) 13:44,
grtese (Șc. sp. Rișnov) 13:56. 

în programul zilei de dorai- 
aică figurează întrecerile de 
ștafetă 3X18 km, 3X5 km și 
3 ■ J km.

• 74 *4 1George-j Bă- 
(Șc G Rișntr. ) 25 22;
-.tei. S kn : 1. N. Cris

es (AS-A) 18:49. 2. Ion
(Șc. tp. Rișnov) 18:55, 

Ducar (Șc. sp. Rișnov) 
junioare miri, 3 km.- 1. 
Bâșea (Centrul Fundata) 
Z Rodica Clinei (Tracto-

3. IA f i >iița Gbeor—

Celor 25 de pururie avantaj 
realizata la Madrid, baaebeft»- 
ilriele de la Palitebnka Baeo- 
rești le-au adăugat aseară, alte 
29, în meciul retur eu forma
ția iberică CHEF? (cor.’jnd pen
tru tarul H al C.CE), obțmlzd 
aridei o scocita-ă calificare peitru 
grupele setmrinale ale competi
ției.

Ca g! în metdul precedecu 
campioanele țării noastre nu au 
fost nevoite «ă apeleze la între
gul baga; de cunoștințe pentru 
a se putea impune fără dificul
tate. Stuâec’.rie au făcut un 
smplu galop de sănătate și la 
sfîrșitul cdor 40 de minute de 
Joc efectiv, scorul Înscris pe ta
bela de marca; le era favorabtâ 
cu 72—43 (39—23). Viteza de acți
une. forța și concepția supe
rioară în desfășurarea ofensivei

z au fost principalele atuuri ale 
Invingitcarelor. din rindul că
rora menționăm pe Ecaterina 
Vagei, Caraelia Gheargbe. Ga
briela Ciaran și Ileana Ghită. 
Oaspetele, aliniind un lot m*- 
dese In oeea ce privește gabari
tul și cal tipie atlet.ee ale )u- 
dtaarelor s-au văzut nevoite d 
joace rolul unui spar.-g-parte
ner. Reprezenta-.trie Colegiului 
Reu .t de Educație Fizică rerr.- 
ntn <Ln Madrid și-au susținut 
partitura cu mult curaj șl cu o 
reală plăcere, prinursd adesea 
apiante e numarulu. redus al 
spectatar.lac aflaț: la Floreasca. 
în .mim-jupe*-te lor grațtoaae, 
-a-npioe-eie Spa- ei au făcut 
tot ce au petm pentru a nu lăsa 
mpreșta unei depiasâri turisti
ce, fapt care I-« determinat pe 
reprezentau;.: federației noaatna 
de spec:a’-tate să organizeze 
Iun! după-amiază (sala Floreas
ca. de la ora 18) o întâlnire In 
care să opună oaspetelor selec
ționata de Junioare a țării.

Partida nu a ridicat probleme 
deosebite cuplului de arbitri al
cătuit din Vera Erofeev* 
(V-R-S.S.) și Vladimir Ganeev 
(Bulgaria). Au jucat: POLITEH
NICA BUCUREȘTI : Diaconescu 
3. Chelaru 4. Ghiță 9, Vogel 18, 
Taflaa 14. Ciocan 18, Demetres- 
ni 5; CREFF MADRID: Vera- 
sfegui Z. Chouchod 9. Nava 10, 
Berna Idei 4, Teresa Villota 8. 
Senante 10.

în continuare, campioanele 
României vor evolua într-una 
din cele două grupe semifinale 
ale competiției, care vor fi al
cătuite prin tragere la sorți, la 
Mur.chen, in ziua de 14 ianuarie. 
S-au mai calificat pentru a- 
ceastă fază a întrecerii : Dau
gava Riga (deținătoarea trofeu
lui). Sparta Prag*. Akademik 
Solia. Chemie Halle și Wisla 
Kratov i*.

In Postăvar

Din lipsă de zăpadă (I), 
o singură manșă de „special

(prin te-
Postăvar

POIANA BRAȘOV 11, 
leton). Paradoxal, dar In 
zăpada este mult mal' mică decît 
tn Capitală 1 Din această cauză, 
orsanizatoril .Cupei Postăvarul14 
eu fost nevoițl să programeze 
simbătă doar o singură manșă 
de slalom special, urmînd ca a 
doua să aibă loc duminică dimi
neața. Xn felul acesta, se evită degrad^ea completă a pistei 
(care se deteriorează foarte ușor) 
ți se lasă timp pentru reface
rea el.Starea zăpezii șl, mai ales, gra- 
du( de dificultate a pantei pe 
care a avut loc această manșă 
din cursa de slalom special, au 
supus pe concunențl unul exa
men dificil. Traseul, marcat pe 
Pîrtia Lupului, Intre cabanele 
Cristianul Mare și Postăvarul^ a 
complicat destul de mult cursa; 
despre care se poate spune că a 
solicitat tehnica schiorilor Intr-un 
regim de viteză apreciabilă. Din 
păcate, destul de mulți sportivi 
nu au făcut față traseului șl au 
abandonat, unii cu prea mare 
ușurință (Beniamin Haidu, de 
exemplu), manifestind, astfel; lip
să de combativitate. Unul dintre 
favoriți, Gh-. Bălan, a abandonat ți el după ce parcursese bine 
prima parte a traseului. In cea 
de a doua porțiune, s-a angajat, 
Insă, cu prea mare viteză, a ră
mas pe spate și a ieșit din traseu. 
De altfel. Bălan Își driorcată 
abandonul într-o 
ră și neglijenței 
gătit materialul : 
nulul, nefiind 
dezechilibra cind neglijență am remarcat-o 
V. Crețoi, căruia i-a sărit schiul 
deoarece nu-și reglase bine secu
ritul. în rest, vom menționa ab
sențele nejustificate ale reprezentanților Clubului sportiv Sinaia. 
Școlii sportive Sinaia, asociației 
Caraimanul Bușteni și ale lui K. 
Gohn și Mihaelei Sandu de la 
Dinamo Brașov. Au luat parte 
70 de schiori de la A.S. ‘ 
Dinamo. Steagul roșu, 
șt Școala sportivă Brașov 
Școala sportivă Predeal.

Rezultate (1 manșă, pe 
seu cu o lungime de 450 
diferență de nivel de 150 
44 de porți) '■ SENIORI : 
Munteanu (A.S.A.) 42.1 ; 
lae lovici (St. roșu) 42,8 ; 3. Con
stantin Văideanu (A.S.A.) 44,2 ;
SENIOARE : 1. Liana Blebea
(I.E.T.S.) 48.0 ; 5. ludlth TOmOrl

evită

datorează 
oai ***re măsu- cu care și-a pre- 
rondeaua basto- blne prinsă, ii 
puncta. Aceeași --------* - și la

Armata,
Creația 

și de la
un tra
in, cu o 
m și cu
1, Dorin
2. Nlco-

(I.E F.S.) 49.» ; ș. Gise^ Mersa 
(I.E.F.S.) 58,7.

Junioare : I. Kva Sarian O- 
namo) 47.5 ; 2. Maiva Ctmpear.u 
(Șc. sp. Brașov) 4S.» ; ». M-sorto- ra Zerman (Sc. sp. Predea.) S’. »; 
juniori : 1. N. Gt-iabă-anu (IX- 
namo) 39,5 ; 2. Gh. văideanu (Șc. 
sp. Brașov) 44.1 ; X P. Ivănescu 
(Șc. sp. Brașov) 44.S (doi dintre 
favoriți, S. Cojocaru șl B. Cemau 
ambii de la Șc. sp. Brașov, au a- 
bandonat din ri-s-— —.v>ri

Mihai BOUL
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ori neretribuită, iar în cazuri i 
rare neprețuită. Poate și pentru 
de neprețuit...

Dar, fiindcă orice medalie 
revers, el nu poate fi ignorat,

Din păcate, și într-un procent

O nouă incercare va fi concretizată de Ecaterina 
Vogel

Foto : A. NEAGU

I 
I

I

I
n aceste zile, membrii asocia
țiilor și cluburilor sportive din 
întreprinderi și instituții dez
bat activitatea desfășurată în 
ultimii doi ani, aleg noile con
silii. Momentul este important. 

Mai mult prin semnificație, mai puțin, 
poate, prin substanță.

De bună seamă, încredințarea con
ducerii treburilor obștești, de interes co
mun și utilitate publică, unor organisme 
alese reprezintă un fenomen înscris or
ganic în principiile democrației noastre 
socialiste. Pe umerii celor socotiți apți 
de a face parte din eșalonul fruntaș, 
apasă mari responsabilități, munca lor 
ăeținînd cu precădere valențele pasiu
nii, pentru că este de cele mai multe _ •  ,_n_. .— - . ------- • nu chÎQ,.

i că este

ore un 
desigur, 
încă în

grijorător de mare, există consilii ale 
asociațiilor și cluburilor sportive practic 
inexistente, alese formal, cu ochii pe ca
dranul ceasului, numai pentru a șterge 
ca îndeplinită o sarcină. Și printr-un ine
vitabil reflex, rezultatele nu se pot o- 
glindi decît în lipsa de rezultate.

Caracterul cu totul sporadic al acți
unilor de masă, sportive sau turistice, 
penuria de performanțe, lipsa de pers
pectivă își mențin în continuare pecetea 
pe activitatea multor cluburi și asociații 
din întreprinderi și instituții. Nu poate 
scăpa amănuntul că, doqr cu foarte rare 
excepții (Metalul București, Electroputere 
Craiova, C.S.M. Reșița, Tractoru? Bra
șov), aportul acestor unități la îmbogă
țirea fondului sportiv de aur al țării este 
cu totul neînsemnat. Energii și pasiuni se 
consumă tern și inutil în jurul cîte unei 
echipioare de fotbal (angajată de obi
cei într-o palpitantă cursă de evitarea 
retrogradării), în timp ce multe activități 
majore, în numeroase ramuri de sport, 

așteaptă cu resemnare locul la ca- 
olul „lipsuri".
lată de ce este stringent necesar ca 

semnificației generale a momentului să 
i se adauge ae data aceasta și ponde
rea substanței. Să se arunce, deci, din 
nacelă lesturile grele ale nepăsării, pa
cientei rău înțelese, birocratismului. Nu
meroase adunări își dispută tristul record 
al amînărilor. Altele s-au desfășurat în 
ritm de galop, încheindu-se cu un oftat 
de ușurare.

Fără îndoială că consiliile județene, 
municipale, orășenești, sub auspiciile 
directe ale Consiliului Național, își vor 
da întregul lor sprijin, astfel ca această 
acțiune, cu adevărat plenară a mișcării 
noastre sportive, să-și atingă integral 
scopul, să constituie un start lansat că
tre noi succese, pe care le dorim și le 
așteptăm.

