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Trimisul nostru special, VICTOR BĂNCIULESCU, ne transmite:

FOCȘENEANU IN FRUNTE

LA CAMPIONATELE

0 Austriecii Thaler Durnthaler la

12/100 5 • Astăzi,
CEKVINIA - BREUIL, 25 

(prin telefon). — Semeț și 
singular, de la înălțimea sa 
de 4 478 m, piscul Cervino 
(Matterhorn), pe care oame
nii l-au învins cu 100 de ani 
în urmă, a patronat astăzi 
(n. r. ieri), cu un nimb de 
ceață în jurul vîrfului, prima 

▼ zi a campionatelor europene 
• de bob 2 persoane. în „ca

zanul" din vale, spre care 
soarele a încercat, fără reu
șită, să pătrundă —• și sub 
privirile puținilor martori ai 
acestei stațiuni alpine de 
mare altitudine (2 025 m),
dezavantajați de faptul că nu 
pot vedea decît scurte por
țiuni din pista de 1 540 m cu 
cele 18 viraje — boberii con
tinentali au pornit o bătălie 
parcă mai dîrză decît oricînd 
pentru supremație. După pri
ma manșă, nu mai puțin de 6 
echipaje erau 
abia de 60 de 
eundă.

A fost o zi 
boberii români _ 
vedit constanți în performan
țe superioare și capabili de 
progrese de la o coborîre la 
alta, ceea ce dovedește, pe 
lingă alte calități, stăpînire 
de sine și putere de concen- 

^Arare. Tocmai atu-urile care
Warcă au lipsit primului e- 

cnipaj austriac, devenit pre
tendentul nr. 1, în absența

departajate 
sutimi de se

bună pentru 
care s-au do-

de la start (cel puțin ciu
dată) a perechilor campioa
ne din Italia, țara gazdă, și 
din R.F.G. Acestea au prefe
rat să se antreneze la Cor
tina d’Ampezzo pentru a ata
ca direct titlurile mondiale 
Ia Lake Placid, luna viitoare.

La ora 8 dimineața, pe o 
temperatură de minus 4 gra
de, plecat în poziție secundă 
(deci dezavantajat de o pîr- 
tie prea proaspătă) și după 
un echipaj cehoslovac care 
și-a pierdut frînarul într-un 
viraj, Ion Panțuru a reali
zat al doilea timp al manșei, 
după austriecii Erwin Thaler- 
Keinhold Durnthaler. Abia în 
manșa a II-a, deși tempera
tura se ridicase la plus 2 
grade. Panțuru a putut arăta 
întreaga măsură a posibilită
ților sale, depășind net ce
lelalte echipaje, inclusiv pe 
cel austriac. El a fost aju
tat eficient de frînarul Du
mitru Focșeneanu, care și-a 
cîștigat pe merit în bob lo
cul cedat, cu multă sporti
vitate, de Neagoe.

Totalizârea timpilor din 
cele două manșe aduce după 
prima zi în fruntea clasamen
tului echipajul românesc Pan- 
țuru-Focșeneanu, urmat de 
cuplul austriac Thaler-Durn- 
thaler. Un rezultat deosebit 
au realizat cele două echi
paje italiene ale Centrului

co borîrile decisive

I

Condus cu măiestrie de Panțuru, bobul României se îndreaptă spre linia de sosire

i lui Ramsey
e măsură ce noi file cad din 
calendar, amănuntele acelei 
partide desfășurate într-o 
seară cețoasă în „templul fot
balului*, la Londra, se estom
pează din memorie. Rămîne 

numai rezultatul, care de data aceasta 
i mai vechi 

__ marele merit de 
spiritele și de a turna 
suporterilor din țara
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LA SINAIA

PRIMELE COBORÎRI, PE 0 PÎRTIE EXCELENTĂ
A

■ DEOCAMDATĂ, ANTRENA
MENTE NECRONOMETRATE
■ UN PUBLIC NUMEROS 
URMĂREȘTE PREGĂTIRILE
■ LUNI, CONCURSUL INAU
GURAL : „CUPA ORAȘULUI

SINAIA"

SINAIA, 25 (Prin telefon, 
de la trimisul nostru).. — 
Ninsoarea ușoară nu a stîn- 
jenit cu nimic vizibilitatea și 
nici starea pîrtiei pe care 
s-au desfășurat astăzi (n. r. 
ieri) primele coborîri de an
trenament de-a lungul între
gii piste. Publicul foarte nu
meros (ilustrînd prin entu
ziasmul său popularitatea a- 
cestui sport) a făcut o caldă 
manifestație de simpatie te
merarilor boberi, care, une
ori, fac excese, ținînd seama 
de stadiul lor de pregătire. 
Tocmai din această cauză, 
mai bine zis pentru a evita 
provocarea exceselor, nu vom 
face evidențieri, deși, trebuie 
să mărturisim, că unii dintre 
participanți ne-au impresio
nat prin siguranța cu care 
au condus bobul spre linia 
de sosire. Pista s-a prezen
tat în condiții bune, dar mai

sînt necesare mici retușuri 
la unele viraje.

în prima manșă au cobo- 
rît în ordine echipajele: 
Stoica-Lospă (Clubul sportiv 
Sinaia), Nedelcu-Cemiu (A.S. 
Armata Brașov), Voiou-Stafie 
(Voința București), Rășcanu- 
Cotacu (Voința Sinaia). Bel- 
diga-Neagoe II (Steagul roșu 
Brașov). Bogdan-Panaitescu 
(Clubul sportiv Sinaia), Dra- 
gomir-Moiceanu (Carpați Si
naia), Tătaru-Gavrilă (Bu- 
cegi Sinaia), Benghiu-Tătuță 
(Bucegi Sinaia), Vulpe-PascJ 
(Voința Sinaia) și Stoian-Ba- 
lint, Hancaș (Voința Bucu
rești). A doua coborîre s-a 
desfășurat în ordine inversă. 
Amintim că 
litate are 
1500 m, cu 
nivel de 148

Pentru duminică, 
văzute tot coborîri 
nament care, însă, 
dată vor fi 
După toate 
concursul inaugural al sezo
nului va avea loc dimineață 
în organizarea clubului spor
tiv local. Trofeul cferit va fi 
„Cupa orașului Sinaia".

pîrtia din loca- 
o lungime de 
o diferență de 
m și 11 viraje 

sînt pre- 
de antre- 
de astă- 

cronometrate. 
probabilitățile.

G. RUSSU-ȘIRIANU

V/ V»

CORNEL TABARAȘ
PAMPOLOVO, 25 (prin ' te

lefon). — Tradiționala compe
tiție dotată cu „Cupa Rodope" 
a început, în această frumoasă 
stațiune, cu participarea unor 
valoroși schiori din Austria, 
Polonia, R. D. Germană, Româ
nia și Bulgaria. Deși nu au cîș
tigat nici o probă, schiorii ro
mâni au avut o comportare fru
moasă, ocupînd în unele curse

I. Zangor - învingător
in coborirea pentru

f» Cupa Dinamo"
a „Cupei Dinamo" 
ieri în Bucegl șiPrima parte 

s-a desfășurat — 
a constat dtntr-o cursă de cobo- 
rire din Virful Furnică pină sub 
Carpul Mic. Traseul a măsurat 
2 SOO m, cu o diferență de nivel 
de 600 m. Zăpada a fost exce
lentă dar vizibilitatea redusa, 
din cauca cețil. Victoria a revenit 
lui 1. Zangor (A.S.A. Brașov) cu 
1’312, urmat de C. Văldeanu 
(A.S.A.) 1:32,0, M. Focșeneanu
(CI. Sp. Sinaia) 1:35,6, C. Tudor 
(Steagul roșu Brașov) 1:36,4, C. 
Bălan (Caraimanul Bușteni) 1’36,9 
si V. Alexandrescu (Dinamo) 1:37,2.

Azi, în Postăvar, se dispută 
„manșa" a doua a competiției, 
care prevede proba de slalom, 
special pentru juniori și junioare.

de bob al Aeronauticii, care 
ne amintește de centrul si
milar al vânătorilor de mun
te de la Predeal. Italienii au 
ocupat, după prima zi, locu
rile 3 și 5. Echipajul spa
niol Baturone-Rosal și-a ți
nut promisiunile făcute la 
antrenamente, deținînd sîm- 
bătă la prînz un merituos 
loc 4. Englezii Evelyn și 
Clifford încheie plutonul a-

cestor fruntași. In fine, deși 
se situează pe ultimele po
ziții în clasament, o impresie 
bună au lăsat și cele două 
cupluri japoneze care se pre- 
găesc pentru Sapporo.

Iată rezultatele realizate în 
manșele I și II (la echipajele 
fruntașe am menționat în

(Gontinuare in pag. a 4 a)

Start intr-una din seriile cursei de 50 m plat a Junioarelor mici

ASEARĂ, LA HOCHEI PE GHEATĂ:

AVTOMOBILIST SVERDLOVSK
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC 13-5

MIERCUREA CIUC, 25 
(prin telefon, de la trimi
sul nostru). — Confirmînd 
bunele aprecieri, echipa 
Avtomobilist Sverdlovsk, 
revelația actualului cam
pionat divizionar A al 
U.R.S.S., a satisfăcut pe 
deplin așteptările celor 
aproape 5 000 de specta
tori, care au umplut sîm- 
bătă seara tribunele pati
noarului natural din lo
calitate.

Excelenți patinatori, 
hocheiștii sovietici au 
trecut cu ușurință printre 
adversarii lor, imprimînd 
partidei un ritm rapid. 
Localnicii au răspuns 
prin contraatacuri bine 
concepute, aducîndu-și 
contribuția la spectaculo
zitatea acestui meci, pre
sărat cu multe faze pal
pitante.

Scor final : 13—5 (4—2, 
3—1, 6—2) pentru Avto- 
mobilist. Au marcat : Ce- 
kalin (3), Prokop ie v (2), 
Igosin (2), Galov- 
hov (2), Naumov, Eli-

stratov, Semenov, Kri- 
vohijin și, respectiv, Csi- 
ser, Bașa, Oswath, Sar- 
kany și Ioanovici. Cuplul 
Iurl Agapov (U.R.S.S.) — 
Gh. Tașnadi (Miercurea 
Ciuc) a condus ireproșa
bil un joc desfășurat în 
deplină sportivitate.

Avtomobilist Sverd
lovsk joacă duminică în 
București cu lotul de ti
neret, la ora 18 pe pati
noarul „23 August”. }

Tr. IOANIȚESCU

Politehnica
Akademik Sofia

la baschet
Primul meci

Politehnica și 
mik

PRIMA ZI A CONCURSULUI JUNIORILOR MICI

CORNEL ANTON
Ieri, In noua sală „23 Au

gust", a început concursul re
publican de atletism al junio
rilor mici. In prima probă, cea 
de săritură cu prăjina (partici- 
panții acesteia și-au făcut ela
nul pe un covor de cauciuc). 
Cornel Anton de la C.S.Ș. a co
rectat pentru a doua oară în 
decurs de cinci zile recordul re
publican, realizînd 4.00 m. Luni, 
în campionatul Capitalei, rea
lizase 3,95 m. Pe locurile urmă
toare : I. Dragomir (Ș.S.A.) 3.70. 
M. Stroe (Ș.S.A.) 3,50. M. Voicu 
(C.S.Ș.) 3,40, St. Zahariciuc
(Ș.S.A.) 3,20. Din păcate, con
cursul s-a rezumat la acești 5 
săritori bucureșteni, elevi ai

PRINTRE FRUNTAȘII „CUPEI RODOPE
locuri fruntașe. Astfel, la sla
lom special Cornel Tăbăraș a 
parcurs splendid traseele celor 
două manșe și s-a clasat pe lo
cul secund (111,01), după repre
zentantul R. D. Germane, Joa
chim Riedel (110,67). Tot Tăbă
raș s-a clasat pe locul 5 la co- 
borîre (1:43,60), după 4 sportivi 
austrieci. Cursa a fost cîștigată 
de Franz Sotih (1:39,25), urmat 
de Sep Lamperberger (1:39,89). 
La probele alpine feminine, co
borirea a revenit austriecei He
len Koller (1:32,47), iar slalomul 
special surorii acesteia, Heidi 
Koller, Mihaela Casapu-Sandu

a ocupat locurile 7 și respec
tiv 9.

