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Referirile la originea eceetut 

oraș ajung — paro-ae ptnl Ia 
„Cronica de la Kiev*  — ta care 
sînt istorisite faptele da arme 
ale lui Sveatoslav. în ceea ce 
privește numele lui, unii sînt 
înclinați să 1-1 atribuie lui Brăi
la, poate chiar lui Gheorghe 
Brăila (citind pentru comparație 
onomastică pe Geriiă, Setilă, 
Păsărilă. Vîntilă), alții amintesc 
de Proilabum (mitropolia Pro- 
ilabiei) sau de așezarea ridicată 
de Ibrail-Pașa.

Oricum va fi fost, tîrgul a- 
cesta e pomenit în cronici și 
zapise mai înainte de a fi numit 
ca atare, iar în documentul dat 
la 20 ianuarie 1368 de către 
Vlaicu Vodă negustorilor de la 
Brașov se vorbește de „viam 
Braylam" — drumul Brăilei. E 
cunoscută și bătută această Du
năre de Jos (poate induzînd și 
Galațiul ?) pentru că «ici se ■- 
dună toate bogățiile: de la 
greci aur. stofe, vin, fructe; 
de la cehi și unguri — argint 
Și cai; de la ruși — blănuri, 
ceară, miere și șelari”. îl po
menesc tratatele semnate de 
Alexandru cel Bun (1408) și de 
Mircea cel Bătrîn (1413), de 
Dan al II-lea (1424) și de Radu 
cel Mare (1497), dar fa 1540 
orașul cade sub stăpinirea tur-
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eeaaeă, acopertadu-ee de tată- 
rlturl (pînă d« eurted uneia 
străzi numlndu-ae a .Citadelei*,  
.Fortificației", .Cetățulel*  «! 
„Bastionei") de case cu Sacnac- 
sîuri, de dughene ta care m 
vinde bragă, salep, iaurt șl ta- 
hîn. Abia după introducerea 
Regulamentului Organic orașul 
capătă un plan edilitar (asemă
nător cu cel al Odessei) centrul 
începînd a fi numit .Boulevard*  
iar mahalaua „Fauburg*.  stră
zile și piețele sale fiind re
prezentarea grafică a spiritul ri 
despre care vorbim: »o ir.tep.- 
gență liniari ți disapUaati, o 
perfectă aptitudine de ■ trăi, o 
aplicare la obiect ți la viața*  
așa cum scrie brăneanul Mi*  
hail Sebastian.

Se ridică, o dată eu burghe
zia liberală, cosmopolită, secții*  
bilă la cultura franceză, cărtu
rarii, poeții șl artiștii acestce 
locuri: prof. dr. ICnovid. Pa- 
nait Cerna, Ștefan Petici. A. 
Beca'.bașa, Maria Fixxttt. acade
micienii Ștefan Bălan. Perpea 
sicius, V. VEcoviri.

Astfel găsește al doilea răz
boi mondial Brăila — bogat 
pori cerealier și ăa cherestea 
crescut pe Dunărea .caselor*  
(așa sfat numiți 
un început de 1
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Schiori români peste hotare
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LA GRIVIȚA ROȘIE

unui alt moment important din 
tului național masculin de hand- 
neasca. va începe un alt mic .,ma- 
i total 15 jocuri), la capătul căruia 
pante vor fi făcut un nou pas spre

N3t. la

GALĂ DE BOX

Luptătorii școlilor profesionale
Ministerul Chimieidin
desemnat clștigătoriiși-au

Turnu-Măgurele «-a des-

Lapoviță peste pirtia de bob din Sinaia!

Slmbătă, 8 februarla, eu În
cepere de la ora II, va avea 
loc, In organizarea aaociației 
sportive Grivița ro?i«, o gali 
de box contlnd pentru califica
rea în campionatul național. 
Din programul reuniunii pro
gramate In sala din Calea Grl- 
viței 359 se desprind partidele : 
Dumitru Filip (Steaua)—Adrian 
Popa (Voința), Dumitru Doran 
(Grivița roșie) — Gheorghe 
Radu (Rapid), Ion Dan (Olim
pia) — Gheorghe Palangi (Me
talul), Se vor disputa 12 me
ciuri.

MllNE, LA FLOREASCA

TREI ETAPE ALE CAMPIONATULUI DE HANDBAL 
SUB „ZODIA" RETROGRADĂRII
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i re.rofe.

care sint angajate Steaua și 
intra in zona de atracție ce o 
rei etape, pentru simplul mo
ss fruntașe al< dbalului

. Din acest 1 interesul
ireaptă. i

I

La
fășurat etapa finală a campio
natului de lupte a elevilor din 
școlile profesionale din Minis
terul Chimiei. Au participat 48 
de luptători, reprezentanți ai 
școlilor din Bacău, Pitești. Tîr
năveni, Slatina, Turnu Măgu
rele. Iată cîștigătorii, în ordi
nea categoriilor : CLASICE: 
Radu Marcu (Slatina), Ion Gra- 
natovici (Bacău), Mihai Bivo- 
lan (Bacău), Gh. Iana (Tr. Mă
gurele), Voicu Ionescu (Slatina), 
Fanase Marțian (Slatina), Ma
rin Uie (Tr. Măgurele). Gh. 
Dostinescu (Bacău) : LIBERE : 
Silviu Rotaru (Tîrnăveni), Li- 
viu Bacalu (Tîrnăveni), Gh. 
Gîlcă (Tîrnăveni), Augustin O- 
prișor (Tîrnăveni), Iosif Trif 

(Tîrnăveni), Gh. Sulgerescu (Tr. 
Măgurele), N. Bosoni (Tîrnă
veni). D. GRUIA, coresp.

Argentina, un mare
semn de întrebare
pentru luptători...

SINAIA, 5 (prin telefc-.). 
Este cert, boberii au o soartă 
cruntă în ceea ce privește ner
vii. Și nu ne referim la ner. 
solicitați în timpul vertiginoa
selor coborîri, ci la cei supuși 
la grea încercare de starea vre
mii. Intr-adevăr, zilele acestea 
au fost un adevărat calvar pen
tru cei aflați în localitate pen
tru a participa, în calitate de 
concurenți sau ca oficiali, la 
întrecerile programate. După 
cîteva zile geroase care au per
mis disputarea unui reușit con
curs, „Cupa României", a inter
venit O îmblînzire, pe cit de 
nedorită, pe atît de bruscă, a 
timpului. Doar noaptea mai ge- 
ruia cît de cît. Așa s-a petre
cut și marți, cînd sportivii și 
oficialii au pîndit pînă tîrziu în 
noapte pentru *-și  vedea 
sfîrșit speranțele împlinite, 
neînțeles în acest timp nu 

/stat eu brațele în sin, el
lucrat pentru întărirea virajelor 
slăbite da căldura din timpul 
silei. Șl, cînd speranțele păreau

ari d--—
■ea. Dar
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soare de rarul. care ar
greută": orga*;7a uoruar.
care piuă la -urmă cu ar fi 
srituit un obstacol âe ueu 
ci o cădere de 7—g. apo$r 
poviți

în aces’.e ax starea
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De la trimisul nostru special, RADU VOIAIrina Rodnina-Alexei Ulanov
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MULTIPLE COLOCVII INTERNAȚIONALE
PENTRU SCRIMERII ROMANI

După ce în primele zile ale 
lunii februarie scrimerii ro
mâni au susținut meciurile — 
la toate armele — cu echipele 
R. F. a Germaniei (în trei o- 
rașe, la Bonn, Diisseldorf și 
Koblenz), ei vor fi prezenți în 
tot cursul lunii la un bogat pro
gram internațional. La Bucu
rești, între 13 și 16 februarie 
va avea loc „Turneul speran
țelor olimpice", întrecere de 
amploare la care și-au anunțat 
participarea reprezentanți din 
aproape 10 țări. Apoi spada
sinii vor concura in „Cupa Mo- 
nal", competiție de tradiție ce 
va fi găzduită de capitala Frai.-

țel, în zilele de 22 și 23 fe
bruarie. în aceleași zile, Sofia, 
tot mai des prezentă în circu
itul competițiilor de scrimă, va 
primi pe participanții la un 
important turneu de floretă băr
bați și sabie. în fine, ultima 
zi a lunii va fi marcată de star
tul în campionatele internațio
nale de spadă ale României, a- 
ntul acesta onorate în mod de
osebit de evoluția unora dintre 
cei mai reputați specialiști dt 
pe continent.

Prin urmare, luna februarie 
coincide cu un program com- 
petițional deosebit de bogat 
pentru scrimerii români.

au învins celebrul cuplu Belousova - Protopopov!
Aseară s-au încheiat întrecerile probei de perechi Fresen- 

tînd un program fără greșeală, cu e originală inovație (schim
barea muchiei ta „spirala morții"), tlnăra pereche so
vietică Irina Rodnina — Alexei Ulanov a reușit să depășească 
reputatul cuplu Belousova — Protopopov. Clasament: 1. I. 
Rodnina — A. Ulanov (U R.S.S.) 418,4 p, 2- I- Belousova — O. 
Protopopov (U.R.S.S.) 413,8 p, 3. T. Moskvina — A- Miscin 
(U.R.S.S.) 408,9 p.

INDIVIDUAL MASCULIN — după figurile obligatorul 1. 
Ondrej Nepela (Cehoslovacia) 11 — 1240,4 p. 2. Patrick Pera 
(Frai ta' 16 — 1223,2 p, 3. Serghei Cetveruhin (URSS) 28 — 
1179,1' o, Gunther Zăller (R.D.G.) 38.5 — 1131,2 p. 5. Serghei 
Volkov (URSS) 48,5 — 1116,3 p. 6. Philip Pelissier (Franța) 
49,5 — 1112,8 p... 22. Gh. Fazekas (România) 198 — 858,3 p.

★

aceluiași patinoar are acum 
pavăza protectoare a cupolei 
acoperișului.

Iată, firește, unul din moti
vele pentru care desenele exe
cutate cu muchea patinei pe 
foaia imaculată a dreptun
ghiului de gheață s-au apro
piat atît de mult de limitele 
perfecțiunii. ” drept, avara 
coaliție a arbitrilor nu a scos 
pînă acum nici un 5, chiar 
pentru celebrități ca Nepela și 
Pera. Dar, pentru prima oară, 
ne-a fost dat să auzim in tri-

★ ★

GARMISCH PARTENKIR- 
CHEN, 5 (prin telefon). — Ful
gii liniștiți care ne întimpinau 
la sosirea in Garmisch s-au 
transformat curînd intr-o ade
vărată furtună de zănadă. E 
iarnă in toaiJ. legea, aci în 
inima Alpilor bavarezi. Fi
rește, patinatorii Europenelor 
nu sint, însă, cituși de puțin 
afectați. Fiindcă Stadionul O- 
limpic nu mai este cel pe care 
a patinat în 1936 Roman Turu- 
șanco, concurent român la a 
IV-a Olimpiadă albă. Gheața

I 
IImperscharaa acaitor doud cu

vinte tnttlnltd undeva ne-a de
clanșat pe loc un șir de aio- 
eiafii și de Imagini proprii și 
lumii «portului. N-am crezut 
niciodată că talentul, acel rezul*  

tot al unei alchimii secrete care înno
bilează atîtea exlitenje, trebuie repu
diat ca, altfel, glorificarea muncii «ă 
nu cunoască limite, iar cultul ei să nu 
fie profanat de un element bănuit 
cîndva de minți obtuze că «-ar afla 
la discreția ursitoarelor. Talentul este o 
premisă de neînlocuit și indiferent cît 
lăudabil travaliu a investit un pictor 
mediocru, întreaga sa operă nu valo
rează nici măcar cît un colț dintr-o 
pînză de Gauguin sau de Cezanne. Dar 
atîta timp cît omul rămîne doar egalul 
talentului său, ori cade sub acoperișul 
acestuia, meritele îi sînt amputate. Ceea 
ce sfințește viața celor înzestrați este 
numai încrîncenarea cu limitele, lupta 
cu liniile, formele ș: vopselele, cu acele 
cuvinte la îndemîna tuturor, dar din 
care 
gere, 
muie 
toate 
nate . _ - . . „
tea resimțită atunci cînd truda zilnică 
se convertește în acea faptă pe care 
ambianța o așteaptă de la ele.

Asociația de idei cu sportul este 
prea lesnicioasă, așa că trebuie doar 
enunțată. Din reflex ne vom rezuma la 
fotbal, dar circumscrierea nu semnifică 
un zid separator. Sîntem obligați să 
afirmăm ceva tocit prin repetare : exis
tă la noi talente, deși mult mai puține 
decit ar apare dacă școlile ar oferi 
unui mare număr de copii bucuria cu
rată a jocului de fotbal, cu un sfert 
din rîvna dascălilor care predau citi
rea. Trecem, deci, peste atîți Pîrcâlabi, 
care nu vor înfiori niciodată, fiindcă 
nici măcar ei n-au avut cum să se des
copere și să se înțeleagă : revenim la 
cei ce au avut șansa să întîlnească 
mingea de fotbal și un om poate sim
plu și neînvățat, dar dintre cei ce știu 
să aprindă în suflete seînteia. Se duc 
anii și adolescentul convinge în dreapta 
și-n stingă că seamănă cu Bobby 
Charlton la vîrsta de 16 ani. Un timp 
nu-l mai vezi. TI înlîlnești, apoi, peste 
o bucată de vreme și aștepți cu o bucu
rie greu comprimată sâ-l vezi semânînd 
cu Bobby Charlton cel împlinit, virtuoz, 
vrednic, încărcat de glorie și zidit pe 
dinăuntru din sobrietate și modestie.

IDa de unde I Parcă cineva l-a prădat 
între timp de talent și de vise. Arată 
plafonat. Un mediocru cu renume și 
dacă te interesezi ce s-a întîmplat vei 
aria, pe lingă amănunte pitorești, că 
n-a avut vocația efortului și s-a lăsat 
înșelat de focul de artificii al talen
tului. Tntr-o subgrupă cu totul aparte, 
a sus-amintitei categorii se înscriu ca
zurile dramatice, după noi, ale unor 
fotbaliști strălucit înzestrați, dar ame
nințați de lipsa vocației efortului. Ei ne 
apar de fiecare dată în cușca aurită 1 
a talentului, dar muncesc puțin si în | 
reprezentație și la repetiții. Ti obligă 
pe antrenori să-i cruțe în planul tactic, I 
rezistă puțin la oboseală, se odihnesc | 
de numeroase ori în timpul partidei 
și nu-și manifestă talentul decît spo
radic, fiindcă, în rest, vegetează în zone 
de teren liniștite. Pentru a nu crea 
confuzie în domeniul valorilor, trebuie I 
să ne gîndim la uriașa (prin compara- | 
ție) strădanie la care ne-a făcut mar
tori jocul lui Di Stefano, 
Corso, Bobby Charlton, Ball, 
și Peie, acest clasic al fotbalului mo
dern. Toate somitățile fotbalului aleargă 
enorm ca să-și afirme talentul și n-au 
considerat niciodată talentul un substi
tuent al muncii.

