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La Lake Placid, in C.M. de bob
ECHIPAJUL NEAGOE FOCȘENEANU

Carol Corbu a realizat, cu 16,37 m, cel mai bun OPTZECI

PE LOCUL II DUPĂ DOUA MANSE

A lost omologat recordul mondial 
VIS COP OLE ANUal VlORKAl

in pag. a 4-a

SUB SEMNUL RETURULUI • ••
de fotbal se apropie cu pași 
noastre divizionare iși dedică.

Data reluării campionatului 
repezi... în consecință, echipele 
în mare majoritate, această duminică întâlnirilor amicale, me
nite să verifice, in primul rînd, potențialul fizic al jucătorilor.

Bucureștenii vor avea de ales astăzi intre stadionul din 
str. dr. Staicovici și cel de la Ghencea. Pe primul, cu începere 
de la ora 12,45, se vor întîlni Progresul și F.C. Argeș (în 
deschidere, meciul echipelor de tineret-rezerve), iar pe al 
doilea, steliștii vor primi replica oțelarilor gălâțeni, din divi
zia B, de la ora 10.

Alte partide, la fel de atractive, vor fi găzduite de pro
vincie, „capul de afiș" fiind deținut de întilnirea de la Ploiești, 
unde gazdele primesc vizita universitarilor clujeni.

Gh. Cincu și Marcela Leampă, 
din nou campioni 
la schi land
BUȘTENI, 15 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Pentru 
prima dată în acest sezon vre
mea a fost potrivnică schiorilor. 
Schiorii fondiști, participant! la 
întrecerea pentru cucerirea ti
tlului de campion, au dat o luptă 
deosebit de dură, avînd de în
fruntat o ploaie intermitentă și 
o zăpadă foarte grea, aluneca
rea fiind deosebit de dificilă.

relor i-a permis Marcelei Leam- 
pă să cucerească un nou titlu 
de campioană, cu timpul de 
21,19. Ea a condus cursa de la 
plecare la sosire și a reușit 
să o întreacă pe a doua clasată, 
Adriana Barabaș. cu mai mult 
de un minut (22,29).

La 15 km (tineret) titlul de 
campion a fost cucerit de I. 
Mîrzea (A.S.A. Brașov), care l-a 
întrecut pe D. Soiu (A.S.A Bra
șov) cu numai 6 sec, după o 
dispută pasionantă, în care în
vingătorul a fost decis pe ulti
mii metri. Rezultate : 1. I. Mîr
zea 1:00,11; 2. D. Soiu 1:00,17; 
3. C. Șovăială (Clubul sportiv 
Sinaia) 1:01,34.

Duminică au loc probele de 
ștafetă 4 x 10 km la băieți și 
3x5 km la fete.

Paul IOVAN

Gheorghe Cincu (A.S.A. Bra
șov) in plină cursă

Titlul i-a revenit, pe merit, ce
lui mai bine pregătit dintre se
niori, reprezentantului A.S.A. 
Brașov, Gheorghe Cincu. El a 
luat un start puternic și, deoa
rece principalul său adversar, 
P. Dinu, plecase înaintea lui cu 
un minut, a avut, pe parcurs, 
un reper excelent și a controlat 
autoritar cursa.

Iată rezultatele : seniori 15 
km: 1. Gh. Cincu 55,35 ; 2. P. 
Dinu (Dinamo Brașov) 57,31 ; 
3. Gh. Bădescu (Dinamo Brașov) 
58,30 ; 4. S. Drăguș (A.S.A. Bra
șov) 58,45 ; 5. M. Stoian (A.S.A. 
Brașov) 58,47 ; 6. I. Țeposu (Di
namo Brașov) 1:00,03.

întrecerea pe 5 km a senioa-

rezultat mondial al sezonului de sală
A doua ediție a _toterna~o- 

naâelor* pe teren acoperit a 
reunit fn sala din parcul _23 
August* sportivi din Bulgaria, 
Cenoslovacsa. R F. a Germa
niei, Poloc.ia, Uniunea Sovie
tică și, bineînțeles. Romă-ia 
Prima zi a oocnpeețjei dotate 
cu „Cupa de cristal* a oferit 
numeroșitor spectatori satis
facția unor dispute interesan
te; cîle-. a dintre ele încheiate 
cu rezultate remarcabile.