Ștafeta feminină 3x5 km a 
revenit echipei Bulgariei cu lh 
03:43,6. Reprezentantele Româ
niei, Paraschiva Cojocaru, Vil- 
ma Bogozi și Marcela Leampă, 
au concurat foarte bine și s-au 
clasat pe un onorabil loc se
cund, întrecînd ștafeta Poloniei, 
în cursa individuală feminină 
(5 km), victoria a revenit Na- 
dejdei Vasilieva (20:03,1). Mar
cela Leampă a obținut al zece
lea timp. în sfîrșit, ștafeta mas
culină 4 x 10 km a fost cîștigată 
de Bulgaria cu 2h 22,3.

întrecerile continuă.

-DIN NOU RECORD LA PRĂJINĂ

dintre 
Akade- 

Sofia, contând pen
tru grupele semi
finale ale C.C.E. 
la’baschet. va fi 
condus de cu
plul Kasatikoo 
(USGSS.) < 
kay (Ungaria).

IN TURUL

ASTĂZI,
întrecerea celor mai bune echi

pe de juniori la tenis de masă a 
oferit o zi reconfortantă. Intr-ade
văr, ieri, n-a mai avut loc nici o 
măsluire a legitimațiilor jucători
lor si publicul-, antrenorii ’ 
dalii au putut urmări in 
desfășurarea partidelor.

Multe dintre meciuri au 
dispute frumoase, uneori 
în care tinerii competitori 
cut risipă de energie pentru cu
cerirea întîletățil. Printre cel evi- 
dențlați se cuvine a nota numele 
Nicoletei Spiridon (C.S.M. Iași),

și ofi- 
liniște 
oferit 

aprige, 
au /fă-

I....................

I — spre deosebire de istorii 
și mai triste — are marel 
a mai tranchiliza 
rouă în sufletele 
noastră.

Neîndoios, un 
unei echipe cu firmă săracă în culori, 
cum este încă aceea a României, pe 
Wembley, în fața unei galerii toni
fiante, reprezintă — în ultimă instanță 
-- o înfrîngere pentru campionii lumii. 
Poate că în asemenea clipe de amă
răciune, oamenii sînt înclinați să de
vină pătimași, încercînd sâ treacă pe 
umerii altora responsabilitatea unui 
rezultat nesatisfăcător...

La capătul unui meci care i-a scos 
elevii din teren pe sub furcile caudine, 
sir Alf Ramsey, managerul campioni
lor mondiali, a încredințat tiparului o 
declarație pe care — datorită superbei 
ei loialități — ne permitem sâ o cităm 
în întregime : „80 000 de spectatori s-au 
deplasat într-o seară de miercuri pen
tru a ne vedea jucînd și a ne da spri
jinul lor. Este ceea ce ei fac de cîtva 
timp, dar un rezultat bun ne ocolește. I 
Am dorit mult sâ obținem o victorie | 
frumoasă și să arătăm că putem în
scrie goluri. Seara trecută a avut loc 
un meci bun, deși noi nu am jucat 
balonul așa cum trebuia s-o facem. 
ECHIPA MEA A JUCAT DIN RĂSPU
TERI SI EU SÎNT MULȚUMIT CA JU
CĂTORII AU DAT CE AU AVUT MAI 
BUN" (sublinierea noastră).

Să deslușim în aceste ultime cuvinte 
ale lui Ramsey un gest de complezență, 
de protejare la adresa elevilor sai ? 
Nu, mai degrabă sîntem înclinați sâ 

■credem că actul acesta reprezintă o 
nouă investiție de încredere pe care 
managerul, chiar într-un moment de 
restriște, o face în jucătorii cu care 
a cules atîtea satisfacții. Intr-un mo
ment în care toată lumea aruncă să
geți otrăvitoare, Ramsey împarte flori 
acelorași oameni care nu l-au trădat 
și pe 
printr-o 
stranie 
cuimea 
diale.

Poate 
mul lui 
intuiția 
și prevede, ca nici un altul...

Nu știm. Dar ceea ce este esențial 
rămîne: fair-play și considerație la 
adresa unor jucători care, dînd tot ce 
au putut, n-au realizat mai mult.

Cît de departe este formula aceea 
tocită pe care antrenorii noștri o arun
că uneori în arenă în clipele înfrîo- 
gerii : „nu s-au respectat indicațiile 
tactice... eu le-am spus una, ei au făcut 
alta...", formulă urmată imediat de o 
revizuire substanțială a echipei, căreia 
i se execută o infuzie de jucători „do
cili*. Afirmație aplicabilă în fotbal, 
dar și în alte sporturi.

Ramsey știe să cîștige, dar știe 
și piardă.

lată lecția pe care 
glez a oferit-o tuturor 
urechi de auzit...

„draw* în compania
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Și ’ De- I 
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care nu i-a trădat, urcîndu-i, 
politică obstinată, deși uneori 
și criticabilă în aparentă, în 

piramidei fotbalistice mon-

că e vorba de cOnservaloris- 
Ramsey. Poate că e vorba de 
antrenorului rasat care simte

managerul 
celor care

sâ

en- 
au

Ovidiu IOANIȚOAIA
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s Gn 
\f3r. valoroși din 

impus la

Isac

levnor lo
La lunj 

rie ploieș 
5.31 și L 
(ambele antrenate de prof. L
Smidu, de la Școala sportivă), 
în continuare: Adriana Teodo
rii (C.S.Ș. Buc.) 522, S 
bleșan (Lie. N. Băl

CAMPIONATULUI DE TENIS DE MASĂ AL JUNIORILOR

ULTIMELE ÎNTRECERI
Mihaelei Lunțeanu, Corneliei Ale- 
xandrescu, Marianei Stoian (Vo
ința Buc.), Liviel Căruceru (Sin
teza Oradea) și Silviei Coman 
(Spartac Buc.) la fete, iar la 
băieți : Doboși. Bogza (C.S.M. 
Cluj), Macovei (C.S.M. Iași), Do- 
garu, Bîldea (Metalurgistul Cugir), 
Naftali (Comerțul Tg. Mureș), 
Boboci că (Dinamo Craiova), 
Gheorghe (Politehnica Buc.).

Rezultate : fete : Metalul Bocșa 
CU C.S.M. Cluj 5-4, C.S.M. Iași 
2—5 C.S.M. Iași — Tehnolemn Ti
mișoara 5-3, C.S.O. Pitești cu Șc.

sp. Buzău 5—4, Spartac Buc. 1—5, 
Voința Buc. — Sinteza Oradea 
5—1, C.S.M. Cluj — Sinteza Ora
dea 5—4, Tehnolemn Timișoara — 
Șc. sp. Buzău 5—1: băieți : Poli
tehnica Buc. cu Voința Buc. 5—2, 
Comerțul Tg. Mureș 5—4, C.S.M. 
Cluj cu C.S.M. Iași 5—3. Voința 
Buc. 5—1, Metalurgistul Cugir — 
Sănătatea T. Severin 5—2, Dinamo 
Craiova cu Comerțul Tg.
5—1, Sănătatea 5—0.

Astăzi, de la ora 9,30.
sala Floreasca, ultimele

Mureș

tot în 
meciuri.

z. Jljres)

Atleți valoroși din Kenya

la București ?
O serie de atleți 

Kenya, care s-au 
J.O. din Mexic, vor întreprin
de in vara acestui an un tur
neu in Europa. Printre aceș
tia se află KIPCHOGE KEINO, 
NAFTALI TEMU, AMOS Bl- 
WOTT, BENJAMIN KOGO, 
DANIEL RUDIS HA, THOMAS 
SAISI, precum și componenții

celebrei ștafete de 4x400, ciști- 
gătoarea ’medaliei olimpice de 
argint (2:59,6).

Atleții kenieni și-au anunțat 
participarea ta „Memorialul 
Kusocinski" de la Varșovia 
(19—20 iunie). Este foarte po
sibil ca redutabilii atleți din 
Kenya să evolueze și ia „in
ternaționalele" noastre din 
luna iulie.

SUB SEMNUL
RETURULUI • ••

Deși a rămas mai bine de 
o lună pînă la primul fluier 
al returului fotbalistic, febra 
pregătirilor a ridicat tot mai 
mult temperatura interioară 
a echipelor. Se fac noi cal
cule ale clasamentului, se 
aruncă în balanță „argumen
te" cît mai puțin atacabile. 
Toate acestea, pe fundalul 
unei activități sportive se
rioase, bazată pe pregătire 
fizică multilaterală, cu nenu
mărate sprinturi, cu urcușuri 
pieptișe, cu „capre" cît mai 
înalte și, în fine, cu primele 
meciuri amicale.

Se spune, că
„lung", obținut pe potecile 
acoperite cu nea ale munți
lor, asigură echipei .cai pu
tere" pentru un întreg sezon, 
în consecință, marea majo
ritate a formațiilor divizio
nare — Steaua, Farul, Jiul, 
A.S.A. Tg. Mureș, Rapid etc 
— și-au instalat cartierul ge
neral pe Valea Prahovei, pre
gătind, în aerul ozonat dl 
munților, secretele returului. 
Secrete pentru public și, mai 
ales, pentru... adversari !

un suflu

Rapidiștii bucureșteni — surprinși în imagine de colaboratorul 
nostru S. Baksi — se antrenează asiduu pe înălțimile Predea
lului, cu Greavu și Năsturescu la comandă.. Returul bate 

la ușă și giuleștenii nu stau pe roze...

In pag. a 4-a:
v V

MARELE LEV PĂRĂSEȘTE ARENA
• La 40 de

® Mai întîi...
• Debut în
® Momente de neuitat • Un

ani, Lev 
scrimer, 

fotbal la 18

iașin încheie o carieră strălucită 
baschetbalist, hocheist, șahist 

ani * Urmașul lui Homici 
„meci de adio" la Moscova
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TREISFERTURI • CE
SA SPORTIVACHIRURG DIN ACTIVITATEA

vechi jucător de rugby —Aceasta a fost declarația pe 
care celebrul chirurg sud-afri- 
can CHRISTIAN BARNARD a 
făcut-o nu de mult la Roma.