Vocația efortului 1 Două cuvinte pe 
care multi le ignoră, fără să știe ce 
energie uriașă ascund în nucleul lor. 
Pe lingă efortul fizic, trebuie inclusă 
cici și o strădanie morală, echivalentă 
cu refuzul de a urma pistele amăgi
toare pe care cheamă o ieftină noto
rietate, precum și alte idei aspre, dar 
sănătoase ca aerul înălțimilor.

I
I
i
i
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Idad 
afla,

I
i
i
i
i
I
I

numai poetul știe sâ smulgă ful- 
cu tentația de a trăi după for- 
comode. De aceea, nu izbutesc 
talentele, ci numai cele impreg- 

de vocația efortului, de volupta-
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După cum se vede, a- 
ceastă .listă neagră" 
cuprinde nume destul 
de cunoscute în hand
balul nostru, nume ale 
unor formații care nu 
o dată s-au bucurat de 
aprecieri frumoase. Ceea 
ce înseamnă că dis
puta va fi cu atît mai 
interesantă, promițînd 
un spectacol atractiv.

Speranțele celor ce 
miine își vor îndrepta 
pașii spre sala Floreas- 
ca nu sînt, însă, legate 

mai de atractivitatea 
ptei pentru evitarea 
trogracării. Luînd Ioc 

tribunele sălii toți 
doresc să asiste si 
partide de calitate.
— să recunoaștem 
tinîud seama de va

lui nostru, 
âorir.-.a nu este, de loc 
exagerată!
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Mazzola, I 
I, Eusebio |

Romulus BALABAN

I
I
I 
I
I
1

bune aplauze la figuri obliga
torii ți am așteptat cu emoție 
acordarea notelor pentru du- 
blu-trei-urile țui Serghei Cet- 
veruhin. Erau, judecind ți 
după șoaptele de la masa pre
sei, fără cusur. Dar numai In
tre 4,3 fi 4,7 le-au cotat foile 
de arbitraj. Discuție inutilă.

Gheorghe Fazekas, tlnărul

(Qontinuar*  tn pag. a 4-a)

în pag. a 2-a;

RUBRICA NOASTRA 
ȘAH PENTRU TOȚI
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REZULTATE

S-au impus cu acest prilej 
cîțiva tineri atleți, autentice 
speranțe pentru J-O. de la 
Mîinchen ; săritorul în înălți
me Csaba Dosa, care poate a- 
tinge chiar în acest sezon 2,12— 
2,14 m, Cornelia Popescu, cu u 
mare perspectivă la pentatlon. 
Tamas Szabo, singurul dintre 
sprinterii noștri care are rara

Smtdu (Ploiești), Dănilă Maier 
(Reșița), Mihai Nistor (Craio
va), Gh. Stănescu (București), 
Petre Naghi (Cluj), Gilnther 
Ahrend (Sibiu), Nicolae Taco- 
rian (Brașov) ș.a.

Din discuțiile purtate a reie
șit faptul că deși a fost eviden
tă îmbunătățirea rezultatelor, 
totuși cei mai mulți dintre eom-

că numărul celor 
trecerea de la un 
este tot mai mic. 
a hotărîrii vieții

PE AGENDA
t

0 Jucătoarele și jucătorii 
selecțiohați în loturile de se
niori și juniori se pregătesc in
tens în vederea unor impor
tante confruntări internaționale. 
Iată programul complet al în- 
tîlnirilor care urmează să aibă 
loc în primul semestru al anu
lui : juniori: România — Ceho
slovacia (5—6 aprilie), Româ- 
nia-R.F.G. (10—II mai) ; cam
pionatele europene (Nurnberg, 
25 mai — 1 iunie) ; seniori: 
BUcurești-Niirnberg (12—13 a- 
prilie), Ungaria-România (26—27 
aprilie), România-R.D.G. (7—8 
iunie).

Pe ordinea de zi a recentei 
ședințe a biroului Federației de 
atletism au figurat între altele 
chestiunea rezolvării cererilor 
de transferare a sportivilor. Au 
fost admise următoarele: G. 
Buhnilă la Steaua, Cr. Ivan șl 
I. Cioca la Dinamo, Rodica Vo- 
roneanu la Rapid. Nu s-a luat 
încă o decizie în cazurile Or. 
Scheible și Valeria Bufanu pen
tru Rapid.

Față de anii trecut!, se re
marcă faptul 
care solicită 
club la altul 
consecință și
interne a secțiilor, a atașamen
tului sportivilor pentru culori
le clubului respectiv.

Primul campionat republican 
de atletism pe teren acoperit, 
cel al juniorilor mari, a făcut 
obiectul unei atente analize 
prezentate de antrenorul fede
ral Nicolae Mărășescu. S-a sub
liniat marele număr al partici- 
panților (263 — dintre care 
de fete, din 28 de județe, 
prezentînd 55 de secții) și 
lanțul recordurilor (5 de 
niori, 11 de juniori mari și 1 
juniori mici), un adevărat... 
cord în materie.

DE LUCRU

83 
re. 
bl- 
se- 
de 
re-

calitate de a nu se crispa. Mir
cea Voinea, Vasile Georgian, 
Imre Biro, Cornel Scafe}. So
rin Păsulă, Victor Bureș, Mihai 
Negomireanu, Florin Sișu, Gh 
Suha, Elena Mîrza, Marghiolita 

. Matei, Florica Boca ș.a. A fost 
evidențiată activitatea unor an
trenori tineri care au descope
rit elemente talentate și pe 
care le conduc pe drumul mă
iestriei sportive : Zoltan Szabo 
și Ion Ciotea (Tg. Mureș), 
Ion Lini și I. Felmeri (Satu 
Mare), Xonofonte Boboc și Ion

pețitori au arătat carențe se
rioase în privința pregătirii fi
zice și tehnice ; probele cele 
mai descoperite rămînînd în 
continuare sprintul fete și a*  
runcarea greutății fete și bă
ieți. Slaba pregătire a alergă
toarelor de viteză a fost pusă 
și mai clar în lumină de fap
tul că pe locul secund ia 50 m 
s-a 
ana 
tre 
can
odoru etc).

clasat semifondista Mari- 
Filip, înaintea unora din- 

sprinterele de lot republi- 
(Maria Tătar, Adriana Te-

Constatînd aceleași deficiențe 
privitoare la nerespectarea în
scrierilor, consemnate la ședin
ța tehnică premergătoare com
petiției, biroul F.R.A. a hotărît 
să ceară cluburilor Rapid, Vi
itorul. Ș.S.A. din București, O- 
limpia Giurgiu, Viitorul Brăila, 
Șc. Sp. Buzău, C.S. Pitești, Du
nărea Galați, Șc. Sp. Brașov, 
Lie. N. Bălcescu Cluj, sancți
onarea celor vinovați. De ase
menea, biroul F.R.A. atrage 
pentru ultima oară atenția an
trenorilor, profesorilor și con
ducerilor secțiilor de atletism 
ca să respecte cu strictețe în
deplinirea în mod real a stan- 
dardurilor stabilite prin regu
lament pentru fiecare competi
ție cu caracter republican.

In ceea ce privește organi
zarea campionatului de juniori 
s-au apreciat laudativ efortu
rile depuse pentru îmbunătăți
rea pistei și a celorlalte ampla
samente de concurs, dar a fost 
criticat faptul că nici de aceas
tă dată comisia municipală de 
atletism București nu a rezol
vat filmarea sosirilor, ceea ce 
a dat naștere la numeroase si
tuații confuze.

idei vesele Ia idei șubrede

0 Ultimul meci al turului 
campionatului Capitalei de ca
lificare, desfășurat între Vo- 
ința-M.C.F.T. (m) s-a încheiat 
cu victoria primei echipe : 5019- 
4882 p.d. CLASAMENTELE : 
masculin — 1. Voința 33 p, 
2. Laromet 31 p, 3. Frigul 25 p; 
feminin — 1. Gloria 24 p, 2. 
Constructorul 24 p, 3. M.M.C.M. 
23 p.

ANUL
lUrrnare din pag li

primul 
șenile.

XXV: BRAILA

’0 Echipa masculină maghia
ră E.T.O. Gyor susține în țara 
noastră două meciuri (15—17 
februarie), avînd ca partenere 
formațiile C.F.R. și Voința Tg. 
Mureș.

0 în baza hotărîrii biroului 
federal, perioada de transferări 
a fost stabilită între 6—20 fe
bruarie. Pentru echipele divi
zionare, transferările se fac de 
F.R.P, iar la celelalte categorii 
de sportivi de către comisiile 
județene de specialitate.

celor prezenți pornește 
excavator de 0,5 m.c. pe 
Aici începe producția reductoa- 
relor pentru laminoarele de bi
metal de la „Metrom" din Bra
șov, a cajelor și cuptoarelor 
marelui laminor de la Galați, 
a mașinilor de extracție pentru 
Teliuc, a concasoarelor miniere 
pentru Baia Mare.

Și aici începe recalificarea 
băieților din Brăilița („La poood 
la Brăiliiița, mi-au furat hoții 
căruuța...") care s-au obișnuit 
să bată zarul ca niște prestidi
gitatori, și să dispară în baltă 
cu tebeicarii. Și trebuiau reca
lificați nu numai 
transforma în 
zori, electricieni 
tru a lucra ca 
miști, filatori și
bre artificiale pe marea „plat
formă chimică” de la Chiscani, 
pentru a supraveghea noile a- 
parate de automatizare.

Și, o dată cu transformarea 
uzinei „Franco-Română", o dată

cu recalificarea barbugiilor, 
o dată cu înființarea Teatrului 
de Stat și a construirii de noi 
cartiere, vechea Ibrăila începe 
să-și refacă mișcarea sportivă.

★

pentru a-i 
strungari, fre- 
— dar și pen- 
operatorî chi- 
țesătorl de fi-

• „Cupa 16 Februarie", or
ganizată între 15—16.11. de clu
bul sportiv Rapid București, 
reunește popicari din Cluj, Tg. 
Mureș, Timișoara etc. precum și 
pe sportivii din lotul de juniori.

CAMPIONATELE NAȚIONALE
ALE JUNIORILOR

pe municipiul Bucu- 
campionatelor republi- 
box ale juniorilor a

Etapa 
rești a 
cane de 
continuat cu desfășurarea celei 
de a doua gale. Tinerii pugiliști 
au oferit publicului meciuri pa
sionante și viu dispdtate. aplau
date deseori la „scenă deschi
să". Cele mai atractive partide 
au fost furnizate de perechile 
D. Mateescu (Viitorul) — St. Se- 
cătoreanu (Steaua). M. Costache 
(Olimpia) — A. Ioniță (Rapid) 
și M. Nicolae JVoința) — M. 
Iancu (Rapid). Rezultate tehni
ce : M. Peia b.p. N. Vasile ; Gh. 
Dumitrescu b.p. L. Ichim; V. 
Botescu b.p. Șt. Hina ; D. Ma
teescu b.p. Șt. Secătoreanu ; D. 
Frîncu b.p. I. Bogdan ; ȘL 
Gheorghe b.p. I. Sișu ; V. Nea- 
gu b.p. S. Vlăsceanu ; V. Măli- 
naș b.p. I. Lascu ; M. Nicolae

bn
b.p. P. Fieraru; C. Militaru b.p. 
E. Badea ; M. Decebal b.p. M. 
Tănase ; M. Costache b.p. A. To- 
niță ; M. Nicolae 'b.ab. M. Ian- 

b.ab. * 
b^b.
gală va 

februarie, 
începind de la ora 19. in sala 
Casei de cultură a sectorului 5.

cu; C-tin. Bunaru 
Pungan; I. Voinescu 
Ionescu. Următoarea 
avea loc vineri, 7

o. 
M.

GH. SANDU
A- PĂPĂDIE

Echipa „Progresul Brăila" e 
divizionară în B, iar „Metalul" 
în C — ceea ce e încă departe 
de a satisface ambiția localni
cilor (ca și vechiul stadion, de 
altfel, care abia își mai duce 
în spinare tribunele sparte) dar 
ponderea pare că au cîștigat-o 
— ca și în alte orașe de pro
vincie — discipline ca luptele (o 
echipă de „libere” în A, din 
1969) și boxul. Vasile Iorga, ca
tegorie grea, e declarat cel mai 
bun sportiv al județului pe 1968 
(Țeînnodînd, în sfîrșit, tradiția 
acelui Lazăr Rabinovici, anga
jat, prin 1921, ca luptător la 
„Circul lui Ștefan" — și care, 
mutat la Galați, dă amatorilor 
primele lecții de lupte). Pleacă 
de aici la Dinamo, Paul Dobres- 
cu (campion în ultimii trei ani 
la juniori, categoria pană), iar 
campionul național la semigrea 
Marcel Florea, continuă să facă 
parte din asociația „Progresul". 
E brăilean Mihai Aurel, cam
pion național în ’67 la semi- 
fnuscă și e brăilean Calistrat 
Cuțov cel care a adus — la 
„ușoară" — o medalie de bronz 
din Mexic. Boxerii și luptătorii 
se antrenează in cele două săli 
amenajate la „Monument” — a- 
colo unde se aflau vestiarele 
fostului teren de fotbal — și în 
curînd înotătorii îșf vor începe 
cursele contra cronometru în 
bazinul de înot acoperit ce se 
construiește tot la „Monument" 
și care va costa împreună cu 
instalațiile aferente trei milioa
ne de lei. E prima replică se
rioasă dată după șaizeci și trei 
de ani duhului nautic wIstrul” 
(înființat în 1906).

Și ceea ce e simptomatic — 
de aiemenea ca peste tot în 
provincie — e reînvierea spor
tului școlar (cind echipe in 
campionatul divizionar al șco
larilor si juniorilor) ți consti
tuirea de asociații sportive (pa
truzeci) pentru 
folosință pistă 
tietism (350 000 
sporturilor".

Va exista și o cabană nauti
că la Vadul Budur (180 000 lei) 
și poate, cindva, și un bac de 
antrenament care îi vor smul
ge pe brălleni din patima mo
toarelor și motorașelor — peste 
o mie de ambarcațiuni particu
lare inregistrate, avînd împre
ună cîteva mii de cai, de de
parte mai multe ca în orice altă 
așezare dunăreană — dar care 
au înghițit bietele rame.