Voleriu CHIOSE
I
I— o. v. —Pool IOVAN

spectaculoasă kubi-nage (aruncare peste șold cu apucarea gitului)
‘Foto : V. BAGEAS

Biatloniștii juniori
victorioși la

ALTENBERG, 11 (prin te
lefon). Sîmbătă a început în 
localitate un concurs interna
țional de biatlon, reunind 
la start 8 echipe de seniori 
și 11 de juniori. Rezultatele 
au fost Influențate mult de 
timpul nefavorabil (viscol, 
frig). Seniorii din echipa Ro
mâniei nu au mers prea bine, 
pierzînd foarte mult timp 
la trageri. Clasamentul ștafe
tei de seniori t 1. R. D. Ger
mană I 2h .43:30 (15 ture
de penalizare); 2. Ruda Hvez- 
da Cehoslovacia 2h 44:53; (10) 
3. R. D. Germană II 2h 48:32 
(17); 4. România 2h 49:21 (13). 
Cel mai bun timp a fost 
realizat de Speer (R.D.G.) — 
39:17 (3). iar dintre români 
cel mai bun a fost Gh. 
Cimpoia 41:56 (3). Echipa de 
juniori a concurat însă exce
lent, clasîndu-se/ detașat pa 
primul loc t L. ROMANIA

Primai campionat national de judo
se inaugurează astăzi la Floreasca

Altenberg
2h 06.27 (6); 2. R D Germa
nă I 2h 09:44 (11); 3. Ruda 
Hvezda 2h 13:58 (6): Cele 
mai bune timpuri a j fost rea
lizate ce " ~
— 41:10 
41:30 (2).
pută din 
luni probe individuale.

românii V. Fontana 
(1) și D. Soiu — 
Duminică s® dis- 
nou ștafete,

România a învins Danemarca
la box, dar cîteva „piese"

n-au corespuns!

Astăzi, în sala Floreasca, vor fi desemnate eele mai 
bune echipe de judo din Capitală. 10 formații se vor ali
nia Ia ora 9 la startul primului campionat național de 
Judo pe echipe, etapa de zonă. Ieri au avut loc trage
rile la sorți. Iată ordinea primelor meciuri : GRUPA I : 
Universitatea-A.S.E., Politehnica-Straja și
cu învingătoarea din primul meci i GRUPA 
Olimpia-I.P.G.G., 
gătoarea primei partide. După-amiază, de la 
turneul pentru stabilirea formațntor participante Ia

Flacăra 
A 

Agronomia-I.E.F.S.. și Rapid cu 
ora

la pe țară (cîte două echipe din fiecare grupă).

roșie 
II-a ; 
cîști-
17— 

fina-

Ora târzie la care s-a ter
ni::.a: gala de la Copenhaga 
nu ne-a permis o relatare 
mai amplă a întâlnirilor. Cu 
prilejui convorbirii telefoni-* 
ce pe care am avut-o, secre
tarul general al F.R.B., tov. 
Cristea Petroșeneanu spunea 
că cel mai mult a bucurat 
faptul că unii dintre sportivii 
noștri au fost aplaudați Ia 
scenă deschisă pentru evo
luțiile lor. Dar trebuie spus 
că unii aintre purtătorii tri
coului național nu au co
respuns (în special, cei de la 
categoriile superioare — 
Cîmpeanu și Alexe). De ase
menea. a surprins numărul 
mare de abandonuri pentru 
o întâlnire interțări.

Cel mai neașteptat a fost 
desigur abandonul înregistrat 
de C. Ciucă. în repriza a tre
ia, el a fost trimis la podea 
și numărat. în cădere, s-a 
lovit cu capul de dușumeaua 
ringului* și nu a mai putut 
relua lupta. C. Gruiescu (co
coș) și Gîju (pană) au boxat 
la categorii superioare celor 
obișnuite.' Primul s-a do
vedit a fi un bun om de e- 
chipă, învingîndu-1 la puncte 
pe I. Cristiansen, iar debutul 
campionului european în rîn- 
dul „penelor" a fost excelent. 
Tot la pană (fiindcă danezii 
n-au avut reprezentant la se- 
mlușoară, unde trebuia să 
evolueze Cuțov) a fost folosit 
și Aurel Simion. Dar acesta 
n-a confirmat speranțele și a

trebuit sâ sc recunoască în
vins. Sigur în intervenții, 
calm, V. Antoniu s-a dovedit 
același puncher redutabil. El 
a adus echipei un punct pre
țios. Cel mai interesant meci 
al serii — vedeta galei — s-a 
desfășurat în limitele catego
riei semi-mijlocie și a opus 
doi pugiliști care se maj în
tâlniseră și în cadrul turne
ului olimpic de la Ciudad de 
Mexico : Zilberman și J. 
sen Danezul a ținut cu 
preț să-și ia revanșa 
meciul pierdut la J.O. 
mele două reprize au 
echilibrate. Dar spre sfîrșitul 
ultimului rund Zilberman s-a 
detașat, realizînd încă o vic
torie în fața lui Ilansen. Cu 
vitalitatea-i cunoscută și forța 
pe care o are în lovituri, I. 
Covaci l-a învins clar pe 
Uth, după ce acesta făcuse 
cunoștință cu podeaua în re
priza a treia. îmbucurătoare 
revenirea lui Gh. Chivăr, 
care a încheiat destul de le
pede socotelile cu T. Nielsen 
(abandon repriza a doua). Ea 
ultimele două tategorii, de
cepție pentru noi I La semi
grea, P. Cîmpeanu n-a putut 
suplini lipsa lui I.Monea și a 
pierdut prin abandon în al- 
timul rund. în sfîrșit greul 
I. Alexe, nehotărît în acțiuni, 
a părăsit ringul învins și el. 
Ceea ce a nemulțumit mai 
mult a fost faptul că partida 
sa cu S. Nielsen a fost urîtă, 
plină de obstrucții.

Han- 
orice 
după 
Pri- 
fost

CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA HOCHEI PE GHEATĂ

GEL MAI FRUMOS MECI AL REUNIUNII
ODORHEIUL SECUIESC, 11 

(prin telefon, de la trimisul nos
tru). Din cele 9 meciuri dispu
tate pini In prezent, îiilîluirea 
dintre Avîntui Gheorghieni și 
Cooperatorul Tg. Secuiesc, des
fășurată simbătă seara in cadrul 
etapei a III-a din prima manșă 
a turului I a campionatului di
vizionar B a satisfăcut sută la 
sută pe spectatori. Tinăra forma
ție din Tg. Secuiesc, condusă *1

antrenată de fostul atacant al Ste
lei, luliu Hollo, a servit o re
plică neașteptat de puternică ho- 
cheișlilor din Gheorghieni anga
jați in lupta pentru primul loc. 
S-a acționat în forță (din păcate 
uneori cu durități), fazele alter- 
nind cu repeziciune de la o poar
tă la alta. Cu un plus de efica
citate jucătorii din Gheorghieni 
au concretizat mal multe din nu
meroasele ocazii avute, cițtigind

partida cu 7—2 (2—o, 2—1, 3—1). 
Alte rezultate : Tirnava Odorheiu) Secuiesc — Metalul Rădăuți (dis
putat vineri seara) 14—0 <3—0.
4—0, 7—0). Șurianu) Sebeș Alba — 
Metalul Rădău(i 2—11 (2—7, 0—3, 
0—1). Tlruava Odorheiui Secuiesc 
— Voința Sighișoara 12—1 (3—0,3—1, S—0).

Tr. IOANIJESCU

atlet.ee


i

P« outanS» wotlca **•
munților Bueegi, mal
șus de pasul ațrfmt al 

Brunului, la poalele munții oi 
Stfciîcloaia, Sf. Ilie și Giuva- 
la, se răsfiră pa dealuri și 
văi, oasele satului Fundata 
situat la o altitudine de peste 
1300 m. Comuna datează de 
pe vremea migrării popoare
lor nomade și se Sprijină cu 
centrul de greutate pe șosea
ua națională ce leagă cele 
două orașe bătrfne, Brașovul 
șl CSmpulung-Muscel.

Zăpada abundentă car» du
rează aici, cam de la jumă
tatea lui noiembrie și pînă lă 
sfîrșitul lunii aprilie, terenul 
variat cu multe urcușuri, și 
coborîșuri a făcut că în aceas
tă splendidă așez»re montană 
aportul schiului să ia un mar» 
avînt. Iată cum a început..

în 1923, prin 5—6 ianuarie, 
peste satul Fundata, ca s 
peste satele vecine, a căzut 
o zăpadă abundentă, stratul 
atingind peste 2 m. Circulau# 
ae întreruțwese complet
de prin șurile îndepărtate de 
case eu rămas, cît» o «! si 
chiar două, r.ehră-.ite. I>:p4 
ce a încetat ninsoarea, băr
bații mai curajoși si-au făc.t 
din scinduri două bucă*i mari 
pe care le-au legat la pț'inare 
și, cu bețe, la care eti adău
gat rondele, eu lneecsst să 
circule, me-rgînd 1» vitele ce 
prin șuri. Ulterior, acele scin
duri numite „vîrzoabe* sa j 
„tăpălgi" au fost îmbunătă
țită, făcîndu-le mai îng-uste, 
mai lungi, puțin ri«Laasa la 
vîrf, construite din mesSeacân 
sau din fag, pe car» la 3-aa i 
la opinci și ou cere alunec*»

pa aăpedifără a mai merg» 
la pas, ca mai înainta. Deci, 
schiul ca și în alt» părți, a 
reșultat și la Fundata dintr-o 
necesitate vitală, un mijloc 
de deplasare mai rapidă. Ața 
a fost practicat la început d« 
mulți tineri, ca de exemplu 
loan și Iosif Olteanu, Ioan 
Marinescu și încă mulți alții

între anii 1924—1930 s-a 
evidențiat ca schior, atât pe 
plan național cît și interna
țional, subofițerul Ion Rucă
reanu din batalionul IV Vî- 
nători de munte din Predeal 
fiul țăranului Ioadiîm Rucă
reanu din Fundata. Acest fapt 
a dat un avînt și mai mare 
practicării și extinderii schiu
lui. Copiii școlii primare din 
localitate au început să vină 
la școală pe schiuri (construi
te în familie, fie de dife
riți tfmplari drn comună), 
ăvîM legături spe-iaia pentru 
sohearea lor la opinci. Pen
tru a Încuraja »i mai mult 
pe Kdcii schiori, alături d» 
ei a învăța*, să schiesa, după 
1W7. șl semnata-U aoesto» 
rinduri. tînăr învățător p» 
atunci, car» — multă vrem» 
— a făcut pe antrenorul d 
schi, participând cu multe ge 
narații de copc «: te-eret 
difante ootvwsuri «ocale, 
tercomurale ri naționala.

în J^na mM 
anr-sar.d*~ti td unităților rm- 
jjtsre de vfnători de munte 

Brasmr si Predeal at» tri- 
mdata. cu ci*e 30 
schiuri, pe lococe- 

sij» Tohănaanu iar 
pe tocotenent Mi- 
â afhrsrs.il perna- 

<*e> de tastrrim • schiert or.

perechi de
ner.tul Vai
la S—«ea
MFesc-u L

SEXUL TARE

ro-

încep» tiu :

de 
al

Po- 
an-

presă 
reali- 
ener- 

că e-
costd

e. Politehnicii, 
comunicat ul- 
pe continentul 
fotbalului

GtfKORGHB CERCEL

cm dontiHii Gope
TRAGEDIA 

FOTBALULUI 
TIMIȘOREAN

Admirator tn prima tine
rețe a fotbalului timișorean, 
suporter infantil deci fana
tic al Ripensiei din 1938, cu 
Pavlovid, Biirger, CMroiu, 
Bindea, Beke, Ciolac, 
Schwartz, Dobay, recitind e- 
șhipa ca p» un vers tau un 
slogan fi atrdgtnd atenția 
mereu asupra faptului ci 
singura dovadă car» atestă 
calitatea unei echipe est» ca
pacitatea acesteia de a fi 
memorizată precum prover
bele după ani fi decenii de 
la învățarea lor, dl. G pri
pește de Ia un timp degrin
golada cluburilor din ca
pitala Banatului, eu tristețea 
neputincioasă pe car» ți-o 
prilejuiește destrămarea u- 
n»i prietenii sau căderea cen
timetru cu centimetru în ape 
a Veneției.