L

bazinului ; 
este foarte 
de manevrat

b re jtw- 
procfcA 

core se 
ce ce 
coero'to-

A ÎNVĂȚAT CELEBRUL

„Am inceput să practic rug- 
byul pe cină eram student la 
Universitatea din Capetown. 
Am jucat in linia de treisfer-

— ca
a ținut să participe neapărat la 
întilnirea dintre echipa de rug
by a Universității din Capetown

• DR. CHRISTIAN BARNARD, JUCĂTOR ÎN LINIA DE

sportul

Universității

Hen-

ii MARAȘeSCU

: in Italia pentru a par
ia Congresul internațio- 
șpeeialiștjior în chirur- 

sr.-p'.ar.turilor de inimă, 
retța. Christian Barnard

adresa clubului : strada Dr. Sțai- 
covici nr. 42. Aportul dv., oricît 
de modest, e binevenit, potrivit 
proverbului : „picătură cu pică 
tură face lacul mare !“ Se pare,

or

BIBLIOTECA
I'M iindcă vroiam să con- 

I trolez un nume și-o 
dată, amîndouă vechi și 

indisponibile memoriei, m-am 
interesat la cîțiva confrați de 
gazetărie sportivă unde aș 
găsi o bibliotecă de speciali
tate, despre sport, jocuri și 
educație fizică. Mi s-a răs
puns, de către toti cei ches
tionați, că o astfel de biblio
tecă, pe cit se poate com
pletă, nu există. Nu că r.u 
s-ar fi publicat o mulțime de 
cărți, broșuri, plachete, albu
me, ziare, reviste, proqrame 
si afișe Nu că n-ar fi fost 
chiar cîțiva pasionați biblio
fili în ma'erie, care cu adus 
de pretutindeni lucrări în a- 
cest domeniu. Ci fiindcă ni
meni nu s-a gîndit pînă acum 
să le adune la un loc, să în
jghebeze din ele o bibliotecă 
la îndemîna oricui, cu ca'aloc 
fișe Pe materii, clasificări ze
cimale, colecții de periodice, 
așadar un instrument de lu
cru și un fnijloc de inferme-e 
pentru sportivii activi și pasivi 
deopotrivă. O „memorie' ~ 
primată pe hîrtie a unei mori 
oasiuni universale, care 
gistrează, de aprocoe

inre- 
frei 

sferturi de secol, o nemaipo
menită evoluț'e, duc-a o 
competiții pe țâri, pe conti
nente. pe întregul mapamond, 
promovînd vedete c e ace' - 
mii corporale de Io un an a 
altul, antrenînd mult— ce 
zeci de milioane in cr - 
rea unor confruntări de dibă
cie, forță, rezistente.

Nu există o astfel de bi
bliotecă la noi fiindcă, mult 
timp, sportul a fost socotit 

divertisment, eficientnumai ___  _____ ,
drenaj pentru ene-giile cine
tice acumulate în masele ome
nești, si nu un aspect di--re 
cele mai remarcabile ale cu 
turii omului modern.

Cunoaștem cu to’ii previziu
nile și pronosticurile ce;’- 
te ale științei medicele cc-re —- 
porane privind viitorul o—„•

Jo Gonzales
Ultimul meci al lui Jo Gcrzi

le s a lăsat presa și spec'. 
bujbe. Omul nu renunță ia bar 
-- deși după finala europeni 
a categoriei superwelteri. cind 
a fost prefăcut în sac de antre
nament, toată lumea așa cre
dea. Nu. Săptămtna trecută 
Gonzales a urcat din nou ’r 
ring să lupte cu un boj-er co
tat așa și așa, Nessim Co^.e- 
declăvtnd presei: „Daci astă 
seară Cohen mă bate. ir.. 
schimb meseria**. . „Trebuia 

' să-și muște limba** — spune un 
ziarist. „Trebuia să-și înrîr- 
tească limba de 7 ori în c .
— zice altul. Dar nu despre 

vorba — ci despre ce a 
In reptila tntii. Jo
peste adversar și cu 
la maxilar îl pune

se
un
jos

asta e 
făcut.
aruncă
croșeu
pînă la 8. Cohen reia lupta șt 
după aceea nimeni nu mai tnfe- 
lege nimic. Jo începe să lo
vească cu capul, lui însuți i se

Senzație in sprintul mondial

UN NOU

MOD

DE A LUA

STARTUL I

măsură 
de ple- 
In t»27 
ulterior 
pentru

deoarece

Este bine cunoscută astăzi 
poziția normală la startul de 
jos al alergătorului de viteză. 
Această poziție a fost folosită 
încă înainte de 1900, dar la pri
ma ediție a Jocurilor Olimpice, 
doar un singur finalist a adop
tat-o, ceilalți preferind startul 
din picioare. Dezvoltarea ulte
rioară a sprintului mondial, 
precum și rezultatele obținute, 
s-au datorat în bună 
și perfecționării poziției 
care, prin adoptarea — 
— a blocurilor de start, 
universalizate. Aceasta, 
poziția . picioarelor,
pentru poziția mîinilor încă nu 
s-a întreprins nimic pînă azi

Pornind de la această idee 
antrenorul român GHEOP.GHE 
ZtMBRtȘTEANU a prezentat la 
recentul congres mondial al an
trenorilor de atletism, desfășu
rat la Atena, o propunere pri
vind îmbunătățirea poziti. cor
pului in blocurile de starL Ast- 
fel, prin poziția obișnuită a 
mîinilor pe pistă, se întimpină 
greutăți de tensiune musculară 
și nervoasă a brațelor și cen
turii scapulare, cu repercusiuni 
asupra întregului corp, cu ten
dință de crispare. De asemenea 
alergătorii cu brațe scurte sînt 
net dezavantajați, prin faptul 
eă ridică mai mult bazinul pes
te linia umerilor, iar controlul 
asupra centrului general de 
greutate al corpului este slab.

Pentru remedierea acestor in
conveniente, antrenorul G. Zîm- 
breșteanu a propus și a pre
zentat un suport pentru mîini. 
fixat pe pistă astfel îneît să 
permită reglarea înălțimii și 
lungimii lui, în funcție de sta
tura și de obișnuințele alergă
torului. Inovația s-a bucurat de 
un deosebit interes, fiind apre
ciată favorabil de antrenori cu 
prestigiu internațional ca Toni 
Nett (R.F.G.), Gerard Mach 
(Polonia), Giorgio Sordello (Ita
lia), Cornelius Kopelaard 
landa) și mulți alții.

Prin această inovație se 
zolvă :

— un control mai bun asu
pra poziției centrului general 
de greutate al corpului;

Co

re

MIINILE CHIRURGULUI CUNOSC DE MULT MINGEA DE RUGBY

lui, pe care viata secentară, 
suprasolicitarea nervoasă, mo
notonia existenței citadine îl 
vor osîndi, poate, la o rapi
dă degenerare fizică. Părul 
dinții, cordul, circulația ii s:n 
de pe acum serios periclitate 
dacă nu se înapoiazâ ia cîte- 
va din normele imuabile o'e 
unei vieți moi oprep cte de 
natură, de aer liber, de miș
care, de efortul corpc'cl me
nit să-i stirnecscă rezereeie 
latente de energie și să le în
trețină, prin an'rera—«-• con
tinuu, la o tonoî’tcte d» n»c: 
înaltă.

Toate cces'ea sînt 
te, sporturile se si 
csiduu, atenrip ce 
bucură la noi e din 
mai octrvâ și mai ,___ __ „

—Tocmai de os*a cred ci es*e 
timpul sâ se io ir »;a*-vc 
creării une biW-o+ec. de stxx- 
ale 
tot 
noi 
mei
•n trecut, 
bucura de maree <rr — se 
care l-a luat ccesr sec*c* oe 
preocupări ale i 
azi

Nu mi-o rec—i 
vor găsi ci vc 
chior c--scsc6mr o 
rii sporrive, core K 
pobi' sâ orțer zeze 
de bfc'crecc s-o 
cu tot ce re o sâ core* -»re 
un capitol pe ocetf tor ** 
sâ-i cec cte est’, de sorer- 
fc*e cere le scoe < 
msMi^uior aoâooc 
rele heidetor c« co 
mo** As pwtoc do ee 
citev© nwe. o re-sț 
deoccmooto >âeec ’■rbsre 
f>e i-susto. funtocs ece 
doresc sâ se * >- '<z» 
•esc in m
□ orecc se©-*-.-± 
cu p.-eM ■ 
brnot cu c 
cidturâ.

arbitru interna- 
de fotbal Concetto Lo 
cunoscut și de publicul 

în momentul în care 
sa a preluat conducerea,

a aEir- 
rugbyul 
cel mai 
sîntem 

oarecare

cărei rafturi s 
ceea ce s* *d 
sau in are o 
evoce ceec ce 

spre c 
r-c*ee

continuare, Barnard a urmărit 
desfășurarea partidei alături de 
reputatul 
țional 
Bello, 
nostru, 
echipa
Bamard și-a manifestat bucu
ria, sărind în sus asemeni unui 
entuziast suporter. La încheie
rea partidei care a fost cîști- 
gată cu scorul de 10—6 de e- 
chipa sud-africană, el i-a feli
citat pe componenții ambelor 
formații pentru jocul prestat.

Vorbind despre pasiunea sa 
pentru rugby, Barnard 
mat : „In țara mea 
este — cred — sportul 
popular: aproape toți 
contaminați într-o
măsură de acest sport".

Referindu-se la importanța 
sportului în călirea organis
mului. și a voinței, el a spus, 
printre altele : ..Din perioada 
de ciad am făcut sport, ca ju
cător de rugby am învățat Un 
lucru foarte important, care are 
o mare pondere în viața noas
tră dc toate zilele și anume : 
să accepți înfrîngerea cu inimtt 
deschisă". Iar dacă — spunem 
noi — nu ai asemenea disponi
bilități, chirurgul Barnard vă 
poate... ajuta.

Th. FLAM1NZEANU

jucătorilor echipei de rugby a 
de începere a partideiinain'e de a da lovitura

•e. Jo Goi 
si-i ceară

Ies se gin- 
Cohen

și o selecționată a centrului și 
sudului Italiei. Chiar un clipa 
în care a coborît din avion, 
Barnard și-a exprimat dorința 
de a rămîne în capitala Italiei, 
pentru a asista la acest meci și 
numai după aceea să plece la 
Florența.

Cu ani in urmă, Barnard își 
împărțea timpul cu minuțio
zitate, între studiile în dome
niul medicinii și activitatea 
sportivă. Dragostea lui pentru 
sportul pe care l-a practicat ca 
și ,-disciplirxa spectatorului” 
l-au determinat să vină la meci, 
in tribuna de onoare, cu o ju
mătate de oră mai devreme de 
începerea intilnirii. Acceptase, 
de altfel, plăcuta misiune de a 

hide jocul. așa incit el a 
cel ce a dat lovitura de 

pere Și încă Intr-o rrranie- 
ie nigbyst experimentat în

GHIOCEL. PLOIEȘTI. Aveți 
un catren reușit ! — in legătură 
cu meciul de fotbal dintre Româ
nia și Anglia :
Ziceam așa : să fim egalii lor 
Și pot, pe urină, liniștit să mor. 
Dar azi, cind rezultatul ii citesc, 
Mă-ntore și zic: de-acum să toi 

trăiftsc ! 
UN GRUP DE CITITORI. BUCU

REȘTI. Un singur jucător din 
București, Czeh de la Juventus, a 
făcut parte din echipa României 
care, în mai 1926, a învins Tur
cia, la Istanbul, cu 3—1. Ceilalți 
10 fotbaliști au fost de la Chine
zul Timișoara, campioana tării. 
Czeh a jucat mijlocaș și n-a în
scris nici un gol. începînd din 
1S29, fotbalul bucureștean a înce
put să se âfirme, lucru reflectat 
și prin prezența jucătorilor din 
Capitală în selecționata țării.