Și poate că, o dată cu aceste 
noi baze, o dată, mai ales cu 
darea în folosință a bazinului, 
va reînvia gloria înotătorilor 
brăileni (clubul nautic „Brăila" 
a lansat in 1912 cursa „Măcin — 
Ghecet" de 13,700 km iar pri
ma cursă Brăila — Galați în 
1925 a fost cîștigată de brăi- 
leanul N. Băncilă în 3h 24,10).

Dar mai mult ca în oricare 
alt domeniu sportiv, oglindind 
aproape direct creșterea numă-

rulul de tehnicieni pe metru 
pătrat și reînviind tradiția care 
cununa din vechime portul 
Ibrailei cu toate mările lumii — 
radioamatorismul are aici re
zultate surprinzătoare: peste 
cincizeci de mii de legături cu 
mai mult de o sută cincizeci 
de țări din toate continentele, 
locul I la concursul internațio
nal. „C. Q. Mir" (1964—1967) și 
reprezentarea României la Pen
tatlonul Radio.

★

Poate că citind aceste rîn- 
duri, suporterii echipei de fot
bal Progresul „Brăila” vor sus
pina invidiindu-i pe radioama
tori. Dar nu peste mult timp va 
apare și noul teren de fotbal, 
gazonat, Cu tribune de beton și 
atunci miracolul se va produce, 
înaintarea brăileană deplasîn- 
du-se cu viteza și eficiența Mă
riei Leu — concetățeana lor în 
vîrstă de 15 ani, recordmană 
națională la juniori din iulie 
1968, cu 43,3 pe 300 m plat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

care s-a dat in 
acoperită de a- 
îei 1) din _Sa_a

I
I
I
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După cum am putut constata 
cu mare plăcere, emisiunea-con- 
Curs de cultură generală nu se 
mai numește „Mens Sana in cor- 
pore sano", ci mai puțin pompos 
„Intre metronom și cronometru". 
Cineva și-a dat seama că aoolo 
nu aveam nici un „mens sana" 
In nici un „corpore sano”. Ci
neva și-a dat seama că avem 
două realități cu totul diferite pe 
care o condiție arbitrară de con
curs le obliga să se întllnească 
hodoronc-tronc. Dacă un om — 
iau un exemplu Ia înttmplare — 
nu știe ce a compus Beethoven 
la 1807. Alin Savu aruncă de 
cinci ori bine la coț și-1 salvează 
pe cel care se erijează in „mens 
sana". Un filatelist e pe post d.e 
„mens sana" — Redl e chemat 
să-l slujească de „corpore sano". 
Ideea nu mi se pare de o inteli
gență strălucită, de un farmec 
nespus. Râmine întrebarea de 
absurd bun simț : ce legătură are 
catargul cu vîrsta căpitanului ? 
Cineva șl-a dat seama de acuita
tea ei și încearcă s-o atenueze, 
propunindu-ne un alt,titlu. Nu e 
vorba de titlu, ci de mecanis
mul concursului. Dar fiindcă e 
totdeauna încurajator să ai de a 
face cu oameni dispuși sa corec
teze ideile, voi insista asupra 
mecanismului, spetind și aici 
lntij-o mică modificare.

în „Contemporanul", Eoaterina 
Oproiu scria, pe bună dreptate, 
că nu se împacă de loc „cu mo
mentul optărli pentru coechipie
rul sportiv. Cei doi coneurenți 
așteaptă în sala de sport ca pe 
muntele Găina să vadă care din 
ei va fi cel ales. E aici o potic
neală cam penibilă..." Cam ? Nu 
cam — cț penibilă Șl voi merge 
mai departe, scriind că întregul 
moment sportiv e penibil și. mai 
ales, fără sens. Dacă vă uitați 
bine — și așa s-a și Intîmpiat lă 
ultima emisie care a avut două 
..mens sana". impecabile ■ — toată 
fericirea acestui concurs constă 
în a-i obliga pe sportivi să stea 
degeaba $i Mustâtă. 'și Țopescu, 
și juriul, și spectatorii (nu mal 
spun concurențil „culți”), dar 
chiar sportivii erau fericiți că 
n-au aVut de ce să se amestece 
în problema Magellan ! Farma
cistul a fost „exxxcelenttt" la te
ma sa, tenismanii și băieții de 

mingi l-au aplaudat din adlncul 
inimilor, și apoi, tot neavînd ce 

face, au schimbat citeva drive-url 
și s-au dus la vestiar. Ceea ce era 
de demonstrat : un om cult nu 
are nevoie de ajutorul nici unui 
sportiv. Bravo ! De sportivi au 
nevoie doar concursurile de cul
tură generală care, discutînd des
pre Wagner, cauiă și un sus- 
pens în afara lui Wagner. Căci 
dacă . vă uitați atent, sportivii 
sint aduși „de teatru", cum se

zice .ca să joace In spectacol, 
ca să se dea „in spectacol", un 
spectacol formal, nechemat, ne
cerut imperios de o idee adincă. 
De ce n-ar fl putut să-l ,ajute" 
pe filatelist în loc de Redl sau 
Penii, doi valhici tăietori de 
lemne cronometrați care despică 
mai mulți butuci în 5 minute sau 
doi farmaciști — care descifrează 
mai repede o rețetă — nu știm. 
Putem propune o mie șl una de 
variante, una mai- „suspendată" 
declt cealaltă — căci doamne 
sfinte cite' idC) vdshle pot ieși 
dintr-o Idee șubredă !. A- dacă 
mîine Dumitrache s-ar prezenta 
la tema „Mozart" și »r - veni 
de acasă cu un foarte bun amic, de 
meserie pediatru sau antfcfidr de 
judo, care să-l ajute cind. e in 
impas (șl vice versa), lucrurile 
s-ar mai schimba. Dar lucrurile 
nu se schimbă nici măcar pină 
aici și sub un alt titlu vom ames
teca inai departe — din., necesi
tăți absolut arbitrare — handbal 
cu civilizația aztecă și scrimă cu 
fauna Alpilor. fără să Înțelegem 
ce cîștigă din asta sporiul și 
cultura.

In ce ar consta atunci modifi
carea ? O modificare substanțială : 
concursurile de. cultură generală, 
oricum utile, să-șl găsească spec
tacolul de suspfensuri in materia 
lor, convinse că, Prin solicitarea 
necesară, prin încordarea ener
giei nu-șl vor pierde caracterul 
sportiv și competitiv, iar dacă 
organizatorii țin la prezența spor
tivilor și in afara telesportului 
(care a avut duminică seara 
buna șl timida idee de a se ocu
pa de pregătirea returului fotba
listic, ' Idee cu totul indreptCțită 
la extindere de spațiu și subs
tanță) atunci să se găsească for
mule de a-i âduce in : ethisluhl 
care să le pună^ în valoare ca
racterul, demnitatea și cunoștin
țele.

$1 încă ceva. Televiziunea fran
ceză a lansat și ea, cu luni in 
urmă, aceiași concurs ca .imens 
sana".,. al nostru. Se numea 
dacă nu mă Înșel, „Capul și pi
cioarele... („La tete et Ies jăm- 
bes"). Cind presa, de ia ziarele 
de sport pînă la severul ,.Tm 
Monde", a .demonstrat lesne și 
în trei-patru ironii bine simțite 
inconsistența acestei idei. ■ ■ orga
nizatorii nu s-au supărat pe piesă 
ci pe ei inșlșl și au renunțat la 
concurs. Nu e nici o rușine să 
admiti că ai avut o idee neins
pirată șl. s-o dai deoparte. Nu în
țeleg însă de ce îmbrățișăm ceea 
ce alții, Înaintea noastră, au des
coperit că e șubred șl Eără har.

BELPHEGOR

5 AH fWimiTcffl
ȘAHUL CUCEREȘTE EUROPA

Nu exist» nici o tadoial*  asu
pra faptului câ șahul s-a râspln- 
dlt în Europa medievală prin In
termediul arabilor. Cucerind cea 
mal mare parte a peninsulei ibe
rice (In 713 e.n.). Sicilia (827) ți 
pătrunzlnd ta sudul Franței, sara
zinii (cum erau numiți pe alune-) 
s a j aflat timp de secole ta con
tact cu lumea creștmă ți deși 
relațiile erau de daț—ânle. totuși 
inevitabilul schimb de cultură s-a 
produs. Și o dată eu et Europa a 
cunoscut șahul.

Urmele provemențeț arabe s-au 
menținut Ia special tn denumirea 
jocului și a pieselor. Astfel, plnă 
tn zilele noastre ta limbo spa
niolă șahul se numește _A;edrcz". 
iar ta portugheză „Xadrez-, am
bele provenind de la denumirea 
arabă „Satrandj*.  sau articulat. 
„aș-Satrand;*.  De asemenea ter
menul arab „FU*  (elefant) — ne
bunul de astăzi — a des enit ta 
spaniolă Alfil. Iar In italian*  Al- 
fiere.

Este uimitoare Iuțeala cu care 
noul joc s-a răsptndit ta Europa, 
trai tatii ta rtndurUe aristocra
ției feudale, apoi in pături din ce 
tn ce mai largi ale 
Croniaie. legendele 
Evului Mediu conțin
mențiuni despre șah. a! 
de obicei eroilor printre ale ta
lente ți pe acela de a excela ta 
jocul de șah. Astfel. Caro! cel 
Mare se părea câ n-are rivali, iar 
despre cavalerul William de Pa
lermo. legenda spune că „țua 
mai multe despre șah declt ori
care altul ta Lombardia sau la 
Roma*.  In acea vreme se consi
dera ca fădnd parte din buna

MIC LEXICON

ȘAHIST
ECONOMIC (mat sau pat) — 

în probleme și studii se spune 
că matul (sau patul) este econo
mic, dacă la el iau parte toate 
figurile. în probleme se face 
excepție numai pentru regele 
alb și pionii albi.

ECOU (mat sau pat) — Este 
vorba despre poziții de mat sau 
pat care se repetă în diferite 
Variante ale unei probleme sau 
studiu.

populețis:. 
și baladele 
numeroase 

ru.nd

Fisuri scandinave din secolul al Xll-lea. De remarcat înlo
cuirea elefantului (Fii) cu un episcop (cu cir.ie, in dreapta 
jos), care s-a menținut pină astăzi in terminologia anglo- 

saxonâ

ELLERMAN Arnoldo — (n. 
1893). Unul dintre cei mai re- 
numiți compozitori de proble
me, specializat in cele cu 2 mu
tări. începind din 1910, Eller- 
man a publicat peste 3 000 de 
probleme, dintre rare circa 600 
au fost premiate la diferite con
cursuri, iar peste 80 au luat 
premiul I. Ellerman a redactat 
multă vreme revista „El Ajedrez 
Argentino" și a publicat citeva 
cărți. Iată una dintre realiză
rile sale, care a luat premiul I 
la concursul revistei „L’Italia 
Scacchistica” în 1951 :

Deși destul de palid reflectat In 
coloanele presei de specialitate, 
succesul baschetului la Jocurile 
Olimpice ’68 a constituit o rea
litate. Palid reflectat mai întii, 
pentru că, atletismul, natația. 
boxul șl gimnastica, pini la un 
punct și fotbalul, au beneficiat de 
o telepopularttate nemaiintilnitâ. 
Apoi, pentru că șl in țările direct 
angajate in întrecerea pentru locu
rile punctate din clasamentul o- 
limpic de baschet spațiul acordat 
era direct proporțional cu prezen
ța sau cu absența cronicarilor de 
specialitate, de data aceasta, fată 
de alte ocazii, mal puțin nume
roși la fața locului. Au făcut ex
cepție nord-amerlcanii șl iugosla
vii, fapt justificat prin locul o- 
cupat de sportul cu mingea la 
coș pe meleagurile lor.

Disputa de sub cupola minuna
tului „Palaclo de Deportes” a cu
noscut însă .un binemeritat suc
ces de public. Semnificativ — 
cele 23 000 de locuri au fost, ta 
fiecare zi ocupate Finalele nu au 
făcut exoeptle, deși prețurile fu
seseră dublate ți atunci rețeta a 
atins un record, poate pe nedrept 
uitat de statisticienii J.O., cu a- 
devărat olimpic : 3 000 000 de pe
sos (circa 180 000 de dolari 1). Iar 
succesul de public constituie el 
însuși o apreciere competentă a 
valorii turneului.

Istoricul olimpic al sportului cu 
mingea la coț e mai scurt declt 
al altor discipline, dar importan
ța Întrecerii e deosebit de mare 
Șl aceasta ta primul rînd datorita 
concepției dominante tn baschetul 
nord-american, „abonat" la meda
lia de aur, fără Întrerupere, de 
la introducerea acestui sport In 
programul olimpic (1Ș36). Anume, 
existența unu! puternic baschet 
profesionist face ca ldeca de cam
pionat mondial rezervat amatori
lor să nu prea aibă priză, motiv 
pentru care participarea (ca șl 
pregătirile care o preced) a re
prezentativei amatoare a S.’J.A. 
la competiția teoretic supremă să 
fie... diletantă. Tn schimb, turneul 
olimpic a stîrnit întotdeauna mare 
interes peste Ocean și, după cum 
afirmă majoritatea specialiștilor, 
cine vrea să vadă cea mai bună 
echipă amatoare a S.U.A. trebuie 
să urmărească. turneul olimpic, 
nu campionatele lumii Ediția din 
acest an. „mexicană", a turneu
lui olimpic a dovedlt-o din plin. 
O colecție de „stele" autentice, 
reunite sub bagheta lui Hank Iba, 
au alcătuit o orchestră care a 
executat la inalt nivel simfonia 
victoriilor indubitabile (chiar clnd 
scorurile nu par a arăta acest lu
cru). De altfel, citeva vedete și-au 
valorificat cu promptitudine ca
ratele, semnind, imediat după 
terminarea competiției din Me
xic, contracte-record (ca să fie 
In nota J.O. !) cu formații profe
sioniste. Valoarea lor strict spor
tivă a înscris citeva nume cu li
tere de aur în pretențioasa carte 
de onoare a baschetului : Dec Do
nald. Bill Hosket, Spencer Hay
wood. Kein Spain, Michael Barett, 
Michael Sil liman, Joseph White. 
Iar specialiștii prezenți In Pala-

tul Sporturilor t-au desemnat ca 
supervedete ale turneului pe ne
grii Haywood și White. De men
ționat șl media de virstă — N de 
ani ! Se cuvine a fi amintit, ca 
semnificativ, felul În care antre
norul Iba a condus pregătirile : 
turnee ceste hotare (ta principal 
In U.R.S.S- șl Iugoslavia), accent 
pe jocul ta apărare și stagii de 
aclimatizare. D:n acest punct de 
vedere, a fost vorba pur și sim
plu de un debut : asemenea prec- 
cupări nu au caracterizat pină ta 
1963 selecționata amatoare a 
S.U.A...