Știindu-l sensibil Ia soarta 
lui C.F.R. și 
aseară i-am 
tima știre 
scufundat 
minese :

— 1969
litehnica a rămas fără 
trenor...

— E grav — spun» dl. G. 
Pini acum nu-i lipseau 
ctt jucătorii...

directorul general al direc
ției valutar» din minister. 
Cifrei» publicate tn 
corespund întrutotul 
tății. $i, ceea ce ne 
veazi de fapt, este 
chipelt noastre ns 
foarte mulți bani, deși nu 
fac nici două parale.

eunoaște două cauze, 
tntli, o experiență ve
de ctteva mii de ani 
atestă ci nimeni fi ni- 
nu poate calma fi sti
mai bine nișt» bărbați

FUNDATA UN SAT CU

VECHI TRADIȚII IN SCHI •u prin» 
ți func- 
de schi

de-

pri-

impună au-

rină, pentru 
nemulțumiți 

mai precauți

In ultimii ani, numărul 
arbitrilor-femei a crescut 
aproape vertiginos. După el
vețieni, care au organizat 
o scoală (pension ?) pentru 
conducătoare de joc, — ger
manii. După germani, ita
lienii. Cum îți explici fe
nomenul, domnule Gore 7

— Cred că apariția tipu
lui de femeie-arbttru de fot
bal 
Mai 
che 
care 
mic 
pini
dezlințuițl, dectt o femeie I 
Acolo unde Lo Bello, ita
lianul, de la Mondiale, di 
faliment fi arbitrii argen
tinieni, cu revolvere cu tot, 
sînt debordați de violențele 
de pe gazon, o Antoanella 
mu Claudia vor ști, fără 
îndoială, eă-șl 
toritatea.

tn al doilea 
ci suporterii 
vor fi infinit
înainte de a se năpusti asu
pra arbitrului care a refu
zat 11 metri gazdelor, în- 
tr-adevăr, una «st» si-l lo
vești pe Andrei Rădulescu 
și eventual să-i rupi tricoul.' 
primești, cel mult, o mus
trare indignată * doua zi 
tn „Sportul". Și eu totul alt
ceva este să comiți aceleași 
acte la adresa unei domni
șoare : intri direct in zona 
codului penal, la acostare și 
huliganism.

FINANȚE 
_ $1 GOLURI

Iritat și intrigat din
cina amenzilor în valută 
forte pe care C.N.E.E.S.-ul 
trebuie «4 le plătească fe
derației internațional» de 
fotbal pentru incidentele 
provocate tn timpul meciu
rilor de campionat european 
sau eupă (vezi Dinamo-West 
Bromwich Albion) dl. G. a 
solicitat o întrevedere la 
Ministerul de Finanțe, întru 
precizări.

— Așa este, din păcate, 
domnule Gore, i-a răspuns

cela Bratu, Maria Găvenea, 
Rodica Stoian șa. Nu a fost 
concurs național desfășurat 
între 1952—1960 în care șta
fetele asociației Recolta să nu 
fi ocupat locuri fruntașe, ală
turi de conrirenții de mare 
performanță de la Dinamo și 
A.S.A, Brașov.

Pentru „Puii care 
aripi* a funcționat 
ționează un centru
unde s-au perindat ce antre
nori Gh. Ix>ga din Brașov, 
V. Olteanu, Gh. Sumedrea ți, 
în prezent, Ion I. Olteanu, 
toți din Fundata.

Pionierii N. Popescu, Gh- 
Olteanu și Ștefan Urs, ca și 
pionierele Elena Bașa, Maria 
Gîrbacea șl Ana Bădescu de 
la Școala generală nr. 1 Fun
data au ocupat primele locuri 
1a toate concursurile organi
zate pe centrele de schi din 
țară, în 1966—1968.

Datorită faptului că nndțl 
schiori de la secțiile Dinaina, 
AS.A. șl Tractorul din Bns- 
șov Ctnt originari din Fun
data, consiliile acestor clu
buri sportive, în acord cu Fe
derația de schi, organizează, 
de mai bine de 10 ani la 
Fundata competiții tradițio
nale cum au fost „Cupa Ar
matei" sau „Cupa Dinamo", 
și în ultima vreme „Cupa Fe
derației".

Anul acesta „Cupa Federa
ției* va avea loc la 23 mar
tie. La întreceri vor 
cipa, la toate, probele 
teranii din Fundata și 
— sate componente ale
nei Fundata. Acest concurs de 
schi prilejuiește fundățenilor, 
ca și altor locuitori din sa
tele învecinate, cea mai fru
moasă sărbătoare sportivă de 
iarnă, probele reunind un nu
măr foarte mare de tineri, 
copii și virstnici.

Locuitorii comunei speră ca 
într-un viitor apropiat O.N.T. 
împreună cu C.N.E.F.S. și 
alte organe competente să 
Clădească, aici la Fundata, 
mai multe cabane, 9ă amena
jeze un stadion și un 
gon de tragere la Podul 
vala iar la Bacircea și 
Ciura sâ fie amenajate
pentru probele alpine. Există 
toate condițiile pentru că 
Fundata sâ devină un puter
nic centru turistic și spor-

teren de pe Roia de Mis, care 
s-a bucurat de un mare suc
ces.

Din pepiniera de schiori de 
la Fundata s-au impus Iosif 
Olteanu, ciștigător al unui 
concurs militar la Zakopane 
(1939), Gheorghe Cercel, cla
sat pe locul III la mondialele 
de la Altenberg, la biatloh- 
uneret. Nicolâe Olteanu, Ion 
Sumedrea șa. De asemenea, 
la vînătorii de munte, din 
Brașov, patrulele erau forma
te din schiori numai fundă- 
țeni ca Ion Olteanu, I. Mari
nescu, Gh. Stoian, Gh. Voi- 
nescu, Gh. P. Votou, Ioan T. 
Voinescu, Gh. Baghes, I. Lxin- 
goci, M. Rucăreanu, I. An- 
cioiu, Gh. Ursuleț ș a.

De-a lungul anilor toți lo
cuitorii comunei au învățat să 
schieze, practicarea acestui 
sport angrenind în ultima vre
me și numeroase fete.

în comuna Fundata a luat 
ființă asociația sportivă Re
colta, astăzi Bucegi, a cărei 
responsabilă și antrenoare era 
profesoara Victoria Costică. 
Sub îndrumarea ei, în secția 
de schi a asociației Recolta 
din Fundata au concurat la 
seniori, între alții, Moise 
Gîrbacea, Aron Oncioiu, Ion 
Cojanu, la juniori I. Ciurea, 

Bădescu, M. Ionescu, 
Brănescu, iar la fete Mar-

prof. Eleonor CIUREA 
pensionar —

parti- 
și ve- 
Sirnea 
«Mu-

poli- 
Giu- 
Chi- 

pîrtii

HIBERNALĂ (!)

DUMITRU GlRLEANU

Duminicile unui nes
e.er-. 
c—ra-

cum se spune azi, ia 
pentru copii o desfătare nex

vecinătatea nerfiQrgtni'.ticr păi

Copii ai centrului de inițiere arșnUB 1

Acum că iarna a spoit cu bidineaua es l 
și cerul este uneori. spre prim, ca foton, 
sporturilor hibernale se pot bucura din plin de smet»- 
ria primă a pasiunii lor : zăpada ’ O aveam, din be 
tft copilăria petrecută la Toplița — un ftrg de sab 
litnani, răsărit pe muncele ondulate, 
rtpoase — șase luni pe an. Cernea țnj 
din norii care se umflau și se ros 
munți, ihcăierindii-se ca niște irunchiuri 
atleți, in cantități, 
soarea aceasta era .. , . _ _ __
numai fiindcă era albă «i mătăsocuÂ <» f'--
împletea, acolo în 
conifere, cu aria cind tărăgănată, cind trisii, pliset 
mister a vintului. Uneori ea răsuna in noapte ca c 
vestire de urgii, și bătrinii se rncrinau aurind 
sele dezlănțuite de pe Bătrina.

Bătrîna era un deal cit un e, cază'
gului, și semăna cu o cocoa.-â de căr-i'.ă 
„era“, nu pentru că n-ar mai fi tot acolo ass
dit-o erele geologice, ci pentru că retdzâid-o deta 
diii goană trenului, mi s-a părut infinit mai atică de- 
cit o știam in copilărie. Bătrina-, tmbătrinise panA.se 
pipernicise și se coctrțase, fiindcă pcisaml e de fapt o 
stare de spirit — une tat d’âme, cum i-a spus Orbtga 
y Gasset. Ochiul nostru îl investește cu măreție strnU 
răpește, cind contemplă nițel mai r-tzc ? lumea, r-an- 
doarea cu care tot el îl îmbrăcase andva. Și ochiul ssosttu 
Văzuse odinioară in Bătrina cea —.ai idea’.ă p. — :e de 
schi și săniuțe din lume. Viaitind ■ Cr-.:‘na
d’Ampezzo, St. Moritz și Garmisch-Parteniirchen t e 
fnî s-ău părut biete jucării pentru cei mări, lipsite dt 
poezia Bătrînei toplițene. Acolo mi-am pus și eu ' u- 
urile fabricate in hambarul br.-d. .i'.or drr, '.e:uri decadă 
și, înarmat cu două prăjini din lemn de brad, c-esu:e 
geometric pe margini cu briceagul, mă abandonam be
ției nemaipomenite a alunecării devaie.

Cel mai frumos poate dintre src--un.e de iarnă, ie 
care nici un om cu așa-zisă dragoste de natură n-ar 
tribut să se lipsească, schiul, pusese stepinire pe fii-ita 
noastră in devenire. Ne prelingem, cu literă tot mai 
accelerată pe albul setnteietor al zăpezii, printre tufe 
de ienupăr, pînă jos — vreo doi kilometri 1 — aproape 
de zăplazurile întunecate ale ultimelor îngrădiri de 
case de pe șoseaua Reghinului. Erau cu noi năpirstoci 
de cîteva palme doar, care, cu desaga plină de câ-ți’.e 
școlare la spinare, alunecau nemîncați, ieșiîi de la lec
ții pe coastele Bătrînei, risipind omătul care scăpăra 
în soare ca pulberea din potirul unor crini imenși. Ne 
plndeău cele mai fioroase primejdii: ripe de zeci de 
metri, gropi adinei ascunse cu perfidie văzului, cocla
uri pe care cică ar fi colindat lupi hrăpăreți. Sportivi
tatea noastră era însă pagină ți autentică, fiindcă nu 
ne păsa de nici o primejdie, căutînd doar plăcerea 
neasemuită a alunecării, în vîrtejuri, la vale.