MARIETTA CATANA, COMU
NA CORBI. în plin sezon de pa
tinaj, e greu s-o prindeți acasă 
pe Beatrice Huștiu ! în orice caz, 

puteți scrie pe adresa Federației

tteeis, Jo v-.-.e îs 
oului, ridice brar 
cu spetele ta «drena 
in coiful lui. Gs 
enorme. speculații 
abandonat singur! 
ficat arbitrul ? de 
putea ? aha, atunci 
dea cu capul, ca

MIGRATIE 
CĂTRE DECATLON

îl

-.du-se multilateral 
: nsp să coboare fără nici 
fscuiCale recordul național.

săritor, francezul
ry ELott (2.17 m la înălțime) 
iaceatiocxazâ de asemenea să 

decatlonul. Ca și alți 
performeri cunoscuți la 
probe.

Ia țața unei asemenea „mi
grații- spre proba probelor, ce 
vor tace decatloniștii veritabili?

române patinaj. București,
s-.rada Vasile Conta nr. 16. Dar 
trebuie să așteptați întîi... dezghe
țul. pentru a primi uti răspuns. 
Fină in martie nu mai e mult...

IOAN MERDARIL’, COMUNA 
BVCIUMENI. Jocul de fotbal 
Austria — Grecia, disputat anul 
trecut la Viena, in cadrul Cam- 
p:;na:_ -. Europei, a fost omolo- 
eat cu rezultatul existent pe teren 
:a momentul întreruperii lui șl 
declanșării unei Încăierări gene
rale : 1—1. Acest lucru ne duce 
la concluzia că cele două echipe 
au fost socotite egal vinovate de 
cele intlmplate. Altfel, una din 
ele ar fi pierdut meciul cu 3—0.

AUREL PRECU. BIRLÂD, Ce 
piesă are valoare mai mare la 
sah ? Calul sau nebunul ? începă
torii preferă să-și păzească, pe 
cit posibil, caii, renunțînd mai 
ușor la nebuni. în poziții libere, 
nebunul, prin marea lui rază de 
acțiune, este mult mai util decit 
calul. In schimb, calul este mult 
mai productiv in pozițiile așa-zise 
blocate. Și încă un amănunt : cu 
doi nebuni, fără să mai existe, de 
o parte și de alta, nici o piesă 
pe tablă (in afară de rege, bine
înțeles 11 îți poți face adversarul 
mat. Cu doi cai, nu 1

POMPILIU P. PERNICEK, ALBA 
IULIA. Doriți să devenlți membru 
susținător al echipei de fotbal 
Progresul București ? Să vă dau

avea nevoie.însă, că echipa ar . 
mai degrabă, de niște jucători., 
susținători 1

IOAN MERCEA, CHIȘINEU 
CR1Ș. 1. Cine este, ia ora actuală, 
cel mai bun fotbalist al lumii 2 
Niciodată nu s-a putut da un răs
puns demn de luat în considera
ție. la această întrebare, fiind 
vorba de un sport de echipă, în 
care nu se poate face, de pilda, 
o comparație între un portar S’ 
un înaintaș. Un asemenea răspuns 
este cu atît mai greu de dat 
astăzi, cînd nici un nume nu domi
nă autoritar scena fotbalistică. 2. 
în ciuda celor 6 puncte cu care se 
află în urma U.T.A.-ei, Dinamo 
București, echipa dv. favorită, nu 
este scoasă din cursa pentru ti
tlu. Au fost refăcute distanțe si 
mai mari... Cu cine țin eu ? Cu 
toate cele 16 echipe !

N. TEODOROVICI. RĂDĂUȚI. 
1. în cazul cînd C.F.R. Cluj ar 
promova — și are toate șansele 
— n-ar fi vorba de o noutate, ci 
de o reîntîlnire cu divizia A. în- 
tr-adevăr, în ediția 1947— 
C.F.R. Cluj a fost una din 
Ifi echipe care au jucat în 
clasîndu-se pe locul 8. In acel an. 
Clujul a mai avut două formații 
în prima categofie : Universitatea

Dermata. 2. Susțineți că cel 
’ ’ * tinere talenteși . -----  - .care depistează 

n-ar face drumul degeaba dacă 
s-ar deplasa pînă în orașui dv. 
Constat, de altfel, că le dați și 
două ...adrese precise : Filipciuc 
și Sofronie, de la Avîntul Rădăuți. 
Garantați dv. că sînt buni pentru 
Iotul de tineret ? Numai să nu 
vi se impute costul biletelor de 
tren !

Ilustrații : N. CLAUDIU

— o poziție mai degajată a 
brațelor și a centurii scapulare:

— se păstrează o poziție a 
corpului mai apropiată de un
ghiul de împingere al picioare
lor, pe primii pași Bind nece
sare mai puține mișcări ale 
trunchiului și

— suportul 
de construit, 
transportat :

— s-ar putea aduce MorurSe 
de start piaă la linia de pie- 
lare. In felul acena apare 
un ciștig aparent ce crea S 
Poziția de plecare e?‘e as 
nătoare celei de la crartaî ts 
picioere de Ia 
piu;

— apropierea 
greutate de linia de pre-rare. 
care la poziția actautt 
circa 50 cm In ursa

Apariția acestor sugM 
este Insă presăzirtl ia 
regulament de a'.etism dai 
îr.terzisâ de aresta.

Dar. na trebuie să tzOfca că 
narr.er. i «’J acrețXat să an ca 
facă ceosebtri între Warmer
dam și Seegrer între Owens 
și Mines. Intre Jarrinn-en șt Lo- 
sis. adică Intre nrljina de bam
bus f. cea ce fibră. între gro
pile de start și blocurile de 
start, intre sulița finlandeză st 
,.planorul HeJd*. precum au ac
ceptat Înscrierea pe arelas: ta
bel a performanțelor de la al
titudine și șes. pe tartan și zgu
ră. Atunci. de ce nu ar accepta 
și această inovație, care va a- 
vea ca rezultat final o certă 
îmbunătățire a performanțelor 
In probele de sprint ? în fond, 
tot prin forțele sale se depla
sează un alergător, aleargă tot 
100 m și nu este în nici un caz 
catapultat, așa cum se petrec 
lucrurile cu noua prăjină din 
fibre supraelastice.

Poate că pînă la utilizarea 
practică a acestei inovații va 
mai trece încă timp De altfel, 
așa s-a întîmplat și cu alte a- 
semenea îmbunătățiri.



Mr. 436 (5870) J'~ ' " ‘....

ASII VOLANULUI
SCHIBOBURIPE

JACKY ICKX CEL MAI BUN
a avut loc la Villars- 
lîngă Grenoble; t*i 
concurs de slalom

Printre cele o sută de imagini reuni 
mat buni fotoreporteri din Capitală 
la sediul Uniunii Ziariștilor, temele 
prezente. Prilej 'pentru colegul nostru

m’npsomu 
hurt fa

UN AUTENTIC POSEIDON
AL ZILELOR NOASTRE

Departe de a fi un singu
ratec. Jacques Ives Cousteau 
și-a cucerit pe drept cuvînl fai
ma de „as al oceanografiei 
mondiale", de temerar explora
tor al misterioasei și nu mai 
puțin atrăgătoarei lumi a tă
cerii. El are fa activ nu mai 
puțin de patru decenii de cău
tări ir.tr-o lume decisă să-și 
apere adesea cu înverșunate 
secretele. La bordul cunos
cutei nave Calypso, care-1 
însoțește in toate expedițiile. 
Jacques Ives Cousteau caută 
azi comori sau monumente 
ale civilizației, cum ar fi 
Tiabuanaco (considerată drept 
cea mat veche din lume) pe 
fur.dul unui lac situat la 
3 8C0 m altitudine, in Peru ; 
el preconizează construirea 
de insule plutitoare, proiec- 

â nave menite sa ușure-

cercetările oceanografice.ze
studiază reacțiile omului și 
materialelor la gaze sub pre 
siune mare.

Toate acestea, — ajutat c'e 
o echipă alcătuită din 210 
persoane, printre care se gă
sesc adesea, și cei doi fii ai 
săi; unul cineast, celălalt ar
hitect.

Cousteau apreciază câ nu 
peste mult timp se va putea 
• orbi și despre un autentic 
turism subacvatic individual 
și colectiv La cei 58 de ani, 
jean Ives CousteaU colind*, 
mările ți oceanele lumii dez- 
legîr.d taine noi, îmbogă
țind cu perseverență știința 
și tehnica oceânografică.

Și, învinsă, .lumea tăcerii' 
se supune...

prof. Magdalena MUȘAT

i

JOHNNY" ȘI-A „RĂZBUNAT" FAMILIA
Famechon, 

australianul de origină fran
ceză, care a adus, după Lio
nel Rose (campion mondial 
la cocoș) „țârii cangurilor* o 
nouă centură mondială, 
membru al unei familii 
traordinare. Jean, care 
schimbat numele mic

Recent 
de-Lans, 
interesant 
uriaș pe schiboburi care a re
unit la start, în exclusivitate, 
piloții de mari premii auto și 
moto.

Formula de disputare a fost 
originală : au avut loc trei man
șe, contînd pentru clasament 
doar cele mai bune două, iar 
realizatorul celei mai rapide 
manșe a fost, de asemenea, 
premiat. Victoria i-a revenit 
belgianului Jacky Ickx cu tim
pul total de 2:15,4. Au urmat 
campionul mondial de motoci- 
clism Giaccomo Agostini (Ita
lia) cu 2:16,1 (el a primit și 
premiul pentru cea mai rapidă 
manșă — 60,2 sec), Henri Grand
sire (Franța) 2:17,2, Andrea De 
Adamich (Italia) 2:18,0, Gerhard 
Mitter (R. F. a Germaniei) 2: 
19.2, Ore Nordstroem (Suedia) 
2:22.0, Jo Siffert (Elveția) 2: 
22.4.

Cu toată temeritatea ieșită 
din comun a concurenților, s-a 
înregistrat un singur accident, 
și acela fără urmări grave, su
ferit de elvețianul Clay Regaz- 
zoni.