Performerii turneului oHmpic 
au fost anul aefesta baschetbalist:: 
iugoslavi. Mai întii. prin ocupa
rea locului II ta clasamentul fi
nal. sovieticii pierzind astfel pen
tru prima oară medaliile de ar
gint (din 1952. anul lor de debut, 
au fost Întotdeauna „secunzti*  a- 
mericanllor pe podium) De alt

■ s-.abillt c^samer.rul. Jocul el 
fost cotat drept tehni 
rare strtas*  si cu o b1 
î fcroliior. Rerderea 
pe p-xLmr. pcate fi totuși 
deret*  UKidenta'*  <se meri 
ză ș: acctdezitarea tai Votoov. atu 
major, care a stat pe tuș*  citeva 
meciuri).

In ce pnvește ctasamentui. 
mai fi de semr.alau ta compa: 
ție cu J.O. de La Tokio, căderea 
formației Porto Rrra de pe locul 
4 pe locul 9 $1 a cele: a I'Aliei de 
pe locul 5 pe locul 8. tn orice 
caz. rezultatele Înregistrate au a- 
râtat câ in urma celor trei meda
lia». eventual adăugindu-se gru
pului Brazilia („regina contra
atacurilor*,  cum au denumi-.-o 
«peeailștli prezenți). forțele sin: 
echlhbra:e de-a lungul a 6—6 
tocuri .chiar dac*  stilul de joc e 
uneori mult diferit.

TUmeul olimpic nu a iscat Insă

a
cu apă- 

* folosire 
ne. trepte 

cons.-

ar

I
I
I

o buna 
Învățau 
feudale.
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OMENTARII OLIMPICE
fel. pentru iubitorii sportului cu 
mingea la coe din tara noastră, 
majoritatea maeștrilor lugoalari 
sînt cunoștințe vechi, attt datorit*  
Balcaniadelor, cit si confruntări
lor amical*  sau celor din compe
tițiile europene. A fost ta»*,  to
tuși, surprlnz*tor  rezultatul dato
rit*  căruia au cucerit argintul, 
respectiv victoria 1* limit*  
(63—62 !) asupra formației U.R S.S. 
Mai tatii, pentru că partidele sus
ținute de el pin*  atunci, In mod 
special prima confruntare (In se
rii) cu S.U.A., nu arStau nici mă
car o candidatură la medalia de 
bronz, care părea a fi adjudecat*  
brazilienilor. Dar „socoteala din 
tirg...*  Cronicarii prezenți la con
fruntarea Iugoslavia — U.R.S.S. 
au acordat jocului calificativul 
„culme a turneului olimpic 
dramatismul și tehnicitatea care 
au dat strălucire acestei confrun- 
tări-șoc, avind șanse de a rămine 
in analele baschetului. Alt ele
ment surprinzător l-a constituit 
Însăși prezența unor „nume" mari, 
da",., mature în rtndurile forma
ției iugoslave. Selecția s-a dove
dit însă judicioasă, Radivoj Ko- 
raci, Ivo Daneu și Trajko Rajko- 
vici, glorioși veterani, coordonînd 
impecabil pleiada de tineri „gi
gant!" — Alfosa Zorga (2 m), Zo
ran Maroevici (2,04 m). Kresimir 
Ciosici (2,05 m). Peter Skansl 
(2,06 m) — și de., tineri pur și 
simplu — Dannir Solman (19 ani), 
Nikolas Plecaș (20 de ani).

Cotată inițial drept singura ri
vală a echipei S.U.A., formația 
U.R.S.S., a trebuit să se mulțu
mească cu medalia de bronz. E 
adevărat, pentru un singur punct 
— acela din meciul cu Iugoslavia. 
Dar tot atit de adevărat este că 
a fost depășită decisiv ia capitolul 
viteză in memorabila dispută care

numai discuții proprtu-zla tehnice. 
A curs. Ine*  de pe acum, multă 
cerneai*  șl datorită sistemului de 
calificare. Părerile sțnt, desigur. 
Împărțite. Pe de o parte, criteriul 
geografic 11 dezavantajează pe eu
ropeni. echipele africane șl asia
tica avînd încă o valoare mult 
mai mici declt a celor de pe bft- 
trlnul continent. în afară de a- 
eeasta, portița pe care o repre
zintă turneu! preollmpic cu par
ticipare liberă e prea Îngustă ta 
condițiile existenței a minimum 

e- 
fi 
al 
la 
Și asiatic, care are nevoie de com

petiții selecte ca de aer șl ale 
cănii resurse — atletismul este 
poate chiar un avertisment... — 
sînt nelimitate.

Vom mai aminti, in încheiere, 
că printre pretendentele la vn 
loc punctat se numără (chiar dacă 
unele nu au participat sau nu l-au 
obținut) Italia, Spania, Franța, 
Polonia. Bulgaria. Cehoslovacia, 
Belgia și alte țări în fața cărora 
naționala țării noastre poate ob
ține (deseori a șl obțlnut-o) vic
toria. Iar pentru că Jocurile O- 
limpice de la Miinchen nu vor 
mai solicita cheltuieli formidabile, 
este momentul să se Întreprindă 
totul pentru a se obține, după 20 
de ani de la nefericitele prelimi
narii din Finlanda, calificarea e 
chlpei României...

s—6 formații de forțe sensibil 
gale. Dar, la drept vorbind, ar 
greșit ca acest singur criteriu 
valorii de moment s*  ducă 
„stingerea*  baschetulut african

Gh. RUSSU Ș1RIANU
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Poziția din diagramă a sur
venit după mutarea a 24-a a ne
grului într-o partidă între Wes- 
terinen (Finlanda) cu albul și 
Dlicksteln (Austria) Jucată la 
Olimpiada de șah de la Lugano.

educație a unul cavaler 
cunoaștere a șahului. îl 
ș; doamnele de la curțile 
care de foarte multe ori se dove
deau mal bune jucătoare declt 
bărbații. In balada „Cei trei fii 
de rege*  se spune că „fiica a fost 
învățată să etate la harpă, din 
gură și să joace șah, toate acele 
lucruri bune pe care trebuie să 
le cunoască o doamnă („gentil- 
woman") de onoare*.  Doamna 
Fezonas, eroina unei cunoscute 
balade provensale, lși permite să 
ofere lut Sir Bauderare handica
pul unui turn și a unui cal. lâsln- 
du-i pe Ungă aceasta și dreptul 
de a Începe jocul. După dt se 
pare amintitul sir mtaula 
bine sabia declt figurile de 
In sflrșlt frumoasa Jeanne, 
tesă de Flandra, și-a lăsat
aă zacă 12 ani ta • captivitate 
(1213—1226) ca răzbunare pentru 
că „acesta, pierzind la șah, a 
tut-o eu pumnii...*.

Normanzii au dus șahul ta 
glia, pe care au cucerlt-o ta 
ai XI-lea. Cit de răsplndlt
jocul Intre cavalerii Iul Wilhelm 
Cuceritorul putem constata din 
faptul că el au denumit unul 
dintre „mlnleterele*  lor „Scacce- 
rlum*  (adaptarea latină a denu
mirii șahului). Cu bine eunoeeutul 
tredlțlonallsm britanic, această 
denumire a ajuns, alterată desi
gur, plnă tn zilele noastre : mi
nistrul de finanțe al maiestății 
sale se numește .Chancellor of the 
Exchequer*  — cancelar al eșichie
rului...

Cam tn aceeași epocă șahul a 
pătruns ta Germania, Danemarca 
și chiar ta Islanda (unde s-au 
găsit minunate figuri de șah cio-

mai 
șah... 
con- 
soțul

bl-

An- 
■ee.
ara

Albul la mutara
Înainte de a citi textul mal 

departe, încercați să vă verifi
cați posibilitățile. Așezați figu
rile în poziția dată șl căutați 
să găsiți continuarea cîștigătoa- 
re. Marcați și timpul folosit I 
Dacă reușiți în 5 minute sînteți 
un jucător bun. Dar șl 
veți consuma mai mult 
satisfacția va fi aceeași — 
bi nația este frumoasă 1

Westerinen a continuat sacri
ficed calul 
nu poate fi 
25... T:h7 
Tf7+Rg8 28.
te fi evitat. Diickstein a jucat 
25... Cf5 după care albul a 
continuat atacul astfel : 26. Cf6 
-Rf7 (26... D:f6 27. e:f6 I 
28. f:g7 C:fl 29. Th8+ și 
tigă) 27. Df4 Nc6 28. g4 
(Calul f5 nu poate muta 
cauza deschiderii decisive a 
Ioanei ,,f“) 29. g:f5 g:f5+ 
Tg3 T:g3+ 31. D:g3 ThS 32. N:f5 ! 
e:f5 33. e6 + Negrul cedează.

pute !n colți 
danezi Knut 
șah cu atita 
surprinși de 
gele Sweyn ! 
tide. Knut a fost ucis, dar 
demer, folcsind tabla în chip 
scut, a reușit să scape.

In jurul anului 1200 se poate 
firma că șahul era cunoscut 
aproape toată Europa medievală. 
Jocul se râsplndise tn așa măsu
ră incit cronicile menționează sa
tele Withchurch (comitatul Pem
brokeshire — Anglia) șl Strdbeck 
(ta munții Harz, Germania) ca 
fiind renumite pentru abilitatea 
țahistă a locuitorilor. Pin*  și bi
serica. multă vreme opusă șahu
lui (considerat ca un joc de 
hazard 1) a fost nevoită să cedeze 
ta fața popularității lui cresdnde. 
Mal mult chiar, unii călugări pre
dicatori s-au folosit de Interesul 
public pentru șah pentru a face 
diferite comparații șl alegorii le
gate de calitățile pieselor șl re
gulile jocului. Cea mal cunoscuta 
dintre aceste predici este cea a 
dominicanului Jacobus de Cesso- 
11» (117»), care a descris cu attta 
minuțiozitate regulile, tacit dato
rită lui avem astăzi o imagine 
clară asupra modulul cum se 
juca șah In Lombardia veacului 
al Xin-lea.

Este Interesant că ta timp ce 
ta lumea arabă, spre sflrșltul E- 
vului Mediu, șatrandjul a decăzut, 
ta Europa el s-a răsptndit șl trep
tat. o dată cu transformarea regu
lilor jocului, a ajuns la o formă 
superioară, care l-a asigurat 
popularitatea de care se bucură 
șl astăzi. Dar despre aceasta, cu 
alt prilej.

dacă 
timp, 
com-

>;

prin 25. C:h7 I, care 
luat, deoarece după 
26. T:h7 R:h7 27. 
N:g6 matul nu poa-

C:g3
ciș-
Dc7 
din 

i co-
30.

d.s morsă). Regii 
V și Valdemer jucau 
pasiune incit au fost 
către rivalul lor, re- 
fn timpul unei par- 

Val- 
de

a- 
in Mat in 2 mutări

de
mu
gi;
1...

următoarelor
2. D:e7; 1.. . 
e6 ; 2. T:c7 ;

Dar albul n-are la

(Controlul poziției : A1L — / 
Rhl, Del, Tb4, f7, Na4, a5, Ce-8. 
Negru — Rc5, Dh6, Pp.c7, d4, d5, 
el, g7, h5)

în poziția inițială atenția 
dezlegătorului este atrasă 
posibilitatea 
țări: 1... g6 
2. Del ; 1... 
c6 ; 2. Nb6.
dispoziție nici un mijloc prin 
care să-l oblige pe negru să 
pareze cu aceste mutări vreo 
amenințare. După mutarja 
cheie 1. Ce8—d61 suryin. ^ițe 
variante, dar în toate albul efec
tuează aceleași mutări de ,m#t 
ca în jocul posibil despre care 
am vorbit (așa numitul joc apa
rent). Deci 1... R:d6 2, D:e7 
mat; 1... D:d6 2. Del mat; 1... 
e:d6 2. T:c7 mat; 1... c:d6 2. 
Nb6 mat. ..

Rubrică redactată de
Sergiu SAMARIAN

FINALELE UNIVERSITARE
Casa de cultură din Sinaia 

găzduiește începind de astăzi 
o competiție tradițională a va
canței studenților : FINALELE 
CAMPIONATULUI 
SITAR DE ȘAH.

Turneul acesta a 
deauna rezonanța pe 
românesc, consacrînd,
gul anilor, cîteva nume de re
zonanță ale tablei cu patrate al
be și negre. La actuala ediție 
se vor întrece peste 50 de con- 
curenți și 20 de concurente,

UNIVER-

avut tot- 
eșichierul 
de-a lun-

care și-au cîștigat dreptul de 
participare după ce au trecut 
prin sita deasă a competițiilor 
de calificare.

Un amănunt interesant: am
bii campioni de anul trecut, 
SORIN SEGAL și SUZANA 
MAKAI, își apără titlul. Ceea 
ce nu va fi tocmai ușor, pen
tru că noile coroane șahiste 
universitare sînt asaltate de 
candidați redutabili : Dan Za
ra, Șerban Teodorescu (fina- 
liști ai campionatului național)

Sergiu Grilnberg, Marius Chi- 
ricuță, Valentin Stoica, Gheor- 
ghe Bușu, la băieți, Gertrude 
Baumstarck (fosta campioană 
a țării.) Lenuțț Pitpinic, Doina 
Pascu, Mariana Achim, Rodica 
Crăciun, la fete. Se joacă după 
sistemul elvețian, pe distanța a 
9 runde.

Directorul concursului este 
prof. univ. emerit Ion H. Gu- 
dju, vicepreședinte al Federa
ției Române dc Șah.

A
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„AM ÎNCREDERE 
ÎN JUCĂTORII MEI“...
Predealul nu este exclusiv 

stațiunea sporturilor de iarnă. 
Chiar acum, cînd zăpada tro
ienește . potecile munților, se 
întilnesc aici reprezentanții 
tuturor disciplinelor sportive, 
sosiți pentru a continua — sub 
alte forme — pregătirea fizică : 
schiorii asociațiilor studențești, 
handbalistele de la Confecția, 
canotorii și caiaciștli Stelei, fot
baliști.

Pe stadionul din Predeal am 
întîlnit duminică lotul de 
fotbal al clubului Crișul — 
Ofadea. Se antrena sub con
ducerea lui Anton Ferenczi și 
sub privirile atente ale vice
președintelui secției de fotbal. 
Avram Rusu, cărora le-am 
adresat cîteva întrebări.

— Aveți în clasament o

fortarjt să exemplifice rezul
tatul' strălucit al naționalei 
noastre în fața Angliei, chiar 
la ea acasă, pe Wembley. Tine
rețea, dorința de a învinge pot 
suplini uneori carențele de 
tehnică și tăctfcă.