Odată de sărbători, colindătorii tirgului, cu micul clari
netist care însoțea alaiul, s-au dat pe schiurile lor primi
tiv manufacturate, în costumele policrome ale datinei : 
6 trupă de schiori cum n-am văzut și n-am să mai 
văd niciodată. Lada cu pereții de hirtie vopsită, 
era Așezată pe două bețe lungi și, purtînd-o ca 
pe-un trofeu neprețuit între ei, s-au lăsat de sus cu 
eă la mijloc, cu trei copii de-o parte și trei de altă 
parte. Le fluturau panglicile prinse de căciuli in vînt 
șî cortina scoborîtă a norilor de iarnă se umpluse par
că de fulgerele tărcate ale acestui festin sportiv fără 
pereche pe care dacă l-am putea prezenta azi lumii, 
așa cum l-am apucat eu în copilărie, am aduna turiști 
uluiți din cele patru spițe ale rozei vînturilor. Dar oare 
chivărele de hirtie crestată pe margini și mantiile din 
foiță de hirtie colorată, puse peste mintene și co
joace, le-am mai putea face, cu naivitatea din trecut ? 
Deoarece, fără ele, fără candoarea lor originară, jocul 
n-ar mai fi decit spectacol regizat, lipsit de vraja unică 
a muntelui.

George SBARCEA

Concurind la Zakopane, In 1939

KILLY
Seriosul siptimînal francez 

„LExpress" — revistă cirt nu 
afectează de obicei sportului 
«nai mult de două colonete din- 
tr-un total de 66 pagini — a pu
blicat de curind o discuție de 
7 pagini pe cite 3 coloane com
pacte cu Jean-Claude Killy. 
Dialogurile acestea ample poar
tă de mult timp un titlu co
mun: „L’Express merge mai 
departe cu“... și au adus in cen
trul atenției mari personalități 
din lumea literelor, filozofiei, 
arfei, A&demiei, industriei in
cit snobii se pot întreba ce cau
tă un «Mor in acest high-life 
intelectual ? Firește, Killy nu 
are geniu filozofic, nici cultură

academica, nici vocabular de 
tnare scriitor, dar de ce ar 
avea nevoie de asemenea cali
tăți ? Cel puțin una din „po
veștile" lui — ca sa nu Spun 
toată discuția — mi s-a părut 
de un interes psihologic șt ar
tistic, de 6 intensitate a Simți
rii la care prea puțini inte
lectuali stufoși și bine mobi
lați pot ajunge. Iat-o: „...după 
Jocurile de la Grânoble, cu 
cele trei medalii ale mele, e- 
ram convins că am parvenit la 
fericirea eternă. Trezirea a fost 
groaznică. Am avut săptămini 
negre. Nimeni n-a știut-o. 
M-am regăsit ebsoluk singur, 
întrebîndu-mă de ce am aler
gat ca un nebun, căutînd să-mi 
dau seama ce însemnau bucă
țile astea de âur. Nu mai re-

Simțeam bucuria profundă, In
tensă, din urmă cu doi ani, 
după Portillo. Poftă de a skia 
murise. Gustul pentru efort 
dispăruse. Slăbit — pierdusem 
4 kile în competiție — golit, mă 
simțeam vulnerabil ca un Con
valescent. Încît am suferit că 
n-am primit „Skiorul de 
o recompensă 
ciației presei

L’Express : 
răsfățat ?

Killy: Nu.. Decepție, 
supărați fiindcă nu mai 
pundeam imaginii lor.

L’Express: Cum ți-ai 
perat tonusul 7

Killy: M-am dus și am cîș
tigat o cursă la Meribel... După 
aceea, am plecat în Statfle U- 
nite și am mai cîștigat o cursă.

simbolică a 
sportive. 
Reflex de

aur”, 
Aso-

copil

p. conformitate 
AL MIRODAN

b

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ

Cunoscut și «predat, ca 
Sportiv și ca antrenor, prof. 
DUMITRU GÎRLEANU a re
venit în lumea atletismului, 
dttpă o „tăcere* de cîțiva ani, 
cu o primă lucrare Intitulată 
„SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ", 
apărută recent în Editura 
C.N.E.F.Ș.

Lucrarea reprezintă sinteza 
cunoștințelor și experienței 
unui antrenor, a unui peda
gog totodată, acumulate în 
decursul a peste 10 ani de 
activitate. Și, dacă ținem sea
ma că pe parcursul acestor 
ani, săritorii antrenați de prof. 
Dumitru Gîrleanu au dominat 
proba de prăjină, atunci com
petența incontestabilă a auto
rului se reliefează într-un mod 
și mai edificator.

Cartea este împărțită în trei 
capitole :

• tehnica săriturii
• metodica învățării teh

nicii săriturii cu prăjină
• metodica propriu-zisă a 

antrenamentului.
Altfel spus — sînt prezente 

principalele probleme ale pro
bei de săritură cu prăjină.

In cadrul primului capitol 
sint menționate elementele din 
tehnica globală a săriturii și 
variantele ei pentru fiecare 
fază în parte. Cel de-al doilea 
capitol cuprinde metodica de 
învățare a tehnicii săriturii 
precum Și adaptarea acesteia 
la particularitățile săritorului.

Atunci hotărft să-mi
«chimb viața"...

E aici un subiect de nuvelă 
„mare", „eternă", adevărată, 
mîine m-âș arunca în adîncul 
ii. Dar nu-i aud finalul. Și îi 
știu sfîrșitul.

POZZO

EDITURA C.N.E.F.S

Ultimul capitol, deosebit de 
bogat în exemplificări, tra
tează despre metodica antre
namentului și implicit despre 
planul anual de pregătire, 
împreună cu mijloacele ce 
trebuie folosite.

Consider că valoarea acestei 
cărți rezidă în primul rînd 
în bogăția materialului faptic.

Cartea are o largă sferă 
de accesibilitate, fiind utilă 
mai ales antrenorilor 
cialitate, studenților 
precum și săritorilor 
jina.

Prezentarea grafică 
asemenea, la înălțime carac- 
terizîndu-se printr-o simpliF 
ta te de bun gust.

de spe-
I.E.FJS.,
cu pră-

este, de

prof. Gh, FODOREANU

John Carlos

sau Tommie Smith ?

într-una din cele 36 de pro
be atletice, care figurează în 
programul olimpic, recordul 
S.U.A. este superior celui mon
dial. Curiozitatea ne este ofe
rită de cursa de 200 m, în 
care acel 19,7 al lui John Car
los a fost recunoscut ca un nou 
record al S.U.A., în timp ce 
ultimul congres al I.A.A.F. a 
omologat numai performanța de 
19,8 realizată de Tommie Smith 
la Ciudad de Mexico.

Erau 
cores-

re cu-

A murit Vittorio Pozzo. De 
inimă. Avea 82 de ani și pînă 
tn ultimele sale săptămini a ți
nut cronica meciurilor de fot
bal tn ziarul „Stampa" din 
Tbrino. A cerut ca înainte de 
a fi îngropat, corpul să-i fie 
depus în holul redacției. Sigur 
că băiatul meu nu-i va găsi nu
mele în Larousse. Eu știu însă 
că în 1938, la vîrsta de 8 ani,

printre primele elemente de 
poezie din viața mea, puteam 
spune pe de rost echipa Italiei 
care începea cu versurile: 
„Olivieri, Foni, Rava”„.. și că 
înainte de a ști cine a fost Na
poleon, cultura mea generală a- 
vea ca punct de sprijin acest 
nume: Vittorio Pozzd, antre
norul campioanei mondiale. Și 
în fond ce să caute omul acesta 
în Larousse ? El n-a scris ca
podopere, n-a spus vorbe cele
bre, n-a omorît. nu s-a înco
ronat, n-a pierdut imperii, n-a 
cîștigab războaie, n-a inventat 
minunății. El a antrenat vreo 
20 de ani „o națională". El a 
creat o echipă de fotbal care 
a cîștigat de două ori campio
natul lumii. El a scris pînă la 
82 de ani despre fotbal. Cu 
asta nu se intră în Larousse. 
Dar cu asta — în general — 
nu se moare.

BENI Fit UT, comun» HJA. Dri
ft* Q. fost jucător al FetraiMlită

(Adamache) — Pal, Pe- 
Râcelescu — D. Popescu, 
(Bitlan). Matei (Sorin A-

LEOMD I. MITRU, CONSTAN- 
TA. Opt pagini ! Și, de fapt, nici 
o Întrebare ! Vă răspund, deci, 
numai la... urări. Mulțumesc '. în 
flnălul scrisorii, ne Informați că 
Șveți de glnd să ne mai scrieți. 
Bine că știm !

ANTONIO MASNAC, LUPENT. 
1. Vreți să corespondați, pe time 
fotbalistice, cu alțl tineri din di
ferite colțuri ale țării. Le dau 
adresa dv. : str. Vulcanului I, Lu- 
penl. Județul Hunedoara. De clnd 
așteaptă microbiștii un partener 
in plus, cu care să se contrarie* I ». Formația de bazâ * eehl- 
Mt VUtfifUl ■ toM HnnltoarMi

Suciu 
tescu,
Neșu ______ .... _____
vram), Dumltriu n. Voinea (Pav- 
lovlci), Gtisrgheli, Haidu.

I. NEATU, ROȘIORI. în meciul 
de fotbal Iugoslavia—România dis
putat în 1956 la belgrad, Turna, 
care îl înlocuise în poartă pe 
Voinescu, a apărat o lovitură de 
la 11 m executată de Vucas. A 
fost, s-ar putea ipune, momentul 
pilhologie al partldri, «corul fiind 
in acel moment (mln. <5) f—0. 
După pauză, șutul lui Cacov«*nu 
•vm a* b« aauo* vlaterla.

n-a abandonat activitatea compe- 
tițională. Cei care urmăresc me
ciurile diviziei C țtiu că el este 
unul din elementele de bază ale lechipei Rapid “ 
dețul Prahova.

F. COSTEL,
păcate, ulcerul__  ______
tul de răsplndită. Mulți sportivi 
(n-are rost să dăm nutiie) au su
ferit de această maladie. Ceea 
ce nu l-a împiedicat să activeze 
fi să obțină rezultate bune. E 
vorba doar de regim alimentar și 
de regim de viață. Asta se reco
mandă unul sportiv, chiar In că
zui clnd nu are ulcer I

ALEXANDRU LUNCAN. PETRO- 
ȘEN’I. Unda a fost catrenul dv, 
pînă acum î S-a... înzăpezit T îl 
așteptam imediat după meciul cu 
Elveția, nu după o lună șl Ju
mătate, cihd ji-a pierdut unul 
din «lamentai» lui de bază: ae- 
‘“•HiȘteo. Vl-J pubucăm, totuși, w

Plopenl, din

BUCUREȘTI. 
este o boală

Radu COSAȘU

recomandarea ca muzakdv. să fie în viitor mal... operativă :
In Elveția, de-o lună. 
S-a lanaat un nou refren 
(Din Istoria română) : 
Capul Iul... Domlde-1 vrem,

> N, CLAUDIU

afhrsrs.il
panA.se
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0 TRAGEDIE
SPORTIVĂ

A

IN
DE

o investiție intelectua- 
află rodul dacă nu se 
în condițiunile unei 
fizice perfecte ți a

trofee internațio- 
în pragul vlrstei 
de ani, pe carș

■■ WJ'J

V. FIROIU

cupola Academiei, 
autentic susținător 
și al exercițiului 
cu vorba cit și

originaluli! 
saxofonistul

din Ken- 
avea loc 
spectacol

SPORTIVI SUB CUPOLA
ACADEMIEI

RITM
JAZZ

cîteva 
cultură 

Franța, va 
unui

Paste 
casa de 
nes, 
premiera 
cu totul neobișnuit: patru 
tineri vor da un concert 
de jazz, in timp ce pe sce
nă va fi proiectat filmul 
unei curse automobilistice 
soldată cu un accident 
mortal. Spectacolul este in
titulat „Tragedia destinu
lui lui Lorenzo Banriini” 
și este dedicat memoriei 
faimosului autombilist care 
și-a pierdut viața în tim
pul Marelui 
principatului 
27 mai 1967.

