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O sugestie „Să privim cu optimism
trimisul nostru special, ȘTEFAN IAC0B, transmite:

Pledoarie pentru minipolo
...

»

j-,

s

se fac 
noastre

De mai multă vreme 
auzite in lumea natației 
voci care se opun ca echipele 
de copii (10—14 ani) să joace 
polo pe terenuri și cu mingi a- 
semănătoare celor folosite în în
trecerile de seniori.

Recent, la bazinul Floreasca, 
a fost efectuată o examinare 
medicală a componenților echi
pelor de copii angrenate în 
campionatul Capitalei, din care 
a reieșit pregnant caracterul 
suprasolicitativ al unei aseme
nea competiții. S-a putut obser
va clar că după un sprint de 
15—20 de metri, micii poloiști a- 
jung epuizați în fața porții, ne- 
maiavind forță pentru a con
trola balonul. Mai mult, în con
dițiile amintite mai sus, nici nu 
se poate realiza o instruire efi
cientă a tinerilor jucători. Dim
potrivă, aceștia capătă de la în
ceput o serie de deprinderi teh
nice greșite, de care foarte 
greu se mal pot debarasa fn 
viitor.

Gindindu-mă la acest lucru și 
inspirindu-mă din exemplele 
altor sporturi, am ajuns la con
cluzia că și in polo se poate 
realiza, de pildă, eeea ce S-* 
făcut in baschet. Mai precis, să 
recurgem la un minipolo pen
tru echipele de copii, cu partide 
care să se desfășoare in bazine 
mici (20/12 m) și cu mingi de 
mărime redusă (ca una de 
handbal, de exemplu). Durata 
celor 4 reprize să fie de numai 
3 minute, iar pauzele dintre 
acestea de cite două minute.

In felul acesta. sănătatea 
copiilor, in primul rind, ar avea 
numai de ciștigat. Apoi, vom 
reuși să atragem un număr mai 
mare de copii In practicarea a- 
cestui joc. Chiar și latara spec 
taculară, ea și posibilitățile do 
concretizare ar crește considera
bil. Iată, deci, suficiente motive 
ca să pledăm pentru MINI
POLO.

dr. ION DRAGAN 
arbitru internațional
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La Tg. Mureș

Tradițională întrecere de popice
Timp de două zile, arena

C.F.R. din Tg. Mureș a găzduit

> cea de-a XV-a ediție a popu-
* larei competiții «Cupa 16 Fe

bruarie" la popice. La întreceri 
au luat parte formații masculi
ne din Oradea, Brașov, Iași, 
Sighișoara, Teiuș și Tg. Mureș, 
(cu 3 echipe). După încheierea 
concursului (s-a jucat la proba 
de 100 lovituri mixte) clasa
mentul general pe echipe arată 
astfel : 1. C.F.R I Tg. Mureș 
2496 p.d. ; 2. C.F.R. II Tg. Mu
reș 2403 p.d. ; 3. C.F.R. Teiuș

C. BVZUL1UC

Boxerii fruntași
in ring

La 22 martie, cluburile Dina
mo și Metalul vor organiza o 
interesantă reuniune de box, la 
care vor participa numeroși pu- 
giliști din lotul reprezentativ, 
printre care V. Ivan, C. Ciucă, 
P. Nedelcea, A. Simion, C. Bu- 
zuliuc, P. Dobrescu, Gh. Ene, 
M. Constantinescu. Sîntem in
formați că boxerii Petre Ganea, 
Marin Lumezeanu și Pătru Co- 
jocaru au fost scoși din lotul 
reprezentativ ca urmare a evo
luțiilor nesatisfăcătoare din ul- 

. timul timp. Totodată, în urma 
k.o.-ului de la Constanța, lui 
Al. Năstac i s-a acordat 
rioadă de odihnă pentru 
cere.

o pe- 
refa-

Simbătă, gală de box
la „Grivița Roșie k k

ora 19, se va 
clubului Gri-

Simbătă, de la 
disputa, în sala 
vița Roșie, o reuniune pugi- 
listică în cadrul campionatului 
de seniori, etapa pe municipiul 
București. Vor avea loc 12 par
tide, printre care : D. Filip 
(Steaua) — C. Stan (Voința) ; 
M. Budu (Dinamo) — M. Ni- 
culescu (Metalul) ; I. Crăciun 
(Olimpia) - Șt Stingă (Voința); 
Al. Belcea (Grivița Roșie) — 
C. Ștefănescu (Olimpia). Cu a- 
cest prilej, asociația sportivă 
Grivița Roșie va oferi celui mai 
tehnic boxer al galei „Cupa 
16 Februarie".

U.T.A. îșl incepc azi
turneul in Iugoslavia

2349 p.d. ; 4. C.F.R. Sighișoara 
2273 p.d. ; 5. C.F.R. HI Tg. Mu
reș 2266 p.d. La individual, cel 
mai bina s-a clasat Gh. Vață 
(C.F.R. I Tg. Mureș), care a 
dobori) 444 de popice. Pe locu
rile următoare s-an clasat: A.
Miculaș (C.F.R. Teiuș) cu «1 
p.d. și Al. Slavin (C.F.R. m 
Tg. Mureș) cu 433 p.d. La pro
ba de perechi, ordinea a fost 
următoarea : 1. Em. Siklori -Gh.
Vați (C.F.R. I Tg. Mureș) 80
p.d. 2. A. Miclăuș - L Moraru 
(C.F.R. Teiuș) 846 p.d., X L 
Sudu - V. Mihalacha (C.F.R. I 
Tg. Mureș) 836 p.d.

Campionatele republican» 
patinaj viteză au ajuns tn finală. Astfel, Intre 18—19 februa
rie vor avea Ioc la Miercurea 
Ciuc ultimele întreceri pentru cu
cerirea invidiatelor titluri. In pri
mele două zile îșl vor disputa 
întlietatea copiii șl juniorii mici, 
după care vor intra In concurs juniorii mari și seniorii.

Iuția ce echipaj* a 
creat ce'.e ms: multe 
probleme selecționeri

lor. Era ți firesc, căci 
sfîrșitul Jocurilor O- 
limpsce de la Grenoble 
punea capăt unei epoci 
in care străluciseră 
Monti, Nash. Emery și 
deschide* porțile afir
mării unor noi gene
rații de boberi. din care 
nu puțini suferiseră de 
complexul .resso vo
lante*. Pentru acest 
motiv, multe țări au 
preferat să desfășoare 
campionat» naționale, 
în care principalul scop 
era selecția. Gt de du
ră a fost această selec
ție o probează italienii 
căreia l-au plătit un 
scump tribut, dar au și 
descoperit talente au
tentice. infirmînd scep
ticismul unor ziariști și 
specialișC care preve
deau un diluviu la re
tragerea lui Monti.

Uneori s-a recurs la 
soluții cu totul inopi
nate : prezența frînaru- 
Ixri De Padis la bobul 
de 4 italian Ia europene 
a constituit o surpriză 
de proporții, dar și o 
schrțae fericită.

Pentru noi. problema 
seeețieî echipajului se 
ccejuza cu cea a obți
nerii treptate a formei 
sportive a lui Panțuru. 

Cărui obiectiv prin-

w
»■

I

■

fe.-

cipal era campionatele 
mondiale, „europenele" 
fiind o etapă în pregă
tirea sa.

prof. I. MATEI

DE PATINAJ VITEZĂ

(Continuare 
fn pag. a 4-a)

t PAUȘ
corespondent principal

FINALA CAMPIONATELOR

Doi dintre floretiștu romani la un h enament: Gabnel Ursovici jt
Aurel Ștefan

„Cupa 16 Februarie

■

țț:

J

Echipajul Zardini-Dimaî
(Italia) a cucerit

Foto : V. BAGEAC
rScrimeri din opt țări

la baschet
Astăzi Încep Întrecerile „Cu

pei 16 Februarie" la baschet fe
minin. In sala Giulești, de la 
ora 17,30, vor avea loc partide
le Rapid — Liceul nr 35 șl 
Progresul — Vojvodina Novi 
Sad. ,

Aseară, fn «ala Politehnica, 
au avut loc primele meciuri din 
cadrul unul turneu internațio
nal masculin. Iată rezultatele : 
Politehnica - I.C.H.F. 76-56 
(31—22) ; I.E.F.S. — Vojvodina 
Novi Sad 71—44 (39—18).

D. BĂNICĂ 
corespondent

SAVAC, 12 (prin telefon). — Incepînd de 
azi (n. r. ieri) echipa de fotbal U.T.A., liderul 
diviziei naționale A, se află în această pito
rească localitate, situată la 100 km de Bel
grad, unde urmează să dispute joi, în com
pania echipei locale, primul meci din cadrul 
turneului pe care textiliștii arădeni îl efec
tuează în Iugoslavia.

Antrenorii Nicolae Dumitrescu și I. Rein
hard au deplasat următorii 17 jucători J 
Gornea, Birău, Bacoș, Pojoni, Czako, Petescu,* 
Lereter, Axente, Șchiopu, Domide, Moț, Ato- 
diresei, Sima, Bodea, Dumitrescu, Bătrîna, 
Broșovschi.

în continuarea turneului, U.T.A. va întîlni# 
la 16 februarie^ la Rijeka, echipa locală din 
prima divizie a fotbalului iugoslav, iar la 19 
februarie, tot la Rijeka, o echipă cehoslovacă 
care se află la pregătire pe litoralul iugoslav.
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„Cupa Federației" la bob 2
SINAIA, 12 (prin telefon). Miercuri 

s-a disputat competiția de bob 2 dota
tă cu „Cupa federației”. La întrecere 
au participat 14 echipaje, dintre care 
5 din Italia, unul din Austria, unul din 
Elveția și 7 românești. Concursul a 
fost ciștigat de echipajul italian Ro
berto Zardini - Carlo Dimai, care a 
realizat, în ambele manșe, un timp 
foarte bun. Locurile 2, 3 și 4 au re
venit sportivilor români care, în felul 
acesta, emit pretenții justificate la 
intiietate în viitoarea competiție, 
„Cupa orașului Sinaia”, ce se va dis
puta simbătă și duminică.

Plecat cu nr. 3 din start, echipajul 
Franco Chiamulera (Italia) - Dinu Pas- 
cu (România) s-a răsturnat în vira
jul 9. Cei doi boberi s-au ridicat ime
diat, italianul rămînînd pe pistă, în 
timp ce sportivul român, în dorința 
de a continua cursa și de a evita, ast
fel, descalificarea echipajului și chiar 
un accident, s-a aruncat în bob. 
a apucat comenzile dar, în virajul

M. BOTA — coresp.

(Continuare fn pag. a 4-a)

la startul
Turneului speranțelor olimpice"99

Reprezentanți a 8 țări, din 
Europa, Asia și America 

Centrală, iau astăzi startul 
in ediția 1969 a .Turneului 
speranțelor olimpice".

Programat in ajunul celei 
mai importante competiții 
rezervate schimbului de mii- 
ne, campionatele mondiale de 
tineret, turneul. găzduit anul 
acesta de țara noastră, con
stituie principalul test pentru 
Geneva. Este, desigur, și 
motivul pentru care toate 
țările participante și-au tri-

• PRINCIPALII FAVOern - SCRI MERII SOVIETICI 
SI CEI POLONEZI • TINERII TRĂGĂTORI ROMÂNI
VOR ASALTA PRIMELE LOCURI PRIN URSOVKJ.
MOROȘAN, IR1MKIUC Șl POPESCU • SALA 
FLOREASCA. LOC DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

El
11,

Do-retiștii Galafudinov și 
liukin, spadasinul Rossar și, 
de asemenea, sabrerii Ron- 
ski și Sarasenidze.

Foarte puternic este și lo
tul polonez, care beneficia
ză de aportul Coretiștilor 
Rzymontira. Koriejewski și 
Dabrosrski,
Matwejew
PregcTvsxi.
tinerii «crir-eri sovietici și
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PREZENTA MASIVA
PE PÎRTIILE DE SCHI

Acum vreo 7—8 zile, repre
zentanții federației de schi erau 
îngrijorați din cauza lipsei de 
zăpadă. Iată, însă, acest fe
bruarie a risipit emoțiile, prin 
stratul gros de nea așternut pe 
cuprinsul întregii țări, astfel că 
toate competițiile programate 
la sfîrșitul 
vor putea 
excelente.

acestei săptămîni se 
desfășura în condiții

★

dare. Lupta va fi dirză, iar cîș- 
tigătorii greu de prevăzut. Re
prezentanții clubului A.S.A. 
Brașov, înapoiați de la Spin- 
dleruv Mlyn, sint hotărîți să 
atace majoritatea locurilor frun
tașe. Rămîne de văzut riposta 
celorlalți schiori, de la cluburi
le Dinamo, Steagul roșu și 

Tractorul Brașov, I.E.F.S. Bucu
rești, Carpați Sinaia și Univer
sitatea Cluj.

★

al spadasinului 
F- al sabrerului 
Este evident că

între 15 și 17 februarie, cel 
mai buni schiori fondlști ai ță
rii iși vor desemna campionii 
naționali ai anului 1969 pe pir- 
tiile din Bușteni.

Cu această ocazie se vor a- 
corda titlurile la 15 km, 30 km 
și ștafetă pentru băieți, 5 km. 
10 km și ștafetă pentru fete. 
De azi, au și sosit in localitate 
sportivii care vor efectua și pri
mele antrenamente de acomo-

Alte titluri de campioni st 
vor decerna și la Abrud. Aici, 
se dispută, la 16 februarie, cam
pionatul național al copiilor 
pentru probele alpine. Cei mai 
mici schiori, slalomiști din toa
te colțurile țării, se vor avinta 
pe pantă pentru cîștigarea pri
mului tricou cu tricolor. Din 
București, prof. Tea Ionescu, de 
la Școala sportivă nr. 2, va 
pleca cu un lot masiv de elevi 
din rindurile cărora speră 
apară și un ciștigător.

Cupa de cristal la atletism ★

programul 
de sală, 

competiție dotată cu Cupa de 
cristal: sîmbătă : ora 16,30— 
50 m B (serii) și triplu salt; 
ora 16,50 — 50 m F (serii) : 
ora 17,20 — 50 m B (finală) ; 
ora 17,30 — 50 m F (finală), 
ora 17,50 — lungime F; ora 
17,50 — înălțime B și greu-

A fost stabilit 
.internaționalelor"

tate F; duminică: ora 15,30 
— prăjină; ora 16,00 
mg B (serii); ora 16,20 — 50 
mg F (serii); ora 16,50 — 50 
mg B (finală); ora 17,00 — 
50 mg F (finală); ora 17,20 — 
înălțime F și greutate B.

Astăzi sosesc în Capitală 
atleții sovietici și cei din 
R.F.G.