în legărură cu întrecerile de 
ieri ne-am propus să căm co 
vintul câștigătorilor celor 6 
probe :

BĂRBAȚI. 50 METRI. Deș*. 
rezultatul cursei va fi anunțat 
abia duminică, după develo
parea filmului sosirii, totuși 
tiștigătorul probei se cunoaște. 
Este •.’orba de sprinterul polo
nez WLADISLAW KICZKO: 
^/ncep prin a cd mărturisi 
că-mi place foa~te mult acea
stă sală, ambianța ei. Organi
zarea a fost la înălțime, iar 
despre starter am de spus nu
mai cuvinte bune. Cursa, ea 
toate cele pe distanțe ath de 
scurte, a fost foarte echilibra
tă. Sint mulțumit de rezultat 
(53 s)‘.

TRIPLU. Radios, primul cla
sat. CAROL CORBU, ne-a 
spus: „Mi-am dorit să sar 
peste 16,20 m, norma de parti
cipare pentru Jocurile europe
ne de la Belgrad. Sînt foarte 
fericit cd am obținut 16J7 m 
(la 6 cm de recordul de sală al 
lui Ciochină), cel mai bun re
zultat mondial al sezonului 
„indoor". Rezultate : C. Corbu 
(Steaua) 16,37 m, V. Dumi
trescu (Dinamo) 16,16 m. G. 
Bloos (Rapid) 15.42 m, Woj
ciech Chwaluczyk (Polonia) 
15,20, Al. Mihu (Steaua) 15,01.

ÎNĂLȚIME. ȘERBAN IOAN, 
în schimb, nu-și poate ascun
de insatisfacția : „Mă bucură 
succesul, dar sînt complet ne
mulțumit de faptul că am ra
tat copilărește a treia încerca
re de la 2,17 m. Voi lua parte 
peste cîteva zile la concursul 
de la Moscova și sper ca acolo 
să pot obține un nou record. 
11 felicit pe tînărul meu ad-

Carol Corbu In plm efort
Foto : E. RONNE

versar Csaba Do sa pentru 
succesul său". Rezultate : Ș. 
Ioan (CAU) 2,14, C. Dosa (Lie. 
2 Tg. Mureș) 2,11 — record de 
juniori, R. Baudis (Cehoslova
cia) 2,085 m, N. Avilov 
(U.R.S.S.) 2,04 m.

Romeo VILARA
(Continuare in pag. a 4-a)

Medicina și Rapid 
primele învingătoare 
ale returului la volei

La Sinaia, in Ioc de concurs

Convorbire la gura sobei...
SINAIA, 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Peisaj de
zolant. Peste bogatul așternut 
de zăpadă al Sinaiei plouă un 
fel de lapoviță incertă. Con
cursul proiectat e compromis, 
în Poiana Popicăriei, optimiștii, 
incurabilii admiratori ai bobu
lui, s-au cocoțat cu umbrelele 
desfăcute pe șoseaua poleită, în 
nădejdea unui miracol. Doar 
concurenții au înțeles din zori 
că nu mai e nimic de făcut și 
s-au retras la confortul vilelor 
cu aceeași tristețe. Aci l-am în- 
tîlnit pe Roberto Zardini, ce
lebrul pilot-bober italian, pom
pier la Cortina d’Ampezzo, în 
vîrstă de 38 de ani, prieten bun 
și fost adversar al lui Panțuru. 
Ne-am întreținut la gura șemi
neului, ca într-o melancolică 
poveste englezească.

— Am concurat pe toate pis
tele europene și cred că cea de 
aici e una dintre cele mai tmne. 
Seamănă în configurație cu cele 
de la Cervinia și Alpe d'Huez. 
Permite o uimitoare constanță 
în viteză, fără sinuozități în 
ritm. Aluneci din curbă-n curbă. 
lin ca-ntr-un vals vienez. Deși 
e rapidă, nu-ți face frică. Intri 
în curbe fără să simți presiune. 
Și-apoi, muncitorii aceștia ex- 
celenți care o pregătesc, unde 
i-ați găsit ? Nu-mi dau seama 
cum au reușit s-o facă atit de 
lisă cum nici la Cortina nu 
sintem în stare

— Apropo, ce șanse îi acor
dați la Lake Placid ?

— 11 consider un pilot extra
ordinar. La bobul de 2 va ter
mina printre primii cinci, iar 
Ia cel de 4 va urca pe podium. 
Pariez o sticlă de șampanie.

— Credeți că accidentele pot 
îndepărta tineretul de bob î

SĂNIUȚE

— Ați făcut cîteva vizite prin 
împrejurimi, 
rut ?

Cum vi s-a pă

— Pentru că febra de con
curs e absentă, ce credeți, cu 
tot calmul, despre pîrtla de la 
Sinaia ?

crezut niciodată că 
atît de frumoasă. 
— după cil ev a fo

că vara tre- 
fermecătoare.