Se spune că învingătorul, 
Ickx, ar fi declarat: „Orice 
pronosticuri privind campiona
tul mondial auto pe anul 1969 
bazate pe acest rezultat sînt ris
cante, Dar voi încerca să le con
firm

a

PICTURA SPORTIVA
g2 OC-

se iau măsurile 
necesare pentru 

ibscripției, in u-

re- 
Co- 
ex- 
s-a

Pentru prima dată in istoria 
Angliei, o operă de artă cu 
subiect sportiv a fost declarată 
de ..importanță națională" ! 
Este vorba de tabloul ..O vinâ- 
toare în Ashdown Park" al pic
torului britanic James Seymour 
(1702—1752). La sfirșitul anului 
trecut, cu prilejul unei licitații 
ținute la galeriile de artă Sot
heby's din Londra, tabloul a 
fost achiziționat de un colecțio
nar american pentru suma 
cord de 58 000 lire sterline, 
mitetul de supraveghere a 
portului de lucrări de artă
sesizat însă și a emis o decizie 
prin care lucrarea a fost decre
tată operă' de importanță na
țională. Prin această hotărîre 
s-a suspendat pentru trei luni 
rezultatul licitației, oferindu-se 
o ultimă șansă publicului și 
muzeelor britanice de a reți
ne în țară o operă valotoasă a 
patrimoniului artistic național. 
Practic, aceasta înseamnă des
chiderea unui fond de subscrip
ție in toată țara, pentru ca din 
donații publice să poată fi strîn
să suma de bani necesară răs
cumpărării tabloului și păstrării

Legendă : apreciind la 100 media prețurilor din anii
1050—1952, cota tablourilor cu subiect sportiv a crescut în 
1968 de 12 ori. (Graficul a fost publicat în ziarul „Times")
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In timp ce 
organizatorice 
inaugurarea si
nele cercuri sportive, artistice 
șt de afaceri din Anglia este 
discutată pe larg căutarea din 
ce în ce mai accentuată de 
care se bucură operele de artă 
inspirate din activitatea spor
tivă. Statisticienii din servicul 
economic al ziarului „TIMES"

care le-a realizat i-au adus 
notorietate. De altfel, scenele, 
de vînătoare și de călărie au 
oferit cele mai multe teme 
primilor pictori „sportivi", care 
au oglindit în opera lor aspec
te ale vieții rurale a Angliei 
din veacurile trecute. După 
înființarea „Jockey Clubului4*, 
în 1750, cursele de cai au fost 
o sursă de inspirație și pentru 
alți pictori : John Wootton, Pie
ter Tillemans, George Stubbs,

început să fie pri- 
critici de publicul 
și-a exprimat te- 
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Johnny, pentru a da satisfac
ție publicului australian ca- 
re-1 divinizează, este fiul lui 
Andre Famechon. fost cam
pion profesionist al Franței 
la categoria ușoară. Tatăl 
său a abandonat boxul mult 
mai devreme decit prevedea, 
în urma unui accident de— 
motocicletă Raymor.d Fame
chon este unchiul lui Johnny, 
și, pe bună dreptate, pîr.ă 
mai Teri, putea fi considerat 
figura centrală a acestei fa
milii, Ray-Raymor.d Fame
chon a fost campion euro
pean la categoria pană și a 
atacat de două ori, fără suc
ces, centura mondială, pier
zând în fața celebrilor Wil
lie Pepp și Percy Basett. 
alt unchi al lui Johhfiy 
mechon, pe nume Emile 
mechon, a deținut timp
mai mulți ani titlul de cam
pion al Franței, la categoria 
muscă. Familia Famechon a 
avut și alți boxeri de va
loare. ca Alfred și Lucien, 
de asemenea unchii lui John-

Un 
Fa- 
Fa- 
de

ny, și ei la rîndul lor cam
pioni ai diferitelor regiuni 
franceze.

Johnny Famechon, împreu
nă cu părinții săi, a emigrat 
eu mulți ani în urmă în 
Australia. De copil el s-a în
drăgostit teribil de box, cu 
toate că tatăl său l-a aver
tizat spunîndu-i: „nu tre
buie să te faci boxer, ai să 
riști foarte mult. Dacă te vei 
apuca de box, trebuie nea
părat, după prima înfringe- 
re, să abandonezi acest sport". 
Johnny Famechon, un boxer 
tehnic și ambițios, s-a pre
gătit cu mare atenție și a 
reușit marea performanță de 
a-1 învinge pe spaniolul Le
gea. El și-a onorat familia, 
adueîndu-i în dar titlul mon
dial al penelor. Tatăl său a 
ascultat meciul transmis Ia 
radio El se ruga ca fiul său 
să ajungă măcar în rundul 
10, corisiderînd că astfel ar 
obține o mare performanță. 
Cînd, după 15 runduri. crai
nicul a anunțat că Johnny 
este noul campion mondial, 
Andre Famechon
tat-o la dans pe soția sa, 
Kitty, după care a început 
să plîngă ca un adevărat 
copil.

Familia Famechon 
răzbunată.

a., invi-

TABLOUL „ViNĂTOARE ÎN ASHDOWN PARK"11

DECLARAT DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ, IN ANGLIA

au exprimat acest interes în- 
tr-un grafic de bursă și au 
tras o concluzie surprinzătoa
re : din 1951 pînă în 1958 valoa
rea tablourilor cu teme spor
tive vîndute prin canalele ga
leriilor de licitație s-a ridicat 
de nu mai puțin de 12 ori! 
Cumpărarea acestor tablouri a 
devenit o investiție dintre cele 
mai rentabile.

Cazul „vînătorii din Ashdown 
Park” este foarte semnificativ. 
Pînza a fost vîndută cu 58 000 
lire, în timp ce cel mai scump 
tablou al aceluiași autor, vîn- 
dut în anii din urmă, s-a ridi
cat la numai 17 500 lire. Se 
mai subliniază și un alt aspect: 
în perioada postbelică, numai 
cinci tablouri de autori englezi 
au fost licitate la mai mult de 
50 000 lire. Or, autorii lor se 
numără printre cele mai mari 
personalități ale istoriei picturii 
britanice.

Intr-un studiu al criticului 
de artă Geraldine Keen se dau 
unele amănunte interesante pri
vind evoluția curentului „spor
tiv" în ansamblul artelor plas
tice engleze. James Seymour 
a fost unul dintre primii săi 
exponenți. El a fost un auto
didact și scenele de călărie pe

Ben Marshall, Herring, Ferne- 
ley, Alken.

Mult timp, tablourile cu te
matică sportivă au fost consi
derate de colecționari drept o- 
pere de mîna a doua și valoa
rea lor nu era cotată la un ni
vel prea înalt. Abia în ultimul 
deceniu s-a observat că ele sînt 
vîndute cu prețuri din ce în ce 
mai ridicate și că apar pa
sionați ai picturii care își for
mează colecții aproape exclu
siv din opere inspirate de sport. 
In mod special, a atras atenția 
Jack R. Dick, un bogat colec
ționar american, care a cerut 
agenților săi din Londra să 
nu piardă nici o licitație a ta
blourilor cu această tematică. 
Jack R. Dick este, de altfel, și 
cumpărătorul tabloului „O vî- 
nătoare în Ashdown Park”. In
teresul colecționarilor ameri
cani pentru picturi sportive — 
precizează Geraldine Keen — 
s-a manifestat încă din 1920. 
Dar atunci, prețul unui tablou 
nu s-a ridicat niciodată la mai 
mult de 4—5000 lire. Criza eco
nomică și războiul au întrerupt 
acest curs. In ultimii ani, 
censiunea a fost reluată 
după părerea specialiștilor, 
proximativ trei sferturi din

perele de artă sportive care a- 
par pe piață sînt achiziționate 
de cumpărători de peste Ocean.

Fenomenul — caracteristic și 
lucrărilor artistice cu alte te
matici — a 
vit cu ochi 
englez, care 
meri că, în
niul național al artei plastice 
britanice pierde un număr din 
ce în ce mai mare de importan
te valori. în această lumină, Co
mitetul de supraveghere a ex
portului de lucrări de artă a 
devenit mult mai exigent și 
unș din ultimele sale acțiuni 
este încercarea de salvare a 
picturii sportive amintite.

Rămîne de văzut dacă o 
sumă atît de ridicată Va putea 
fi strînsă din subscripții pu
blice în numai trei luni. în ori
ce caz, se consideră că fenome
nul ca atare, al interesului spo
rit față de pictura sportivă, 
este demn de toată atenția.

->■
U. VALUREANU
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PRIMELE FILE ALE ISTORIEI BOBULUI ROMÂNESC

țl 
îndemnul dacă

SPORTIVI

SUB

CUPOLA

ACADEMIEI

se urmeze
n-ai dat

Acad.

tu însuți pilda faptelor 
concrete" ?

A trecut un an de cînd micul 
ecran povestea în imagini, în casa 
fiecăruia dintre noi, întrecerile 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Grenoblfe.

Nu am uitat ritmul aplauzelor 
care întovărășeau zîmbetele feri
cite ale învingătorilor și nici ghi
citele lacrimi ale glorioșilor în
vinși.

Dar, mai mult ca orice, n-am 
uitat Împlinirea unei speranțe. 
Am dorit o medalie, o primă me
dalie la olimpiadele albe, și 
Grenoble ne-a oferit-o, trandafir 
de bronz, început al unui buchet 
căruia viitoarele întreceri olimpice 
îi vor adăuga desigur străluciri 
de argint și aur.

Astăzi trăim din nou clipe de 
emoție. Pe pista de la Cervlnla, 
Panțuru poartă cu el — în viteza 
de bolid a bobului — speranțele 
noastre. Fără voie parcă, paginile 
amintirilor au fost răsfoite din 
nou. Să le recitim împreună...

O COPERTA DE REVISTA, 
„SĂNIUȚE MARI" 

Șl... DEBUTUL!
Paginile revistei s-au îngălbenit 

de-a lungul anilor. Titlul ei e cu
noscut numai bunicilor : „Minerva 
literară, ilustrată". Data înscrisă 
pe copertă e contemporană copi
lăriei lor — 20 decembrie 1909 
(Anul I, nr. 6). Culorile tiparului 
și-au pierdut strălucirea, care a- 
trăgea cititorii de acum aproape 
60 de ani, desenul ar putea chema 
un zîmbet Ironic pe buzele nepo
ților mai răutăcioși, dar explica
ția lui ne poartă in primii ani de , 
viață ai bobului autohton. -De 
aceea, textul respectiv își păs
trează pentru noi, neștirbită, 
prospețimea unei dragi amintiri.

„Se fac exerciții de alunecare 
pe pante de 15—20 (grade), încli
nate, eu sănii prevăzute cu o 
cirmă care dă posibilitatea să se 
tacă ori ce viraje. Aparatul atesta 
se numește bobsleigh.

Cu acest sistem de locomoțiune 
se poate ajunge ia o viteză de 
100—150 Km pe oră.

Se practică în special 
munții Elveției".

De ce nu și în cel ai României 1
Și chiar în aceeași iarnă, prin

tre săniuțele care alunecau pe* 
pîrtiile din Sinaia, își fac apariția 
ș: unele „mari", ceva mai per
fecționate și, ca atare, cu pre
tenții de... bobsleigh !

Se organizează primele întreceri, 
Iar din anul următor, concursurile 
de iarnă programează cu regu
laritate și „cupe" rezervate bobu
rilor, inclusiv celor cu echipaje 
feminine și școlărești. Nu sînty 
Uitate nici săniuțele care își în^ 
eiulțesc „categoriile" : tirlii, ske-

prin

leton, tobogan, „cu conducere me
canică”, „cu mai multe persoane" 
etc. e _

Bobul, noul venit, atrage însă 
atenția tuturor. Curînd i se vor 
dedica articole tehnice, de specia
litate ; „arta de a alerga cu bob
sleigh-ill" („Revista automobilă*’, 
nr. 73 din ianuarie 1912). In „Re
gulamentul concursurilor pentru 
sporturi de iarnă", tipărit în 1915 
de F.S.S.R. Comisiunea sporturilor 
de iarnă, vom întîlni un capitol 
cu „Dispozițiuni speciale pentru 
concursurile de bobsleigh". Citim 
— cu titlul de curiozitate — cîteva 
prevederi : „Fiecare echipă tre
buie să poarte în cursă culorile 
ei, declarate Ia înscriere, sau — 
în concursurile intercluburi —• pe 
acelea ale clubului" ; „nu se va 
ține seama de vîrsta sau sexul 
conducătorului sau echipierilor" ; 
„Dacă din întîmplare o echipă n a 
fost cronometrată, juriul va indi
ca ora la care va alerga din nou, 
pe cît posibil în aceleași condi- 
țiuni" ; „Ingreunarea bobsleighu- 
lui este permisă cu ori și ce lu
cruri, afară de acelea care ar 
putea să strice pîrtia" etc.