50

Lupta sportivă este, prin ea 
însăși, stimulativă, satisfacția 
de a învinge fiind supremă. 
Cu foaie acestea, recompensa
rea campionului a devenit — 
pretutindeni — o tradiție. Lui, 

învingătorului, i se oferă medalii de aur, 
argint sau bronz, ramuri de măslin sau 
colane, plachete sau diplome. Pentru 
cei mari, pentru seniori, e firesc să 
fie așa. Amintirea victoriei va rămîne 
pururi întruchipată de statueta de bronz, 
de înscrisul de pe plachetă sau de me
dalia purtînd strălucirea bucuriei din 
marea zi a succesului.

Vrînd să înscăuneze aceeași tradiție 
sau, poate, lipsiți de imaginație, orga
nizatorii competițiilor sportive pentru 
copii, juniori mici și mari au copiat fără 
pic de oboseală însemnele performerilor 
adulți, schimbînd doar inscripția, și 
le-au oferit ca premii și celor mici. Din 
fragedă tinerețe, pînă la bătrînețe (de
sigur, cea sportivă), concurentul va primi 
mereu aceleași medalii, aceleași pla
chete, aceleași diplome. Imaginați-vâ 
cum arată vitrina de trofee a unui per
former în care sînt expuse, invariabil, 
lucruri asemănătoare...

Pornind de la faptul că, prin repetare, 
aceste recompense, aceste premii își 
pierd caracterul stimulativ, să încercăm 
a le sugera organizatorilor de compe
tiții — federații, consilii locale pentru 
educație fizică și sport, cluburi și aso
ciații sportive — mijloace noi, atractive, 
de stimulare a învingătorilor sportivi 
în întrecerile celor mici. De pildă, n-ar 
fi oare mai ciștigat juniorul care ar 
lupta pentru locul I, fiindcă acesta îi asi
gură trecerea în lotul antrenat de una 
din somițățile grupului de antrenori 
din localitate ? N-ar fi mai emoționat 
copilul care, cîștigînd o competiție, ar 
fi invitat la dejun alături de Ion Moina, 
lolanda Balaș, Viorica Viscopoleanu, 
Marin Niculescu, Alexandru Penciu sau 
altă mare vedetă (autentică) din ramura 
sportivă pe care o practică ? Și nu 
face o deosebită plăcere — peste 
și ani ca și în prezent — celui 
ieșind învingător într-o întrecere, i 
da posibilitatea să se fotografieze 
turi de idolul său sportiv ? Și mai 
otîtea și atîtea alte „mari premii",
stimulative, mai trainice, mai gingașe 
decît cele cu care au fost gratificați 
pînă acum tinerii competitori.

Medaliile de aur, argint și bronz 
trebuie să rămînă visul apogeului ca
rierei sportive, marele țel. Celelalte, 
recompensele sportive ale copilăriei au 
menirea să-i stimuleze pentru a porni pe 
drumul spre marea performanță, să ii-l 
înlesnească și, poate, să le schimbe 
optica asupra scopului întrecerii pentru 
recorduri, performanțe și victorii în ma
rile confruntări internaționale.

Hrislaehe NAUM

i-ar 
ani 
ce, 

s-ar 
ală-
sînt 
mai
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să

Dinu Petre (Dinamo Brașov, unul din favoriții campionatelor naționale de fond

1

InVacanța studenților este 
plină desfășurare. Cu toate aces
tea, întrecerile de schi nu sînt 
neglijate. La Predeal, va avea 
loc simbătă și duminică. -Cups 
Politehnica", cu participarea 
celor mai buni «chiori ai stu- 
dențimii din România, concur»

la care vor lua startul și spor
tivi din alte țări.

★
Săritorii cu schiurile se vor 

despărți, In sfirșit, de trambu
lina din Poiana Brașov și-și vor 
muta sediul la Miercurea Ciuc, 
unde, duminică, se vor Întrece 
intr-un concurs dotat cu .Cupa 
Federației*.

In pag. a 4-a
40:6 cota antrenamentelor la Lake Placid

Corespondenta speciala pentru sportixl

<
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SPECIALIȘTII DESPRE :

Campionatul național
de schi fond pentru copii

întrecerile, după cum im mai relatat, au avut loo la Rî?- 
nov, pe pirtia special amenajată din Valea Cetății. In cro
nica noastră de luni am subliniat reușita acestui campionat, 
partea spectaculară a desfășurării lui. Astăzi, vom da cuvln- 
tul specialiștilor prezenți duminică la Întreceri. Am ținut să 
le solicităm părerile, autorizate, în dorința de a puncta unei» 
aspecte tehnice și organizatorice ale acestei prime ediții a 
campionatului național de schi-fond pentru copii.

COSTICA MIRICA, directo
rul liceului din RIșnov, mem
bru al Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Brașov : 
cum rar am văzut. M-au im
presionat dîrzenia concurenți- 
lor, felul cum rîșnovenii și-au 
primit micii oaspeți. La iniția
tiva comitetului de părinți al 
liceului nostru, ca să dau un 
singur exemplu, fiecare com
petitor a primit în dar un „Riș- 
nov” în miniatură, a simțit căl
dura dragostei 
aici. Desigur, ne-a 
că nu am 
zentanți ia 
Nădăjduim 
la a doua 
poate, se va împlini și dolean
ța noastră de a avea o asocia
ție sportivă teritoriali. In felul 
acesta, ne-am rezolva trebu
rile mai eficient, orașul nos
tru — cu atîtea sute de schi
ori — neavînd în prezent de
cît o comisie formată din foști 
sportivi care, spre lauda lor, 
Se străduiesc să țină aprinsă 
flacăra întrecerilor de schi.

ION OLTEANU, antrenorul 
centrului de schi Fundata : 
„Campionatul a corespuns din 
punct de vedere tehnic și or
ganizatoric. Pirtia a fost exce
lentă, tar disputa schiorilor 
foarte strînsă. Vreau să evi
dențiez corectitudinea arbitra
jului și faptul că la această 
întrecere au fost mobilizați cei 
mai buni arbitri din județul 
Brașov. In legătură cu regula
mentul competiției, am o pro
punere : echipele reprezentati
ve (patru băieți și 
să fie compuse în 
șase băieți Și patru 
din 10 copii, în loc 
felul acesta vom avea posibili
tatea să aducem pe pîrtii mai 
mulți fondiști, pe raza unor ju
dețe desfășurîndu-și activitatea 
cite 3—4 centre de schi! Acum, 
o rugăminte : de trei 
găsim bocanci de fond, 
mici. Nici la Brașov și 
București. Avem nevoie 
mere între 34—38, dar 
gazine nu sint decît de la 40 
în sus. Schiem, deci, cu bo
canci vechi, foarte... reparați, 
sau — mă rog — cu bocanci 
nr, 40 în virful cărora punem 
ghemotoace mari cu cîlți".

HERMINA UNGUREANU, 
maestră a sportului la ciclism, 
campioană la schi, antrenoarea 
reprezentativei fondiștilor din 
județul Sibiu : „Numai la te
levizor, cînd am vizionat Jocu
rile Olimpice de la Grenoble, 
am văzut un concurs atit de 
frumos și atit de bine orga
nizat : stegari, defilarea co
piilor cu pancarte pe care 
erau scrise numele echipelor,

„A fost un concurs

oamenilor de 
părut rău 
noi repre- 

„naționale". 
fi prezenți

avut și 
aceste 

că vom 
ediție. Pină atunci,

două fete) 
viitor din 

fete. Adică, 
de șase. In

ani nu 
numere 
nici la 
de ru
in ma-

întrecerile

LUPTELE LIBERE ÎN ASCENSIUNE

acest capi- 
și cei b ra

LAZARUȚ,

fanfară, cocarde în piept etc. 
Concursul a fost la înălțime și 
din punct de vedere tehnic, 
majoritatea tinerilor sportivi 
dovedind o bună pregătire fi
zică. Lucrul esențial la fon
diști. Au excelat la 
toi schiorii suceveni 
șoveni."

PROF. VAS1LE
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Brașov: „Organizarea a 

• fost excepțională și aș vrea să 
felicit cu acest prilej comisia 
locală de schi, în frunte Cu 
neobositul ei președinte Con
stantin Vlidea. .4m regretai 
lipsa de la start a unor județe 
cu tradiție în schi. De aseme
nea, absența unor specialiști și 
antrenori care, consider eu, a- 
veau obligația profesionali să 
vadă la lucru schimbul de ruti
ne al schiorilor noștri fondiști".

Schimbul de mîine, în schimb, 
n-a observat această absență. 
In iureșul aprigelor intreceri, 
micii fondiști au arătat că știu 
să alunece bine pe schiuri, că 
Știu să se bată cu grăbitele se
cunde ale impasibilelor crono
metra, că — am spune noi — 
Știu să aștepte...

£ ■■
. •

Luptele libere nu sint o in
venție a secolului XX, 
cum ar fi mulți tentați 

să creadă, cunoscind, din sta
tistică, faptul că prima mare 
competiție oficială in această 
ramură de sport s-a desfășurat 
în 1904, la St. Louis, cu prile
jul celei de-a IlI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice.

Intr-o formă sau alta, ca va
riant» regionale ale luptelor 
„clasice" (greco-romane), „libe
rele” au existat cu mult mai 
Înainte, cucerind prozeliți prin- 
tr-o gamă mai largă de procedee 
pe care le Îngăduie, prin carac
terul lor spectacular, prin di
namismul lor.

Marii rafinați, 
atleticii grele, nu 
Insă, pentru că in
legi (poate nefirești), noul este 
deseori primit cu greutate, cu 
suspiciune, cu împotrivire. Pre
zente la mai multe Olimpiade, 
luptele 
tuși — 
fășurat 
ropene
1951 (la 
semnafi 
diali ai

Cltva 
socotite
co-romanelor“, mulți luptători 
practicindu-le simultan, cum s-a 
Intlmplat, de altfel, cu voleiul 
și baschetul, cu tenisul de cimp 
și de masă, considerate și ele 
rude apropiate. Dar, o dată cu 
progresul și perfecționarea me
todicii sportului, cu specializa
rea strictă, absolut indispensa
bilă obținerii marilor perfor
manțe, a fost inevitabil să se 
producă despărțirea. Și chiar 
dacă sportivi ca Dietrich

(R.D.G.), francezul Robin sau 
vest-germanul Rost, au excelat 
in amîndouă, disciplinele sint 
astăzi absolut distincte, singu
rul element care le apropie fiind 
faptul că au găsit adăpost sub 
acoperișul aceleiași federații.

Popularitatea luptelor libere 
este foarte mare, concurînd se
rios „clasicele”. Dovadă, la Ciu
dad de Mexico turneul J.O. a 
reunit un număr record de con- 
curenți : 178 ! Cele mai popu
late : categoriile 63 și 70 kg 
cu 27 și, respectiv, 29 de com
petitori.

Participarea a fost foarte se
lectă. patrulaterele mexicane

conservatorii 
le-au agreat, 
virtutea unei

libere și-au croit — to- 
drum. In 1937, »-au des
prinsele campionate eu- 
(la Munchen), iar in 
Helsinki), au fost de
primi! campioni mon- 
acestei discipline.

timp „liberele" au fost 
doar o variantă a -gre-

ROMANTICII Șl MlJELE

87 
la 
in

reunind. fără excepție, elita a- 
cestei discipline. Printre con- 
curenți s-au numărat PATRU 
învingători ai J.O. de la Tokio 
și TOȚI ciștigâtorii ultimei edi
ții a campionatelor mondiale. 
Spre deosebire de turneul de 
lupte clasice, aici surprizele au 
fost o raritate, pronosticurile 
anterioare confirmindu-se a- 
proape în întregime. Din cele 
8 titluri olimpice puse in joc, 
6 au revenit campionilor lumii. 
Deci, doar două excepții : turcul 
M. Altay a reușit să-l detroneze 
pe francezul Robin, iar luptă
torul nipon. Y. Netake, l-a 
întrecut pe marele maestru, so
vieticul A. Aliev (cat. 57 kg), 
de trei ori campion mondial !

Un amănunt: categoriile mici 
au fost net dominate de 
vii japonezi. învingători 
57 și 63 kg.

Surprinzător, eșecul 
zentar.ț.'.or

sporti- 
la 52,

//

z
&

% &

— ..Și totuși, fotbalul rămine fotbal!!! Cînd 
tine balonul rotund—

eti vexiad

Z /

spre

Dese- de MATTY

repre- 
Bulganei. excelent 

cotați In arena internațională, 
n-au reușit să plece cu nid 

medalie de aur, deși aveau 
lot doi campioni olimpici 
Tokio : E. Vilcev (79 kg) 
Gardjev (87 kg).

Ei 
o 
in 
la
P.

de
s

ti
de 

r.aș-In țara noastră, luptele 
bere sint o disciplină 
dată recentă (anul 

terii — 1955). Totuși, există o
pleiadă de sportivi talentațl, 
ceea ce a determ.r.at participa
rea la Ciudad de Mexico

Rezultatul final a fo«* satis
făcător. locul 8 pe națiuni, față 
de 17 (tot en S mneareați) ocu
pat la Tokio.

Cea mai bortă comportare, 
după cum a apreciat p antre
norul lotului. Ion Crâaăe. a a-

vut-o PETRE COMAN (cat. 63 
kg), deși a ocupat doar locul V. 
După patru victorii, trei la 

puncte și una prin tuș, Coman 
a fost victima unei grave erori 
de arbitraj în partida cu bulga
rul Enio Todorov. Pină în ulti
mele secunde, rezultatul era 
egal. Apoi Todorov a întreprins 
o acțiune finalizată IN AFARA 
SPAȚIULUI PE LUPTA. Și, to
tuși, arbitrul polonez Lisz, a 
cotat-o... In meciul următor, 
cu japonezul Masaaki Kaneko, 
același arbitru n-a punctat o 
fixare a lui Coman și, astfel, 
sportivul nostru a pierdut par
tida și posibilitatea de a aspira 
la o medalie.

ȘTEFAN STINGU (cat. +97 
kg) s-a clasat pe locul IV, con- 
firmind așteptările. El și-a îm
bunătățit poziția față de cea 
ocupată la Tokio (locul VI).

FRANCISC BOLLA (cat. 
kg), creditat cu o medalie 
această Olimpiadă, luindu-se
considerație rezultatele sale din 
ultimii ani, a debutat la Ciudad 
de Mexico cu un succes remar
cabil. reușind să iasă învingă
tor prin descalificarea dublului 
campion mondial Mansur Meh- 
dizadeh (Iran). In următoarea 
confruntare, insă, cu Geza Hol
los! (Ungaria), el a fost, la rin- 
dul său, descalificat. împreună 
cu adversarul, ca urmare a unei 
grave erori a arbitrilor, gră
biți să dicteze verdictul, deși 
mai erau doar... 20 de secunde 
de luptă- Deprimat, Hollosi a 
abandonat competiția, iar Bolla. 
cu 4 puncte penalizare, nu avea 
nimic de făcut decît să riște to
tul in intilnirea cu Prodan Gar
djev (Bulgaria), campionul 
olimpic de la Tokio. In minutul 
7 riscul l-a costat. Bolla a pier
dut prin tuș și a fost eliminat.