— N-aș fi 
România e 
îmi închipui 
tografii văzute
buie să fie ți m 
Îmi propun să revin la vară, 
pentru a întoarce vizita priete
nului mei Panțuru.

lit turncul speranțelor olimpice de scrima

— Deși eu însumi am avut 
durerea de a pierde, acum cîți- 
va ani, chiar la Lake Placid, 
pe vărul meri, răspunsul este: 
nicidecum. Bobul rimine. fireș
te, u* sport al celor curajoși, 
dar pe piste cu deplină securi
tate — cum e aceasta de la Si
naia — accidentele nu sînt de
ci*. unități incidentale în statis
tica globală și inevitabilă a în- 
timplărilor funeste de tot feiuL 
Cred ci tineretul se va îndrep
ta tot mai mrslt spre bob, di>- 
tr-o tentație și tendință dina
mică naturale. Totul e să-i c4- 

pașii atent, cu antrena
te progresive. Bobul ara «n 

pe care nici nu-l c4- 
BUip—

lăuzim
meni
viitor

floretiștii polonezi și sabrerii sovietici învingători
ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI A TERMINAT PE LOCUL II

Acum, nu ne cămine deeft să 
așteptăm împlinirea ț: romlato- 
nilor stației meteorologice de U 
Omul, pentru a Ști dacă dumi
nică. în sfîrșit. .Cupa Orașului 
Sinaia*, cu o atît de T-lectă 
participare internațională, se Ta 
putea ține, sau nu.

Victor BANCIULESCU

ieri au avut loc primele întîlniri din cadrul returului cam
pionatului diviziei A (feminin) și B de volei.

Disputată în sala din șos. Ștefan cel Mare, partida dintre 
MEDICINA și I.E.F.S. s-a caracterizat printr-o luptă strinsă 
pentru fiecare punct. După un prim set câștigat destul de ușor 
de I.E.F.S., medicinistele reușesc printr-o mai bună organizare 
a jocului să le câștige pe următoarele. Scor final: 
3—1 (—7, 11, 9, 8).

în sala Giulești s-au întîlnit formațiile RAPID și 
C.P.B. Victoria a revenit rapidistelor cu 3—0 
<8, 8, 9), în urma unui joc în care adversarele nu 
le-au creat dificultăți.

I
I

A

Turneul pe echipe al 
speranțelor olimpice la 
scrimă a început ieri — în 
sala Floreasca — cu probe
le de floretă-băieți și sa
bie. întrecerea floretiști- 
lor a reunit opt echipe îm
părțite în două grupe: A 
(U.R.S.S., Polonia, Unga
ria și Bulgaria) și B (R. D. 
Germană, România, Cuba 
și R.P.D. Coreeană). în pri
ma grupă, problema pri
mului loa a fost rezolvată 
<te Întflnlrea dintre forma- 
tflle PoJordel și U.R.S.S,

victoria revenind polonezi
lor cu 5—4. în aceeași gru
pă, echipa Poloniei a mai 
întrecut formațiile Unga
riei cu 6—3 și Bulgariei cu 
5—2, iar floretiștii sovietici 
au obținut o victorie cu 
9—0 în fața echipei bul
gare.

în grupa secundă, din 
care a făcut parte și echi
pa țării noastre, tinerii re
prezentanți al scrimei cu
baneze au 
priză de mari proporții 
dtapunînd de puternicul

din R. D. Germană

realizat o sur-

terțet
(în frunte cu Wuthenow. 
cîștigătorul probei indivi
duale) cu 5—4. Floretiștii 
noștri, care au realizat 
două victorii în primele în
tâlniri (cu 9—0 în fața flo- 
retiștilor din R.P.D. Co
reeană și cu 6—3 asupra 
echipei cubaneze), au ce
dat, în schimb, în fața for
mației R. D. Germane cu 
2—7. *..............................  ’
noastre au fost realizate de 
A. Ștefan care a totalizat 
8 (3 în meciul eu R.P.D.

Victoriile echipei

Luptă pasionantă la fileu in meciul feminin de 
volei dintre Rapid ți G.P.B.

I
Steaua a întrecut greu pe Politehnica Timișoara |
• Asthii. derbiul campleniiulul de handbal: steaua — Dinamo București |

CLUJ. 15 (prin telefon de la trimișii noștri) 
Penultima etapă a turneului de sală (a 17-a a ( 

masculin a fost caracterizată prin jocuri dinamice, scorurile înregistrate fiind 
în general st rinse.

campionatului) la handbal |

Cubanezul Salvat 
’stingă) a adus un 
punct prețios echi
pei sale în asaltul 
m Prodel (R-D.G.)