— Fiindcă veni vorba, se 
discută mult despre aplicarea 
unor sisteme, de avantajul 
unora față de Altele, circulă 
formule ca apărarea în lini», 
betonul etc. Dumneavoastră 
sînteți partizanul vreuneia 
dintre ele ?

— Fotbalul modern nu-i un 
joc al întimplării — deși sur
priza unor rezultate oferă 
destule argumente — ci o 
știință cu numeroși teoreticieni. 
Personal, aplic o variantă a lui 
4—3—3 cu acoperire în apărare,

mare capacitate de luptă, aco
peră terenul întreg, iar Cociș, 
fiul fostului internațional de Ia 
C.A.O., este neîntrecut în viteza 
de reacție șl de deplasare, și 
șutează puternic cu ambele pi
cioare. Să urmăriți jocul funda
șului Paul Popovicl (19 ani). Po
sedă un bun acroșaj și parti
cipă activ și periculos la 
fazele ofensive, multa din ele 
Inițiate, chiar de el. Dacă la 
începutul campionatului tine
rețea a constituit un handicap 
prin lipsa de experiență, acum, 
dimpotrivă, ea trebuie să devină 
una din armele de luptă cele 
mai eficiente.

Convorbire consemnată de
Eugan SECHELY Foto : S. EUGEN

SPORT. 
■MAFIA
MISTER GRAY <vii)

de Lamberto ART IO LI

poziție destul de... incomodă. 
Debutul in prima divizie a țării, 
îmi amintesc, a echivalat unui 
start slab.

— Intr-adevăr, precizează A. 
Ferenczi. Primele confruntări 
nu au fost concludente pentru 
potențialul echipei. Explicația 
stă,.în. primul rînd, în intensa
pregătire pentru baraj și în 
barajul însuși, epuizant sub ra
port fizic și psihic. Apoi a con
curat -și lipsa de experiență a 
jucătorilor. Uneori, tinerii mei 
elevi s-au lăsat copleșiți de 
cartea de vizită a unor formații 
cu veche tradiție și au intrat

dar, cred, cea mai bună tactică 
explodează pe teren din calită
țile personale ale jucătorilor, din 
dăruirea acestora. Am încredere 
în jucătorii mei, în tinerețea lor 
ambițioasă. Kun nu a împlinit 
19 ani cade altfel și portarul 
Iosif Baumgartner, remarcat

DE CE NU UN SISTEM
ROMÂNESC DE JOC ? (in)

pe teferi de-a dreptul timorați. 
Acum însă... pentru antrenorul 
unei formații tinere este recon-

pentru priza sa la balon, intui
ție rapidă în fazele de poartă, 
calm. Gheorghe Daraban, cu o

DATELE DE DISPUTARE A CAMPIONATULUI
NATIONAL DE JUNIORI*

F.R.F. a stabilit în termeni 
definitivi datele de desfășu
rare a campionatului na
tional de juniori, care ur
mează să se dispute în ur
mătorul sistem:

— faza I, județeană — 
pină la 25 mai.

— faza II, interjudețeană 
la care vor participa toate 
campioanele de județ (în u- 
nele centre două sau chiar

trei echipe, în funcție de 
vechiul sistem de desfășura
re a competiției) în zilele de 
8, 15 și 18 iunie.

— faza III, finală — con- 
stînd într-un turneu-simplu, 
cu participarea a șase echi
pe calificate din fazele ante
rioare. Turneul se va des
fășura între 29 iunie și 6 
iulie, probabil la Brașov.

Succinta expunere a sistemului 
românesc de joc, făcută anterior, 
nu poate epuiza, desigur toate 
problemele indisolubil legate de 
stabilirea jaloanelor necesare unei 
noi formule, care să poarte am
prenta originali a tineretului 
nostru.

Voci pentru forjarea unui ase
menea sistem s-au făcut auzite 
din partea unor numeroși specia
liști și antrenori din țară și din 
străinătate, nu de azi, de ieri, ci 
cu foarte mulți ani In urmă. 
Astfel, fostul mare jucător ita
lian Meazxa susținea Încă din 
anul 1557 : „Fiecare țară are un 
sistem de joc pe al cărui clișeu 
activează echipele de club. Pe 
tema'aceluiași clișeu trebuie să-<i 
dezvolte jocul și echipa națio
nală®.

într-un sondaj efectuat de zia
rul „Sportul-', antrenorul și jucă
torii echipet U.T.A. iși arătau 
public opinia lor că „numai re
devenind noi înșine putem realiza 
un fotbal de calitate. Am jucat 
destui ca alte popoare. numai 
românește, nu !“ (Antrenorul Du
mitrescu III, ziarul „Sportul® nr. 
5 (5442) din 18 noiembrie 1987). 
Helmuth Schdn, selecționerul unic 
al reprezentative) R.F. a Germa
nici, considera ca specificul de 
joc al brazilienilor nu le permite

FARUL ÎN
în continuarea pregătirilor în 

vederea returului campionatu
lui, echipa de fotbal Farul

„U" CLUJ LA VILA... 
„ROBINSON"!

BULGARIA
Constanța întreprinde un tur
neu în. Bulgaria, urmind să 
susțină trei jocuri la 9, 12 și 
16 februarie, cu Cemo More 
Varna și Tolbuhin, al treilea 
adversar fiind încă nedesem
nat.

âctțiora U practice un fot'oai 
bărbătesc, după cum nici noi, eu
ropenii, nu reușim să atingem 
nivelul tehnicii individuale pe 
care o posedă sud-americanii : 
„Dacă ne am copia reciproc, și 
unii și alții am anihila caracte
rul propriului nostru joc® — con
cluziona specialistul vest-germAn, 
care a dus echipa țârii sale în 
finala C.M. din 1X4.

Ca un ecou al acestei anchete 
alte sugestii, printre care și aceea 
a doctorului Mircea Luca, fostul 
„stiîp® al apărării echipe*  -U® 
Cluj in perioada ei de glor.e, 
erau astfel formulate : -Antreno
rii noștri sini. după părerea mea. 
dominați de litera schemelor tac
tice „en vogue®, pe care le aplică 
— cu orice preț — echipelor, elu- 
dind posibilitățile reale, concrete, 
ale jucătorilor pe care-i au ia 
lndemlnă®. întrebat : „re soluții 
preconizați 7“ — veteranul „șepci
lor roșii® și-a precizat "îndurile : 
„Prospectarea cu atenție și răb
dare a posibilităților reale ale 
echipelor noastre și orientarea 
lor către un fotbal accesibil spe
cificului jucătorilor, avîndu-se in 
vedere calitățile cunoscute ale 
fotbaliștilor români® („Sportul® 11 
iunie 1948).

Mai este, oare, nevoie să amin
tim că încă de acum opt ani lu
crarea de linie „Orientarea de 
joc® întocmită dc Colegiul centrai 
de antrenori al F.R.F. avea în
scrisă in prefața sa, ca un prim 
obiectiv : „să ajungem la ridica
rea calitativă a fotbalului nostru, 
la cristalizarea unui stil al nos
tru de joc, la începuturile unei 
școli românești de fotbal® (prof.

9 N. Rosculeț — „Cuvînt înainte®). 
Din nefericire, acest prim dezide
rat oficial al „Orientării de joc” 
(1961) s-a bucurat de o prea 
mică preocupare chiar din partea 
aceluiași „Colegiu central de an
trenori® care, în puține îndru
mări emise pentru uzul echipe
lor, nu făcea decît să repete, eu 
o exasperantă monotonie, unele 
sfaturi stereo țipe, de care ziarul 
„Sportul® a avut prilejul să se 
ocupe acum citva timp...

Prin faptul că am continuat să 
negăm specificul național și am 
căutat soluții prețioase „made 
in...®, am ajuns la trista consta
tare pe care o făcea prof. Victor 
Stănculescu de la Rapid în vara 
anului 1968, după turneul din 
R.F. a Germaniei :

„Au participat Ia acest turneu 
echipe de tineret din trei conti
nente : America dc Sud, Africa 
și Europa — deci putem spune, 
fără exagerare, că el a avut o 
extraordinară importanță. de
oarece a adus în confruntare di
rectă valoarea celor mai deose
bite și esențiale școli de fotbal 
din lume®. (Participau formațiile 
de tineret ale lui F.C. Santos 
(Brazilia). Burnley (Anglia), A- 
tletico Madrid (Spania), Vasal 
(Ungaria). F.C. ZOrich (Elveția», 
Steaua roșie (Iugoslavia), F. C. 
Bo’ogna (Italia), Rapid (Româ
nia) și 4 echipe reprezentative 
ale celor 4 ligi din R.F. a Ger
maniei). Antrenorul român spu
nea in concluzie : „pe bună drep
tate se ridică întrebarea : noi 
în ce categorie de fotbal sintem? 
Cărei școli aparținem din punc
tul de vedere al caracteristicilor 
jocului ? Trebuie să mărturisim 
că avem din fiecare școală enu 
merată anumite trăsături, dar nu

ne putem inezdra in nici una*,  
(ziarul „Sportul® din 2S iulie 
1M8).S-ar putea spune, deci, că prac
ticăm un fotbal eclectic, care, 
n-a reușit pină acum să-și 
toarne un tipar propriu, să-și 
fixeze un stil pregnant de joc. 
capabil să-i deosebească timbrul 
specific in marele concert pe care 
acest sport ii realizează cu o am
ploare crescândă la fiecare Între
cere oficiaiă sau amicală din di
verse centre ale globului.

lată eă argumentelor aduse de 
noi le-am alăturat și pe cele ale 
unor specialiști care „sine ira et 
studio®, au ajuns să tragă ace
leași amare concluzii : .nu În
cercăm să jucăm încă româ
nește®.

Dar, scepticii ar putea ridica o 
altă intre bare : „Ce înseamnă a 
juca românește

Tradus intr-o formă mai apro
piată oricărei înțelegeri, a juca 
românește este echivalent cu a 
pune in relief toate însușirile 
proprii poporului nostru, ale că
ror dominante sint : ELANUL,
FANTEZIA, DINAMISMUL. Adică, 
exact acele trăsături esențiale 
fotbalului modern și care ne-au 
adus victoriile asupra unor repre
zentative de prestigiu : R. F. a 
Germaniei și Portugalia, sau me
ciurile nule cu campioana lumii, 
Anglia, atit la București, cit și 
pc Wembley.

De altfel, e necesar să subli
niem câ toate aceste trăsături 
esențiale se încadrează de mi
nune in parametrii fotbalului 
modern, in concepția de joc care 
prezidează dezvoltarea acestui 
sport la eșalon mondial. Specia
liștii, antrenorii, jucătorii, ca și 
cei care și-au luat drept deviză 
ridicarea fotbalului românesc să 
fie, însă, cu toții străbătuți de 
această nobilă, arzătoare credin
ță: numai făurind un sistem șl 
un stil propriu de joc vom putea 
pune capăt improvizației și pro
vizoratului, fluctuațiilor pericu
loase, rezultatelor supuse hazar
dului, care minează astăzi teme
liile fotbalului nostru. Numai așa 
vom reuși ca frumoasa compor
tare a echipei României la Lon
dra să devină a «pirgtiie puter
nică și constanta in*  afirmarea 
fotbalului românesc pe plan eu
ropean și mondial.

Virgil ECONOMU

ADVERSARI DE DIVIZIA A 
PENTRU METALUL TiRGOVIȘTE

Echipa Metalul Tîrgoviște, 
fruntașa diviziei C, seria a IV-a, 
care pe tot timpul perioadei de 
iarnă a efectuat antrenamente 
numai in localitate, a început 
seria jocurilor cu caracter de 
verificare. Fotbaliștii tîrgoviș- 
teni vor juca astăzi în com
pania Universității Craiova, iar 
duminică. 9 februarie, vor în- 
tilni pe F. C. Argeș.

Pregătirile metalurgiștilor 
sint conduse de antrenorul 
Gheorghe Petrescu.

Universitarii clujeni Se află 
de ieri, cazați la vila „Ro
binson” din Predeal, unde-și 
continuă pregătirile în vederea 
reluării campionatului, sub con
ducerea antrenorului Ștefan 
Cîrjan. După cum se vede, vila 
„Robinson" pare să albă o a- 
tracțle deosebită pentru fot
baliști : a plecat Rapidul și 
„U“ Cluj s-a șl grăbit »ă o 
ocupe...

„POLI" BUCUREȘTI
LA PIATRA NEAMȚ>
Studenții de la Politehnica 

București, după terminarea se
siunii de examene, și-au mutat 
tabăra de pregătire la Piatra 
Neamț. Lotul deplasat cuprinde 
20 de jucători și este Însoțit de 
antrenorii Miu șl Maksal.

Ieri dimineață, pe terenul 
din șoseaua Ștefan cel 
Mare, dinamoviștii bucu- 
reșteni s-au antrenat la 
două porți... tn imagine, 
un duel inedit : Popa — 
Lucescu, terminat de data 
aceasta cu victoria funda

șului

Foto: I. SECHEI

LA 30 APRILIE

ROMÂNIA-POLONIA (tineret)
Printre partidele pe care le 

va susține în această primă
vară. echipa de tineret a Ro
mâniei „under 23 years’, a re-

programat și un meci de veri
ficare cu echipa similară a Po
loniei. Meciul va avea loc la 
30 aprilie, probabil la Craiova.

LOTO — PRONOSPORT
PRONOKXPRES

Tragerea concursului special 
din’5 februarie 1969.

PREMII OBIȘNUITE (bilete 
de 6 șl 15 lei)

Extragerea I :
39 24 31 22 4 9
Extragerea a 11-a :
9 16 34 33 11 40 21
PREMII SUPLIMENTARE 

(bilete de 6 și 15 lei)
Extragerea a III-a
28 42 6 36 16
Extragerea a IV-a :
36 23 22 35 12
Extragerea a V-a :
35 30 22 8 36
Extragerea a Vl-a :
42 10 28 30 20
Extragerea a Vll-a :

4 25 23 19 38
Extragerea a VIILa
37 36 9 30 5
PREMII SPECIALE (bilete de

15 lei)
Extragerea a IX-a :
32 31 6 19 36 8 4
FOND DE PREMII : 2.974.890 

lei din care :
Extragerea I : 685.271 lei
Extragerea a II-a : 685.271 lei

LOTO

Premiile întregi șl sferturi de 
la tragerea din 31 ian. 1969.

EXTRAGEREA I : categoria 
1: 1 variantă Întreagă a 65.814 
lei șl 2 variante sfert a 16.453 
lei ; a II-a : 2 a 49.360 lei și 4 
a 12.340 lei; a IU-*:  157 a 
1.103 lei și 88 a 275 lei; a IV-a: 
551 a 381 lei și 384 a 95 lei ; a 
V-a: 1.322 a 190 lei și 919 a 
47 lei.