Inconstantă și neconcludentă 
a fost evoluția lui NICOLAE 
CRISTEA, in care se puseseră 
mari speranțe. El a fost elimi
nat după două tururi. O com
portare căreia nu i se pot găsi 
nici un fel de justificări.

Au mai concurat Gh. Stoiciu 
(cat. 52 kg), L Enache (70 kg) 
și N. Neguț (97 kg). Toți trei 
fiind. Insă, specialiști de „greco- 
romane", participarea lor a avut 
doar un caracter de antrena
ment, de aclimatizare cu atmo
sfera marilor concursuri.

In concluzie, deși In ascen
siune. luptătorii de la „libere" 
mai au in față un drum greu, 
de căutări și de 
ciad vor reuși să 
nivelul colegilor 
-greco-romane".

Valeria CHIOSE 
Costin CHIRIAC

muncă, pină 
se ridice la 
lor de la

Habar n-aveam că ținînd, 
ani de zile, cu Belouso
va - Protopopov, eram ro

mantic. Habar n-aveam că aces
te două ființe, descinse din 
vis, duceau patinajul artistic 
la stagnare, închizîndu-i orizon
turile. Eu ziceam, privindu-i 
de ani de zile cum plutesc, că 
așa ar trebui să venim cînd 
vom fi aburi ,— in fața jude
cății de apoi. Erau singurii oa
meni din lume care făceau din 
gheață — un nor de poveste. 
Erau singurii (sau primii) care 
aduceau- sportul într-o stare de 
vrajă, de abur, de grație. Ni
meni nu avea liniștea lor în 
plutire. Poate doar Ceaslavska 
sau cîțiva săritori cu schiurile 

la trambulină să-mi mai fi 
murmurat, pe un teren de sport 
— terenurile lipsite, zice-se. de 
orice filozofie — acel gind pro
fund, poate cel mai profund, 
azi, că oamenii s-au plictisit și 
sint dezgustați de agresiuni, 
manevre militare, minciuni și 
crime. Habar n-aveam, însă, 
ci din punctul de vedere al 
tehnicii sportive, tot ce puneam 
eu pe seama lor, era „literatu
ră". Firește că sint obișnuit cu 
aceste „contre” ale realității 

tehnice la adresa basmelor din 
capul meu. Dar nu-mi închi
puiam că din optica specia
listului, infringerea cuplului 
Belousova - Protopopov n-ar 

trebui să mă întristeze, ci să 
mă bucure — așa cum îi de
clara lui Radu Voia un antre
nor german, mulțumit că prin 
victoria lui Rodnina - Ulanov 
patinajul artistic capătă pers
pective atletice mărețe. Nu 
știam ci Rodnina - Ulanov — 
reprezintă progresul, iar Be
lousova - Protopopov — conser
vatorismul in patinaj.

Bine, sint dispus si cr-d 
specialiștii — dar atunct se ri
dică următoarea problemă, nu 
fundamentali, firește, nu co
pleșitoare. totuși, o problemă 
pămîntească: de ce nu am 

știut cum stăm cu progresul și 
cu conservatorismul în această 
disciplină sportivă care, de ani 
de zile, ne incintă telesfîrșitul 
de iarnă ? Patinajul artistic e 
unul din sporturile cu un tele- 
public mult mai larg decît al

nostru, cel al microbiștilor de 
telesport. Vineri seara, în ju
rul orei 9, am văzut, cu ochii 
mei, familii fugind cu picnicul 
în sacoșă, să prindă dansurile 
la televizorul cumnaților. Ora
șul era pustiu, ca sîmbătă sea
ra, la Templar. Se alerga ea la 
un spectacol dar, în esență, ni
meni nu pricepea ce se petrece 
exact, regulamentar, acolo. Nu 
bag mina in foc pentru alții, 
dar în ce mă privește, jur că 
după atîția ani de europene, 
mondiale și olimpiade — n-aș 
putea să explic unui copil care 
e diferența convingătoare între 
proba de dansuri și cea a pere
chilor, cum se arbitrează, ce se 
cere la una, la cealaltă, de ce 
Nepela e mai bun ca Pera. 
ețetera. Tuturor ne place — dar 
ne uităm ca mița în calendar. 
Ne încredințăm ochiului și, din 
cînd în cînd — sau tot timpul — 
blestemăm arbitrii. Sport cu 

reguli imperceptibile, firește, 
dar televiziunea n-ar trebui să 
ne facă să înțelegem cîte ceva 
din imperceptibil ? Apreciez 

foarte mult sinceritatea cu care 
Diamantopol ne-a mărturisit 

că „nici el nu e specialist...“ 
Totuși, dascălul nostru intru 

patinaj artistic el ne e, de ani 
de zile, și, oricîte ar fi de spus, 
realitatea lui — lipsită de ri
goare și precizie, excesivă une
ori — mie, unuia, îmi rămîne 
simpatică. Diamantopol e, la 
urma urmei, spontan, fără ștaif 
fără încruntări, trăgînd puțin 
spre șueta la „botul calului", 
și nu văd de ce — în actuala 
fază de dezvoltare — să bla
mez aspru acest „stil"; îi pot 
cere, însă, mai multă exactitate, 
mai multă atenție pentru igno
ranții care încă mai sîntem. 
o rezistență mai fermă la plă
cerile diletantismului și ale 
„cintatului după ureche", care 

aduc sportului atttea neplă
ceri ?... Nu-i pretind să ne 
facă doctori sau arbitri în arta 
patinei, dar șă-mi dea o bază, 
cit de cit „științifică", în pro
blemele realismului și roman
tismului pe gheață, o competen
ță în clipa cînd arbitrii mă fac 
să săr în tavan, de furie.

BELPHEGOR

S AH PentuTQÎi
PRIMII CAMPIONI A! ȘAHULUI MODERN:

Leonardo și Paolo Boi

In 3 minute!
Una dintre cele mai cunos

cute teme ale problemelor cu 
mat în 2 mutări este așa numita 
fugă „în stea” a regelui negru, 
Examinînd poziția din diagra
mă (O problemă a lui W. Ha- 
gemann, din 1956) veți consta
ta că regele negru are posibili
tatea de a muta pe patru cîm- 
puri așezate în formă de stea : 
a4, a6, c4, c6.

tiiwrilor arcași
De curînd, în cadrul Grupului 

școlar Construcții montaj Bucu
rești care cuprinde 3750 de elevi 
și eleve a avut loc un concurs 
de tir cu arcul în sală. Com
petiția s-a bucurat de o bună 
organizare și s-a încheiat cu re
zultate excelente : fete (15 m, 1J 
serii a cite trei săgeți fiecare) : 
1. Paulina Toma (clasa a n-a 
C 6) 257 p, 2. Dița Bucșe (cl. I 
M 1) 254 p, 3. Ioana Slmlon (ci. 
II C 6) 243 p, 4. Ortansa Tânase 
(cl. II C 6) 240 p, 5. Nlculina 
Umbră (cl. II C 6) 239 p. 0. Fila 
Preda (cl. II C 6) 238 p ; bateți 
(15 m, 12 serii a cite trei săgeți 
fiecare) : 1. C. Calotă (cl. III M)
283 P, 3. N. Dlncă (cl. III M)
280 P. 3. Gh. Dragomir (cl. I G)
279 P 4. P. Bucur (cl. ni M)272 P. 5. Șt. Haralambie (Cl. III
M) 262 P 6. A. Găman (cl. I O)259 P-.întrecerile s-au disputat în pre
zența a numeroși spectatori, cu- 
vîntul de deschidere fiind rostit 
de tov. director adjunct, ing. 
Ion Rîmbu. De asemenea, trebuie 
menționat faptul că la această 
școală a fost’ înființată prima 
sacție de tir cu arcul din țară 
secție afiliată la federația română de tir. Activitatea tineri
lor arcași beneficiază de un spri
jin permanent din partea con
ducerii școlii (director tov. ing 
Costin Pelinescu) și a asociației 
sportive (președinte : Gh. Stefă- 
nescu).

prof. Vladimir PERCEAC0 VERIFICARE UTILĂ
Competiția de 1a Constanța a 

avut darul de a arăta, destul de 
clar, gradul de pregătire a u- 
nora dintre boxeri, care vizează, 
de pe acum, tricoul național 
și... campionatele europene. în
trecerea a fost aprigă. La ea au 
participat pugiliștii din lotul 
reprezentativ de tineret, pre
cum și o serie de sportivi bine 
pregătiți de la mal multe clu
buri, care au dorit să arate că 
sint gata să asalteze pozițiile 
fruntașe. Este suficient să 
amintim că la categoria se- 
mimuscă au fost prezenți trei 
oameni din lot : campionul na
țional P. Ganea, M. Lumezea- 
nu și V. Ivan, dar locul I a 
fost ocupat de inimosul repre
zentant al clubului Farul, Mi
hai Aurel, care în urma acestui 
succes a fost selecționat în lot.

La categoria muscă, parti
cipare „săracă", elementul deo
sebit constituindu-1 eliminarea 
din competiție a dinamovistului 
Pascale Iuga de către Traian 
Qerchia (Portul Constanța). Cei 
patru „cocoși" au avut în Pa
vel Nedelcea adversarul nr. 1. 
Reșițeanul a arătat că este pus 
pe fapte mari. Atît în meciul 
cu elevul antrenorului Vasile 
Tiță, Ion Petre, cît șl în finală 
:u Aurel Dumitrescu (Progre- 
iu! București), Nedelcea a de

L'rmcâză ultimul turneu! (c 
așteptăm de la el?

Seria de trei turne» hiver- 
nale, cuprinse anul acesta, pen
tru prima oară în desfășurare* 
campionatului național mascu
lin de handbal, se va încheia 
Ia «fîrșitul acestei aăptămini, 
în sala sporturilor din Cluj. 
Acolo unde a avut loc primul 
dintre aceste turnee, fiecare 
compus din trei etape de cam
pionat, vom fi — Inceplnd de 
vineri — martorii celor mai im
portante partide ale întrecerii 
pentru titlu, în fruntea cărora 
se situează. In mod cert, fntîl- 
nirea dintre Steaua și Dinamo 
București, programată dumini
că dimineața, la ora 11.

Se presupune, deci, că intere
sul pentru jocurile de vineri, 
simbătă și. mai ales, duminică 
va fi neobișnuit. O astfel de 
presupunere nu poate fi consi
derată de loc exagerată. Și toc
mai pentru acest motiv, este 
de dorit ca măsurile privind 
asigurarea unor cit mai bune 
condițiuqi de desfășurare a par- 

monstrat o pregătire fizică bu
nă, un box tehnic și variat, fapt 
ce a determinat pe organizatori 
să-i acorde premiul pentru cel 
mai tehnic boxer al turneului. 
Aurel Dumitrescu, pregătit de 
Lucian Popescu a dovedit că 
este capabil de lucruri deose
bite. Deci, atenție, încă un „co
coș” de valoare !

La semiușoară, Paul Dobrescu 
(învins de arbitri la Constanța), 
rămîne indiscutabil un mare 
talent și, antrenat cu aceeași a- 
tenție, el poate deveni un can
didat serios la învestitura pen
tru europene. Gh. En© a boxat 
în primul meci foarte bine. A 
lovit mult și variat, s-a depla
sat și a eschivat excelent, tn- 
cîntînd asistența prin compor
tarea sa. în finală, însă (supra- 
estimîndu-și posibilitățile), el nu 
a mai avut aceeași evdluție, pă- 
rîndu-ni-se chiar obosit. De ce ?

La mijlocie mică, Ion Gy0rfi 
s-a dovedit un autentic talent. 
Bine clădit, cu o bună clarvizi
une în ring, el a folosit o gamă 
variată de procedee tehnice, a- 

hB
tidelor să fie. I* ora actuală, 
f*pt» concrete. Ne referim. In 
primul rlisd. la selecționarea 
corpului de artxtr: ce va func
ționa 1* acest turneu. Spunem 
acest lucru, gir.iindu-ne la cali
tatea slab» a arbitrajelor de Ia 
turneul anterior, disputat in 
sala Flortasca. Apos, sperăm că. 
de această dată, publicul clu
jean iși va exprima satisfacțiile 
sau necazunle cit mai corect, 
fără a incerta să influențeze 
rezultatele finale prin presiuni 
asupra arbitrilor. Cit privește 
echipele, de la ele așteptăm 
mai mult. Și sperăm că așteptă
rii» nu vor fi zadarnice.

nunțindu-se un candidat serios 
la titularizare. Mijlociul Al. 
Năstac a făcut două meciuri 
bune. In primul și-a întrecut 
colegul de club (Tudor Ivan) 
după o partidă dinamică, in 
care s-au schimbat lovituri 
foarte dure. In finala cu dina- 
movistul brașovean Ion Petrea, 
el * avut inițiativa aproape tot 
meciul, dar o neatenție, în fi
nal, l-a adus in situația de a 
pierde prin K.O. Greul Ion A- 
lexe, deși a pierdut meciul cu 
Anghel Iancu, rămîne, totuși, 
omul nr. 1 al categoriei.

In concluzie, putem spune că 
evoluția boxerilor la „Criteriul 
tineretului" a fost bună, că unii 
sportivi sint bine pregătiți și 
pot aspira la un loc în prima 
reprezentativă (Nedelcea, Do
brescu, Ene, Gyorfi, Năstac).

Arbitrajele prestate la aceas
tă întrecere au fost bune. O 
singură decizie greșițȘ, nu poa
te influența aprecierea genera
lă. La sfîrșitul competiției, or
ganizatorii : Federația română 
de box și Consiliul județean 
EFS Constanța au premiat pe 
antrenorii Nicolae Buză (Farul), 
Mihai Cerchez (Dinamo Bra
șov) și Marcu Spakov (Steaua) ’ vpentru buna pregătire asigura
tă elevilor lor.

Paul IOVAN

Spre sfirTitul «ecoiului al 
XIV'-le*, șatrandjul musulman 
se răspir-rt-șe in toată Europa 
ș. era jucat, cu mid variațiuni 
locale, după regulile cunoscute 
încă pe vremea lui Harun-al- 
Rașid. Dar vintul proaspăt al 
Rrnaqtrrtl nu putea să nu cu
prindă In elanul său înnoitor 
ș: bătrtnul joc, dlndu-l o nouă 
tmerețe. Nu se știe ciad și cum 
anume »-au produs schimbări
le, dar spre sfîrșitul seccdului 
al XV-le* (pe 1* 1490) s-a năs
cut un joc nou, mult mal dina
mic șl mai interesant decît șat- 
randjul. Esența modificărilor a 
constat în creșterea forței da
mei și a nebunului, care au 
devenit piese puternice, cu rază 
mare de acțiune; ca o conse
cință directă, transformarea 
pionului In damă. în momen
tul când atingea linia a 8-a, a 
devenit cu mult mai importan

tă, avind un efect decisiv 
pentru desfășurarea partidei.