UN SPORT DE AGREMENT
Concursurilor de bob li se asi

gură organizări model : plecările 
se fac din 5 în 5 minute, se de
semnează „păzitori pe tot par
cursul și comisari însărcinați cu 
supravegherea cursei, cite doi 
cronometrori, unul la plecare și 
altul la sosire, comunicind prin fu* 
telefonic" etc. Și toate acestea 
încă din 1910 !Numai concurenții erau cam 
puțini la număr. Nu este de mi
rare. Chiar după cîțiva ani, o pu
blicație de specialitate („Ecoul 
sportiv" din 12 februarie 1922> re
cunoștea că :

„Bobsleigh-ul este un sport de 
agrement, dar care 
material și un echipament toarte 
costisitor, precum și instruirea, 
uneori, foarte anevoioasă, a unei 
echipe de 4—5 persoane, greu de 
disciplinat și de adus la omogeni
tatea dorită".

Dacă amatori- pentru formarea 
unui echipaj nu ar fi fost chiar 
greu de găsit, costul boburilor, ai 
deplasărilor și al întreținerii pe 
perioadele de antrenament și con
cursuri, constituia o barieră în 
calea răspindirii acestui sport 
Aceasta este explicația faptului că 
palmaresul primelor concursuri nu 
a cuprins decit nume din proti
pendada, amatoare mai curînd dp 
noutatea „agrementului decit de 
practicarea propriu-zisă a sport u 
lui. Și apoi, ar fi apărut cam cu
rios, ca diferitele ..cupe" oferite 
de prințul X sau Y (inclusiv do 
alteța sa imperială prințul moș

tenitor al Germaniei) să revină 
unui „eseu" oarecare !...

După primul război mondial, 
reprezentanților primei societăți a 
sporturilor de iarnă („Săniuța” și 
rivalei acesteia. „Clubul sportiv 
român", 11 se adaugă echipajele 
— cu mal puține titluri aristocra
tice, dar cu mai mult talent — ale 
societății sportive „Politehnica 
București", clubului sportiv Col- 
țea, clubului sportiv Tricolorul, 
Sport clubului Brașovia. clubului 
Sportul studențesc, asociațiunel 
sportive Vilceana etc.

„CAUT PARTENERI 
PENTRU OLIMPIADĂ"

în curînd (1922), la Sinaia se va 
amenaja o pîrtie specială, iar 
campionatele naționale de bob își 
vor lua startul, o dată cu speran
țele unor viitoare performanțe in
ternaționale.

In 1923, Comitetul Olimpic Ro
mân hotărăște participarea unui 
numeros lot de sportivi români 
la J.O. din 1924. Printre aceștia și 
12 concurenți la întrecerile Olim 
piadej albe de la Chamonix.

Mă rog, „hotărîrea“ nu a fost 
greu de luat. în ceea ce privește 
însă antrenamentele, selecționarea

olimpicilor și mai ales plecarea, 
totul s-a rezumat la simple pro
misiuni...

Cauza ? Aceeași, care a întune
cat de atîtea ori speranțele spor
tivilor români din acele vremuri : 
lipsa de fonduri.

Vîlceanul Iorgu Arsenie, unul 
dintre cei mai cunoscuți specia
liști ai noștri în sporturile de iar
nă, nu înclină totuși steagul. Și-a 
pregătit în mod special bobul său 
„Avalanșa", e gata să plece la 
Chamonix, dar are nevoie de par
teneri care să meargă — bineîn
țeles — pe... propriile lor speze.

„Ecoul sportiv" din 30 decem
brie 1923 îi publică» apelul pentru 
participarea unei echipe româ
nești „particulare" la Jocurile O- 
limpice de iarnă. Cum însă nimeni 
nu a răspuns afirmativ, Iorgu Ar
senie a plecat singur la Chamonix, 
unde s-a mulțumit să reprezinte 
România la Congresul internațio
nal de bobsleigh.

La Chamonix, „Avalanșa" ar fi 
putut înregistra prima prezență 
olimpică a boberilor noștri și — 
cine știe ? — poate chiar o primă 
performanță internațională. Dar, 
speranțele au trebuit să fie amî- 
nate !

Dorin STEFLEA

Cu intense prezențe în lumea 
științifică șl în cea publică 
a României, după cum e de 
aflat în multe manifestări in
ternaționale, ca una dintre ple- 
nipotențiarele vieții academice 
românești sau ca membră a 
unor organizații de peste ho
tare, academiciana RALUCA 
RIPAN stîrnește, simultan, ad
mirație și întrebări.

— De unde, oare, atîtea re
surse, de unde atîtea energii ?

— Din exercițiul fizic, din in
vestițiile morale făcute de 
în sport, exerciții care au 
stituit o preocupare, ca și 
gațiile mele studențești și 
profesionale.

.. .în dulce tirgul leșului, în 
care mi-am petrecut studenția, 
patinam seara, pe gheața unui 
patinoar amenajat pe „balta 
înghețată* de la Uzina electrică. 
Adormeam, apoi, frîntă de obo
seală, dar în zori, atunci cînd 
reluam munca mea studențeas
că. în sala de curs, în laborator 
sau în aulă, orele plăcute pe
trecute pe gheață își puneau 
amprenta pe capacitatea de gîn- 
dire, de percepere, de 
rare...

După marele act al 
naționale, făcînd parte
primele cadre didactice ale Uni
versității din Cluj, am cunos
cut ambianța 
care exercițiul 
propriu-zis se 
climat cu totul
plăcut mult excursiile. Hoia, Fă
getul, Feleacul au devenit to-

mine 
con- 
obli- 
apoi

elabo

unității 
dintre

vieții locale, în 
fizic și sportul 
bucurau de un 
favorabil. Ml-au

varășii mei de sfîrșit de săptă- 
mînă, cărora le încredințam 
predilecțiile mele integrale și 
zilele mele libere. Iarna, cînd 
neaua înveșmînta colinele și 
căile lor, schiul devenea mijlo
cul agreat în acele drumeții.

La Cluj, aveam să-mi împli
nesc o veche dorință, aceea de 
a juca tenis. Aici, bucurîndu-mă 
de rodul muncii mele profesio
nale, îmi puteam permite lu
xul cumpărării unei rachete, a 
mingilor, a încălțămintei ne
cesare, puteam plăti băiatul care 
dă mingi și antrenorul, puteam 
contribui la întreținerea tere
nului de joc.

Și, să știți, dispuneam de un 
rever eficient, aveam uh drive 
hotărît și precis — aș adăuga, 
de o precizie instinctivă — și 
știam să carotez cu destulă abi
litate.

Dar eu am și înotat, învățînd 
singură acest exercițiu, prin 
rațiune și prin intuiție.

Cum oare puteam accepta ca 
tocmai soarele și apa să nu-mi 
fie prieteni ?

Și pentru că nu mai eram la 
vîrstă primelor elanuri care pot 
avea martori în public, mi-am 
spus eă, cu experiența exerci
țiului fizic din alte discipline 
— din patinaj, bunăoară, din 
schi, din drumeție, diii tenis — 
trebuie să învăț singură să înot. 
Nu se cuvenea să merg la 
ștrandul Clujului, între stu
denții mei, numai pentru pla
jă și scăldat, ci pentru a înota, 
pentru a gusta din plin volup-

RALUCA RIPAN 
văzută de 

NEAGU RADULESCU

tatea mișcării ritmice, coordo
nate, chiar acea superbă luptă 
cu apa

tara 
ați 
Ba-

— Sînteți întîia femeie rec
tor de Universitate din 
tioastră, calitate în care 
fuiicționat la Universitatea 
beș-Bolyai, din Clujul marilor
dumneavoastră amintiri pedago
gice, acolo unde l-ați avut pre
decesor pe Iuliii Hațieganu, ma
rea figură a medicinii româ
nești și â patfioțilOr ătdeleni, 
prieten statornic ăl tineretului.

— Și eu am luptat, cu dîrze- 
nie și convingere nestrămutată 
să fac din fiecare student și 
un om 01 arenei, iar din fie
care spectator un sportiv activ, 
un practicant, el însuși, al unei 
discipline sportive, de stadion, 
de sală, de piscină.

în felul acesta, sportul com
petitiv, sportul-spectacol își 
desfășura destinul, în timp ce 
fiecare tînăr student clujean își 
găsea* și el locul într-un colec
tiv de exercițiu sportiv.

Este un lucru cu totul deose
bit să-ți afli studenții cu care 
lucrezi în laborator sau în sala 
de curs, pe care-i vezi îmbu
jorați de momentele solem
ne ale manifestărilor din aulă, 
dedîndu-se exercițiului
i-elevînd voluptatea mișcării 
ganizate.

Și am reușit — da, cred 
am izbutit — să contribui 
continuarea unei tradiții a
nerimii clujene, care în acest 
an sărbătorește, ca o perpetua
re a contribuției atîtor genera
ții entuziaste, semicentenarul 
clubului lor sportiv. Socot că, 
prin sport, tineretul va ajunge 
să realizeze acea armonioasă 
echilibrare a resurselor sale în 
efort, înfruntînd cu curaj ne
prevăzutul și înfrumusețîndu-și 
munca.

Iar noi, cei chemați să-l în
drumăm, cum am fi putut oare 
năzui să ni se urmeze îndem
nul, dacă nu am fi dat noi în
șine pilda faptelor concrete, de
opotrivă în studiu, în viața de 
toate zilele, în exercițiu! fizic 
și cel sportiv...

necesită un

fizic, 
or-

că 
la 
ti-

V. FIROIU



interna MARELE LEV PĂRĂSEȘTE ARENA
• La 40 de ani, Lev lașin încheie o carieră strălucită 
® Mai întii... scrimer, baschetbalist, hocheist, șahist • Debut

Panțuru — Focșeneanu in frunte 
după două manșe la campionatele

europene de bob
(Urmare din pag. 1)

plus timpii realizați la 50 m 
de la start și la mijlocul 
cursei, în fiecare coborîre) :
1. ROMÂNIA (Ion Panțuru- 
Dumitru Focșeneanu) 2:31,77 
(în prima manșă 6,34 — 
48,23 — 1:15,58 ; manșa a 
doua 6,32 — 48,20 — 1:16,19);
2. Austria I (Erwin Thaler-
Reinhold Durnthaler) 2:31,89 
(I 6,27 ----- -----
II 6,52 
3 Italia 
tonio 
(I 6,36 
II 6,38 
Spania 
Guillermo
(1:15,78 — 1:16,93)’; 5. Italia 
II (Bruno Servadei-Andrea 
Clemente) 2:32,96 (1:15,64 — 
1:17,32); 6. Anglia I (Pat
Evelyn-Peter Clifford) 2:33,44 
(1:15,96 . ‘ ‘
tria II 2:34,10 ; 8. Franța I 
2:34,17; 9. Anglia II 2:34,25 : 
10. R. “

— 47,89 — 1:15,36 ;
— 48,86 — 1:16,53);
I (Alberto Frigo-An- 
Branccacio) 2:32,44
— 48,47 — 1:18,22;

— 48,50 — 1:16,22) ; 4.
I (Eugenio Baturone- 

Rosal) 2:32,71

1:17,48); 7. Aus-

F. a Germaniei I

luat startul 
reprezentînd

20
li

2:34,68. Au 
de echipaje, 
țări.