Inițiatorul 
„show" este 
francez Barney Wilen, care 
își petrece o mare parte 
a timpului său cintind la 
Monte Carlo. Automobilist 
pasionat, Wilen s-a gindit 
să Înregistreze partea so
noră a celei de-a 25-a e- 
diții a Marelui premiu 
monegasc. La 27 mai 
1967, el a instalat în mai 
multe puncte nevralgice 
ale cursei prieteni ai săi, 
care trebuiau să înregis
treze pe bandă de magne
tofon, rumoarea spectato
rilor, imnul principatului, 
comentariul crainicului, 
pornirea motoarelor, mo
mente din cadrul 
trecerii. Nimeni 
s-a gindit atunci că 
al 82-lea 
consemna 
tragicului 
i-a căzut 
italian...

Folosind o combinare a 
acestor benzi de magne
tofon și filmul in culori 
al cursei realizat de cinea
stul Francois de Mdnile 
— inclusiv scenele acci
dentului prinse pe peli- 
culă-Wilen ți cel trei co
legi ai săi au realizat un 
spectacol emoționant în 
timp ce pe ecran va fi 
rulat filmul cu întrecerea 
bolizilor, iar un magneto
fon va reda periodic ecou
rile sonore ale cursei, cuar
tetul Iți va prezenta pro
gramul original, inspirat 
din dramatica desfășurare 
a tragicei intreceri. în u- 
nele momente de „paro
xism emoțional", cum le 
apreciază un cronicar care 
a asistat la o repetiție, 
interpretarea celor patru 
Jazzmani este indisolubil 
legată de zgomotul violent, 
al bolizilor în plin efort, 
în ultimele secvențe di
naintea accidentului, mem
brii cuartetului se opresc, 
în semn de omagiu pen
tru Bandini. Spectacolul se 
încheie la fel cum începe 
cu strigătele de neliniște 
înregistrate în mai 1967 : 
„Ce s-a întimplat ? Ce s-a 
intîmplat?” cărora le răs
punde mulțimea cu o sin
gură voce : „Acesta-i Ban
dini, acesta-i Bandini" !

O înregistrare a concer
tului a fost imprimată și 
Pe un disc, apărut de cu- 
rind în Franța șt care a 
cunoscut un deosebit suc
ces de public.

premiu al 
Monaco, . la

Acad.

în- 
nu 
la

vortur benzii* 
ecoul «onor al 
accident căruia 
victimă pilotul

N. VALUREANU

TURUL FRANȚEI PE BICICLETĂ

GHERASIM CONSTANTINESCU 
văzut de Neagu RADULESCU

ru-
pu-

e bicicletă aproape 
cumpărată pe bani 
la un negustor de fiare

...Pt 
ginită, 
fini de 
vechi, am folosit împrejurarea
ci studiam la Montpellier șt 
am pornit, tn prima vacanță, tn 
jurul Franței. Dar nu tntr-un 
„pachet9 competitiv cu marii 
cicliști, și nici ca în acel film 
ce rula tn serii, acum vreo pa
truzeci de ani, intitulat „regele 
pedalei”, tn care, între secven
țele desfășurării reale ale Tu
rului Franței, a fost intercalat 
de către cineaștii vremii, acel 
excelent ți popular comic, Bis- 
cot, ci, așa, pornit pe șoselele 
Franței, de unul singur pe bi
cicletă, pentru a mi mișca, 
pentru a-mi verifica voința ți 
altfel decît în lumea studiilor 
mele agro-viticole — ne spune 
academicianul Gherasim Con- 
stantlnescu, figură proeminen
tă • științelor agro-tehnice de 
la noL

...Și astfel, hrănindu-mă nu
mai eu mandarine ți eu ptine, 
luînd startul Ia Montpellier ți 
urmînd indicațiile hărții Fran
ței, am parcurs întreaga țară, 
reintrtnd apoi tn Montpellier,

antre- 
mai 

timp în- 
; pentru

cursă pre-

inginer a- 
teami. ca

Ca
CU
mea a decurs 
umbletul, cite

mai slab cu 20 de 
kg, ars de soare de 
se credea de către 
puținii mei cunos- 
cuți locali că am 
revenit din cqlonii, 
de sub cerul învă
păiat al Africii...

Cîntăream 47 de 
kilograme cînd am 
încheiat „turul". 
M-am bătut cu 
vînturile și m-au 
udat poile, m-a 
ars soarele și m-au 
durut mădularele, 
dar nu m-am lă
sat doborît — du
pă cum nici nu 
m-am dat învins 
în acele momente 
în care „simțeam" 
că nu mai pot 
continua.

— V-ațl 
nat, cumva, 
înainte, 
delungat, 
această 
lungită.

— Nicidecum ! 
gronom și mai 
viticultor, viața 
tn aer liber și
10, 12 și chiar 15 kilometri pe 
zi, ureînd coastele dealurilor, 
pe car» se desfășurau viile, țn 
cercetare și tn îngrijire știin
țifică, aveam antrenamentul 
fizic necesar, atît tn ceea ce 
privește sistemul muscular cît 
și funcționalitatea aparatului 
respirator.

Mi-am petrecut copilăria tn- 
tr-un sat îndepărtat d» centrele 
de car» nu era legat prin alte 
mijloace de călătorie decît prin 
cai și roata căruței, pentru cei 
mai cu stare, fi numai cu pi
ciorul, pentru cei mai mulți a- 
dică pentru noi, ceilalți, rimași 
ca tn poveștii» biblice, la ci
vilizația dtntru-nceput.

Pînă după zece ani, n-am în
vățat carte fi eram cioban, în
voit cu oile oamenilor din sat; 
între alte atribute, ciobanului 
i se cere o vigilență excepțio
nală (td-și țină tot timpul sub 
privîr» turma, căci altfel riscă 
si i se rătăcească oile) ți să 
umbl» necontenit, căci mereu

se răzlețește cîte un patruped 
și trebuie readus la un loc cu 
celelalte.

Acolo, cu oile la pășunat, am 
învățat eu carte, de unul sin
gur, abecedarul buchiilor ți a- 
becedarul vieții...

Pînă la liceu, ca orice copil 
de sătean, m-am bucurat de 
binefacerile vieții în aer liber 
și aveam, din jocurile acelei 
copilării cît și din servituțiile 
mele gospodărești, mobilitatea 
și iscusința care mă făcuseră 
șă trec, apoi, în liceu, drept un 
bun gimnast.

...Și pentru ci ne aflăm pe 
versantul amintirilor, se cuvine 
să vă arăt că pînă am devenit 
participant la concursurile „Ti
nerimii române", care se ți
neau, anual, la București, n-am 
văzut vreun tren, cu care că
lătorisem tntîia oară numai cu 
acel prilej, ca plenipotențiar al 
școlii, concurent laureat.

Dar să revenim la acel „tour 
de France" 
bisem, la 
sportive în 
vedise un 
din ceruri".

îmbarcat în anul următor la 
Marsilia,' pentru un port ni
gerian unde intenționam să 
studiez pedologia și viticultura 
Algeriei, am bătut și drumurile 
— în circuit — ale acestei țări, 
tot pe bicicletă, se-nțelege, și 
tot pe ,,Ducipalul" meu în a 
cărui șa nici Alexandru Ma- 
chedon nu cred să se fi simțit 
mai stipînitor al lumii...

Astfel am adăugat palmare
sului meu sportiv noi isprăvi 
în domeniul ciclismului și 
continentul african.

Revenind apoi tn țară 
lucrînd tn viticultură, îmi 
cepeam ziua umblînd pe coas
tele viilor și ajungînd la cei 
10—12—15 km de care vă po
menisem. Ce exercițiu 
mai eficient poate ajuta 
nismul omenesc, ca acea 
mețle fortuită, tn aerul 
al începuturilor de zi, decît cel 
pe care-l practicam eu 7

— Și acum, cînd munca dv. 
a fost încununată cu Izbutii! 
ce răsplătesc din plin și me-

despre care vă vor- 
predilecțiile mele 

care bicicleta se do- 
adevirat „cal picat

^ritat strădaniile dv., ce anume 
îndemnuri socotiți util să a- 
dresați tineretului, sub aspec
tul exercițiului fizic, al prac
ticării lui 7

— Cred că nici un efort men
tal, nici 
lă nu-și 
dezvoltă 
sănătăți
unui moral care să determine o 
voință, o mare voință de ac
țiune și de finalizare.

Sportul, cu marile sale atri
bute, cu funcțiuni ce în de
cursul vremii au devenit apa
najul unor temeinice studii și 
cercetări științifice, ocupă azi 
un rol de temei în viața tine
retului, a oricărui om tn miș
care — Ș‘ el se cuvine să ră- 
mînă o preocupare constantă.

Apreciez marile sale rezul
tate și-l socot un mijloc — 
admirabil, dar exclusiv un mij
loc, combătînd — tn același 
timp — mentalitatea de a face 
din sport un scop, o calificare 
profesională.

Ca unul ce-mi trăiesc viața, 
ca profesor, la catedră, și ca 
viticultor pe teren, printre ti
neretul muncitor, nu pot sub
scrie ca sportul să domine viața 
unui om, dar nici să lipsească 
din programul lui.

Nici acel poet anțic, Juvenal, 
țâre a exprimat gindirea șt nici 
străbunii noștri romani care 
au consacrat-o drept precept de 
viață, n-au înțeles, desigur, că

„mens sana in carporă sano 
este o rețetă de fabricat cam
pioni, ci l-au vehiculat tn lume 
pentru tîlcul lui înțelept, legat, 
de însăși viața oamenilor"...
. . . . . •

Astfel ne-a vorbit, lntr-un 
asfințit care ne-a surprins p« 
coastele Pietroaselor, doctorul- 
docent Gherasim Constantines- 
cu, creator de soiuri românești 
de vinuri, care au primit re
cunoașteri și 
nale, ajuns 
de șaptezeci 
n-o arată.

Deci, șub 
încă un 
sportului 
zic, atît 
fapta.

prietenie

pe

ț< 
tn-

fizic 
orga- 
dru- 

curat

AMINTIRI LA GURA SOBEI.

CU „BĂTRÎNUL" IUHASZ
Omul scund și îndesat din 

fața mea, „tancul”, cum 1 se 
spunea pe vremuri, a fost mult 
timp titular al echipei naționale 
în postul cheie de half centru, 
ținîndu-le piept celebrilor Tom
my Lawton, Piola, Sarossy și 
Braine... Augustin Iuhasz, căci 
despre el este vorba, 
cînd aude că-i amintim 
lucru, apoi, stingindu-și 
în scrumieră, adaugă :

surîde 
acest 

țigara

— „Concurentul" meu cel mai 
serios era Cotormani. El juca 
la Ripensia, iar eu la C.A.O. 
și mai apoi la Venus. Eram a- 
mtndoi de aceeași vîrstă, dar 
„fachirul” mă depășea, după 
cum știți, cu mult la înălțime...

— Apropo, nu erați obsedat 
de ldeea că sînteți prea 
pentru acest post ?