Datorită . acestor schimbări, 
tempoul de desfășurare al 
partidei s-a modificat Au de
venit posibile atacuri directe la 
rege Încă de la primele mutări, 
ceea ce a determinat un stu
diu atent al începuturilor de 
partidă. Intr-o perioadă relativ 
scurtă au apărut în Italia și 
Spania (țările unde s a răspîn- 
dit la inceput noul joc) o serie 
de cărți care explicau regulile 
modificate ale așa numitului 
„schacchi de la donna" (cum 
era numit în Italia), „Axedrez 
de la dama" (in Spania) sau 
„Eschăs de la dame enragee” 
(Franța). Dintre ele cea mai 
mare răspîndire au avut ma
nualul spaniol al lui Lucena 
(-Repetition de Amores e Arte 
de Axedrez" (1497) și cel in 
limba italiană al lui Damiano 
(„Questo libro e da imparare 
giocare a schacch", 1512).

Paralel cu apariția acestor 
cărți, apar și primii campioni 
ai șahului modem : în Spania 
preotul Ruy Lopez din Estra- 
madura și Alfonso Ceron din 
Granada, iar in Italia Leonardo 
da Cutri și siracuzanul Paolo 
Boi. Intre acești patru mata
dori ai timpului s-a desfășurat 
o luptă ambițioasă. La început, 
in cursul unei vizite la Roma, 
Ruy Lopez i-a învins pe toți 
jucătorii italieni, inclusiv pe 
Leonardo, pe care l-a luat și în 
rîs, denumlndu-1 „școlar". 
Triumful spaniolului a fost 
mare, dar n-a durat mult. Ros 
de ambiție, Leonardo a plecat 
la Neapole unde exista o cu
noscută „Academie” de șah, A- 
colo el a studiat toate partidele 
jucate cu Lopez, pe care și le 
amintea foarte bine și după doi 
ani a ajuns să-și învingă toți 
adversarii. Ultimul examen l-a 
dat cu Paolo Boi, venit special 

ca să joace cu eL După trei 
zile de joc cei doi campioni au 
terminat la egalitate și, încre
zător în forțele sale, Leonardo 
s-a îndreptat spre Madrid.

Curînd după sosirea sa, fai
ma Iui Leonardo s-a răspindit 
în capitala Spaniei. Regele Fi
lip II, căruia îi plăcea foarte 
mult să asiste la partide de șah. 
a cerut ca Leonardo să joace 
cu protejatul său, Ruy Lopez, 
In prezența sa. Și astfel, mult 
așteptata revanșă a avut loc în 
1574, la Escurial, în fața prea 
puternicului monarh, în impe
riul căruia „soarele nu apunea 
niciodată". Leonardo, după cum 
relatează elevul său Alessandro 
Salvio (în al său „Trattato dell 
inventione et arte liberale del 
gioco di Schacch", Napoli 1604), 
și-a permis să piardă mai întii 
două partide (meciul trebuia să 
se joace pină la 3 victorii) după 
care a ciștigat pe celelalte trei 
intr-un mod strălucit. Vilva 
stimitâ de acest „meci” a deter
minat pe pictorul L. Mussini să 
imortalizeze scena finală în- 
tr-un tablou bine cunoscut.

După ce l-a învins pe Ruy 
Lopez, Leonardo a câștigat și la 
Alfonso Ceron și, în cele din 
urmă, la Pșolo Boi, care venise 
special la Madrid pentru a-1 în- 
tllni. Astfel, Leonardo și-a de

MIC LEXICON ȘAHIST
EUWE Machgielis (Max) (n. 

20 mal 1901) — După Steinitz, 
Lasker, Capablanca și Alehin, 
Euwe a fost șl cincilea cam
pion al lumii, în urm* me
ciului ciștigat la Alehin în 1935. 
Deși a purtat titlul numai 2 
ani (1935—37), fiind învins în 
meciul revanșă, Euwe a rămas 
unul dintre cei mai remarca
bili jucători contemporani. El 
a exercitat o mare influență a- 
supra dezvoltării teoriei șahu
lui datorită numeroaselor lu
crări pe care le-a scris. Cele 
mai cunoscute sint cele trei 
serii de cîte 12 volume asupra 
deschiderilor, jocului de mijloc 
și finalelor. In cursul lungii 
sale cariere șahiste, Euwe a 
înregistrat numeroase succese 
în turnee, dintre care cităm: 
locul I la Hastings 1923—24, 
Wiesbaden 1925, Hastings 1930— 
31 (înaintea lui Capablanca), 
Hastings 1934—35 (I—III), Am
sterdam 1936 și 1939, Bome- 
mouth 1939, Budapesta 1940, 

Londra 1946, locul IT Berna 
1932, Zurich 1934 ( mb" le,
după Alehin), Zan- t 1936, 
Groningen 1946 (dupii uivinnik). 
Euwe a susținut și numeroase 
meciuri : 3 cu Alehin (1927,
1935 și 1937) din. care 2 pier

monstrat superioritatea asupra 
celor mai buni jucători ai tim
pului, obținînd de la regele Fi
lip n, pe lingă un „premiu” de 
1 000 scuzi de aur și scutirea o- 
rășelului său natal, Cutri, de 
impozite pe timp de 20 de ani.

Rivalul lui Leonardo, Paolo 
Boi, a ajuns și el mai tirziu, în 
favoarea regelui Spaniei și a 
faimosului Don Juan de Aus
tria, învingătorul de la Le
panto. Acesta din urmă a orga
nizat prima partidă de șah cu 
figuri vii cunoscută în Istoria 
șahului, pe o tablă uriașă de 
marmură albă și neagră, care 
ocup* una din sălile palatului 
său, soldațil îmbrăcați în cos
tume adecvate jucînd rolul di
feritelor piese...

După cum se vede, era o e- 
pocă de strălucire a noului joc. 
In scurtă vreme șatrandjul a 
încetat să mai fie jucat în Eu
ropa, noile reguli răspîndin- 
du-se cu repeziciune, mai ales 
datorită tipăririi a numeroase 
cărți. O dată cu secolul al XVII- 
lea șahul modern s-a impus de
finitiv cunoscind o popularitate 
din ce în ce mai mare care se 
mențin® pină în zilele noastre.

dute și unul ciștigat ; 3 cu 
Bogoliubov (2 pierdute în 1928 
și unul ciștigat în 1941) ; a cîș- 
tigat de două ori la Colle (în 
1924 și 1928) și de două ori la 
Landau (1931 și 1934). A termi
nat la egalitate cu Maroczy 
(1921) și cu Flohr (1932) și a 
pierdut la Keres (1940). Euwe 
este de profesiune matemati
cian și actualmente este direc
torul unui centru de cercetări 
cibernetice în Olanda.

EVANS Davis (1790—1872) 
Căpitan de marină și pasionat 
amator de șah, Evans a fost 
unul dintre cei mai buni jucă
tori din Londra pe la 1820— 
1840. Numele său este binecu
noscut in teoria șahului dato
rită gambitului pe care l-a in
ventat în Partida Italiană și 
care-i poartă numele.

EVANS (Gambitul). După 
mutările clasice ale Partidei 
Italiene: l.e4 e5 2.Cf8 Ca6 

3.Nc4 Nc5, căpitanul Evans 
(vezi mai sus) a propus sacrifi
ciul de pion 4.b4 (în 1824) care 
duce la un joc plin de posibili
tăți combinative. Acest gambit 
a fost mult jucat în meciurile 
dintre Labourdonnais și Mac 
Donnel, iar mai tirziu a fost 
mult analizat și jucat de către
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Albul începe șl dă mat în 2 
mutări

(Controlul poziției: Alb. Re2, 
Dh6, Nd8, Ca6, Pp.c6, e6. Ne
gru. Rb5).

Atragem atenția dezlegători
lor că prin cheie (prima muta
re) albul nu trebuie să ia re
gelui negru nici una din posi
bilitățile de fugă existente în 
poziția inițială.
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ti..... .

Rubrică redactată de 
Sergiu SAMARIAN
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majoritatea maeștrilor din. a 
doua jumătate a sec. XIX și în 
special de către Cigorin.

Posibilitățile noului gambit 
sint ilustrate de următoarea 
partidă cîștigată chiar de 
Evans la Mac Donnel, în 1826.

I.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nc4 Nc5 
4.0—0 d6 5.b4 (In această par
tidă gambitul este oferit cu o 
mutare mai tirziu, dar aceasta 
nu prezintă importanță) 5...N:b4 
6.c3 NaS 7.d4 Ng4 ? (Mai tirziu 
s-a stabilit că cel mai bine 
este Nb6) 8.Db3 Dd7 9.Cg5 Cd8 
lO.d.eS d:e5 ll.Na3 Ch6 12.f3 
Nb6+ 13.Rhl Nh5 U.Tfdl Dc8 
15.T:d8+! (O combinație fru
moasă) 15...D:d8 16.C:f7! Dh.4 
(La 16...N:f7 urmează 17.N:f7+ 
C:f7 18.De6+ De7 19.D:e7 mat. 
iar la 16...C:f7 17.Nb5+ c6 18. 
De6+ De7 19.D:e7 mat) Î7.D’>5+ 
c6 T8.D.-e5+ Rd7 19.De6+ Rc7 
2O.Nd6 mat.

De remarcat că Evans n a 
fost un inovator numai în do
meniul șahului, ci s-a distins 
și în profesiunea lui, inventind 
un sistem original de semna
lizare marină, penlru care a 
fost decorat de guvernele en
glez și rus.
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Vă prezentăm arbitrii divizionari A,B și C
Colegiul central al arbitrilor de fotbal, la propunerea co

legiilor județene, a revizuit loturile celor trei categorii (A. 
B, G), introduclnd o serie de elemente care s-au evidențiat 
In campionatele județene. Actualele liste urmează să fie 
completate, în urma propunerilor care vor mai fi făcute, cu 
arbitrii care au trecut ultimul examen de categoria l, pre
cum și cu arbitrii provenițl din rîndurile foștilor jucători 
divizionari, care vor da examen în această lună.

Pe măsura desfășurării campionatului, arbitrii ce se vor 
dovedi necorespunzători vor fi scoși din iot sau retrogradați 
într-o categorie inferioară, iar cei care vor dovedi calități 

(deosebite vor putea fi promovați. De asemenea, arbitrii care 
Fia vizita medicală vor primi aviz negativ (nefiind apți de a 
|face sport) sau acei care nu vor reuși să treacă probele at
letice fixate de Colegiul central, vor fi înlocuiți.

In conformitate cu normele Federației române de fotbal, 
secțiile de fotbal ale asociațiilor și cluburilor, care activează 
în diviziile A. B și G, pot recuza, pînă la 20 februarie, un 
număr de 5 arbitri din lotul respectjv, pe motive bir.e în
temeiate. De asemenea, se reamintește secțiilor de fotbal că 
pot solicita arbitri de comun acord care să le conducă me
ciul. Aceste cereri vor cuprinde numele a 3—4 arbitri și vor 
fi înaintate Colegiului central 
putării partidei.

Iată ii3ta cu cele trei loturi 
Central I

cu 15 zile înainte de data dis-

de arbitri stabilită de Colegiul

i LOTUL „A*
A. Aiexa — Rra. Vilcea, O. An- 

derco — Satu Mare, P. Badea — Brașov, M. Bădulescu — Oradea, 
C. Bărbulescu, A. Bentu, M. Blcă
— toți București, G. Birsan — 
Galați, I. Boroș — Timișoara, E. 
Bucșe — Sibiu, V. Buimlstriuc — 
Iași, R. Buzdim — București, O. 
Comșa — Craiova, N. Cursaru — 
Ploiești, I. Drăghicl — București, Z. Drăghicl — Constanța, V. Du
mitrescu, C. Ghemingean, D. Isă- 
c.escu — toți București, T. Leca
— Brăila, V. Liga — Galați, G. 
Limona — București, A. Macovel

1— Bacău, G. Manole — Constanța, 
TE. Martin, N. Mlhăllescu — ambii București, N. Mogoroașe — Craio
va, S. Mureșan — Turda, C. NT- 

' țescu — Sibiu, I. Oprița — Arad, 
V. Pădureanu, c. Petre*, N. Pe- 
triceanu, A. Plrvu — toți Bucu
rești, A. Pop — Cluj, A. Pop — 
Oradea, G. Pop — Brașov, G. Po- 
povici, c. Popa — ambii Bucu
rești, L Radu — Birlad, A. Rădu- 
lescu — București, N. Hainea — 
Birlad, L Ritter — Timișoara, M. 
Rotaru — Iași, I. Rus — Tg. Mu
reș, M. Sadoveanu — București, 
N. Stavru — Constanța, V. Ta
pau — Cluj, A. Toth — Oradea,— -- - - - E.

reștl, P. Sotlr — Mediaș, G. Ște- 
fănescu — Galați, Z. Szeesey — 
Tg. Mureș, C. Szilagy — Baia 
Mare, z. Szilaghy — Oradea, L Taeciu — Constanța, V. Teclu, M. 
Teodorescu — ambii București, 
V. Trifu — Baia Mare, V. Toma
— București, V. Tudor — Sibiu, 
M. Tudor — București, O. Turcim
— Galați, A. Vâduvescu — Bucu
rești, P. Vamoș — 
Vecan — Oradea, Cluj, N. Vlzireanu

Tg. Mire», 
G. Veres 

— Cluj.
T.

LOTUL C-
Ci-

G. Vastlescu I — București, 
Vlaiculescu — Ploiești.

V.

LOTUL „B-
C. Alexandru — Iași, N. Barna— Tirnăveni, H. Bezen — Bucu

rești, G. Blau — Timișoara, M. 
Biolin — Tr. Severin, S. Biriescu
— Timișoara, C. Buburuz — Ba
ciu, V. Buiculescu — Caracal, O. 
Calugherovici — Brașov, P. Câ- 
pățină — Buzău, C. Caramitru — 
București, N. Chelemen — Ilfov, Z. Chlfor — Brașov, I. Clmpeanu
— Cluj, V. Cioc — Mediaș, I. Chi- 
libar — Pitești, M. Cițu — Bucu
rești, I. Clucă — Km. Vilcea, 
I. Clmpeanu — Cluj, R. Cocoi
— Constanța, M. Constan
tin, C. Constantin — ambii Bucu
rești, N. Crețu — ZImnicea, T. 
Cruceanu — Arad, I. Dancu — 
București, C. Dragu — Ploiești, 
S. Drăgollci — Tr. Severin, C. 
Drăgotescu — București, A. Ene
— Craiova, S. Ene — București, V. Finâțeanu — Satu Mare, O. 
Flondor — Slobozia, G. Fărcașu
— Satu Mare, I. Frăsln — Bacău, 
I. Gheorghiță, D. Ghețu, I. Hri- 
safi — toți București, V. Hărăiău
— Brăila, I. Hristea — Alexan
dria, N. Iiinca — Ilfov, C. Iofclu, 
M.R. Ion, F. Kolosi — toți Bucu
rești, N. Lazăr — Petroșenl, S. 
Lazăr — București, V. Luca — 
Iași, C. Manusaride, M. NIță — 
ambii București, M. Marinciu — 
Ploiești, V. Meszaros — Cluj, " Miliăilescu — Brașov, S. Mindreș
— București, M. Moraru, N. Mo
roiul» — ambii Ploiești. G. Mo- 
torga, A. Munich — ambii Bucu
rești, N. Negoiță — Constanța, G. 
Olteanu — București, M. Ostafi- 
elu — Hunedoara, M. Paladescu — 
Gala(l, E. Păunescu — Ploiești, A. 
Paraschlv — București, S. Pat- 
kos — Oradea, S. Plev — Reșița, 
C. Pop — Hunedoara, M. Popa
— Brăila, V. Pop* — Iași, I. Ren
te* — Bai* Mare, G. Retezan — 
București, M. Roman — Brașov, 
V. Roșu — București, B. Sabău
— Cluj, C. Savu — Craiova, G. 
Smeureanu — Km. Vilcea, I. Soos
— Tg. Mureș, C. Sotlr — Bucu-

c.