Coreeană, 2 în fața cuba
nezilor și una în întilnirea 
cu R.D.G.. !a Wuthenow cu 
5—3), Petruș cu 5 (3 cu 
R.P.D. Coreeană și 2 cu 
Cuba). Ursovici — utilizat 
in întîlnirile cu Cuba și 
R. D. Germană — a reali
zat 3 victorii: două în fața 
trăgătorilor cubanezi și una 
în fața lui Wuthenow și 
Burlea (3 victorii — cu 
R.P D. Coreeană).

S. BONIFACIU 
T. STAMA

(Continuare în pag. 4-a)

Dinamo Baelu — Timișul Lugoj 
ÎS—17 iȘ—S). Confirmtod forma 
bun’ dir. etapa anterioară, lugo
jeni. au fost la un pas de a rea
liza al doilea pun» tn clasament. 
E; au început partida bine, au 
condus cu 5—2 (min. 17) și cu 
toate că Dinamo Bacău a reușit 
să egaleze In finalul reprizei, tn 
partea a doua ei au preluat din 
nou conducerea (min. 38: 12—9), 
iăslnd impresia că vor dștiga. 
Deși fără o pregătire fizică supe
rioară. dar beneficiari a unei ru
tine competiționale net superioa
re. dinamoviștil au putut să ega
leze (min. 57 : 17—17) și apoi să 
forțeze obținerea victoriei. A ar
bitrat slab, cu multe scăpări, D 
Racoveanu (București).

Rafinăria Teleajen — Unlverd 
tatea Bucureș-1 18—18 (U—8). A
fost, dacă putem spune așa. me
dul disperării. Ambele echipe 
aveau neapărată nevoie de puncte 
și ta Joc nu erau puse dedt două. 
Ele au fost obținute de Rafinăria 
Teleajen. la capătul unul duel 
pasionant, care a ținut încordată 
atenția spectatorilor pînă ta ulti
mele secunde. La început a con
dus Rafinăria (min. 8; 4—1). dar

studenții au avut o puternică re
venire și au întors scorul în fa
voarea lor (min. 14 : 5—4). A fost 
rîndul ploieștenilor la replică și 
ei au terminat repri?a în avantaj. 
Imediat după reluare, Universita
tea a egalat din nou (min. 35 : 
11—11) și apoi în continuare sco
rul a avut diferențe minime, ară- 
tînd cu două minute înainte de 
final 16—16. în aceste minute de
cisive, handbaliștii de la Rafină
ria au înscris două goluri și ast
fel aproape au scăpat de re
trogradare. Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Laub (5) și 
Iconaru (4) pentru Rafinăria și 
Chicidt (4) șî Schuman (4) pen
tru Universitatea. A arbitrat V. 
Cojocaru (Craiova).

Dinamo București — 
Galați 27—18 (12—7).
au fost doar primele
nute, adică atît cît gălățenii au 
putut face față adversarilor lor. 
Apoi, Dinamo s-a distanțat

Politehnica 
Interesante 
25 de ml-

Călin ANTONESCU 
Nușa MUȘCELEANU

(Bontinuare in pag. a 4-a)

și

POIANA BRAȘOV, 15 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Cam Incomod călătorim în *- 
cest sfîrșit de săptămînă, cu 
mașina, în Poiana. Pentru că, 
în afara schiorilor cu bețele și 
alunecătoarele frumos legate în 
curele, urcă din Brașov și ma
rea armată a gălăgioaselor să
niuțe. Ei bine, aceste „boburi 
neisprăvite" — cum le spun în 
glumă bătrînii schiori — se in
stalează autoritar în autobuz, o- 
cupînd tot ce se poate ocupa. 
Și, bineînțeles, motivînd dacă 
este nevoie că săniuța e sport 
olimpic. Adică, ceva foarte mo
dern. foarte plăcut, care — la 
urma, urmei — are și o finală 
pe țară !

în fața acestui ultim argu
ment. toată lumea cedează. Pri
lej, firește, de a mai urca în 
mașină cîteva săniuțe !... Multe 
din ele noi, din cele peste 2 000 
vîndute. la Brașov, în ultima 
săptămînă. Explicația ? Săniuța 
a fost pusă — oficial — în 
drepturile ei. Marea festivitate 
care va marca acest eveniment 
are loc duminică, cu ocazia fi
nalei pe tară a primei ediții 
„SĂNIUȚA DE ARGINT", or
ganizată de C.C. al U.T.C. în
trecerea reunește cele mai bune 
80 de săniuțe din țară. Adică, 
40 de fete și 40 de băieți, cîști- 
gătorii concursurilor pe județe.