EXTRAGEREA a II-a: cate
goria A : 1 variantă întreagă a 
140.919 iei și 1 variantă sfert a 
35.229 lei ; categoria B : la 
100.657 lei și 3 a 25.164 lei ; ca
tegoria C : 13 a 10.840 lei și 13 
a 2.710 lei ; categoria D: 1.230 
a 100 lei și 2.148 a 25 lei.

Premiul de categoria I a fost 
obtinut de participanta CIOBO- 
TARENCO MARIA din Timi
șoara. Premiul de categoria A 
a fost obținut de N. N. din 
București și premiul de catego
ria B de BRADEANU EUSA- 
BETA din Pitești.

Printre echipele din seria I 
a diviziei B aflate în 
cursa pentru promovarea 

în „A“ este șl Chimia Suceava. 
Formația antrenată de V. Nea- 
gu a avut o comportare bună 
în toamnă șl a terminat prima 
parte a competiției la o dife
rență de două puncte față de 
liderul seriei, Politehnica 
Galați.

In vederea returului, wee- 
venll și-au reluat pregătirile 
Imediat după Anul Nou. Pe 
elevii fostului internațional 
V. Neagu l-am văzut la primul 
lor meci amical susținut în a- 
cest an. După terminarea parti
dei, în fața a două căni cu ceai, 
ne-am continuat discuția cu an
trenorul Chimiei Suceava des
pre echipa sa.

— Pe ce ați pus accentul <n 
perioada care a trecut ?

— Ca și la celelalte echipe, 
antrenamentele au avut loc în 
fiecare zi, numai în aer liber. 
Am căutat să îmbunătățesc une
le calități fizice ale jucătoriloi: 
forța, rezistența, mobilitatea și 
îndeminarea. în ultima vreme 
am lucrat și pentru executarea 
cit mai corectă a unor elemente 
tehnice de bază: preluarea și 
transmiterea mingii, jocul cu ca
pul. De asemenea, am început 
să susținem meciuri amicale, 
pentru omogenizarea formației. 
In program am prevăzut cîteva 
jocuri amicale cu echipe mai 
puternice, din campionatul divi
ziei A.

— Sperați într-o comportare 
mai bună decît în tur ?

— Este dorința mea și a ju-

cătorilor. Vrem să facem 
jocuri frumoase Și In acest fel 
să avem un rol hotăritor în re
turul campionatului. Nu mă ha
zardez declartnd că vom ciștiga

V. NEAGU:

„DRUMUL 
SPRE „A“ 

TRECE
SI PRIN
5

SUCEAVA®...

seria, dar, vă rog să rețineți 
că drumul spre divizia A trece 
și prin Suceava. La ora actuală, 
echipa mea are compartimente 
de valoare apropiată. Apărarea 
a fost și rămine punctul nostru 
forte, cu toate că în toamnă 
atacul a fost unul dintre cele 
mai eficace ale seriei. în pre
zent, am rezolvată una din pro- 
blemele-cbeie ale liniei de 
înaintare prin venirea lui Seli-

mesl. Pe lingă aceste preocu
pări mă mal frămlntă situația 
precară a echipamentului spor
tiv. Mă refer la calitatea infe
rioară a mingilor șl a ghetelor 
de fotbal, tn ultima perioadă 
a anului trecut, acestea au lip
sit din magazinele județului no
stru. cit șl din cele din Bucu
rești Sper că nu și anul acesta!

— Ce modi/iedri aveți tn lot!
— în linii mari, lotul a ră

mas același cu care am început 
campionatul. Adică: Petcu, St- 
da« — portari, Nedelcu, Ghe- 
pht, Mirculescu, Moroiu, Țici 
— fundași, Danileț, Roșu, Bor- 
eiu — mijlocași, Gălițeanu, Ni- 
eolau, Teodosiu, Goran, Buzoia- 
nu — Înaintași. La pregătiri 
mai participă : Tudor — fost la 
Victoria Roman, revenit acasă, 
Selimesi — care a activat la 
Steagul roșu Brașov, precum și 
Căldărus — un junior talentat, 
din „pepiniera" noastră.

— Un pronostic: cine va clș- 
tiffa seria ?

— Steagul roșu. Este o echi
pă cu o bogată experiență com- 
petiționalâ .și, totodată, cea mal 
omogenă. Dacă în tur brașovenii 
nu pierdeau patru puncte pe 
teren propriu, puteau începe re
turul în condiții mult mai avan
tajoase. Dar așa, la primul loc 
mai concurează Portul Con
stanța, Metalul București și Po
litehnica Galați. Mai notați, to
tuși, un nume: Chimia Sucea
va. Aceasta din urmă va putea 
cîștiga scria, numai dacă va 
acumula 10 puncte în depla
sare. ,.

' P. VINTILA

BONOMI: Ați cunoscut alți amici sau, poate, indi
vizi foarte apropiați lui Carbo ?

GIBSOX': Da De exemplu pe Frankie Palermo, ma
nager al mai multor boxeri printre care Ike Willimas 
ș: Johnny Saxton, campioni ai lumii la „ușoară" ți 
se~ii-miilocie"; Herman Wallman, managerul lui 

Johnny Bratton, campion mondial la „semi-mijlocie" ; 
White' Ketchum, managerul lui Davey Moore, cam
pion al lumii la ..pană"; Ernie Braca, fost manager 
a lui Ray Sv-ar Robinson ; Goldie Ahearn, un organi
zator am \\ as'i.ngton ți proprietar al unui restaurant; 
Sammy F.hhrr.an' care a reprezentat in Statele Unite 
pe campionul francez Marcel Cerdan, campion mon- 
dial la „miflccie"; Herman Taylor, un organizator 
din Philadelphia; Lou Viscousi, managerul lui JOe 
Brown. camp on mondial la „ușoară"; Chris Dundee 
c-can:zator din Miami Beach; Rip Valenti, John Buc-
k. ey ș: Sam Silverman, organizatori din Boston; Ler- 
rv A’kins. organizator din Cleveland; Phil Valiev, 
■'-lamrator din Milwaukee; Benny Geigerman, orga
ne?.-or din New Orleans. După părerea mea, această 
listă cuprinde numele celor mai importanți organiza-

din' Statele Unite fi majoritatea managerilor celor 
mai mari pupil iști.

BONOMI: Ce legături a avut Carbo cu Internatio
nal Boxing Club ?

GIBSON: Frankie Carbo exercita personal o mare 
influență și mai înainte de a fi luat ființă Interna
tional Boxing Club-ul și in timpul cit a funcționat
l. B.C. și chiar acum.

BONOMI: Cum ?
GIBSON: In relațiile cu l.B.C. Carbo nu a urmărit 

n r cr d sa influențeze rezultatul intilnirilor ci să 
mc. nă un anumit „circuit" de boxeri și de manageri.

BONOMI: Dați-ne un exemplu referitor la felul cum 
fi :nLt.et;ța Carbo pe manageri.

GIBSON: în 1952, de exemplu, Carbo l-a determinat 
ve Felix Bocchiocchio managerul lui Jersey Joe Wal
cott. sd semneze un contract prin care acesta îți punea

Desen de N. CLAUDIU

in ioc titlul mondial la categoria grea în fața lui 
Rocky Marciano.

BONOMI: E adevărat că l.B.C. și-a asigurat ser
viciile soției lui Carbo ?

GIBSON ; E adevărat.
BONOMI: Cum se numea tn realitate doamna 

Carbo ?
GIBSON : Viola Masters. Era numele de fată.
BONOMI: Care a fost suma plătită acestei femei ?
GIBSON: Patruzeci de mii de dolari în decurs de 

trei ani.
BONOMI : Ce Yol avea această femeie în l.B.C. ?
GIBSON: Nu desfășura o activitate deosebită dar. 

din cînd în cind, telefona din Florida, comunicind in
formații in legătură cu boxerii, despre Kid Gavilan, 
de pildă — și despre forma in care se aflau.

BONOMI: Cine a hdtărît să se plătească 40 de mii 
de dolari soției lui Carbo ?

GIBSON: Grupul organizator al l.B.C., exercittnd 
presiuni asupra președintelui James Norris.

BONOMI: Nu vi se pare ciudată această hotărire 
de a se folosi o femeie fie ea chiar soția lui Carbo, 
pentru a menține legături tntr-o lume populată nu
mai de bărbați ?

GIBSON: Nu prea, mai ales că l.B.C. voia să echi
libreze tn felul acesta intervențiile lui Jack Kearns, 
un alt om cu care avea relații Carbo.

Kearns, care astăzi are 79 de ani, a fost o figură 
ilustră a boxului din țara noastră. A fost antrenorul 
lui Jack Dempsey și, apoi, al lui Archie Moore. Poate 
fi considerat un fel de „amic nedorit" al lui Carbo. 
Cu doamna Viola Masters voiam să avem o altă forță 
sau, mai bine zis, o forță in plus pentru a menține 
anumite legături cu boxerii fi managerii noștri ți pen
tru a nu da impresia — tratind numai prîntr-o singură 
persoană — că vrem să aranjăm inttlnirile. Principa
lul scop al acordurilor cu Kearns ți Viola Masters era 
acela de a menține un circuit al boxerilor, cu alte cu
vinte o rotație care să ne garanteze anual peste o sută 
de meciuri importante. Acordul cu Kearns a fost în
cheiat pentru a ne asigura, cel puțin tn parte, compli
citatea celor care rezistau influenței lui Frankie Carbo.

BONOMI: Cine o plătea pe d-na Carbo ?
GIBSON: Un organism subsidiar al I.B.C.-ului.
BONOMI: Cecurile pentru d-na Garbo erau emise 

pe numele Viola Masters. De ce 7
GIBSON : Era mai puțin bătător la ochi, tn regis

trele noastre. Nici prin gînd nu ne trecea că odată ți- 
odată vom sfirși în fața unui Subcomitet al Senatu
lui. Absolut de loc.

BONOMI : Ați lucrat timp de nouă ani la l.B.C. Vă 
amintiți dacă acest organism a mai plătit pe altcineva 
pentru activități dubioase sau nu tocmai bine preci
zate ?

GIBSON : Da, l.B.C. a plătit multă lume care, sin
cer să țiu, nu mi plăcea.

BONOMI : Șt de ce o făcea ?
GIBSON : Fiindcă ne gîndeam că ar putea fi de fo

los in afacerile Societății noastre.

In românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(Din „Sport e Mafia" — (C) 1068 — Casa editrice 
Valentino Bompiani — Milano)



LA DAVOS
patinatorii In lupți 

ai cronometrate
DAVOS t (Ag«r- 

pres), — In prima zi 
a concursului In
ternațional masculin 
de patinaj viteză de 
la Davos (Elveția), 
norvegianul Ivar E- 
riksen a cîștigat 
proba de 1 OOo m cu 
timpul de 1:21,0. El 
l-a Învins pe olan
dezul Ard Schenk, 
clasat pe locul doi 
cu rezultatul de 
1:21,4. Sandler (Sue
dia) a ocupat lo
cul trei cu 1:21,9. 
Proba de 3 000 m a 
revenit vest-germa- 
nului Gerhard Zim
merman in 4:20,6. 
Eriks (Olanda) s-a 
clasat pe , locul doi 
cu 4:20,8, urmat de 
Verkerk (Olanda) in 
4:32,6. In fotografie: 
Zimmerman (dreap
ta) ți Eriksen 
(stingă).

POLONIA SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU J. 0. - 1972

VARȘOVIA, I. - la vede
rea viitoarei Olimpiade de rari 
de la MUnchen se vor înființa 
în Polonia școli sportive in fle
cara provincie. Alta 200 de cen
tre olimpice vor fi înființate in 
diferite son* * ale țârii. în aces
te centre vor lucra ooi mai 
eompetenți antrenori, care vor 
pregăti 2 000 de sportivi can
didați la un loc in echipa olim
pică. Selecțiile sportivilor vor 
avea loc In cadrul campionate
lor țării și „Spartachiadei". 
Pentru lupte clasice și canotaj 
academic urmează să fie an
gajați antrenori de peste ho
tare.

• Boxerul Emile Griffith l-a 
învins în 10 reprize la cat. mij
locie pe Ki^ Hellman. Probabil, 
Griffith va boxa cu Benvenuti.

• Austriacul Orsolics l-a în
vins într-o reuniune pugilistică 
Pe semimijlociul nigerian Cofi 
prin K.O. în repriza a 8-a.

• La hochei pe gheață, Po
lonia a învins Bulgaria cu 8—4.

• Șahistul danez Larsen va 
susține 8 partide cu Mihail Tal 
pentru desemnarea locului 3 în 
clasamentul candidațilbr la ti
tlul mondial.

• Intr-un turneu fulger de 
tenis de masă, japonezul Ka- 
wahara a dispus de iugoslavul 
Surbek cu 66—65 (13—19, 17—13, 
36—33).

• La Praga, Slavia Praga a 
dispus de H.K.T. Helsinki, con- 
tînd pentru optimile de finală 
ale „Cupei Cupelor” la baschet 
masculin, cu scorul de 94—68 
(46—36). învingători și îrf pri
mul joc (scor 76—74), baschet
baliștii cehoslovaci s-au cali
ficat pentru sferturile de finală.

tei române Nicolaa Bărbășescu, 
care a parcurs traseul în lh 
32:23 și 7 min. penalizare. 
Gheorghe Vilmoș s-a clasat pe 
locul 11 cu lh 38:13 și 8 min. 
penalizare, jar C. Carabela a o- 
cupat poziția 17 cu lh 41:35 și 
9 min. penalizare. Deși a înre
gistrat cel mai bun rezultat 
la tragere, dintre toți ecccu- 
renții, Gheorghe Ctmpoia a fost 
îndreptat greșit la un punct de 
control și astfel a fost descali
ficat.

Clasamentul pe echipe: 1. 
U.R.S.S., 2. România, 3. Polonia, 
4. R. D. Germană, 5. Ceho
slovacia, 6. Bulgaria, 7. R. P. 
Mongolă.

întrecerile continuă.

că au șanse aă fie selecționați în 
lotul de greco-romane, printre al
ții, Gh. Berceanu, Ion Badu, Sl- 
mlon Popescu șl Nicolae Marti
nescu.

I. CRÎSNIC. Deși în lotul da 
lupte libere Infuzia da elemente 
tinere, cu mari perspective, este 
puternică (I. Vangheliei, G. Ni
cola, N. Iancu, I. Panait f.a.) la 
această întrecere de amploare șl 
de mare responsabilitate vom 
apela, totuși, la sportivi experi
mentați de talia lui P. Coman^ 
P. Poalelungi ș.a.

Dr. N. PLOIEȘTEANU. Ceea ce 
pot răspunde la această întrebare 
este faptul că Fl. Ciorcilă nu va 
concura, fiind bolnav.