Județul Alba : L Barbu, L 
lărașu, M. Greco. L Onlga.

Județul Arad : C. Ardelean, T. 
Budiu, A. Crițan, L Henegar. M. 
Haasz, L Lăcătlș, G. Oprită. L 
Roșea, I. SecheL

Județul Argri '■ L Constantin.M. Dinu, M. Ion, N. Mana eseu,
N. Martinescu, G. Popa, V. Ba
dian, L Răiieanu, E. Stereaeu, G. 
Volcu.

Județul Bacău : D. Antohi. ▼. Bănlță, D. Covoran, A. Mahalu, 
N. Miron, M. Nlcoiau, J. Popa. A. 
Preda, I. Storoj, C. Tărucă, L 
Toma, N. Vaslliu.

Județul Bihor : L. Bodony,
Cioară, O. Cluclea, I. Erdoț, L 
Knok, F. Pitiș, S. Scheier, p. Szi
laghy, A. Site, O. Ujhelyl. 
Vast.

Județul Botoșani : T. Grosan, 
Nicuțâ, P. Popovid, C. Prusac, 
Prusac.

Județul Brăila : C. Apostolescu, 
P. Căpriță, C. Deciu, C, Gruiescu, 
T. Podaru, M. Soceanu.

Județul Bistrița-Năsăud : 
Cimpeanu, A. Ciocan, L Stoian.

Județul Brașov : C. Cojoearu, 
F. Dan, C. Gliiță, N. Iliescu, G. 
lonescu, H. Kristoff, T. Ladany, 
A. Mihăllescu, T. Moarcăș, S. Mu- 
șat, V. Lica, C. Oprică, E. Patai, 
N. Puiu, G. Racz, D. Radu, I. Vi- gheci.

Județul Buzău : I. Kossuth, v. 
PIrvescu, P. Păunescu, N. Stă- 
nescu, A. Șerbănescu, C. Teodo
rescu. H. Tomescu.

Județul Caraș-Severln ; E. Ba- 
lasz, I. Băluț, E. Călinescu, G. 
Dobrescu, T. Guiu, I. Haldu, D. 
Munteanu, M. Nicolaescu, M. Pirvu.

Județul Cluj : I. Astalos, E. Ba
logh, I. Baranyal, F. Berger, I. 
Dulău, T. Gabos, E. Palko, G. Pă- 
trunjan, *’ ~ z. ZZZZ_
iescu, I. Rusu, P. Sava, I. Tudor, I. Joldoș.

Județul Constanța : D. Agopian, 
I. Beudeanu, D. Grosu, D. iancu, 
N. Iordache, A. Pilosian, C. Tone, 
V. Matei, G. Ispas.

Județul Covasna ; I. Bumbu, E. 
Kiss, K. Kovacs.

Județul Dîmbovița : C. Ghenciu- 
lescu, I. Tonta.

Județul Dolj : S. Abagiu, N. 
Cristian, L Croitoru, I. Dig*, I. 
Dobrin, F. Dumltriu, T. Iile, D. 
Hecher, V. Grlgorescu, I. Șerb*- 
nescu, N,

Județul
Boteza tu, 
M1CU, G.

Județul
Branga,

T.
G. 
N.

T,

V. Popescu, C. _Rădu-

Stef, F. Voi cui eseu. 
Galați : F. Balmuș, 
O. Constantineacu, 

Rusu, T. Trofln.
Gorj : G. Blreă,

G. 
N.

L
N. Fometescu, G. Mica,

PLANURI
A. Netiu, D. Ofanberg, L. Vata- 
manlue.

Județul Harghita: W 
blslawszti.

Județul Hunedoara: F. Barna, 
N. Flore*, N. Gâman, I. Lakatos, 
S. Ochea, A. Stefan, L Ștefănlță, 
L Vețan, A. Zolotaru.

Județul Ialomița : M. lonescu, 
G. Puehlu, L Rusen, C. Tudor.

Județul ’ari : C. Canură, I. Ciolan, M. Dron, A. Chigea, G. Iva- 
novici, P. Mârlșescu, V. Miosa, V. 
Naumcef, I. Nijcacu, T. Onlga.

Județul Ilfov : E, Bălăticâ, C. 
Blaj. A. Butuman, C. Corbu, V. 
Dumitru, C. Marin, P. Surugiu.

Județul Maramureș : P. Bodea, E. Grunfeld, M. Jurii, A. Mehes,
S. Moldovan, L Necsa, C. Paisz, 
G. Pop, G. Ștefăneseu, C. Varga.

Județul Mehedinți : I. Bobla, V. 
Cllibla, G. Cojoearu, A. Flintă, V. 
Kraksner.

Județul Mureș : L Barta n, L 
Bogdan, C. Clmpeanu, I. Kele- 
men. L. Kiss, S. Ignat. A. Lukacs, 
D. Mărghidan. S. Marian, A. 
Matbe, F. Mozea, L. Pastor, D. 
Rădăuți, F. Solymosl, A. Vamos.

Județul Neamț : L Angheliu, C. 
Corbu, V. Dutr.ea, G. Dntu, 
1 ta chir, V. Lupu, E. Matei, 
Socrate. N. Tom*.

Județul OU : F. Cenea, S. mitriu.
Județul Prahova : C. Acuș. 

Avramescu. E. Beating, A- Bocia- 
nu, L Chirii*. G. v—ilarir~. A. 
Damian. L Domiceanu. S. Fră- 
țiU, S. Mârgineanu, V. Neacșu.

Județul Satu Mare : A. Bordas, 
M. Dorogbi. A. Nuti, M. Pop, Z. 
Bevesz, L Tudor, G. Weber.

Județul Sibiu : L Ban cm. P. 
Cleiacu, H. Gherman, M. Ispas, 
D. Jlga, M. Molnar, C. Muta, L Munteanu. A. Negru, I. Paiade, I. 
Petculescu. C. Ptrvu. I. Bașiu, J. 
Steraisebl. M. Steva. M. Teode- 
rescu, L Vaaăm

Județul Suceava : G. Arhlre, P. 
Bldel >L Birsan. P. Brăcăneseu. 
M. Cuzuba», V. Gherarim. A- He- robeț, V. Humă, C. NHA 8. Zaaer.

Județul Teleorman : C. Andrei, 
G. Mârioara, A. Popescu, P. Po
peam.

Județul Timiș : It. BaUntty, O. 
Cristea, L David, L. Ferentzi, E. 
KrepU. L Marcu. O. MlrUuș, C, 
Moldovan, L Sana, L Popa, M. 
Sofroole, V. stepănescu, C. Ștren- 
garu, V. VIlcu, A. Zbereea.

Județul Vaslui : A. Gbeorghlan,
T. Hioară, C. Săndulescu.

Județul VUcea : D. Constanti
ne seu, N. Badu, N. Stoiculescu.

Județul Vrancea : P. Enache, 
M. Fanieiu, C. lorganda, L Oprl- 
șan.

București : G. Angheluță, SL 
Anchestu, I. Bacea, I. Bănică, C. 
Blzinichl, M. Buzea, N. Cătănoiu, 
A. Chirițescu, D. Constantinescu, 
P. Ciucă, M. Cruțescu, N. Dima, 
I. Doncea, I. Dumitrescu. M. Han- 
ganu, C. Ioniță, D. lordache, C. 
Jujatu, T. Istrate, G. Lupaș, T. 
Malacopol, G. Miklos, V. Murgă- 
șan, S. Mlncă, M. Matei, S. Ma
rin, G. Negoițescu, D. Nichifor, 
V, Navroschi, M. Popescu, P. 
Poagă, I. Puia, N. Păvălugă, I. 
Petculescu, A. Petre, R. Platoș, 
I. Roșoga, V. Riva, I. Simlon, S. 
Stănlcă, N. Suciu, T. Suciu, C. 
Suciu, D. Teller, S. Tudor, A. Te- 
nescu, I. Urdea, G. Vasilescu II, 
A. Volnea, E. Zwitlek.

Prtzl-

jf.

Du-

BÎRLĂDENE
Cele două formații diviziona

re din Birlad, GLORLA (divi
zia B seria I) și RULMENTUL 
(div. C seria a H-a), se află in 
plină pregătire pentru reluarea 
campionatului.

GLORIA, deși are o situație 
precară In clasament (locul 14 
cu 10 p, ia egalitate cu echipele 
clasate pe locurile 15 ți 16), n-a 
fost scoasă de la inimă de nu
meroșii ei suporteri. Dimpotri
vă. Toată lumea este convinsă 
că in urma măsurilor luate de 
conducerea echipei. Gloria va 
reveni pe linia de plutire, ob- 
ținind in primăvară punctele 
necesare evitării retrogradării. 
Despre ce măsuri este vorba ? 
în primul rfnd, s-a rezolvat, se 
pare, problema antrenorului. 
Conducerea tehnică a echipei a 
fost încredințată, din nou. an
trenorului I. Ștefănescu, care 
anul trecut a promovat Gloria 
In „B*. O altă măsură este in
troducerea in echipă a unor ju
cători cu o bună pregătire teh
nică. cum sint Cedreaau (de la 
Ceahlăul P. Neamț), Dascăl* 
(C.FJL Pașcani), Gabor (Trac
torul Brașov) și alții. La toate 
acestea se 
intens de 
efectuează 
baliști din
- .Mai

adaugă și programul 
pregătire pe care n 
toți cei 22 de Beț
iei.
avem un ato — ne

spunea președintele C M f-FS 
Birlad. tov. P. Oprea — car* 
ne dă speranța pentru rămâne
re* 1* divizia B, și anume eă 
aproape toate meciurile cheie, 
eu echipele clasase pe primele 
locuri, vor avea Ioc in retur Ia 
Birlad. ea de exemple cele e* 
Politehnica Galați, Steagul roș* 
Brașov, Metalul București. Por
tul Constanța și Chimia Sucea
va. Desigur, vom avea meciuri 
grele și în deplasare, cum vor 
fi cele ca Ceahlăul Piatra 
Neamț (locul 4 In serie), cu 
Flacăra Moreni etc.”.

In ultimele .amicale’, Glo
ria a obținut următoarele re
zultate : ca Mineral Gura Hu
morului 1—1, cu Minobrad Va
tra Dornei 1—1 și 
Botoșani 3—2.

cu Viitorul

★
Cealaltă formație 

RULMENTUL, și-a 
obiectiv pentru partea a doua a 
competiției ocuparea locului 
trei în clasament. Pentru înde
plinirea acestui deziderat, an-

birlădeană, 
propus ca

trenorul formației, Ing. R. La
zar. ■ Întocmit un program am
plu de pregătire. Lotul, > com
pus la ora actuală din 20 jucă
tori. dintre care 3 juniori, efec
tuează 4—5 antrenamente săp- 
lăminal. La antrenamente se fo
losesc o serie de aparate ajută
toare, confecționate după indi
cațiile mg. Lazăr. ca de exem
plu : panou de șut, poeți regla
bile, jaloane și alteie. Di* re
latările tag. R. Lazăr am re
ținut unele aspecte care În
greuiază buna pregătire a e- 
chipeL Astfel, echipamentul • 
neîndestulător (ca șl mingile, de 
altfel) fi necorespunzătm. Tre
ningurile ți tricourile sint u- 
zate, ghetele rupte, fără cram- 
poane, iar dintre mingile exis
tente, doar 4—3 sint utilizabile. 
Procurarea acestor materiale, 
după cum ne spunea președin
tele comitetului sindicatului al 
Fabricii de rulmenți. Intime 
din motive obiective : tuci la 
Birlad nici la Iași nu se găseș
te, ia magazinele de speciali
tate, echipament de fotbal.

Un alt neajuns este lipsa 
unui teren proprio. Echipa se 
antrenează pe stadionul orășe
nesc și, pe lingă faptul că chi
ria terenului afectează serios 
bugetul asociației, antrenamen
tele sint programate, de multe 
ori, la or* nepotrivite pentru 
jucători, iar durata lor (pe a- 
cest stsdioa se r~?i antrenează 
și echipa de rcgby Rulmentul 
(div. A). Gloria ți chiar for
mații de juniori ți din cam
pionatul județean) este limitată. 
-Sperăm, ne spunea antrenorul 
Rulmentului, că nou coaducere 
* A. S. Rulmentul va da viață 
unei vechi dorinți a fotbaliștilor 
și rugbyțtilor Fabricii de rul
menți. de a amenaja un teren 
de antrenament”.

Lotul Rulmentului pentru re
tur : Săvescu (portar), Duduc 
(pină în prezent a jucat fundaș, 
in primăvară va fi încercat pe 
postul de portar), Vieru, Bă
lan, Voican, Cucoș, Bădârău, 
Răiieanu, Popescu, Tzoș, Mora- 
ru, Moșneagu (de la Oțelul Ga
lați), Munteanu, Rusu (de la 
Flamura roșie Tecuci), Furcoi, 
Postolache, Ichim, Vaier, Bos
tan, Chetrone (ultimii trei sînt 
juniori). Grigoraș (fostul por
tar titular al echipei) a plecat 
să-și satisfacă stagiul militar.

T. RABȘAN

MISTER GRAY (X)
c/e Lamberfo ARTIOLI

DIRKSES: Daci nu mă inșel, în tinerețe ați fost 
boxer, ața-i ?

KEARNS: Vă mulțumesc ci mi-ați amintit de acele 
vremuri, domnule Dirksen. Da, am fost boxer: l-am avut 
ca manager pe bătrinul și faimosul bandit din West, 
White Earp. Am urcat pentru prima oară pe ring în 
Alaska, o dată chiar cu Earp, apoi cu Rex Beach și Jack 
London.

DIRKSEN: White Earp era tipul acela romantic pe 
care fl vedem adesea la cinema ?