— Ba da. Dar tocmai 
acesta mă îndîrjea mai

scund

lucrul 
mult.

Și atunci m-am pus serios pe 
treabă. înainte ți după antre
nament, rămîneam singur cu 
mingea legată cu o sfoară de 
bara transversală și făceam 
sute de sărituri la balon. Și 
cum aveam un plasament bun 
ți știam să sar la timpul potri
vit, depășeam, de multe ori, 
adversari mult mai înalți ca 
mine. Mai era ceva care, cred 
eu, îi făcea pe selecționeri să-mi 
acorde încredere. Eu nu țineam 
mingea. Dădeam pase precise, 
puneam echipa în atac, imediat, 
li văd azi pe unii stoperi cum 
nu țtiu ce să faci cu balonul 
cînd îl interceptează. Se joacă 
cu el in careul propriu sau îl 
trimit la întîmplare. Echipa îți 
pierde busola Cînd stoperul nu 
di dovadă de calm, precizie ți 
agerime. O răspundere enormi 
apasă pe umerii lui ți el nu 
trebuie si se joace cu ea—

Kiki
adio

a spus
piscinei

Caron a părăsitChristine 
arena competițională. Celebra 
înotătoare franceză, în jurul 
căreia parizienii creaseră un 
adevărat mit, a spus adio pis
cinei, alegîndu-și o meserie ex
trem de plăcută. De acum îna
inte, Kiki va împărți drăgăla- 
șele-i zîmbete și (probabil) 
sfaturi prețioase într-o vestită 
casă de mode aflată în 14 rue 
de Caire.

Mai puternică și tnai pură 
decît prietenia de șco|l| sau 
de profesiune, prietepiț spor
tivă atinge culmi unice în al
pinism, aviație, șchi, oriunde 
viața și lupta 
matic.

A intrat în 
contrastelor 
dar a frăției 
Lachenal și Terray, cuceritorii 
Anapurngî (8 047 ml. John Hunt 
își alege membrii expediției 
pentru Everest și pe criteriul 
prieteniei și o consideră unul 
din factorii victoriei.

Jocurile sportive cultivă spi
ritul de echipă. Un savant ca 
Fleming, descoperitorul peni
cilinei, laureat al premiului 
Nobel, mărturisea că datorează 
spiritul său de colaborare ști
ințifică. baschetului practicat 
în universitate.

Au fost adversari aprigi și au 
rămas sinceri prieteni aler
gătorii Emil Zatopek și Vla
dimir Kuț.

se' întîlnesc dra

legendă „coarda” 
temperamentale, 
de curaj dintre

Pare miraculoasă, dar nu este 
decît simplă, bărbătească, prie
tenia rtigbyștilor sau a boxe
rilor.

Nansen a fost bunul prieten 
al însoțitorului său Johănsen, 
Amundsen și-a sacrificat viața 
în căutarea polară a Iui Nobile, 
expediția Kon-Tilci s-a închegat 
din prietenie și spirit științific 
și nu din aventură, Anglia cîș- 
tigă campionatul mondial de 
fotbal poate și datorită fraților 
Charlton și prieteniei din e- 
chipă.

Dar adevărata prietenie spor
tivă, pentru a-și păstra forța 
și frumusețea, trebuie să treacă 
și dincolo de stadion, în viata 
de toate zilsle. Numai așa se 
verifică acest sentiment pro
fund și rodnic, fără de care 
nimeni nu poate trăi pe acest 
lat și plin de curiozități pămint 
al oamenilor.

Virgil LUDU

lor din tinerele. De la stingă

ZAMORA - GINERE!
— C.A.O. a fost o echipă 

mare, remarcăm noi, privind o 
fotografie veche de pe 
Care era „secretul” 7

perete.

Astfel, zla- 
austriac 

Castka, au- 
volumului

ora nouă jumătate, i-a găsit 
toți jucătorii la casele lor... 
Glanzman și luliu Bodola se 
culcaseră încă de la om nouă l

— Cînd ați debutat în echipa 
națională 7

— In decembrie 1933, la Bal
caniada de la Atena. Sucitules- 
cu ți Albu erau fundași, iar 
Robe ți Demetrovici mijlocași 
de margine. Am învins cu 3-2 
Bulgaria, iar eu m-am descurcat 
destul de bine, deși îl aveam, ca 
adversar, pe Lozanov, un fotba
list masiv, robust și foarte 
eficace...

— în toamna aceasta. Anglia 
e fost la București... iar acum 
mergem la Londra, pentru al 
doilea meci... Dacă nu ne în
șelăm, ați jucat contra englezi
lor, cu ani în urmă...

— E adevărat. Formația noa
stră era compusă din Paviorici, 
Burger, Albu, Vtntilă. Iuhasz, 
Demetrovici, Orza, Ploețteenu, 
Baratky, Bodola, Dobay. Am 
pierdut, cu 2—0, dar pot spune 
ci am făcut o partidă frumoa
să. Am avut și un mare ghi
nion ci Biirger s-a accidentat 
încă de la începutul meciului, 
ața ci em jucat, tot timpul, în 
zece oameni. Mi-a plăcut foar
te mult, de la britanici pe Co
oping, mijlocașul stingă, care, 
deși nu măsura decît 1,62 m, 
avea o detentă fantastică...

— Ce credeți despre meciul 
de acum de la Londra 7

Cititerii mai vîrstnici vor recunoaște, poate, pe idolii 
la dreapta; Bartha, Chiroiu, Spielman ți Iuhasz.

— Fotbalițîii noștri sînt ca- 
paMH de mari aurprize. Plă
cute fi neplăcute. Să vedem 
din ce categorie va face parte 
rezultatul de la Londra...

Convorbirea e pe sfîrșite. 
Ne luăm rămas bun. Din pragul 
ușii. Iuhasz își mai amintește 
ctva :

— Nu uite, dacă-l tntîlnețti 
pe Dan Coe. Spune-i c-ai stat 
de vorbi cu mine. Eu țiu la 
băiatul ăsta. Pune mult suflet 
tn joc. Dar nu știe să-și stăpî- 
nească nervii. $i asta nu-i bine.

Și pe mine căutau unii si mă 
„sîcîie” în timpul partidei... 
Dar mi făceam că n-aud ni
mic. Stringeam din dinți și mi 
concentram asupra jocului. Dacă 
nu-ți pui zăvor la nervi și la 
gură, ești o pradă ușoară, pen-

teren, 
lucru-

tru orice adversar din 
crede-mă... Comunică-i 
rile acestea lui Dan Coe... Și 
mai spune-i că aceste sfaturi 
izvorăsc din inima bătrînului 
fotbalist Augustin Iuhasz...

Georg* MIHALACHE
— Jucam fotbal, în 

rînd, pentru ci ne
primul 
plicea. 

Aveam ți satisfacții materiala, 
dar, nu știu cum să te fac să-n- 
țelegi, eram „bolnavi de fot
bal". Și asta înseamnă princi
palul ! Lucram cu poftă, cu pa
siune, la antrenamente. Apă
reau echipe numeroase, egale 
ca valoare. Voiam să le între- 
cem, să arătăm că orașul no
stru e mai bun... Și, apoi, noi, 
din echipă, formam o mare fa
milie. Cei vîrstnici îi ajutau pe 
tineri cu sfaturi. Jocurile noa
stre de antrenament, „tineri— 
bătrtni" sau „apărarea—atacul’ 
erau extrem de pasionante. 
Reușeam schimburi minunate de 
baloane, cum nu realizam, poa
te, nici la meciurile oficiale. 
Și-apoi, să știi, noi nu ne ba
zam numai pe fotbal. Ne ve
deam și de meserie... Eu eram 
brutar, nu mi-e rușine s-o spun. 
Ziua jucam fotbal și seara co- 
ceam pîine. Și, zău, nu obo
seam de loc... Nimeni nu ne 
fixa ore obligatorii de culcare, 
nimeni nu ne controla. O sin
gură dată i-a dat prin gînd an
trenorului Pojar să treacă sea
ra pe la fiecare din echipă, și, 
poate n-ai să mă crezi, dar, la

te.

I. ?: ;:,W*
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PRONOSPORT

Cîți ani are Za
mora 7 Deși ar pă
rea foarte simplu 
de dat un răspuns 
la întrebare, asupra 
vîrstei marelui por
tar de odinioară se 
poartă încă discu
ții. Unii afirmă că 
don Ricardo ar fi 
depășit 7 decenii 
de viață. Alții, II 
consideră ceva mai 
tinăr. 
ristul 
Kurt 
torul
„De la Zamora la 
Iașin” (din care a 
reprodus și ziarul 
nostru o parte, în 
serialul „Divinul 
Don Ricardo"), dă 
ca certă data naș
terii celebrului fot
balist spaniol 21 
ianuarie 1901. Ceea 
ee ar însemna 68 
de ani neîmpliniți.

Iată tnsă că, în numărul din 
l ianuarie a.c., cotidianul pari
zian „l’Equipe" îl... întinerește 
ți mai mult, atribuindu-i vîrst-a 
de 64 de ani! Mai mult, ziarul 
francez face această afirmație 
dedesubtul unei fotografii din 
car.» Zamora, surîzător șl cu 
floare la butonieră, se prezintă 
obiectivului în postură de... 
mirt! iată, de altfel, explicația 
fotografiei intitulate „CEA 
MAI NEAȘTEPTATĂ CĂSĂ
TORIE” : Ultimul mariaj spor
tiv al anului 1968 a fost unul 
din căle mai neașteptate — 
cel al lui Ricardo Zamora, unul 
din cel mai buni portari din 
toate timpurile. La 64 de ani, 
Zamora s-a căsătorit, la 81 de- 
ewnbrla, cu lncîntătoare* PU*r 
OaMUavi

Dacă marele Ricardo conti
nuă să întinerească în ritmul a- 
cesta, există toate șansele ca 
peste cîțiva ani să-l vedem din 
nou în poarta echipei Spaniei!

AUTOMOBILUL 19*61
în anchetele întreprinsă la 

sfîrșitul anului trecut de că
tre diverse ziare și agenții de 
presă, aruncătoarea de greu
tate Margitta Gummel (R.D.G.) 
s-a situat mereu pe locuri de 
frunte, datorită peitformanței 
de 19,61 m, realizată în ultima 
zl * întrecerilor de la Cludad 
de Mexico. în amintire* sen- 
■aționalulul său record mondial, 
Mrvțclul da circulați* (Ha Lclp-

autoturismului „V.’art- 
campioanei olimpice

zig a dat 
burg” ăl 
numărul SC 19—61.

De remarcat că în urmă cu 
patru ani, după J.O. de la To
kio, medaliata Cu argint la 
aruncarea discului, Ingrid Lot» 
a primit șl ea la mașină un 
număr (57—21), care reprezenta 
performanța obținută la Olim
piadă, X.

Varianta scoțiană a anm cdrti greutății. Bila cîntărește aproa
pe «MU m« ragulBountam «te kk

TRAGEREA LA SORȚI A 
AUTOTURISMELOR CON

CURSULUI SPECIAL PRONO- 
EXPRES AL REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1969

premii 
special 

Revelionului
fost și 

care 20

oferite

Printre numeroasele 
acordate la concursul 
Pronoexprds al 
din 1 ianuarie a.c. âu
32 autoturisme dintre 
prin tragere la sorți-

Cele 20 autoturisme 
prin tragere ia sorți au revenit
variantelor de categoria D (5 
autoturisme) și 6 (15 autotu
risme).