3 1. CORNEANU. în Argen
tina, condițiile de concurs

e vor fi foarte grele pentru 
sportivii noștri. Și iată de 

ce. în timp ce la noi temperatura 
va oscila în jurul a 3—5 grade, 
la Mar del Plata mercurul ter- 
mometrului va urca la 38 de gra
de. Și întrecerile vor avea loc 
atunci cînd soarele arde mai pu
ternic... Pentru a ne acomoda 
cu... canicula vom face un sta
diu de pregătire, de aproximativ 
două săptămîni, în Maroc, țară 
care oferă condiții climaterioe 
apropiate de cele pe care le vom 
întîlni în Argentina. Dar, în pri
vința aclimatizării, contează, de
sigur, și celelalte elemente. în zi
lele premergătoare competiției 
vom încerca să ne adaptăm, pen
tru a fi în plenitudinea forțelor la 
primul sunet de gong.

Dr. N. PLOIEȘTEANU. Proble
mele specifice ridicate de organi
zarea C.M. din Argentina sînt le
gate, în primul rînd, de tempera
tura ridicată și umiditatea pro

VOINȚA ARAD 
ÎN

BERLIN (prin telefon). — 
După cîștigarea campionatului 
țării ți a „Cupei României", 
echipa feminină Voința Arad 
a trecut pe lîngă o mare vic
torie, care ar fi dus pe ară- 
dence în finala C.C.E. Jucătoa
rele din Arad au avut Ia un 
moment dat posibilități de vic
torie în partida semifinală cu 
Aussenhandel Berlin, în fața 
căreia au condus cu 3—1 și a- 
poi cu 4—2, pierzînd în cele din 
urmă cu 4—5. Cum a fost po
sibilă această răsturnare ? E 
greu de explicat. A fost un joc 
de mare tensiune nervoasă, iar 
cele care au reușit să treacă 
cu bine peste clipele dificile 
au fost gazdele. După ce sco
rul a devenit 4—4, victoria ur
ma să fie decisă, In meci direct, 
de jucătoarele nr. 3. Crejec a 
început bine meciul final, cîș- 
tigînd primul set fără emoții 
la 14. Ea înregistrează apoi o 
cădere inexplicabilă ți pierde 
două seturi la rînd în fața lui 
Bennlnghaua. Cu aceasta, for
mația campioană a R. D. Ger
mane și-a asigurat un loc in 
finala C.C.E., alături de Ferenc- 
varoa Budapesta.

Intîlnirea care s-a desfășurat 
luni dupft-amlază în impună
toarea sală de sporturi Werner 
Sellerbinder Halle din capitala 
R.D.G. a prilejuit o confruntare 
pasionantă, de bun nivel tehnic, 
a ținut încordată atenția nume
roșilor spectatori timp de peste 
3 ore. Nu se poate spune că ju-

ARGENTINA. UN MARE SEMN DE ÎNTREBARE PENTRU LUPTĂTORI...
— I. Corncanu, I. Crisnic șl dr. \. Plolcșlcanu nc 

vorbesc despre pregătirile sportivilor români pentru 
C. H. de la Mar del Plata șl încearcă si anticipeze 

rezultatele finale —
între 3 și 10 aprilie se vor desfășura la Mar del Plata, tn Argen

tina, campionatele mondiale de lupte greco-romane (3—S> și lupte Li
bere (8—10). Cum este și firesc, sportivii români — protagoniști ai 
marilor confruntări internațional- — se pregătesc imens pentru acest 
eveniment.C.M. 1969 pune, insă, in fața specialiștilor sportului luptelor pro
bleme de mare dificultate. Pentru europeni, după -obsesia Mexic*.  
Argentina aduce din nou in discuție chestiunea aclimatizării (fus orar, 
alimentație, schimbare de climă, mediu ambiant), iar pentru luptători: 
de pe toate continentele Mar del Plata se înscrie ea un experiment 
(nedorit), competiția supremă fiind programată la numai 4 luni după 
încheierea „maratonului olimpic*.

Așadar, întrecerea care va de
semna noii campioni ai lumii la 
lupte solicită în acest an, mai 
mult decît de obicei, atenția șl 
eforturile sportivilor și antreno
rilor. In rezolvarea dificultăților 
legate de actuala ediție a C.M. 
sînt angaiați șl reprezentanții Ro
mâniei. Ei au de apărat prestigiul 
medaliilor de aur, argint șl bronz 
cucerite la ultimele ediții ale 
Jocurilor Olimpice, campionatelor 
mondiale șl campionatelor euro
pene, onoarea unul loc de frunte 
în arena internațională. Iată de 
ce am considerat necesar să adre
săm cîteva întrebări — legate de 
pregătirile pe care le efectuează 
sportivii români pentru C.M. — 
antrenorilor federali Ion Cor- 
neanu șl Ion Crisnic, precum și 
medicului Nicolae Ploleșteanu :

1. CUM AȚI REZOLVAT DI
FICULTĂȚILE EȘALONĂRII PRE
GĂTIRII LUPTĂTORILOR PEN
TRU C.M. PE O PERIOADA 
ATÎT DE SCURTA?

2. CONSIDERAȚI CA PEN
TRU C.M. ESTE UTILA SCHIM
BAREA LOTURILOR CARE AU 
PARTICIPAT LA J.O. ?

3. ATI AVUT TN VEDERE 
NECESITATEA ACLIMATIZĂ
RII?

4. CE ȘANSE ACORDAȚI 
REPREZENTANȚILOR NOȘTRI 
LA C.M. ?

Iată — succint — răspunsurile 
primite.

1ION CORNEANU. Federa
ția de specialitate din Ar- 
• gentina a primit organiza
rea campionatelor din 

acest an la Congresul F.I.L.A. 
din 1966. A fost, deci, suficient 
timp pentru a găs. perioada opti
mă de desfășurare a competiției. 
Programînd-o la o dată incomodă, 
organizatorii au argumentat că in 
luna martie întrecerea se poate 
bucura de succes de public, fi

Țipatul L. r. uofornaiia*!  «te BrMjteM u. W—«A Bucor«*4  z
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Diagnostic: FOSBURY ESTE EXTENUAT
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

Campionul olimpic la săritura 
In înălțime, Dick Fosbury, nu 
va mai participa la nici un 
concurs în acest sezon. Medi
cul său i-a recomandat odihnă 
totală, deoarece la examenul 

De la trimisul nostru, ȘTEFAN IACOB 

A TRECUT PE LÎNGĂ VICTORIE, 
SEMIFINALA €. C. E.

cătoarele de la Voința Arad nu 
au făcut eforturi vizibile pen
tru a obține victoria. Dacă nu 
le-a reușit totuși, explicația tre
buie căutată și în componența 
insuficient închegată a echipei 
române.

In legătură cu intîlnirea de 
luni, antrenorul berlinez Heinz 
Haupt ne declara : „Cînd Hove- 
stadt a pierdut la Lesai și Geiss- 
ler la Mihalca. conform calcu-
lelor hîrtiei, noi nu mai aveam 
nici o șansă. Pentru ca Benning- 
haus să decidă victoria a tre
buit ca cele două colege ale ei 
să facă eforturi enorme și să 
dispună de Mihalca ți Lesai. 
Deși mi s-a părut aproape im
posibil, ele au reușit această 
mare performanță. Partida mi-a 
plăcut In mod deosebit ți sub 
raport tehnic. Mihalca ți Lesai 
au constituit pentru jucătoarei*  
noastre adversare redutabile și 
foarte incomoda. In concluzie, 
aș putea spune ed e fost «n 
med al nervilor și eai ea-e eu 
rezistat mai bine am fost «oi*.

Am solicitat apoi șt pdrerea 
antrenorului Emil Procopeț. Iată 
c« ne-a spus dînsul: „Am fă
cut totul ca ti ctștigim. Jfu 
am reușit. Da ce ♦ Fiindcă e«a 
de e treia jucătoare, Crejee, 
nu a izbutit si obțină nici o 
victorie. Deși am fost tntreeuți, 
comportarea de ansamblu a «- 
chipei a satisfăcut. Sper ea tn 
ediția viitoare a C.C.E. zi ne s- 
firmăm și noi*.

indcă In sezonul estival Mar de: 
Plata atrage ca un magnet mii 
de turiști.

ta această situație ne-am văzut 
nevoiți să concentrăm la maxi
mum planul pregătirilor, folosind 
- pe cit posibil — judicios timpul 
rămas la dispoziție. Pentru că. de 
fapt, am beneficiat de mat puțin 
de 4 luni de zile, deoarece spor
tivii noștri s-au întors de la J.O. 
obosiți ți cu unele traumatisme. 
Pregătirea propriu-zisâ a luptăto
rilor de la greco-romane a fost 
Începută abia tn primele zile ale 
anului 1969. Accentul a fost pus 
pe tehnică, singurul capitol la 
care reprezentanții noștri a-au 
dovedit deficitari la Cludad de 
Mexico. Nu neglijăm nici dezvol
tarea calităților fizice a'.e sportivi
lor. Obligați de Împrejurări, am 
mărit volumul ți intensitatea pre
gătirii.

Din păcate, ne lipsește posibili
tatea verificări! potențialului spor
tivilor noștri tn preajma celei 
mai mari confruntări a anului. Și 
aceasta. In ciuda faptului că tn 
Argentina se va concura după 
o nouă formulă : 10 categorii de 
greutate. (Cu excepția categoriilor 
52 și 57 kg, celelalte sînt modifi
cate. Deci, aproape toți concu- 
rențiț vor lupta la alte cateeoril. 
Șl aceasta, pentru prima dată, 
tocmai la campionatele mondia
le !...).

Pînă In momentul de față, totul 
s-a rezumat la cîteva concursuri 
„de casă*  (întreceri la care au 
participat componența lotului 
aflat în pregătire), la care s-au 
adăugat turneele din Suedia ale 
echipelor Dinamo șl Steaua (în 
ale căror formații sînt cuprinși 
componența de bază al lotului de 
lupte grcco-romane). Șl... cam 
atît 1 Să recunoaștem, inadmisibil 
de puțin.

ION CRISNIC t Antrenorul Cor- 
neanu a scăpat un amănunt care 
trebuie relevat. întorși de la 
Olimpiadă, sportivii au participat 
la ultimele etape ale campiona
tului național pe echipe. Abia 
după aceea au avut răgazul ne
cesar pentru odihnă și pentru 
efectuarea tratamentelor indicate 
de medici. 

efectuat l-a găsit pe Fosbury 
extenuat.

„Campionul olimpic a trebuit 
să se antreneze, să participe 
la numeroase concursuri ți, în 
același timp, să-și urmeze stu
diile universitare” — a declarat 
antrenorul său, B. Wagner.

La sfîrșitul întîlnlrii, fără să 
vrem, ne-am adus aminte de 
partida de anul trecut, cu Spar
tak Praga cînd arădencele au 
pierdut tot cu 4—5, dar, în 
sferturi de finală. Acum, ele 
au ajuns în semifinale. Ră
mâne ca Voința Arad să con
firme în viitor că este o for
mație capabilă să cîștige mult 
invidiatul trofeu.

La Spindleruv Mlyn

N. Bărbășescu și echipa României 
pe locul 2 în proba de biatlon

SPINDLERUV MLYN, 5 (prin 
telefon). — Spartachiada de iar
nă • Armatelor din țările socia
liste a continuat azi cu proba 
de biatlon individual, 20 km, cu 
4 trageri de la o distanță de 
150 metri (2 culcat și 2 în pi
cioare) a rite 5 cartușe fiecare 
tragere.

La startul întrecerilor, care 
s-au desfășurat pe o ninsoare a- 
bundeotă șt o temperatură de 

' —1# grade, s-eu aliniat sportivi 
din 7 echipe.

Cel 'mai bun rezultat l-a ob
ținut sovieticul Puzanov, cro
nometrat cu lh 37:58 și 6 min. 
penalizare, fiind urmat în riasa- 

I ment de reprezentantul arma

De la stingă la dreapta: I. Crisnic, I. Corneanu, dr. N. Ploieșteanu și redactorul nostru Cos- 
tin Chiriac

Startul prefttirllor pentru mon
diale a fost luat fl de luptătorii 
de la libera la începutul lunii 
ianuarie. Dar chiar șl în această 
perioadă o parte dintre sportivi 
au foat nevoiți să lipsească, spre 
a susține examenele școlare. Nici 
membrii lotului pe care îl pregă
tesc nu vor avea posibilitatea să 
participe la concursuri lnternațlo- 
nala-tert înaintea C.M. în afara 
competiții de la Tbilisi (la care 
au concurat 4 sportivi) și a unei 
întîlniri cu o echipă din Bulgaria, 
nu vom avea alte ocazii de a ve
rifica stadiul de pregătire a selec- 
țlonabililor pentru „mondiale”.

Dr. NICOLAE PLOIEȘTEANU. 
Data foarte apropiată a „mondia
lelor" ne-a obligat să forțăm oare
cum refacerea sportivilor care au 
suferit traumatisme. încercarea 
ne-a reușit, astfel că Baciu, Po
pescu și Martinescu (greco-roma
ne), Coman și Stîngu (libere) care 
au avut serioase leziuni musculo- 
ligamentare sînt. în momentul de 
față, ea și ceilalți membri ai 
loturilor naționale, într-o stare de 
sănătate mulțumitoare.

2 1. CORNEANU. în planul
de perspectivă pentru O- 

e limpiada din 1972, mondia
lele din Argentina consti

tuie o etapă de verificare. De 
aceea, la competiția despre care 
discutăm, vor fi trimiși numai 
sportivii care au șanse să con
cureze și la MUnchen, înțelegînd 
prin aceasta și faptul că vom face 
totul pentru a apăra și spori 
prestigiul cucerit. Lotul va fi 
definitivat — cum este normal 
— în apropierea startului în com
petiție. Deocamdată pot preciza că 
el va fl mai mic decît cel care 
a participat la J.O. din Mexic și

Baschet hali șt ii de la Steaua 
la poalele Vezuviului

— De la trimisul nostru special, VICTOR BĂNCIULESCU
NEAPOLE, 5 (prin telefon). 

Cei 11 jucători ai echipei Stea
ua (lipsește Andreescu), care 
au făcut deplasarea în Italia, 
au sosit marți seara în marele 
și pitorescul port mediteranean, 
după o călătorie pe calea aeru
lui pînă la Roma, continuată cu 
trenul pînă la poalele Vezuviu
lui. Prima cină, baschetbaliștii 
români au luat-o, aci, la un 
original restaurant intitulat 
„Piccola Bucarest".