KEARNS : Da, el.
KErAUVER: Domnule Kearns, sinteți un om mai în 

virstă și firi îndoială vă pricepeți în problemele boxu
lui. Spuneți-ne ce ați propune pentru eliminarea corup
ției care a cuprins acest sport ?

KEARNS: După mine, domnule senator, nu există 
decît un remediu: controlul federal.

Martorul James Dougan Norris; născut la Chicago 
dtntr-o famit'e înstărită. In tinerețe, tatăl său era un 
modest comerciant de cereale; apoi, după o serie de 
tnvertițti norocoase, a reușit să stringă o avere mare 
cu care a achiziționat bănci, hoteluri, o companie fero
viară șt o întreagă flotă de vapoare pentru călătorii de 
agrement pe Marile Lacuri. Murind in 1951, cei patru 
copii ai săi — Margaret, Eleonora, Bruce și James — au 
moștenit o avere, evaluată la 250 de milioane de dolari. 
James — care, pe vremea copilăriei, a fost amenințat cu 
rănirea la Chicago, așa incit tatăl său a tocmit doi 
indivizi cu o reputație nu tocmai onorabilă ca să-l pă
zească. s-a ocupat in tinerețe, mai mult cu practicarea 
sportului Prefera hocheiul pe gheață și jucase la Detroit 
Falcon, Black Haws, Montreal Canadians Aceasta din

MA VOI ANTRENA NUMAI
EU SI

9
STEFAN ?“

9 Desen de: N. CLAUDiU
Zilele trecute, Biroul Fede

ral a comunicat calendarul 
competițional pentru primăvară 
al reprezentativelor de fotbal — 
din sfera celeia de juniori la 
aceea a echipei naționale — 
calendar incluzlnd măsurile 
cele mal eficiente pentru obți
nere* unor rezultate remarca
bile în cadrul importantelor 
întreceri fotbalistice ale sezo
nului.

Ne gîndlm, în primul rfnd.

la meciul din 16 aprilie de la 
Atena, un „nod gordian" al ca
lificării pentru ediția mexicană 
a C.M., apoi la „Cupa balcanică”, 
destinată reprezentativelor de 
tineret, și, în fine, la Turneul 
U.E.F.A. pentru juniori, găz
duit de R.D.G. între 17 și 27 
mai.

Evident, într-un asemene* 
cadru competițional, solicitarea 
Ia maximum a jucătorilor din 
loturile reprezentative (prin 
jocuri în campionat și prin con
vocări la lot) nu poate fl decît 
în consensul unei necesități 
obiective și al unui climat de 
TTrmril așteptat de toată lumea

Credem, de asemenea, că me
ciurile amicale, preconizate pen
tru reprezentativele națiaca’.e 
în acest interval, sînt bineveni
te, per.trj că .rodarea’ echipe
lor noastre, prin jocuri repeta
te, in companii de elită, con
stituie un alt imperativ sub care 
așezăm ideea progresului fot
balului românesc.

Dar despre altceva erie vorba 
în aceste rinduri—

Despre actualul dezacord e- 
xistent intre federație și unii 
antrenori de la echipele divizio
nare. cum este cazul celui de la 
Dinamo București, dub ce asi
gură in prezent nouă jucători 
(Coman. Datcu. Boc, Dinu. 
Ghergfceli, Nunweiiie» VI. Pir- 
călab. Dumitracbe, Lucescu) 
formației pregătite de antreno
rul federal Angelo Niculeseu. 
și alți doi (Sălceanu. Stoenescu) 
selecționatei de tineret

între coordonatele unei efec-

Tătarii II (Steaua.) și Decu (Progresul) In dispută pentru balon... 
Imagine surprinsă de colaboratorul nostru, S. Ba'.si. la „ami
calul'' desfășurat duminică dimineață in terenul din str. dr.

Staicovici ȘTIRI

tive participări Ia cursa pentru 
dobîndirea titlului de campioa
nă a țării și la cea de cucerjre 
a „Cupei", antrenorul dinamo- 
viștilor, Bazil Marian, are — 
zicem noi — toate îndrituirile 
de circumstanță pentru a soli
cita o „politică" mai rațională 
față de 
petăm, 
mult de 
biut.

Să fim blneințeleți: nu 
mărim a răspîndi idee* că pre
gătirile reprezentativei națio
nale, într-o perioadă de .vîrf, 
în care se așteaptă o maximă 
concentrare a tuturor capaci
tăților, trebuie subordonate in
tereselor vreunui club.

Dar, reversul medaliei: soli
citarea frecventă a componenți- 
lor acoatei formații 1* convocă
rile lotului, prelungite uneori 
inoportun, poate aduce preju
dicii ‘ ’ 
retur 
mst

Hi»
lă. Am putea sugera, eventual, 
o participare mai susținută a 
antrenorului federal Angelo 
culescu ia antrenamentele 
șoseaua Ștefan cel Mare.
s-ar putea proceda chiar la 
licitarea antrenorului Baril Ma
rian la lot. ca .secund” sau 
cocsul tar.t-

Credem. insă, că este de 
competența celor in drept să 
facă tot posibilul pentru a se 
realiza un acord in acest sens, 
evitindu-se astfel o situație pe 
care antrenorul dinamoviștilor 
o prezenta cu un amar umor 
la recenta consfătuire a antre
norilor de divizia A : .In mar
tie mă ra latre**, după rit se 
pare, au «ta; eu și cu— Ștefan.”.

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

jucătorii săi, care, 
compun ei înșiși 
jumătate din lotul

re- 
mal 
sta-

ur-

putem oferi soiutU Uea-

Ni- 
din 
saj 
so-

LOÎO-PRONOSPORT
Primul concurs excepțional Pronoexpres la 23 februarie 1969

In anul 1968 participant.il la sistemele Loto-Pronosport au cîști- 
gat peste 900 autoturisme. Un pri
lej deosebit de a obține autotu
risme îl oferă concursul excep
țional Pronoexpres din 23 februa
rie 1969 — primul din acest an — 
la care > se atribuie în număr NE
LIMITAT autoturisme : „VOLGA", 
„DACIA 1 100“, „MOSKVICI 408“ 
cu 4 faruri șl radio Șl „SKQDA 
1 000

Se mal atribuie 10 autoturisme 
prin tragere la sorți : 4 „DACIA 1100“, 2 „MOSKVICI 408“ CU 4 fa
ruri și radio, 2 „SKODA 1000 
M.B.“ și 2 „TBABANT 601“, 50
excursii în ITALIA și premii fixe 
în bani.

Pentru stabilirea numerelor clș- 
tigătoare se efectuează 10 extra
geri în 4 faze a cîte 10 numere 
flecare. In total se extrag 100 de 
numere.

Jucind pe bilete seria „N“ de 
S0 lei vă asigurați participarea la 
toate extragerile. Sîmbătă 22 fe
bruarie 1969, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 7 din 12 

februarie 1969
EXTRAGEREA I : 44 28 41 S2

1 30.FOND DE PREMII : 416.794 lei.
EXTRAGEREA a Ha: 40 32 1B 

3 21 17 16.FOND DE PREMII : 346.686 leL
LOTO

Premiile întregi șl sferturi de 
la tragerea din 7 februarie 1969.

EXTRAGEREA I :
Categoria I : 1 variantă a 55.206 

lei și 1 a 13.801 lei ; a n-a: 4 a 
19.716 lei și 5 a 4.929 lei; a m-a: 
162 a 748 lei și 90 a 187 lei; a rv-a: 
347 a 434 lei și 20o a 108 lei; a 
V-a : 1135 a 161 lei șl 582 a 40 
lei.EXTRAGEREA a n-a :

Categoria A : 1 variantă a 90.940 
lei ; categoria B : 3 a 24.250 lei și 3 a 6.062 lei; categoria C: 3 a 
16.534 lei și 10 a 4.133 lei; cate
goria D : 918 a 100 lei șl 1467 a 25 
lei.

Premiul de categoria I a fost 
obținut de BORDA GHEORGHE 
din București și premiul de ca
tegoria A a fost obținut de PAUL 

. MINERVA din Sibiu.

DIXAMO ORADEA — 
OLIMPIA ORADEA

3-2 (2-2)
Pe un teren acoperit cu un 

strat destul de gros de ză
padă s-a disputat unul din 
derbyurile orașului de pe 
Criș. Spre surprinderea spec
tatorilor, victoria a revenit 
echipei de divizia C, Dinamo, 
care și-a întrecut concitadina 
din divizia B. Cele 5 goluri 
au fost realizate de Szocs, 
Egyedi și Mitroi, pentru Di
namo, Sacaci și Petrică, pen
tru Olimpig.

ILIE GHIȘA, 
coresp. prinGÎpal

PETROLUL — RAPID 
PLOPENI 5—2

Ploiești, 12 (prin telefon). 
Joc frumos, cu goluri multe. 
Realizatorii celor cinci go
luri ale petroliștilor au fost i 
Pavlovici (2), Dridea I (2) și 
Moldoveanu. Urlățeanu și 
Dridea II au înscris pentru 
oaspeți.
A. VLASCEANU — eoresp, ,

STEAGUL ROȘU — 
-U- CLUJ 3—1

Brasov, 12 (prin telefon), 
în prezența a 3 000 de specta
tori echipa brașoveană a 
dțtigat din nou în fața unei 
divizionare A. Stegarii au în
scris prin Baiint, Gycrfi și 
Florescu, iar pentru clujeni a 
marcat Barbu.

ARBITRII BRAȘOVENI 
ȘI-AU RELUAT PREGĂ

TIRILE
De curind, cavalerii fluie

rului din orașul Brașov și-au 
reluat pregătirile. Ei pot fi 
văzuți în fiecare miercuri și 
duminică pe stadionul Me- 
trom făcîna antrenamente de 
condiție fizică în paralel eu 
ședințe tehnice. Conducătorul 
antrenamentelor; POP GA
VRILA. Printre «ei care se 
pregătesc eu multă ardoare se 
numără Petre Badea, Mircea 
Roman, Octavian Calughero- 
vici, Constantin Ghiță, Dumi
tru Radu, Traian Moarcăș, eta.

G. GRUIA, 
«oresp. prineipal

|pi\l PASCl |

în ziua de 12 februarie a 
încetat din viață, in urma 
unui tragic aecident petrecut 
pe pirita de bob. Dinu Fascu. 
frinarul echipajului asociației 
VoiRța Sinaia.

Sportiv de certă pețșpec- 
tivă, înzestrat eu deosebita ca
lități și un mare curaj. Dinu 
Pascu ne părăsește în floarea 
tinereții, la vîrsta de 22 de 
ani, intr-un moment cînd căile 
consacrării îi erau larg des
chise.

El lasă în urmă unanime re
grete și amintirea neștearsă 
a unui harnic și apreciat mun
citor la Uzinele mecanice Si- 
nr.ir., a unui sportiv remarca
bil, care ar fi cunoscut, indis
cutabil, o strălucită carieră.

Inmormînti-rea va avea loc 
vineri 14 februarie, ora 15, la 
cimitirul din Sinaia.

urmă era, pe atunci, cea mai faimoasă echipă pe plan 
mondial. Un neașteptat atac de cord l-a determinat pe 
tinărul și exuberantul James să-și reducă activitatea 
sportivă Ba chiar, a renunțat complet, in 1933, la prac
ticarea sportului, dar a înființat în schimb, trei echipe 
in National Hockey League: Falchi Neri IȘoimii negii/* 
in Chicago, Red Wings și Falcons în Detroit. In vremea 
aceea, dispunind și de destui dolari și de timp suficient, 
James Dougan Norris a început să se ocupe și de box. 
Asta avea să-l ducă la ruină, fiindcă, deși este adevărat 
că datorită boxului a strins alte averi, nu-i mai puțin 
adevărat că a trebuit să intre in rfrdâște cu Frankie 
Carbo. Norris a devenit stăptnul postului de comandă 
al Madison Square Garden-ului din New York in iunie 
1949, urmtnd unor organizatori de talia lui Tex Richard, 
William Carey, James Johnston și Mike Jacobs. Acesta 
a fost ultimul act al „capodoperei" sale in lumea boxu
lui, unde numele său era cunoscut de cel puțin 10 ani 
la Chicago, Detroit, Philadelphia, Boston, Indianapolis,, 
Milwaukee, Pittsburgh și In Canada. Era proprietarul 
unui grup de arene pe ale căror ringuri urcau alternativ 
cei mai buni boxeri ai vremii ca Tony Zale. Ike Williams, 
Bob Montgomery, Ray Sugar Robinson, Kid Gavilan, 
Jake La Motța Inființind International Boxing Clubul, 
al cărui președinte era, el a cucerit și New Yorkul, 
fapt care a constituit apogeul formării, unui imperiu 
sugiHstie care, in aproximativ 10 ani. doar în New 
York i-a adus aproape 10 milioane de dotări, li plăcea 
să organizeze marile intilniri la Madison Square Garden 
ți la Chicago Stadium. In 1959 l.B.C. a fost desființat 
de autorități. Chiar a doua zi după depoziția sa in fața 
Subcomitetului, lui Norris t s-a refuzat o autorizație de 
a organiza curse de cai la New Jersey; președintele 
lui Neu, Jersey Racing Commission. Mc. Brogan, a de
clarat presei că nid un comisar al hipodromului nu 
acceptă .nici măcar să examineze cererea domnului 
Norris'. După părerea acestor comisari, Norris fusese 
asociat in afaceri sportive cu oameni „indezirabili'. 
James Dougan Norris a fost interogat de Subcomitetul 
senatorial prezidat de Estes Kefauvțr, fn zilele de 8 și 
9 decembrie 1980. Avea atunci 54 de ani. Fiind bolnav 
de inimă, a obtinut, la intervenția celor trei medici eu- 
ranți ai săi. ea depoziția lui să fie făcută cu ușile în
chise t .Din cauza stadiului avansat al maladiei sale 
coronariene, ar fi dăunător pentru James Norris un 
interogatoriu publie", au spus ei. Textul celor două șe
dințe a fost adus la cunoștința presei după interogatorii. 
Norris s-a prezentat fn fata Subcomitetului foarte rumen, 
dar obosit și deprimat. A murit la 25 februarie 1966, 
la Chicago. Era acuzat că monopolizase, prin intermediul 
I.BC-ului toate intflnirile care contau pentru titlul 
mondial. Avocat al apărării i Emil N. Levin.

KEFAUVER: Domnule James Norris, îl cunoașteți 
pe Paul John Frankie Carbo?

NORRIS : Da.
KEFAUVER : Il cunoașteți bine sau mai puțin ? 
NORRIS: A ș zice că bine.
BONOMI i In 1955, în fața judecătorului Sylvester 

Ryan, la Comisia Sportivă a statului New York, ați sus
ținut contrariul. Ați spus atunci exact aceste cuvinte: 
„11 văd in trecere, ii salut, iau o ceașcă de cafea cu el. 
dar nimic altceva. Nu am discutat niciodată cu el despre 
meciuri de box'. Cum de spuneți acum că-l cunoașteți 
bine ?