Sorții au decis următorii cîș- 
tlgători:

Categoria „D” (premii supli
mentare) ctie un autoturism 
DACIA 1100“: Violeta Maca- 
■el — Galați, Constantin Po

pescu — Crâiova. Cîte un au
toturism „MOSKVICI 408" cu 
4 faruri și radio: Emilian 
Dincă — Craiova, Niculina Bor- 
deianu — Bacău. Un autoturism 
,.SKODA 1000 M.B.": Valeriu 
Joja Gaman — București.

Categoria „O" (premii speci
ale). Un „RENAULT 18“ Victor 
Curcudel ~ Brașov ; un auto
turism „WARSZAWA": Elan» 
Bogdan din Odobețtl — Vrăn
ea» ț cita un autoturUsn „DACIA 

MOW «

rești, Dumitru Mihalache — 
Brașov, Teodora Plotogea din 
corn. Moieciu de Jos — Brașov, 
Liviu Nedelcu — Predeal, 
Gheorghe Gîdei — Galați; cîte 
un autoturism „MOSKVICI 408“ 
cu 4 faruri și radio : Ereniia Go- 
limaș — Brașov, Ilie Manola- 
che —
Jurj — 
troiu — 
turism
Nicolaie
Timiș, Ladislav Vasilciu — Du- 
dești, jud. Timiș, Dumitru Mo- 
roianu — Brașov, Nicolaie 
Gheorghe — Brăila.

București, Alexandru 
Petroșeni, Manole Pe- 
Călărăși; cite un auto- 
„SKODA 1000 M.S." : 
lancu — Lovrin jud.

• Marți 21 ianuarie 1969, 
Administrația de Stat Loto — 
Pronosport organizează prima 
tragere excepțională LOTO din 
acest an. Această tragere oferă 
participanților o 
prize și premii 
primul rînd se 
turisme „Dacia 
viei 408”
„Skodă 1000 M.B.". 
nuare reținem 50 de 
PARIS cu avidnul 
în bank Cu biletele
de 20 lei puteți particip* 1* 
toate cele 10 extrageri w 120 
d* Buneroi

serie de sur- 
importante. In 
atribuie auto- 
1100”, „Mosk-

cu 4 faruri și radio, 
In conti- 

excursii la 
ți premii 
seria „F-

l
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CLUJ, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Rafi
năria Teleajen — Timișul 
Lugoj 18—15 (7—9). Scorul 
confirmă pronosticurile dar 
nu reflectă pe deplin rapor
tul de forțe existent pe te
ren. Lugojenii, dovedind din 
nou fornia bună au fost la 
un pas de a obține primele 
lor puncte în clasament (mă
car unul meritau!). N-au 
reușit acest lucru, deoarece 
ca și în ajun, după ce au do
minat majoritatea timpului, 
în finalul partidei n-au mai 
avut forța fizică pentru a a- 
păra diferența de scor cu 
care conduceau (min. 43 : 
13—11). Și astfel, după ce au 
reușit egalarea în min. 48 
(14—14) ploieștenii s-au de
tașat liniștiți, obținînd o vic
torie care, la un moment dat, 
părea compromisă. Cele mai 
multe puncte au înscris Laub 
(6), Hăvîrneanu <5) pentru 
Rafinăria și Panghert (10) — 
6 din 7 m — pentru Timișul. 
Corect arbitrajul lui M. Gre- 
benișan Tg. Mureș.

Steaua — Dinamo Brașov 
30—14 (16—8). Partida, în 
ciuda diferenței de scor, a 
plăcut. Campioana țării a ju
cat excelent, realizînd uneori 
(începutul reprizei secunde) 
faze de mare spectacol, co
pios răsplătite cu aplauze. 
Din echipa brașoveană care 
a luptat totuși cu ambiție 
s-a remarcat tînărul Bota un 
excelent pivot. Victor Reis
ner (Sibiu) a condus corect.

Chris Amon

în fotografia alăturata : Chris

Europenele de schi alpin-juniori

U. E. F. A

masculin) în ancheta I. S. KLocul X (clasament

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
La Ljubljana a avut loc tra
gerea Ia sorți a jocurilor gru-

„Alfa

\\\\\\\\\\\\\^^^^^

O
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din nou victorios
WELLINGTON 11. — Tradiționala cursă 

automobilistică de viteză de la Levin (Noua 
Zeelandă) a revenit în acest an cunoscu-, 
tulul sportiv neo-zeelandez Chris Amon. Pi
lotând o mașină „Ferrari-Dino“, Amon a a- 
coperit cele 63 de ture ale circuitului 
(120,700 km) în 50'08'’8 10. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Pierre Courage (Anglia) 
pe „Brabham Ford“-50T5"6/10 
Gardner (Australia) pe 
50’44”8/10.

La Madonna di Campiglio (I- 
talia) a început campionatul 
european de schi alpin re
zervat juniorilor.

In prima zi s-au desfășurat 
probele de coborîre. La mas
culin, pe primul loc s-a clasat 
Roland Colomilin (Elveția) m 
1:53,47 ; 2. Werner GriSsman
(Austria) : 1:53,87; 3. Gustavo 
Thoeni (Italia), 1:54,00.

în proba feminină a învins 
Liesl Moedlinger (Austria)

și Frank 
Romeo*

Amon

2:04,82, urmată de Edith Mila- 
novic (Austria) 2:06,72 și Chris
ta Loeferer (R.F.G.) 2:07,15.

Meciurile hocheistilor români la C M
J

TOMMIE SMITH-CEL MAI RAPID OM DIN LUME
• Adversar al sorei sale ® Un fuleu fără
pereche 9 Pentru că Evans ii este bun prieten
• Un buchet de calități

Universitatea București — 
Politehnica Galați 14—17
(7—9). De data aceasta asal
tul codașelor exprimat în u- 
nele jocuri doar printr-o di
ferență de goluri în avan
tajul lor, care se topea însă 
în ultimele minute, a rămas 
certitudine pînă la fluierul 
final. Gălățenii nu au mai 
comis greșelile din partida 
anterioară și au știut să pre
lungească cît mai mult a- 
tacurile pentru a măcina și 
așa forțele adversarului. 
Bucureștenii au evoluat slab, 
chiar surprinzător de slab în 
comparație cu jocul din eta
pa precedentă cînd reușise
ră o victorie categorică. De 
această dată ei au jucat ner
vos, s-au pripit în fazele de 
atac, 
căzii 
avut 
cînd 
ori egal. Dar din min. 
cînd conduceau cu 8—6, gălă
țenii ău preluat inițiativa și 
n-au mal cedat-o pînă la sfîr- 
șit. Cei mai eficace jucători 
Pădure și Condrea cîte 4 go
luri pentru gălățeni și Kicidt 
(9) pentru bucureșteni. A ar
bitrat C. Căpățînă, Buzău.

au ratat o suită de o- 
fâvorabile. Partida a 

un început echilibrat 
scorul a fost de citeva 

26,

Universitatea Cluj — Poli
tehnica Timișoara 15—14 
(8—9). Jocul a fost foarte 
disputat, studenții clujeni 
reușind o victorie pe care 
nu o întrezăreau nici cei mai 
inimoși dintre susținătorii 
lor. Este adevărat că la în
ceput a condus Universitatea 
(3—1, 4—2, 5—3) dar după ce 
Politehnica a egalat la 5—5 
(min. 23) avîndu-1 pe Guneș 
eliminat, timișorenii au pre
luat conducerea pe care apoi 
au cedat-o în ultimele 15 
min. de joc. în această peri
oadă principalul atu al echi
pei timișorene, forța de șut, 
a slăbit astfel că gazdele au 
putut să mențină pînă în fi
nal avantajul de un gol. Au 
înscris cele mai multe punc
te Guneș (6) pentru Politeh
nica și Oană și Schmidt cîte 
5 pentru Universitatea. A 
arbitrat cu Scăpări A. Albu 
(Brașov).

Di-
13—12 (8—7). 
în majorita- 
Dinamoviștii

Dinamo București 
namo Bacău 
Joc echilibrat 
tea timpului,
băcăuani au dat o replică 
neașteptat de dîrză colegilor 
lor bucureșteni, care au tre
buit să depună eforturi se
rioase pentru a învinge. 
Principalii realizatori: Co- 
riian, Nica, cîte 3 și Costache 
Mircea II și Moldovan cîte 2 
pentru bucureșteni, Horobăț 
(5) și Cervenca (3) peiftru bă
căuani. A arbitrat bine T. 
Tartler (Brașov). Ultima eta
pă se dțspută mîine dimi
neață (n.r. astăzi) în sala 
sporturilor din Cluj.

* oa- 
obi-

f

r

Este știut că in jurul 
menilor celebri se țes, de 
cei, diferite legende, mai mult 
sau mai puțin adevărate. Tom- 

’ mie Smith face și el parte din 
categoria celebrităților. Dar le- 

’ genda apariției sale în atletism 
este adevărată.

> Pe cînd era elev de liceu, 
sora sa mai mare — care avea 

) remarcabile calități de sprin
teră — l-a convins să incerce 
și el să alerge. Cursa ad-hoc

I s-a încheiat cu victoria Iui Tom
mie. Acesta a fost „debutul" ce- 

ț lebrului sprinter. Pînă la co 
I firmare au trebuit să mai tre 
) că, însă, ciții'a ani. Intmt

Universitatea din San Jos4 a 
) fost remarcat de un mare 

aler\ 
care fi-a 
datorită 

pe care

mește întreaga lume cu perfor
manțele și recordurile sale. A- 
cel 19,3 pe 200 m rămîne o 
performanță uluitoare, fiind cea 
mai ridicată . viteză pe care 
a atins-o omul cu propriile sale 
mijloace de locomoție (37,139 
km).

Progresind mereu, recordu
rile lut Smith la mai multe 
probe ajung în vecinătatea ce
lor mondiale 
400 m în 45,3, 
Winter începe 
probleme; la

100 m
400 m
ușor, dar el și Lee Evans sint 
buni prieteni. Lui Tommie nu 
i s-a părut colegial să-l con
cureze pe Evans și atunci s-a 
limitat doar la proba de 200 m. 
A fost, intr-adevăr, marele fa
vorit al ei și în ciuda unui ac
cident suferit în semifinale, 
Smith a cucerit medalia de aur 
cu o victorie senzațională, în 
19,8.