Duminică 
ziua a doua 
europene de bob (ultima pen
tru proba de 2 persoane) 
tragerea la sorți îl avanta
jează oarecum pe Panțuru, 
întrucît el va pleca în manșa 
a treia ultimul, iar în cobo- 
rîrea a patra din poziția a 
noua, urmînd în ambele pe 
principalul său rival, 
triacul Thaler. Pilotul 
pajului român, maestrul 
tului Ion Panțuru. • se 
încrezător în șansele 
încredere sporită și de 
zile de simpatie primite din 
țară. Dintre acestea, cu deo
sebire l-a emoționat telegra
ma concetățenilor săi din Co
marnic. în numele cărora îi 
urează deplin succes profe
sorul de educație fizică 
Neacșu. Să așteptăm și noi, 
optimiști, manșele hotărîtoa- 
re din marea întrecere

dimineață,
a campionatelor

aus- 
echi- 
spor- 
araiâ 
sale, 

dove-

VA REINTRA
MARIELLE GOITSCHEL?

Marielle Goitschel, cunoscu
ta schioară franceză, și-a în
cetat activitatea sportivă anul 
trecut, după J.O. de la Gre
noble, devenind crainic-re- 
porter al unui post francez 
de radio.

Recent. Marielle Goitschel 
a declarat că schiul feminin 
internațional trece printr-o 
mare criză. „Dacă aș reveni 
Pe pirtie aș putea să domin 
orice concurs”, a declarat Ma
rielle. Vorbind despre o even
tuală reintrare în activita
tea competițională. schioarea 
franceză a spus: „Intențio
nez să concurez din nou. La 
vară mă voi antrena serios 
și în următorul sezon voi fi 
din nou printre concurente. 
In fond, la 24 de ani cit voi 
avea anul viitor, pot obține 
încă numeroase succese”.

in fotbal la 18 ani * Urmașul lui Homici • Momente de neuitat
• Un „meci de adio“ la Moscova

Personalitate de proporții legendare în fotbalul mondial, fotbalist despre care s-au 
scris și se vor scrie încă sute de pagini, portar al selecționatei F.I.F.A., celebrul Lev 
lașin a hotărit să-și încheie strălucita carieră.

Timp de aproape două decenii, Lev lașin a apărat magistral poarta echipei salt^ 
Dinamo Moscova, a reprezentativei U.R.S.S. și, de două ori, a Selecționatei Lumii. lașin este 
portarul care, alături de marii goal-keeperi din trecut — Zamora, Hyden, Planicka, Groslcs 
— iși înscrie numele cu majuscule în cartea de aur a balonului rotund.

A întruchipat cele mai înalte virtuți ale sportivului zilelor noastre. Toată cariera sa 
sportivă a constituit un exemplu de înaltă ținută morală, atit în viața particulară, cît și în 
cea de pe stadion. Modestia, conștiinciozitatea la antrenamente, curajul și seriozitatea sînt 
principalele calități ale „panterei negre“ — așa cum l-au numit cronicarii.

Nu avem pretenția de a prezenta o biografie a sportivului sovietic, deoarece ne-ar 
trebui pentru aceasta un spațiu mult mai mare. Ne vom limita doar la o concisă relatare 
a unor date și intimplări memorabile din viața lui Lev lașin, avînd convingerea că ele vor 
interesa pe cititorii noștri.

LA PATINAJ VITEZA

CAMPIONUL OLIMPiC DE LA GRENOBLE A DEVENIT
CAMPION EUROPEAN PE 500 m

a cam- 
patinaj

Cea de a 65-a ediție 
pionatelor europene de 
viteză rezervată bărbaților a în
ceput ieri la Inzell (R. F. a 
Germaniei). Pe primul loc s-a

olimpic de la
Er-

Cu cit echivalează

clasat campionul 
Grenoble, vest-germanul 
hard Keller. Timpul realizat de 
Keller este același cu cel ob
ținut cu un an în urmă la 
Jocurile Olimpice.

Iată primii clasați: Keller 
(R.F.G.) 40,3, 2. Fornaes (Norve
gia) 40,4,
tria) și Thomassen 
ambii cu 
dia) 41,2, 
Schenk 
(U.R.S.S.)
Zimmermann (R.F.G.) 41.6, 10. 
Stiansen (Norvegia) și Cekulaev 
(U.R.S.S.) ambii cu cîte 41.8.

La închiderea ediției, proba 
de 5 000 m nu s-a încheiat.

Campionatele se încheie as
tăzi.

LA BEVERWIJK 

ClOCiini A IhiIRERUPT, 
MCOIAU A PIERDUT
HAGA 25 (Agerpres). — La 

Beverwijk, în turneul feminin 
de șah, Alexandra Nicolau (cu 
negrele) a suferit prima în- 
fringere cedînd maghiarei Ivan-

Născut la 23 octombrie 1929, 
la Moscova, într-o familie 
de muncitori, Lev lașin își 
începe din fragedă copilă

rie activitatea sportivă. Nu însă 
ca fotbalist. Practică cu multă 
Indeminare baschetul, dar în spe
cial scrima și... șahul. La acestea 
din urmă, obține chiar titlul de 
campion al școlii ! Către 18 ani. 
Lev lașin, are de ales între bas
chet și hochei pe gheață. Alege 
pentru un timp sportul cu pucul, 
dar un accident îl determină să 
abandoneze hocheiul. Apoi, in a- 
ceeași perioadă, se hotărăște să 
devină fotbalist.

— Cam tirziu î i-a spus antre
norul Cernîșev de la Dinamo 
Moscova unde dorea Lev să se 
legitimeze. Să începi cu fotbalul 
U 18 ani ? Cernîșev l-a măsurat 
din ochi și a văzut în fața sa un 
tinăr înalt de 1,85 m, foarte bine 
legat. Dialogul a continuat, și pinâ 
la urmă, Cernîșev s-a convins că 
nu are de a face cu un începător 
ci cu un sportiv multilateral, ex
trem de bine dezvoltat, fapt care 
i-a sugerat ideea că tînărul Lev 
poatje deveni un portar bunicel.

La primele sale apariții în echi
pa de juniori, Lev a făcut adevă
rate minuni. Curînd, toată Mosco
va a știut că portarul juniorilor 
dinamoviști este de-a dreptul ex
cepțional. Urmarea ? La toate me
ciurile de juniori în care apăra 
lașin. stadioanele erau arhipline, 

în 1949, după ce trecuse de vîrs- 
ta junioratului, Lev lașin dorea 
să promoveze în prima echipă. 
Atunci, însă^ lucrul acesta era

Debutul are loc, însă. Intr-un 
mod nefericit. Emoționat, lașin 
primește un gol gratuit și Dinamo 
pierde meciul. A urmat scoaterea 
sa temporară din echipă, dar 
pauza i-a prins bine. Sub îndru
marea lui Homici, Lev se antre
nează cu o rară conștiinciozitate. 
In afara orelor obișnuite, lașin 
împreună cu profesorul său, Ho
mici, sint deseori văzuți pînă în 
amurg pe terenul de antrenament. 
Dar să-1 lăsăm pe el să vorbească.

— Homici a fost pentru mine 
un adevărat idol. L-am ascultat 
cu plăcere, ori de cîte ori îmi 
vorbea cu vocea sa calmă. Din 
fiecare cuvint al său puteam în
văța ceva. Nu peste mult am 
reintrat în poartă și Alexei m-a 
supravegheat și m-a instruit în 
(impui numeroaselor partide de 
campionat. Simțeam mai multă 
siguranță atunci cind ii auzeam 
cuvintele din spatele porții: Lev ! 
Acum ! Ieși ! Boxează balonul ! 
Au fost primii mei ani de școală 
adevărată. •

Din 1952, după retragerea lui 
Homlci, lașin rămine por
tarul titular al dinamoviș
tilor moscoviți. De aid în

colo urmează marea carieră a lui 
lașin. Ne vom rezuma să spunem 
că, în 1954, el debutează în echipa 
națională la Calcuta, unde selec
ționata U.R.S.S. dispune cu 6—0 
de reprezentativa Indiei. Da 
atunci — șl pînă azi — el a apă
rat în’ prima echipă de peste 80 
de ori ! A jucat pe toate conti
nentele și oriunde apărea pe te-

O clipă fericită 
pentru lașin: a 
primit trofeul a- 
cordat celui mai 
bun fotbalist eu
ropean al anului 

1965

„La meciul de adio al lui Stanley 
Matthews, acesta s-a apropiat de 
mine și mi-a spus : te rog să 
primești din partea mea, Un ser
viciu de porțelan pentru cafea. 
Ca să-ți aduci aminte de mine. 
Gestul m-a copleșit pur și simplu. 
Dar nici eu nu i-am rămas dator. 
I-am trimis mai tîrziu un samo
var lucrat de mină, de un meșter 
din Tuia.

Ulterior, Sir Stanley mi-a scris: 
„Nici nu puteai să-mi produci o 
bucurie mai mare. La noi, in An
glia, ca și la voi în Uniunea So
vietică, ceaiul este o băutură na
țională. îmi voi aminti cu plă
cere, ori de cîte ori voi bea din 
samovar, de calitățile acelui om, 
prieten și sportiv care mi l-a dă
ruit*.

Mă aflam la Rio de Janeiro și 
televiziunea braziliană, în dorința 
de a realiza o transmisie origina- 
iă, m-a invitat în studio. Am 
rămas surprins cînd mi s-a spus 
că un atacant celebru din Bra
zilia îmi va trage trei lovituri de 
la 11 m. Unae, l-am întrebat eu.

sumă de bani, pe care am oferlt-0 
Insă unui azil de copii orfani.

In pauza meciului Anglia — 
Restul Lumii din 1965, Soskici a 
venit la mine și m-a rugat: „Lev, 
rămâi tu in poartă, ești mai bun 
ji lumea pe tine te simpatizează 
mai mult. Aceste cuvinte, spuse 
de un jucător cu mult mal tânăr, 
mie care aveam atunci 36 de ani, 
au fost de neuitat".

întrebat care este cel mai mare 
regret al său, Iașiri a răspuns că 
șl-ar ii dorit doi băieți ca să-1 
facă fotbaliști. Dar și cu cela 
două fetițe, Irina (13 ani) și A- 
Uonca (8 ani) este foarte fericit. 
Speră să facă din ele două spor
tive de frunte.

★

Lev lașin îșl va termina tn 
acest an examenele Insti
tutului de cultură flz.că, 
după care se va dedica 

educării tinerelor generații de fotbaliști.
ka. Alte rezultate din runda a
5-a : Timmer-Heemskerk 1—0 ; 
Litmanowicz — Vokralova 1—0.
Clasament: 1—2. Timmer (O-

3. Braunecker (Aus- 
(Norvegia) 

40,9, 5. Claesson (Sue-
6. Verkerk (Olanda), 

(Olanda) și Kaplan 
toți cu cite <1-4, 9-

landa) și Ivanka (Ungaria)
4‘.; p, 3. Nicolau (România)

în turneul maeștrilor, ma
ghiarul Honfi conduce cu 7 p
(1) ;... 4—5. Ciocîltea (România),

Un cercetător științific din 
S.U.A., profesorul A. D. We
gener, a întreprins o serie de 
studii privind performantele 
realizate la altitudine. După cal
culele sale, recordul mondial al 
lui Bob Beamon (8,90 m la lun
gime) obținut la o altitudine de 
2 248 m la Ciudad de Mexico,

Vesterinen (Finlanda) — 5V« p 
(1). în runda a 9-a, Ciocîltea
a întrerupt cu Honfi.