NORRIS: Țrebuie si admit că depoziția aceea pu 
corespunde adevărului,

BONOMI: De ge mențineați relații cu Frankie Carbo, 
deși știați cine este ?

NORRIS: Era necesar să păstrez relațiile cu el. dacă 
voiam ca afacerile mele pugilistice să meargă bine.

BONOMI: Atunci și dv adiniteți că Frankie Carbo 
avea o influență vastă fn lumea acestui spart 7

NORRIS t Da, era foarte puternic. Acum, insă, văzînd 
cum au evoluat lucrurile și după ce International Boxing 
Club-ul a fost desființat prin decizia Curții districtului 
federal din New York, n-aș mai bea cu Frankie nici 
măcar o cafea sau un ceai.

In românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU
(După „Sport e Mafia* — (C) 1968 — Casa editrice 
Valentino Bompianl — Milan»),

participant.il
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SCRIMERI DIN OPT ȚĂRI LA STARTUL 
„TURNEULUI SPERANȚELOR OLIMPICE"

CONCURSUL ATLETIC DE LA RIGA
MOSCOVA 12 (Agerpres).— 

Cea mai bună performanță 
din prima zi a concursului 
atletic de sală de la Riga a 
fost realizată de Gherman 
Kutianin la săritura în înăl
țime cu 2,15 m. Favoritul pro
bei, Valeri Skvorțov, s-a cla
sat pe locul secund cu 2,08 m.

în seriile probei masculine 
de 50 m plat, Evgheni Sinaev 
a fost cronometrat cu 5,6 (cea 
mai bună performanță sovie
tică din acest sezon). Finala

a fost cîștigată de Valeri Bor
zov în 5,7.

Dintre concurenții străini, 
cea mai bună comportare a 
avut-o finlandezul Iuha Ve- 
teinen, învingător în proba de 
1 000 m cu 2:32,8, și sprintera 
poloneză Ursula Iuvjik, cla
sată pe primul loc la 50 m 
plat cu 6,4.

Alte rezultat^: triplusalt: 
Malînși (U.R.S.S.) — 15,92 m ; 
greutate bărbați : Okroșnidze 
(U.RB.S.) — 16,70 m.

Corespondenta specială pentru SpOFtlll

40:6 COTA ANTRENAMENTELOR 
LA LAKE PLACID

• HOHERII AMERICANI EAVORITI IN EAJA ECHIPAJELOR EIROPEM • RECORDll P1RIIEI

A AJENS IA 1:08.7 • PĂSURI CONSIDERĂ PISTA... PREA EȘOARA !

În C.C.E. la volei 
Spartak Brno, 

învingătoare
La Paris s-a disputat pri

mul meci dintre echipele 
Spartak Brno și U.C. Paris, 
în sferturile de finală ale 
C.C.E. la volei masculin. A 
învins Spartak Bmo cu 3—0 
(15—7, 15—6, 15—10).

Concurs de motociclism 
pe gheață

MOSCOVA 1» (Agerpres). — 
Peste 10 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „Lujniki“ din 
Moscova întrecerile concursului 
internațional de motociclism pe 
gheață. Victoria a revenit sporti
vului sovietic Valeri Kotov, care 
a concurat pe o motocicletă 
„Jawa“. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatrioții săi V. 
Anciutin și Iurî Terenețki. Primul 
dintre concurenții străini, suede
zul Sven Rondlund, a ocupat lo
cul șase.

LAKE PLACID. 12 (prin tele
fon). — Acum cind vă telefonez, 
după fusul amer.can e ora 7 di
mineața. Nu e momentul cel mal 
potrivit pentru un comentariu- 
bilanț. dar cu oarecare umor — 
pe care mi-1 veți scuza la distanța 
de peste 7 000 de km — II voi fac?-

bată recordul pirtiei, stabilmdu-1 
pentru moment la timpul* de l^t.7. Performanța aparține cu
plului Paul Lamey — Robert Hus* 
her (S.U.A.).

Pe americani îi tatonează de 
aproape echipajele europene : De Zordo — Frassinelii (Italia), Wolf-

concurs de peste 140 km pe oră. 
Tocmai din această cauză se aș
teaptă In zilele următoare noi 
recorduri ale pistei.Miercuri și joi nu vor mai lua 
startul la antrenament dedt cite 
două echipaje de fiecare țară, in 
așa fel Incit in ziua inaugurală a

După trei zile de antrenament, 
timp în care boberii europeni au 
însumat doar 6 coboriri, incerti
tudinea domnește asupra even
tualilor favoriți ai campionatelor mondiale de bob 2 persoane. în 
aceste zile a devenit tot mai evi
dent, pentru noi cei de pe bâ- 
trinul continent, avansul — ce 
poate fi hotăritor — al boberilor 
din S.U.A. și Canada. Ei au efec
tuat pină acum 48 de coboriri, 
adăugat* unei perfecte cunoașteri 
a pîrtiei. Nu e deci de mirare că 
ei domină autoritar ultimele an
trenamente, ba reușesc chiar — 
ceea ce s-a întimplat marți — să

„Să privim cu optimism mondialele debob!“
(Urmare din pag. 1)

Nu trebuie scăpat din ve
dere — și aceasta ridică și 
mai rrrult valoarea perfor
manței sale la „europene" — 
că pîrtia de la Cervinia, con
siderată foarte dificilă, era 
nouă pentru el, că frînarul 
și ceilalți echipieri la bobul 
de 4 : Focșeneanu, Țancov, 
Neagoe — departe de ceea ce 
mulți îi reduc la sarcina de 
lest în bob — trebuiau nu 
numai formați, ci și asamblați 
intr-un tot unitar, formînd 
acel corp comun „om-bob“ 
indispensabil marii perfor
manțe. Iată de ce consider 
că energia, suplețea de adap
tare și inteligența lui Didi 
Focșeneanu au probat' cali
tățile unui frînar care sperăm 
să figureze cîndva alături de 
celebritățile i Kirbi, Dikson, 
Siorpaes, De Paolis.

Participarea la „europene" 
a permis lui Panțuru o ex
celentă verificare a potenția
lului său tehnic și mai ales 
psihic, (adăugind un plus la 
ceea ce domnul Bonvin, se
cretar general al F.I.B.T., nu
mea ..calitățile de stilist" sau 
Ruatti, fost campion mon
dial („pilotul cel mai calcu
lat"), care își va spune cu- 
vîntul mai tîrziu.

Acești factori denotă că 
echipajele noastre se află pe 
o linie în continuă ascen
dență, iar „mondialele" tre
buie privite cu mult opti
mism.

în postura de director teh
nic, Eugenio Monti a prefe
rat să-și pregătească echipa
jele la Cortina d’Ampezzo, 
și nu întîmplător. El cunoaște 
foarte bine pist'a din America 
ca și pe cea de ]a Cortina. 
Ambele sînt considerate foar
te tehnice și au multe carac
teristici comune. Apoi, poate, 
a căutat să scutească o parte 
din elevii săi de o suprasoli
citare după campionat și 
înaintea „mondialelor". De- 
,sigur, experiența sa își spune 
cuvîntul. El nu a participat 
în ultimii ani, înaintea unor 
competiții de mare anvergură, 
la alte întreceri care l-ar fi 
solicitat psihic. Numai unele 
incertitudini l-au determinat 
să verifice al doilea echipaj 
la bobul de 4 la Cervinia.

Cine a procedat mai bine 
folosind etapa dinaintea 
„mondialelor" ? Viitoarele 
curse o vor spune.

Pista de Ia Lake Placid are 
1500 m lungime, 16 viraje din 
care cele mai importante sînt 
„Cliffside", „Shardy", „Zig- 
Zag", îmbinînd calitățile de 
mare viteză cu un înalt grad 
de tehnicitate. Ceea ce avan
tajează, desigur, pe cel mai 
complet pilcxt.

Este interesant de arătat 
că țările care au dominat pe 
plan internațional începînd cu 
anul 1924 la bobul de 4 per
soane și 1931 la bobul de 2 
persoane au fost: Statele 
Unite (5 medalii olimpice + 
4 titluri mondiale) ; Italia 
(3 medalii olimpice *4 12 tit
luri mondiale); Elveția (4 
medalii olimpice 4* 10 titluri 
mondiale); Germania (2 me
dalii olimpice + 10 titluri 
mondiale); Anglia (1 medalie 
olimpică ■+ 4 titluri mon
diale) ; Canada (1 medalie 
olimpică + 1 mondial); Ro
mânia (2 titluri mondiale); 
Belgia și Austria cite un titlu 
mondial. în galeria marilor 
campioni amintim pe: Eu
genio Monti (2 medalii olim
pice 4- 9 titluri mondiale) ; 
Ostler — Germania (2 meda
lii olimpice 4- 1 titlu mon
dial) ; Feirabend — Elveția 
(6 titluri mondiale); Endrich 
F. (1 medalie olimpică 4- 2 
titluri mondiale), Mc. Ewoy — 
Anglia (3 titluri mondiale); 
H. Kilian — Germania (3 tit
luri mondiale) ; W. Fiske — 
S.U.A. (2 medalii olimpice); 
A. Nash — Anglia (1 medalie 
olimpică 4- 1 titlu mondial). 
Notăm cu satisfacție și pe ex- 
celenții noștri Frim și Papa- 
nă, cîte o dată campioni mon
diali.

Cele mai solicitate pîrtii au 
fost: St. Moritz de 12 ori, 
Cortina d’Ampezzo de 7 ori, 
Garmisch de 6 ori, Alpe 
d’Huez de 3 ori, Igls de 3 ori, 
Lake Placid de 3 ori (fără a

aminti de programarea cam
pionatelor europene de seniori 
sau juniori).

Din acest palmares, putem 
deduce și ambianța viitoarelor 
campionate mondiale în care 
tradiția și noul asalt al unor 
generații impetuoase, ale că
ror forțe sînt mai echilibrate 
ca oricînd, vor juca un rol 
important.

După aproape patru decenii, 
tricolorul românesc, purtat de 
echipajele lui Panțuru, în
cearcă să cucerească laurii 
victoriei! atît de rîvniți de 
Papană și pe care nu i-a ob
ținut, nu pentru că era un 
pilot de mina a doua (puțin 
timp după aceea devenea 
campion mondial), ci pentru 
că lemnul nu putea bate oțe
lul — boburile sale fiind de 
calitate inferioară adversari
lor.

Pe linia unor permanențe 
pe firmamentul marilor per
formanțe, Panțuru vizează de
sigur un tur al lumii în care 
Igls, Alpe d’Huez, Cervinia 
sau Lake Placid sînt escale în 
drumul care duce spre atît 
de misterioasa și fascinanta 
țară a „Soarelui răsare".

Pe ce se bazează încrederea 
și speranțele noastre ? Pe cu
rajul său ieșit din comun, 
dar care nu a sfidat nicio
dată limitele posibilului, pe 
calmul și nervul cu care stru
nește acel nărăvaș pur singe 
care se cheamă „Podar", pe 
excepționala sa capacitate de 
mobilizare și recuperare, pe 
luciditatea și viteza cosmică 
cu care tranșează într-o frac
țiune de secundă situații la 
doi pași de neant ; pe voința 
și sufletul de care vorbea 
Dan Deșliu, pe tic-tacul sin
cronizat perfect al celor patru 
inimi tinere a căror rezonanță 
este atît de puternică la 
Comarnic, Sinaia, Brașov sau 
aiurea.

Așadar, lupta „cea mare" 
poate începe I

Pîrtia olimpică de bob de ia Lake Placid, cu celebrul Zig-zag
(în dreapta)

gang Zimmierer — Peter Utzsch- 
neider (R.F.G.), P. Evelyn — P. 
Clifford (Anglia), Ion Panțuru — 
Dumitru Focșeneanu (România), 
Jean Wickî — Hans Candrian (El
veția). Toate aceste cupluri au 
realizat timpi sub 1:09.

Ultimele două zile de antrenament — cele de miercuri și joi 
— vor apropia fără îndoială și 
friai simțitor valorile, lăsînd să se 
prevadă la campionatul mondial 
o luptă mai acerbă ca oricînd. 
După opinia noastră, înaintea 
startului, păstrează șanse intacte 
și egale cel puțin 7—8 echipaje. 
Printre acestea, spre bucuria 
noastră, sie numără și cuplul 
Panțuru — Focșeneanu.

Iată și declarațiile lui Panțuru 
după primele recunoașteri : „Pîr
tia prezintă puține dificultăți, 
avînd viraje mici, multe linii 
drepte, ceea ce, trebuie să spun, 
nu este genul meu preferat ! 
Doar două porțiuni mi-au reți
nut atenția cu deosebire : virajul 
Shady și celebrul Zig-zag despre 
care mi-a vorbit cu înfiorare aus
triacul Thaler încă de la Cervi- 
nia. într-adevăr, acest labirint ne 
dă mult de furcă, fiind foarte 
strîns și obligîndu-ne să intrăm 
în el cu peste 100 km pe oră“.

Organizatorii iau măsuri severe 
pentru a evita orice accident. Ei 
au așternut un strat de zăpadă 
de 5—7 cm pe liniile drepte pen
tru a mai reduce din viteza de 
inerție a boburilor. Gheața se 
prezintă în condiții bune. Tempe
ratura este scăzută (și ne dă bă
tăi die cap, de cîte ori trebuie să 
convertim gradele Fahrenheit în Celsius).

Pista se află la io km distantă 
de stațiunea Lake Placid, la poa
lele muntelui Van Hoevenberg. Faima ei provine din faptul că 
permite atingerea unor viteze de

campionatelor se vor alinia îl 
boburi reprezentînd 13 țări.

Vineri, în ziua de pauză, se va 
cunoaște ordinea de start, în 
urma tragerilor la sorți.

Petre FOCȘENEANU
secretar general al F.R.S.B.

ECHIPAJUL ZARDINI-DIMAI (ITALIA)

In cadrul concursului de 
atletism de la Los Angeles 
alergătorul George Young 
(dreapta), învățător în Arizo
na, a cîștigat proba de 2 
mile in timpul de 8:42,4.

(Telefoto A.P. — 
AGERPRES)

Elvețianul Wicki și germa
nul Floth au plecat direct la 
lake Placid sperînd într-o 
mai lungă acomodare. Difi
cultățile de înghețare a pîr
tiei i-au deranjat cu sigu
ranță atît pe ei, cit și pe 
americani care sperau să-și 
desfășoare selecția în cadrul 
campionatelor naționale și o 
strașnică verificare în celebra 
„Cupa Diamond" la bobul de 
4 căreia i-a căzut .victimă 
cîndva regretatul Zardini.

(Urmare din pag. 1)

bobul a părăsit pista ți, in urma 
acestei tragice Intîmplărl, spor
tivul Dinu Pascu și-a pierdut 
viața.