Criticat de ziariști că a ridi
cat mâinile cu 20 m înainte de 
sosire pierzîhd astfel cel puțin 
2—3 zecimi de secundă, Smith 
a răspuns foarte sincer; „Am 
încetinit e-adevărat, dar ce 
importanță mai are : cîștiga- 
sem cursa! Pentru mine a-

tntre primii patru. La 
ar fi putut să se califice

de el în liceu iar Bud Winter, 
tn facultate) Tommie este ca
pabil de rezultate și mai mari. 
Un singur lucru l-ar putea îm
piedica să le realizeze : o even
tuală trecere la profesionism,

N. MÂRAȘESCU

pelor B șl C din cadrul cam
pionatelor mondiale de hochei 
pe gheață, care se vor desfă
șura între 24 februarie și 9 mar
tie la Ljubljana și, respectiv, 
Skoplje. La întrecerii* grupei 
B vor participa opt «chipe •. 
Austria, R. D. Germani, R. F. 
a Germaniei, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia, Polonia și România. 
Iată programul meciurilor pe 
care le va susține selecționata 
României : cu Polonia (28 fe
bruarie) ; cu R. F. a Germaniei 
(1 martie); cu R. D. Germană 
<3 martie); cu Norvegia 
(4 martie); cu Iugoslavia (6 
martie) ; cu Italia (8 martie) șl 
cu Austria (9 martie).

prevede 
măsuri

drastice

Călin ANTONESCU W• •••••••
Elena Moiș și Gh. Fazekaș 

au plecat la Fussen
Ieri au părăsit Capitala pa

tinatorii care vor reprezenta 
țara noastră la apropiatele cam
pionate europene de patinaj 
artistic de la Garmisch Parten- 
kirchen (R.F.G.) — Elena Molș 
ji Gheorghe Fazekaș.

trenor, specialist în 
Bud Winter- Un nume 
cîștigat o largă faimă 
pleiadei de sprinteri
i-a format de 20 de ani încoace. 
De altfel, el însuși a fost un 
sprinter foarte talentat. Win
ter și-a dat seama, de la în
ceput, că are tn față un feno
men al sprintului care semăna 
oarecum lui Owens, dar era 
mult mai înalt (1,90 m și 78 kg). 
Ceea ce l-a impresionat extra
ordinar, în primul rînd, a fost 
faptul că Tommie mărea viteza 
spre sfîrșitul alergărilor în ciu
da unei plecări mai lente.

Pe Tommie continua să-l in
tereseze mai mult baschetul 
pentru care avea, de 
nea, aptitudini. A fost 
de multă stăruință din 
lui Bud Winter pentru 
vinge această „rara avis' 
părăsească baschetul în favoa
rea atletismului. Previziunile 
lui s-au împlinit chiar foarte 
curînd. 
riții pe 
dovada 
comun, 
an 
un antrenor), el realizează 9,5 
pe 100 yarzi (aproximativ 10,4 
pe 100 m), 21,3 pe 200 m tși 
7,47 la lungime. Winter, uluit 
de fuleul neînchipuit de mare 
al lui Smith, a avut curiozita
tea să i-l măsoare. Stupefacția 
a fost generală, tn turnantă 
pasul său măsura 2,65 m iar 
în linie dreaptă 2,70 m !! Atunci 
s-a născut ideea că Smith ar 
putea deveni și un bun aler
gător de 400 m. Pentru aceasta 
l-a supus unui test și, din nou, 
stupoare! In prima sa cursă 
Tommie a realizat 47,2! Toate 
acestea se întimplau în 1962. 
Anul următor el a reușit 21.1 
pe 200 m și 47,0 pe 400 m, dar 
Winter încă nu-și luase rolul 
în serios cu tînărul Smith. In 
1964, un accident la tendonul 
lui Ahile, i-a întrerupt activi
tatea pînă la sfîrșitul anului, 
după ce realizase 21,0 la 200 m 
și se impusese cu 46,2 pe 400 m.

1965 a fost un an de triumf 
dar incomplet pentru Tommie. 
După ce a obținut 9,4 pe 100 
yarzi și 20,5 pe 200 m cu 
turnantă, el a reușit un succes 
neașteptat. Intr-o cursă, pe 
200 m în linie dreaptă, Smith ob
ține 20,0 (record mondial ega
lat) ! Winter era fericit. Găsise, 
în sfîrșit, un demn urmaș al lui 
Owens. Intervine, însă, un cla
ca) și, astfel, Tommie rămîne 
indisponibil pentru un sezon 
întreg. Dar el nu a disperat. 
Și-a dat seama că va trebui să 
depună o muncă mai asiduă 
pentru a exclude toate posibi
litățile de accidente.

Refăcut cornutei În 11966. ui-

de

euvînt al 
că acest 
mențin e- 

In fotbal.’

(100 m in 10,1, 
lungime — 7.90), 
chiar să-și faci

Prea tlrziu î Plonjonul atacantului Neupert de Ia E.V. Fussen nu va aduce un nou gol

ce probe va ceasta conta mai mult ca orice”.
ie la Mexico ? Smith întrunește toate călită-
parte la 200 m. file âe sprinter la cel mai

n. 4X400 th. bo înalt nivel: aecontractare,
De Bîif el C)t și tere, eficacitate, u^uririța De-

dovedit realiști. sigur. el nu ți-a spus încă ul-

al tuturor 
și că un 
la un in- 
ani după

aseme- 
nevoie 
partea 

a con
i'' să

De la primele sale apa- 
pistă, Tommie a făcut 
unui talent ieșit din 
La 18 ani, în primul 
atletism . (îndrumat de

România în grupa B 
în „Cupa 5>avis“

Ieri, la Londra, s-au tras la 
sorți partidele din primul tur 
al „Cupei Davis" la tenis. Echi
pa României face parte din grupa 
B și va intilni in primul meci 
Pe Invingătoarea dintre Liban și 
R.A.U.

★
ta New Delhi, tn semifinale, Die

Năstase l-a Ihvins cu 6—3, 6—4, 6—4 
pe indianul Misra și-l va întilni 
in finală pe Lall (India). Proba 
de dublu mixt a revenit cuplului 
Nyruba Vasand (India) — Ilie 
Năstase (România), care a dis
pus de perechea Judith Dlbar — 
Sever Dron (România) cu 6—4, 
4-6, 9—7.

Tiparul L F. •Informația", atr. Breaoianu or, 13—25, Bucucejț|

„XV"-le Franței la a 7-a
infringere consecutivă...

PARIS, 11. tn primul meci din 
„Turneul celor cinci națiuni", pe 
stadionul Colombes, echipa de 
rugby XV a Franței a fost între
cută de cea a Scoției cu 6—3 
(3—0). Puntetele au fost înscrise 
de Blackie (lovitură de pedeapsă) 
șt Telfer (încercare) pentru în
vingători, respectiv Villepreux 
(lovitură de pedeapsă) pentru 
Franța.

LA BOHINJ, în Iugoslavia, se desfășoară 
un concurs internațional de fond Proba fe
minină de 5 km i-a revenit schioarei Helena 
Sikolova (Cehoslovacia) cu timpul de 18:49, 
urmată de Maria Barabaș (România) cu 
19:54. In proba masculină de 15 km pe locul 
I s-a clasat Peter Pankov (Bulgaria) în 51:22, 
românul Gh. Cincu a realizat al 5-lea timp 
— 52:15.
■

IN ETAPA DE IERI a campionatului en
glez de fotbal i Arsenal-Sheffield Wednesday 
2—0, Ipswich Town-Burnley 
United-Manchester United 2—1, 
Newcastle 2—1, Liverpool-West 
Albion 1—0, Manchester City-6helsea 4—1, 
Quens Park-West Ham United 1—1, Sout
hampton-Coventry 1—0, Sunderland-Everton 
1—3, Wolverhampton-Nottingham 1—0.
■ ‘ I

PROBA DE 5'000 m. în concursul de PA
TINAJ VITEZA de la Moscova a fost cîști
gată de studentul Valeri Lavrușkin (Mos
cova). învingătorul a fost cronometrat cu tim
pul de 7:46 ;5 și a fost urmat de Alexandr 
Cekulaev (Kirov) — 7:50,9, Viktor Kuzov-

i—0, Leeds 
Leicester- 
Bromwich

BERNA 11 (Agerpres). — U- 
niunea europeană de fotbal 
(U.E.F.A.) a anunțat printr-un 
comunicat că un jucător poate 
fi suspendat pe viață pentru 
cazuri serioase de agresiune 
împotriva unul arbitru sau pen
tru lovire intenționată a ad
versarului și provocare de scan
dal.

Un purtător de 
U.E.F.A. * declarat 
memoriu urmărește 
rea unui „fair play*
Sancțiunile vor fi aplicate în 
mod strict, a adăugat el, dar 
amenințarea cu suspendarea pe 
viață are în mare măsură un 
caracter „psihologic".

El a mai apus că U.E.F.A.’ 
va Întocmi un dosar 
sancțiunilor aplicate 
delict repetat, chiar 
terval de mai mulți
primul, ar putea duce la o 
măsură și mal severă. Sancți
unile înregistrate în memoriu 
Se referă la eliminarea pentru 
joc periculos, care provoacă în 
repetate rînduri intervenția ar
bitrului sau pentru comportare 
incorectă. In aceste cazuri, ju
cătorii vor fi suspendați pen
tru un meci. In cazul unui de
lict repetat, el va fi suspendat 
pentru cel puțin două jocuri.

Un jucător eliminat de pe 
teren pentru injurii sau ob- 
strucționarea arbitrilor de mar
gine va fi suspendat pentru 
două meciuri. In cazul unei a 
doua infracțiuni, el poate fi 
amendat și suspendat pentru cel 
puțin 4 întîlnlri.

în cazul folosirii violenței^ 
Împotriva altor jucători sau 
a spectatorilor, un jucător va 
fi suspendat pentru 3 meciuri 
sau 6 în 
repetate, 
eliminat 
atacarea
•au da linie), pentru agresiuni 
comise pe teren sau alte inci
dente serioase, el va fi sus
pendat pe o perioadă nedefi
nită (In cazul unui delict repe
tat sancțiunea va fi dublată), 
în cazuri deosebit de serioase 
jucătorul poate fi 
pe viață.

O altă oficialitate 
a declarat că plnă 
un jucător nu a
suspendat pe viață, dar un 
jucător al echipei Sliema Wan
derers din Malta a fost sus
pendat pe 12 luni pentru lo
virea unui arbitru de linie. 
Memoriul avertizează, de ase
menea, că o echipă care pără
sește terenul în semn de pro
test sau refuză să continue un 
meci poate fi suspendată, a- 
mendată sau pedepsită cu am
bele sancțiuni, precum și cu 
excluderea din competiția res
pectivă. De asemenea, el a 
precizat că comisia de dis
ciplină a U.E.F.A. va avea drep
tul de a impune sancțiuni îm
potriva organizatorilor unui 
meci, dacă au loo dezordini 
pe stadion.

cazurile unor delicte 
Dacă jucătorul este 
de pe teren pentru 
arbitrilor (principali

suspendat

a U.E.F.A. 
acum nici 
fost încă

telex-radiO'telefo.
kov (Sverdlovsk) — 7:58,3 șf Valeri Kaplan 
(Moscova) — 7:58,5 '

A ÎNCEPUT SAPTAMINA INTERNAȚIO
NALA A SCHIULUI DE LA BOLZANO. 
Proba de' 15 km a fost cîștigată de nor
vegianul Johannes Harvijen, care a reali
zat timpul de 45 ; 11,7, urmat de Groennin- 
gen (Norvegia) cu 45 :19,6.

LA VICENZA s-a desfășurat returul meciu
lui dintre formațiile Recoaro Vicenza și 
Chemie Halle (R. D. Germană), contînd 
pentru turul III al „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet feminin. Baschetbalistele 
italiene au obținut victoria cu scorul de 
54-46 (25-19). (în tur 47-38 în favoarea gaz
delor).

ÎN CADRUL UNUI CONCURS DE ATLE
TISM desfășurat la Melbpurne, australianul 
Phil May a realizat în proba de triplu salt 
16,60 m. Pamela Kilborn a fost cronome
trată pe 80 m garduri cu 10,5. Norman a 
alergat 200 m plat în 21,0, iar Manning a 
cîștigat proba de 3000 m obstacole în 
8:42,0.