în grupa marilor maeștri,
Botvinnik (U.R.S.S.) conduce cu
T > p ; 2. Keres (U.R.S.S.) 7 p,
1 Gheller (U.R.S.S.) 6‘.i P-

echivalează la șes cu 8,63 m.
bineînțeles în aceleași condiții : 
la o viteză a vîntului de 2 m pe 
secundă și avînd înălțimea zbo
rului de 1,75 m. DE LA BRISBANE

MELBOURNE, 25 (Agerpres). nifestă o formă deosebită în a-

lașin pion jind 

spectaculos in pi

cioarele celebrului 

fotbalist Vwe Se- 
eler

HOCHEISTII SOVIETICI 
ÎN SERIE...

MONTREAL, 25 (Agerpres).— 
în fața a 10 000 de spectatori, se
lecționata de hochei a U.R.S.S. 
a obținut a 4-a victorie în fața re
prezentativei Canadei, de data 
aceasta cu 10—2 (4—0, 6—1,
0—1). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost sovieticul Fir
sov care a înscris de șase ori 
consecutiv pentru echipa sa.

Finala probei de simplu femei, 
din cadrul turneului internațio
nal „open” de tenis de la Bris
bane, se va disputa între ame
ricanca Billie Jean King și aus- 
tralianca Margaret Court. In 
semifinale, Margaret Court a in- 
vlns-o cu 3—6, 6—2, 7—5 pe 
compatrioata sa Kerry Melvil
le, iar Billie Jean King a dis
pus cu 4—6, 6—2, 6—3 de Ann 
Jones (Anglia).

Jucătorul profesionist spa
niol Andres Gimeno, care ma

ces! turneu, s-a calificat pentru 
finals de simplu masculin. în 
semifinală. Gimeno a cîștigat 
cu 6—2. 7—5, 6—2 în fața austra
lianului Ray Ruffels. în cealaltă 
semifinală se vor intilni austra
lienii Rod Laver și Tony Roche.

în sferturile de finală ale 
probei de dublu bărbați, pere
chea Tony Roche — John New
combe (Australia) a Întrecut cu 
6—2, 7—5, 5—7, 6—8, 6—3 cu
plul Terry Addison — Ray Kel- 
die (Australia).

imposibil. Poarta echipei de se
niori era apărată de un alt jucâ- 

| tor celebru. Alexei Homlci. des
pre care presa engleză scrisese în 
1H5 (eu prilejul strălucitului tur
neu Întreprins Ce Dinamo Mos
cova In Anglia) că a fost in stare 
să-i .hipnotizeze" pe Tommy Law
ton și Tommy Finney. pe atunci 

| celebrități ale fotbalului insular si 
I mondiaL Intr-adevăr. Homlci a 
| fost o figură legendară a fotbalu

lui sovietic. Pentru >-i lua locul 
nu era un lucru prea ușor. n— 
pentru lașin. și nici antrenorul 
dinamoviștilor nu se încumeta 
spre o asemmea decizie. Și. to
tuși, printr-o Întâmplare. la un 
joc de campionat cu Spartak Mos
cova, Homlci se accidentează, 
lașin Intră In poartă în locul lui.

un

r

SAPTAMINA SPORTIVA
IN IMAGINI
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si
Rio, ț

cu Lasn 
.t intim- 
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. va ©ove 
rea pe c

I

De patru 
de cîteva zile, 
reprezentativei

Fermierul suedez Bjorn Waldegaard este „omul 
zilei" in automobilism, tl vedem (in stinca) 
odihnindu-se, cu coechipierul său Lars Helmer, 
pe capota mașinii Porsche, .care le-a adus 

victoria in Raliul Monte Carlo

Numai 2 min. 17 sec. a durat 
meciul programat pe distanța de 
15 reprize intre Bob Foster, cam
pionul mondial la categoria semi
grea și challangerul său, Frankie De 
Paula. Spectatorii de la Madison 
Square Garden au plecat dezamă
giți, fiindcă această „dreaptă" a Ini 
Foster a pus rapid capăt luptei

Fotbal, la poalele Anziior... 
Pe stadionul din capitala pe
ruviana, fotbaliștii de la 
Sparta Praga au resimțit din 
plin lipsa de oxigen, dar — 
cum se vede în această fo
tografie — au avut atacuri 
viguroase la poarta echipei 

Vniversidaă de Lima

ori în decurs 
hocheiștii

   U.R.S.S. 
și-au demonstrat superiori, 
tatea în fața echipierilor 
Canadei, chiar la ei acasă 
(4-2, 7—0, 8—3. 10—2).
Iată-1 , în cel de-al doilea 
meci, disputat la Vancou
ver, pe excelentul Anatoli 
Firsov, mareînd un nou gol 
tn poarta canadienilor.

lipanii I P „Intoiniajia', sii Biezoiatiu tu 23—25. llucuiețli

i 
desigur, despre a 
i-a oferit-o Sta 
despre penaîcur 
de televiziune d< 
pre aprecierea iâ 
iugoslav SoskicL

Chiar aici ! e totul pregătit — mi 
s-a răspuns. Intr-adevăr, am fost 
apoi condus intr-o hală uriașa 
unde era montată o poartă regu
lamentară și fotbalistul de culoa
re, gata echipat aștepta începerea 
transmisiei. Neavind încotro m-am 
echipat și, după o încălzire ...re
gulamentari am dat semnalul că 
.spectacolul- poate începe. Jocul 
s-a terminat repede : din trei lo
vituri n-am primit nici un gol ! 
Drept premiu mi s-a dat o mare

După cum a declarat Granatktn, 
vicepreședinte al F.I.F.A., intr-un 
Interviu acordat ziarului „IZVES
TIA" din Moscâva, retragerea lui 
lașin din activitatea competițio 
nală va fi sărbătorită, poate, chiar 
printr-un meci între selecționata 
U.R.S.S. și echipa restului lumii. 
Meciul ar urma să aibă loc pe 
stadionul Lujnikl, la sfîrșitul 
lunii august sau la începutul lui 
septembrie.

Ion OCHSENFELD

IN TURNEUL CELOR CINCI NAȚIUNI:

O NOUĂ ÎNFRÎNGERE
A RUGBYSTILOR FRANCEZI

Ieri, la Dublin, în fața a 
55 000 de spectatori, Selecționa
ta de rugby a Irlandei a învins 
cu 17—9 (11—6) reprezentativa 
Franței, în noua ediție a Tur
neului celor cinci națiuni. Este 
pentru prima oară în ultimii

zece ani cînd rugbyștii irlandezi 
repurtează victoria în fața re
prezentanților cocoșului galic.

La Paris, echipa Franței ce
dase acum două săptămîni în 
fața selecționatei Scoției,

DUPĂ VIZITA IN CAPITALĂ

„Europenele de la București 
pot deveni un model“

declară N. Nikifvov-Defiisn, vicepreședinte al A.I.B.A.
După o vizită de cîteva zile, 

N. Nikiforov-Denisov. vicepre
ședinte al A.I.B.A. și președîn- 
tele biroului r&giczLaJ e—ropean 
de box a părăsi: BucureștiuL 
înainte de plecare, distinsul 
membru al conducerii forului 
mondial amator a ținut să ne 
împărtășească cîteva din con
statările sale privind stadiul 
pregătirilor in vederea apropia
telor campionate continentale 
de la București. Iată ce ne-a 
spus oaspetele :

— Am stat doar trei zile la 
București, dar aceasta nu m-a 
împiedicat să constat că pregă
tirile prietenilor români sint 
formidabile... Am cunoscut pe 
conducătorii mișcării sportive 
din țara dv., ai federației ro
mâne de specialitate, a căror 
competență și al căror entuzi
asm m-au impresionat profund. 
Am vizitat patinoarul artificial 
,,23 August”, unde se vor des
fășura întrecerile. Arena este,

parcă, făcută pentru box, spec
tatorii puțind viziona meciurile 
in condiții optime, din orice 
colț a! tribunei. Cind patinoa
rul va fi acoperit (și aceasta 
cred că se va întîmpla curînd) 
roi putea spune cu certitudine 
râ europenele de la București 
pot fi luate ca etalon pentru 
viitoarele confruntări continen
tale.
simți 
unde 
și in 
Iui

Sportivii străini se vor 
foarte bine atît în arena 
vor area loc disputele, cit 
hotelul din incinta parcu- 

i „23 August”, in sălile de an-

ce le vor sta la dis-trenam ent
poziție. Reprezentanții presei, ca 
și arbitrii-judecători vor avea 
bune condiții de muncă. Pot 
spune cu siguranță că celelalte 
probleme organizatorice (ame
najarea ringului, instalarea pa
noului electric pentru afișarea 
rezultatelor, cerințele culinare 
ale boxerilor, întocmirea ope
rativă a buletinelor informa
tive etc) nu vor constitui pro
bleme greu de rezolvat pentru 
federația română de speciali
tate.

^telexradjO'telefai^
LA SANTIAGO DE CHILE, în 
turneul hexagonal de fotbal : Di
namo Moscova — San Lorenzo 
Almagro (Argentina) 3—1 (9—0).

JOCURILE EUROPENE de atle
tism in sală vor 
grad (8—9 martie) 
din 25 țări.

schimbări în ordinea comunicată 
inițjal. „Cupa feminină" a re
venit echipajului Pat Moss-Car- 
lasson-Elysabet Nystram (pe ma
șină Lancia) situat pa locul VI 
în clasamentul general.

reuni la Bel- 
cca 100 ailețl

LA MEGEVE, in 
schi „Cupa Emile 
Duvillard (Franța) _ 
ba de coborâre în 2:14.75 ; 
Messner (Austria) 2:16,44 ;
Matt (Austria) 2:16,80. In clasa
mentul Cupei mondiale conduce 
K. Schrantz 110 p ; 2. Duvillard 
59 p ; 3, H. Trltscher 58 p. 4. A. 
Matt 54 “

concursul de 
Allais", — H. 
a cîștigat pro- 

-------: 2. H.
3. A.

A. ZAIȚEV, liderul actual al cam
pionatului de șah el U.R.S.S. a 
cedat în runda a 15-a lui Podgalț. 
El are 10 p (1) fiind urmat ae 
Polugaevski cu io o ; Podgalț 
cu 9 p.

p.

INGRID
cîștigat . ... ______
St. Gervais. In clasamentul femi
nin al Cupei mondiali, Geiirud 
Gabl continuă să conducă tu 90 p; 
2. Annie Famose (Fr.) 81 p.
n
•TOCURILE UNIVERSITARE 
sală care i urmau_
Sofia (1—2 februarie!

LAFFORGUE <Fran(a' a 
proba de coborâre la

de 
să a>bă loc ia 

___ - au fost a 
minate pentru 1970 in aceiași oiaș. 
ca
CLASAMENTUL DEFINITIV7 ir 
Raliul Monte Carlo au a adus

■
IN „CUPA INTERCONTINENTA
LA" la baschet masculin, la 
con (S.U.A.) : sirio 2_. _
Macon Movers 73—68 (39—36).

Ma-
Sao Paulo-

LA BUENOS AIRES 
mical de fotbal : 
(campioana 
tineret 5—4 (1—1, 1-i). Victoria
a fost decisă prin executarea u- 
nor penaltiurl.

fa meci a- 
velez Sartfield 

Argen.it. ei)— Ungaria

RON CLARKE a stabilit la Oak
land (S.U.A.) cea .nai bună pei- 
formanță mondială pe teren a- 
coperit. în' cu-sa le 3 mile eu 
13:12,6. La înălțime, a cișiisat 
Steve Kelly <țu 2,u3 m în > '.p 
ce Fosbury a trecui abia 1.93 m.

40368
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