Rezultate : 1. Zardini - Dimai 
1:11,21+1:11,56 = 2:22,77 ; 2. Stoi
ca - Lospă (Clubul sportiv Si
naia) 1:11,33+1:11.82 = 2.23,55 ;
3. Hogea - Cristu (A.S.A. Bucu
rești) 1:12.15+1:12_98 = 2 :25.13 ;

4. Dragomlr - Molceanu (Carpațl 
Sinaia) 2:26,73 ; 5. Pochlessa- 
Grasselll (Italia) 2:27,03 ; 8. 
Dellekarth - Baumgartner (Au
stria) 2:27,08.

Joi și vineri vor avea loc an
trenamente la care, în afara 
echipajelor prezente, vor mai 
lua parte și două echipaje din 
Franța și unul din Anglia, so
site marți noaptea la Sinaia.

Cu prilejul Întâlniri de box 
disputate la Kaunas între se
lecționata R.S.S. Lituaniene și 
echipa orașului Varșovia, cîș
tigată de gazde cu 7—3, au 
evoluat pentru prima oară

CALEIDOSCOP
UN NUME NOU : URTAIN
De cîteva săptămîni un nume 

nou s-a impus în boxul _ euro
pean : Jose Manuel Urtain, un 
spaniol în vîrstă de 25 de ani care 
pînă a nu se urca pe ring — în 
urmă doar cu doi ani — se re
marcase cîștigînd un concurs al 
...ridicătorilor de bolovani ! A- 
assta este un sport popular din 
Țara Bascilor care constă în a 
ridica de la pămînt, de cît mal

Vrtain (dr.) în meciul cu 
Freddy Hubert

multe ori, un bolovan de 5S. 101 
kg sau chiar mal mult. Urtain a 
realizat un record mondial In 
felul său rididrsd o piatră in 
greutate de 180 kg... de lg ori la 
40 de minute.

Acest tinăr cu o forță puțin 
obișnuită a devenit boxer de ca
tegoria grea șl a făcut. foarte 
repede, să se vorbească de eL De 
la 22 decembrie, anul trecut, ziua 
debutului său ca profesionist și 
pină azi. el a boxat de patru ori 
răminind in ring, in total 3 minute și 57 secur.de ! Ultimii să: 
învinși au fost doi belgieni : Vic
tor Chapelle care a rezistat un minut și 22 secunde și Freddy 
Hubert care. în ciuda celor Irt 
kg ale sale, a fost făcut k.o. după 
un minut șl 27 secunde.

„SUPERCAMPIONIl" — 
ÎN CONCEPȚIA LUI ADORNI
Ciclistul italian Adoml se men

ține bine. La virsta de 32 de ani 
el a anunțat că este ferm decis 
să Iacă presa sportivă să scrie 
despre el și în acest an.

Unul ziarist care l-a întrebat ce 
calități trebuie să întrunească un 
„supercampion* al sportului 
pedale, Adoml i-a răspuns : 
trebui să albă picioarele 
Merckx, rinichii Iul 
Inima Iul Gimondi șl, 
...capul lui Adoml !•

cu 
.Ar 

lui Eddy 
Anquetil, 

poate,

KEINO SE ODIHNEȘTE
Atletul kenyan, Kipchoge Keino, 

campion olimpic în proba de 
1 500 m plat, și-a luat, după pro
gramul extrem de încărcat de 
anul trecut, clteva săplămlni de 
odihnă. Este vorba, bineînțeles, 
de o odihnă activă, deoarece 
Keino joacă zilnic baschet, hochei 
pe Iarbă șl volei. In martie, el va

Țipatul I. P. „Infotmajla", «tr. Biezoianu nr. 23—25, Bucuiejll

(7rmar« din pag. 1)

polonezi concurează cu mari 
șanse la toate armele.

Pe cițiva dintre trăgătorii 
oaspeți am avut prilejul să-i 
urmărim la antrenamentele 
efectuate în ajunul competi
ției și, îndeobște, pe cei so
vietici. Este de subliniat 
avansul pe care aceștia îl 
au, in raport cu ceilalți par- 
ticipanți, în pregătirea fi
zică și tehnica lor bine în
sușită.

Loturile României au fost 
judicios alcătuite, folosin- 
du-se drept principal cri
teriu comportarea avută în 
sezonul competițional pre
cedent.

La floretă băieți, misiunea 
de a reprezenta culorile ță
rii va fi încredințată lui 
Gabriel Ursovici, Tudor Pe- 
truș și Aurel Ștefan. Au 
fost cei mai constanți trăgă
tori la această armă, mani- 
festind, totodată, multă efica
citate. Rezerve : George 
Burlea (experiență și simț 
al lamei), Mihai Bănică 
(foarte activ la turneul din 
Grecia) și Nicolae Dumitres
cu (în evident progres în a 
doua parte a anului 1968).

La floretă fete, vom fi re- 
prezentați de trio-ul Adriana 
Moroșan, Eva Lengyel și Lu
minița Popescu, toate spor
tive recunoscute, mai ales, 
prin tenacitate. Ca rezerve 
vor figura Suzana Saplon- 
csay (o foarte bună tehnicia
nă), Mihaela Ștefan (prima 
floretistă a Școlii sportive 
experimentale Viitorul) și 
Eva Palai (cea mai recentă 
descoperire a antrenorului 
emerit Alexandru Csipler).

Au existat unele dificul
tăți în definitivarea lotului 
de spadă, datorită faptului 
că trăgătorul nr. 1 la aceas
tă probă, Constantin Duțu,

satisfăcînd stagiul militar, n-a 
putut efectua o pregătire 
adecvată. Totuși, antrenorii 
care coordonează pregătirea 
lotului pledează pentru par
ticiparea sa la turneu. Duțu 
va avea drept parteneri pe 
Constantin Bărăgan (reve
lația concursurilor din anul 
trecut) și Dumitru Spîrlea 
(de fapt, pentatlonist, dar un 
autentic talent la spadă). în 
discuție, pentru eventualita
tea unor indisponibilități, se 
mai află trăgătorii Dan Po- 
deanu și Marius Bunea, pre
cum și spadasinul Carol Kiss.

Lucrurile sînt ceva mai 
limpezi la sabie, unde Dan 
Irimiciuc, Dan Popescu și 
Ștefan Vlad pornesc, practic, 
fără contracandidați la un 
loc în lotul reprezentativ. 
Numai o defecțiune de ultim 
moment ar putea pune pe 
tapet folosirea uneia din re
zerve — Anton Crăițaru, 
Constantin Androne sau 
Cristian Georgescu.

în ceea ce privește perspec
tivele tinerilor scrimeri ro
mâni la actuala ediție a tur
neului, este de așteptat ca 
ei să se situeze pe locuri 
fruntașe (in orice caz, să se 
numere printre finaliști), 
mai ales la floretă și sabie, 
adică la acele arme, la care 
există o mai mare omogeni
tate valorică între '■elecțio- 
nați. Ne punem mari spe
ranțe, în special, în Urso
vici și Moroșan, ca și în Iri
miciuc și Popescu, scrimeri 
care, cu puțină ambiție, așa 
cum au dovedit în atîtea 
ocazii, s-ar putea desprin
de chiar în cîștigători ai pro
belor respective.

Programul primei zile: 
dimineața — eliminatorii 
floretă băieți (8.30) și sabie 
(10.30); după-amlază — se
mifinale de la ora 17 și fi
nale (ora 19). (t. st.)

Lotul Japoniei pentru
TOKIO 12 (Agerpres). — La 

campionatele mondiale de te
nis de masă de la MUnchen 
(17—27 aprijie), Japonia va fi 
reprezentată de un lot de 15 
jucători și jucătoare. Printre 
cei selecționați se află cam
pionii mondiali în probele de

C. M. de tenis de masă
simplu Nobuhiko Hasegawa 
(masculin) șl Sachiko Mori- 
sawa (feminin), precum șl ju- 
cătoarea Saeko Hirota, care 
deține titlul mondial în proba 
de dublu femei împreună cu 
Sachiko Morisawa.

Sondie Shau? pe

după J.O. de la Ciudad de 
Mexico Dan Pozniak (medalie 
de aur la categoria semigrea) 
și Ionas Cepul is (medalie de 
argint la categoria grea). A- 
mîndoi au terminat învingă
tori prin K.O. în prima re
priză : Pozniak în fața lui Ji- 

arlowskL iar Cepulis în fața 
i Szkocek.

Cunoscutul rutier vest-ger- 
man Rudi Altig s-a acciden
tat in timpul cursei cicliste 
de șase zile care se desfășoară 
in prezent pe velodromul „Vi- 
gorelii* din Milano.

Atleții sovietici (săritori in 
înălțime) Valentin Gavrilov și 
■Antonina Okorokova au ple
cat in Canada 
oarfe la o serie 

sală.

pentru a lua
de concursuri

lotilnire* in-La Cracovia, 
ternațională amicală de hochei 
pe gheată dintre selecționatele

telBxradiO'telBfa
de juniori ale Poloniei și Fran
ței s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (0—1, 2—0, 0—0) în fa
voarea 
cezi.

tinerilor sportivi fran-

Cea 
rului 
desfășurată pe distanța Ner- 
ja — Almeria (168 km), a fost 
cîștigată de rutierul belgian 
Eric Leman. Eric Leman ocu
pă primul loc în clasamentul 
general individual.

de-a doua etapă a „Tu- 
ciclist al Andaluziei",

In campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S., Dinamo 
Moscova a învins pe Spartak 
Moscova cu scorul de 4—3, 
iar ȚR.K.A. Moscova a dis
pus cu 5—3 de Himik Vos- 
kresensk.

In meci amical de handbal 
masculin, disputat la Paris, 
echipa Slavia Praga a între
cut cu scorul de 30—18 forma
ția A-S.P.P. Paris.

Turneele de tenis de ia 
Salisbury și Orlando

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— în turul doi al turneului 
de tenis de la Salisbury, Is
mail el Shafei (R.A.U.) l-a eli
minat cu 6—1, 6—4 pe Cliff 
Richey (S.U.A.). Jan Kukal 
(Cehoslovacia) a cîștigat cu 

18—16, 7—5 la Brian Fairlie 
(Noua Zeelandă), M. Cox (An
glia) l-a întrecut cu 6—3, 6—4 
pe N. Spear (Iugoslavia), iar 
Franulovici (Iugoslavia) a dis
pus de Machette (S.U.A.) 
cu 6—4, 4—6. 6—2.

★
Finala turneului de tenis de 

la Orlando (Florida) se va dis
puta între australienii Rod 
Laver șl Ken Rosewall. In 
semifinale: Laver — Gonza
les 9—7, 6—2 ; Rosewall — 
Emerson 6—4, 6—2.

relua antrenamentele. ceea ce în
seamnă că va parcurge zilnic cel 
puțin 15 «• metri. în vederea mai 
multor concursuri europene la 
care va participa, și în rindurile 
cărora se înscrie de asemenea o 
evoluție la București.

Intr-un Interviu acordat unui 
ziarist englez. Keino a declarat 
că în Kenya se vor afirma In cu- 
rind numeroși atleți «dotați cu 
mari posibilități**. «Dar ei trebuie 
să Înțeleagă că mal au mult de 
muncit și de aceea le recomand 
să practice, intr-o largă măsură, 
crosul** — a adăugat eL

PLIMBARE...
alTom Sampson, un locuitor 

orașului Wellington (Noua Zeelan
dă) este mare amator de plim
bări. Recent, el a terminat o ase
menea «plimbare**, care a durat... 
17 zile, timp tn care a străbătut 
pe 1os 640 km, adică distanța din
tre orașele Auckland șl Welling
ton. Un amănunt nu lipsit de 
Importanță : Sampson este in 
vlrstă de 88 de ani 1

terenui de fotbal
„CTNTĂREATA DESCULȚA 
A ÎNCALTĂT BOCANCII 

DE' FOTBAL
O recunoașteți T Este «dntărea- 

ța desculță", Sandie Shaw, cele
bra dntăreață engleză de muzică 
ușoară, cunoscută pentru talentul 
său dar șl pentru originalitatea de 
a dnta desculță. La rugămintea 
soțului ei, arhitectul Jeff Banks, 
țintuit la pat de o gripă, Sandie 
s-a dus să prevină echipa de fot
bal (amator !) In care acesta 
joacă, de Indisponibilitatea sur
venită. Neavînd nld o rezervă, 
jucătorii au «lnrolat-o“ pe dntă
reață In echipă și medul a În
ceput. Sandie și-a susținut exa
menul cu destui succes șl, dacă 
nu ar fi fost terenul alunecos In 
ziua aceea, la Hyde Park, nu ar 
fl ajuns In postura In care o ve
deți In fotografie. De remarcat 
că Sandie și-a «călcat pe inimă** 
șl a jucat echipată cu ghete de 
fotbal. La sfirșltul meciului, a 
declarat In primul său interviu 
sportiv : „E mult mal obositor să 
joci fotbal decit să clnți“.

ECHIPA U.RS.S. VA ÎNTRE
PRINDE UN TURNEU ÎN 

AMERICA DE SUD
Echipa U.RS.S. va între

prinde în a doua jumătate a 
lunii februarie și în prima 
jumătate a lunii martie un 
lung turneu în America de 
Sud. Primul meci va avea loc 
la 16 februarie în Columbia, 
iar ultimul la 8 martie în Ve
nezuela. Antrenorul Gavril 
Kacialin a comunicat compo
nența lotului; Psenicinikov, 
Degtiarev (portari); Ponoma
rev, Șesternev, Hurțilava, 
Dzodzuașvili, Kaplicinîi, Ia- 
neț, Lisenko (fundași); Mun- 
tian, Eskov, Saharov, Kiselev, 
Ciumakov (mijlocași); Metre- 
veli, Gherșkovici, Bîșeveț, 
Hmelnițki, Abduraimov (ata- 
canți).

ȘTIRI, REZULTATE
• Turneul de juniori de la 

V iareggio a continuat cu des
fășurarea meciurilor retur din 
cadrul grupelor : Ț.S.K.A. So
fia — Internazionale 1—1 
(0—1)! Napoli — Voivodina 
â—0(0—0); Benfica Lisabona 
— Pisa 5—1 (după executarea 
de lovituri de la Jim); Fio
rentina — Espanol Barcelona 
1—0 (0—6).

• Echipa Aripile Soviete
lor Kuibîșev, care întreprinde 
în prezent un turneu în Bul
garia, a jucat la Stara Zagora 
cu formația locală Beroe, de 
care a fost învinsă cu 1—0 
(0—0)

® La Porto, reprezentati
vele de juniori ale Portugaliei 
și Franței au terminat la ega
litate : 2—2 (2—1)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ASEARA ÎN C.C.E.:

In primul meci al sferturilor 
de finală ale C.C.E., aseară, la 
Amsterdam, s-au intîlnit echi
pele Ajax Amsterdam și Ben
fica Lisabona. Meciul s-a în-

AJAX-BENFICA 1—3!
cheiat cu victoria echipei por
tugheze cu scorul de 3—1 (2—0).

Amănunte despre acest meci, 
în numărul de mîihe al ziaru
lui.
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