Meciul cu Basket Club Fides 
Partenope va avea loc joi sea
ra, începînd de la orele 21 
(orarul Italiei), sub cupola de 
la ^Palazzo dello Sport*,  o 
ecswtrucție nouă, impunătoare, 
puțind cuprinde 10 000 da spec
tatori, «colo unde se vor dee- 
fășura în toamnă și partidele 
pentru camp iernatul european.

Cuplul arbitrilor Dim ou (Gre
cia) și Guirol (Spania) sosește 
în cursul zilei de «stări (n.n. 
miercuri) la Neapole.

Gazdele, urmărind să Mo
șească această întflniro sportivă 
drept ua element propagandis
tic pentru baschet, au fixat pen- 

telex

tru școlari și practicanții mini- 
baschetului un preț popular de 
intrare, mult redus față de 
costul biletului care se ridică, 
în general, la 3 000 de lire, preț 
acceptat de napolitani pentru 
că li s-a promis, prin presa lo
cală, un spectacol sportiv de
osebit.

Săptămînalul „Sport Sud" 
poartă un titlu imens pe toată 
prima pagină : „Arriva la Stel
la Bucarest". Un lung articol 
Pe trei coloane însoțește acest 
titlu. Colegul nostru Lello Bar- 
buto, care a urmărit și partida 
tur, face un amplu comentariu 
tn care spune: „In meciul de 
joi seara, incertitudinea poate 
si domnească tn privința re
zultatului ți a calificării, dar 
orice perplexitate cu privire la 
frumusețea show-uhu (n.n. — 
spectacolului) pe care tt P<>*  
oferi cele două echipe trebuia 
înlăturată”. Autorul argumen
tează astfel: „Pot garanta ci 
nici o întrecere de baschet nu 
a mai entuziasmat asemenea ce
lei care a incendiat sala Fio- 
reasca, deți termometrul arăta 
afară —15°*.

NapoUtanU sa antrenează de 
zor, dar discret, și-și pun mul
te speranța în reintrarea Iul 
Maggetti, care va trebui să-1 
dubleze pe negrul Lee Frank
lin șl să-l valorifice „numerele” 
personale. De la celălalt bas
chetbalist de culoare, Jim Wil
liams, se așteaptă doar ca ju- 
cînd pentru sine să fie util șiEuropenele de patinaj artistic

(Urmare din pag. 1)

nostru patinator care debu
tează la 12 ani in marea în
trecere continentală, a suferit 
rigorile emoției, dar nu in- 
tr-atit ca să nu poată oferi do
vada unor cunoștințe avansa
te tn execuția grelelor figuri 
obligatorii. El a fost notat cu 
o medie generală de peste 3,1 
puncte (ptnă la 3,6 au mers 
notele sale la ultimele două 
figuri — paragraf buclă și pa
ragraf contra trei), ceea ce 
este mai mult decît satisfăcă
tor pentru un început, tn cla
samentul general, după epui
zarea celor 6 figuri concuren
tul român lasă în urmă pe re
prezentantul Finlandei — Rag- 
nar Wikstroem și este foarte 
aproape de cel al Olandei, Ar- 
noud Hendricks.

Primele locuri în clasamen
tul individual masculin nu 
comportă dubii nici asupra 
rezultatului final. Ordinea

<1
SiPTĂMlHA VIITOARE LA BUCUREȘTI

CAMPIOANA MONDIALA DE TINERET

LA FLORETA VA EVOLUA
IN TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE

în vederea competiției de 
scrimă „Turneul speranțelor o- 
limpice” care va avea loc la 
București, în cursul săptămînil 
viitoare, federația de scrimă a 
U.R.S.S. a anunțat că va tri
mite un Iot complet (cu tră
gători la toate armele) în frunte 

nunțată. Există însă și pericolul 
apariției tulburărilor digestive, ca 
urmare a schimbării radicale a 
felului de alimentație. De aceea, 
am început de pe acum să orien
tăm aportul alimentar spre satis
facerea nevoilor organismului față 
de condițiile ce vor fi acolo. Pre
gătirea de două săptămîni tn Ma
rco va fi suficientă și, în același 
timp, de mare ajutor pentru tre
cerea de la condițiile noastre de 
iarnă la cele tropicale.

I. CORNEANU. Șanse dea 
ocupa locuri fruntașe au 
Baciu, Berceanu, Popescu 
și Martinescu.

I. CRÎSNIC. între primii șase se 
poate clasa Petre Coman.

★

Răspunsurile primite nu sînt de 
natură să ne liniștească. Argenti
na rămîne un mare semn de în
trebare. Vor putea oare luptătorii 
să alunge oboseala acumulată în 
timpul pregătirii și al evoluției la 
J.O. ? Și dacă acest lucru va fi 
rezolvat, traversînd Atlanticul șl 
poposind pe plaja de la Mar del 
Pla‘a, Baciu et. comp, vor reuși 
să se aclimatizeze în timp record 
pentru a aspira la medalii 7

Iată doar cîteva din întrebările 
pe care le ridică participarea — 
riscantă — a luptătorii • români 
la campionatele mondiale din 
Argentina, elementele de inedit 
ale acestei competiții sporind con- 
sideri.bil interesul ma lfestat față

Coitln CHIRIAC 

echipei. Exuberanți din fire, 
napolitanii nădăjduiesc — fi
rește — să se califice, deși to
nul presei locale nu este exa
gerat de optimist.

în tabăra românească marja 
de numai 18 puncte nu ia as
pect de coșmar. Băieții știu că 
din punct de vedere psihologic 
e mai greu să menții un re
zultat decît să recuperezi un 
handicap. Ei sînt deciși, în 
primul rînd, să facă un meci 
bun, care să nu dezmintă ecou
rile extrem de favorabile ce au 
ajuns pînă aci, cu privire la 
valoarea baschetului românesc. 
Firește că se vor izbi de dîr- 
zenia localnicilor Vittori, Bufa- 
lini, Gavagnin, dar încetineala 
acestora în manevrarea balo
nului poate ft contracarată eu 
viteza de reacția propria bas
chet bal ișt 11 or români în con
traatac, prin subtilitate tn pă- 
trundari și, neapărat, prin ri- 
guranță în aruncări.

După părerea noastră, forma 
manifestată de rtellști la antre
namentul de miercuri — efec
tuat chiar în oala la oare va 
avea kw Intîlnirea — 11 arată 
capabili aă țină piept asaltului 
napolitan și, oricum, aă păs
treze o cltlme de avantaj din 
zestrea acumulată la București.

Deși la Neapole plouă și spor
tivii români nu se pot bucura 
de toată frumusețea peisajului, 
atmosfera în sînul delegației 
noastre este, dacă nu optimis
tă, în orice caz calmă.

Nepela-Pera-Cetveruhin pare 
a fi inatacabilă și la ultimul 
examen al „liberelor". Deși, 
dezinvoltul student In filozo
fie de la Sorbona, Patrick 
Pera ne declara încrezător i 
„Nimic nu s-a terminat! Vom 
vedea mîine..." (n.n. astăzi). 
Tot pentru astă-seară de reți
nut că Gh. Fazekas este al 
cincilea, in ordinea concuren
țelor la libere, deci va evolua 
in prima jumătate de oră a 
programului.

Discuții aprinse au fost ți 
tn jurul rezultatului de la pe
rechi. Intre arbitri — care pre
feră din nou pe soții Protopo- 
pov — și publicul, dorind si 
vadă mai rapid promovate ce
lelalte două cupluri sovietice 
(Moskvina-Mîșin și Rodnina- 
Ulanov), iar există dezacord, 
în fond, nu știu de ce... Toți 
patinează minunat. Iar titlul 
ex equo nu se acordă la pati
najul artistic 1 

cu campioana mondială de ti
neret Kozlenko. Iată lotul anun
țat : Floretă-fete: Kozlenko, 
Konurkina, Folomeeva, Bîkova ; 
băieți; Deliukin, Galafudinov, 
Zaharian ; spadă : Joffe, Rossar, 
Troșin ; sabie : Renski, Sarase- 
nidze și Iliuk.

Forul de specialitate din
R.P.D. Coreeană a trimis, de 
asemenea, o telegramă prin, 
care confirmă că va participa 
la această competiție.

BOXERII ALGERIENI
VOR EVOLUA LA BUCUREȘTI>

ALGER 5 (Agerpres). — Fe
derația algeriană de box a con
firmat datele dublei întîlniri a- 
micale dintre selecționatele Al
geriei și României. Meciurile 
vor avea loc la 9 și 16 martie 
La București.

PE PiRTIILE
DE LA GARMISCH

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — 
Concursul de sărituri cu schiu- 
rile, desfășurat la Garmisch 
Partenkirchen, a fost dominat 
de sportivii austrieci: 1. R. 
Bachler 228,7 p (89 și 90 m) ; 2. 
E. Kroell — 216,4 p (87,5 și 87 
m) ; 3. M. Golser — 215,3 p 
(84,5 și 88,5 m).

Tot la Garmisch, proba fe
minină de slalom uriaș a fost 
cîștigată de Marilyn Cochran 
(S.U.A.) In 2:01,64 ; 2. Michele 
Jacot (Franța) — 2:02,84 ; 3. Isa
belle Mir (Franța) — 2:03,04.

FOTBAL
DE CE N-A JUCAT F.C. 

SANTOS IN R.S.A. T

în timpul recentului turneu 
întreprins în țările Africii, 
F. C. Santos a refuzat categoric 
oferta de a susține un meci 
la Johannesburg cu o selec
ționată a Republicii Sud-Afri- 
cane. „Noi nu putem juca în
tr-o (ară unde se practică se
gregația rasială”, a declarat 
Pele, în legătură cu propunerea 
Federației Sud-Africanx

COLO COLO A CÎȘTIGAT 
TURNEUL HEXAGONAL

Turneul hexagonal da Ia 
Santiago de Chile s-a încheiat 
cu victoria echipei Colo Colo 
(Chile). Au urmat-o DJnamo 
Moscova, Corinthians (Brazilia), 
Steaua Roșie-Belgrad, San Al- 
magro (Argentina) și Unlversi- 
dad Chile. In ultima zî, Stea
ua Roșie Belgrad a învins cu

O ȘTAFETA
CU... 1000 DE ÎNOTĂTORI

Racing Club de France a 
anunțat că secția sa de na- 
tație va organiza, în cursul 
lunii iunie, o ștafetă puțin 
obișnuită și, fără îndoială, 
fără precedent: o mie de ori 
100 metri. în acest scop, clu
bul va apela la cei 600 de 
înotători ai săi și la 400 de 
înotători ocazionali, membri 
ai altor secții sportive ale 
Racing Club-ului. Competiția 
va dura aproximativ 30 de 
ore. Unii specialiști Iși pun 
întrebarea dacă oficialii vor 
ft atît de scrupuloșl Incit să 
anuleze proba tn cazul unui 
start prematur al concurentu
lui nr. 923 I

ALEGEȚI DV. HU VINOVAT I

încă înaintea începerii me
dului dt fotbal dintre echi
vala belgiene Hektlgtm și 
ZelUk, jucătorii ți oficialii co
lor două formații ți-au dat 
teama că au de-a face cu un 
arbitru deosebit de sever— 
Apa de la duș nu l t-a pă
rut suficient de caldă, cutia 
farmaceutică a fost controlată 
foarte minuțios, mingea a 
fost cîntărită. Dar ciudățenia 
acestui arbitru a atins punc
tul culminant cînd el nu a 
observat pe autorul unui fault 
comis de unul din jucătorii 
echipei locale asupra porta
rului formației adverse. După 
o îndelungată întrerupere a 
partidei, arbitrul s-a adresat 
căpitanului formației locale 
cu următoarele cuvinte : „Un 
asemenea fault se pedepsește 
cu eliminarea de pe teren. în- 
trucit nu l-am văzut pe au
tor, alege d-ta dintre jucători 
pe cel care trebuie exclus 1“ 
Căpitanul a ezitat o clipă, a- 
poi l-a desemnat pe adevă
ratul vinovat, văzut de altfel 
de toți spectatorii din tri
bune.

Ce faci, puștiule t Parc-ai fi 
un atacant tn fața porții !...

(După .Uniunea Sovietică')

AMATORISM DEPLIN

Cei patru frați Petterson, 
campioni mondiali de ciclism 
amator pe 100 km au făcut 
recent o vizită în Italia. O 
firmă extrasportivă le-a ofe
rit cîteva milioane de lire 
pentru a trece la profesio
nism. Frații Petterson au re
fuzat. Ei s-au înapoiat în 
Suedia natală unde firme 
(suedeze) s-au arătat dispuse 
să le ofere un motel și un 
magazin de articole de sport, 
Ca să rămînă amatori !...

„CONCORDANTA 
DE CULORI"

Caz unic în istoria fotbalu
lui luxemburghez. Meciul 
dintre echipele Ettelbruck — 
Alliance (2—0) a fost anulat. 
Motivul ? Mingea cu care s-a 
jucat era vopsită in roșu și 
alb. Or, jucătorii de la Al
liance, care purtau aceleași 
culori, au pretins că au fost... 
derutați de această concor
danță de culori!

Tot in legătură cu mingtt*  
de fotbal. Clubul englez 
Bournemouth s-a plîns că 
i-au... dispărut în tribune 
cinci mingi folosite in timpul 
a două meciuri. „Aceasta nu 
mai poate continua — a de
clarat președintele clubului. 
Fiecare minge costă 9 lire. 
Dacă nu-i vom prinde pe vi
no vați, vom cere poliției să 
facă o anchetă !“

DINTELE

Nici nu fluierase bine ar
bitrul terminarea primei re
prize a unui meci de rugby 
desfășurat la Carcassone și 
toți jucătorii echipei vizita
toare au început să scormo
nească prin gazonul terenu
lui. Spectatorilor nedumeriți 
le-a fost oferită o explicație 
prin stația de radioamplifica
re : unui din jucători pierdu
se un dinte de aur în timpul 
unei ciocniri mai- dure-4 —

PE GLOB
•corul da 2—1 (1—0) formația 
Corinthians I Au marcat Ostolci 
și Lazarevici, respectiv Eduar
do din 11 m, iar Colo Colo a 
dispus cu 1—0 de Universidad.

LEEDS UNITED CALIFICATA 
IN „SFERTURI”

La Hanovra în meci retur 
pentru „Cupa orașelor tîrguri", 
echipa Leeds United a învins 
cu scorul de 2—1 (2—0) forma
ția vest-germană Hanovra 96. 
In tur 5—1 pentru Leeds.

MEXIC — COLUMBIA 1—0

Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit Ia Ciudad de Mexico 
intîlnirea dintre echipele Me
xicului și Columbia. Mexicanii 
au cîștigat cu 1—0 (1—0) prin 
golul marcat de Luis Gonzalez.

• La Tunis T.S.K.A. Sofia a 
învins eu 5—0 echipa secundă 
a Tunisiei.

â