Sîmbătă, participanții au e- 
fectuat un antrenament non
stop. Am fost, se înțelege, pre
zent pe pîrtie spre a urmări a- 
ceste ultime manșe dinaintea 
concursului. S-a alunecat bine, 
tehnic, în viteză. Organizatorii 
au cronometrat coborârile, fi
nind în permanență legătura — 
prin instalații radio și linii te
lefonice — cu secretariatul teh
nic. Startul în acest disputat 
concurs se va da duminică di
mineața pe pîrtia amenajată 
pe vechiul drum Brașov — Po
iana, din apropierea cabanei 
Vinătorul.

Vasile TOFAN

A.

IN SFIRȘIL [
VOLEIUL... i

iV
eșnic credincioși, neclintiții 
iubitori ai voleiului sînt gata 
să-și vadă din nou favoriții în ■ 
întrecerile oficiale, cu gîndul | 
și speranța că exigențele lor 
vor fi satisfăcute într-o măsură i 

mai mare, că vor avea mai puține tofc- 
cepții în acest an, că — în sfîrșit
evoluția celor mai buni sportivi le va 
întări credința în revirimentul^ pe plan 
international pe care îl așteptăm toți și 
pe care îl dorim cît mai apropiat. De 
aceea, acum, la reluarea campionatului, 
la primul pas oficial al voleiului în 1969, 
datoria majoră pe care o au toți cei ce 
activează în sportul cu mingea peste 
plasă este de a răsplăti încrederea și 
fidelitatea acestor entuziaști suporteri, 
de a le hrăni atașamentul și de a nu le 
înșela așteptările. Iar așteptările lor în
seamnă spectacol sportiv, calitate, izvo- 
rîte dintr-o muncă fără preget la clu
buri și asociații, dintr-o pregătire supe
rioară a echipelor de către oameni de 
specialitate, pricepuți și devotați mese
riei. Căci, trebuie să recunoaștem, ac
tivitatea voleibalistică din unele zone 
ale țării a fost și mai este încă desco
perită în ceea ce privește antrenorii ca
lificați, stăpîni pe meserie (- £—:-J J- 
aceasta pînă și unele echipe de divizia 
A). Pe de altă parte, tehnicienii noștri 
trebuie să părăsească metodele învechi
te de pregătire a echipelor lor, să fie 
la curent cu i ’ ’ ‘ . .' ,
mondial, să fie ei înșiși niște creatori. 
Prea puține echipe (Dinamo-băieți, Peni
cilina și Dinamo-fete) sînt pregătite în 
acest spirit.

De asemenea, se așteaptă o mai ra
țională repartiție la echipele din divizia 
A a tinerelor talente provenite din ca
tegoria secundă și, mai ales, din cea 
școlară, astfel îneît toate formațiile să 
poată dispune de elemente tinere și va
loroase care să nu se irosească în anti
camerele cîtorva cluburi.

Măsurile luate în privința arbitraju
lui cred că vor asigura aprecieri obiec
tive, vor conferi întrecerilor voleibaliști- 
ce un climat onest de disputare. Dar ju
cătorii, antrenorii și spectatorii nu tre
buie să vadă în arbitri dușmanii unor 
echipe și amicii altora. îndeosebi, adre
săm publicului spectator invitația sin
ceră de a ajuta întotdeauna pe condu
cătorii de joc, de a contribui, prin ma
nifestarea sa, la încurajarea valorii și 
nu a mediocrității.

Tinerele noastre echipe naționale — 
alcătuite pe temeiuri și criterii noi — 
vor debuta în acest an în întîlniri in
ternaționale, căutîndu-și maturizarea 
pentru a ne reprezenta cu cinste în im
portantele competiții ce încep anul 
viitor și care constituie „furcile caudine' 
ale calificării pentru Olimpiada din 
1972. Este principalul obiectiv care stă, 
Ic ora actuală în fața voleiului româ
nesc. în sensul realizării lui trebuie să 
ne canalizăm toate eforturile, pricepe
rea și devoțiunea față de acest sport.

Nicolae SOTIR 
antrenor federal

ntrenoru ca- * 
(suferind de |

.za z-îa i\/i T in * -

I
re a ecnipeior lor, sa ne ■ 
ultimele noutăți pe plan' | 
îa ei însîsi niște creatori. ■
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0 seducătoare stațiune de sporturi hibernale
POIANA BRAȘOV

sport vor fi

Săniuța, schiul și confortul hotelurilor se adaugă la frumusețile naturale ale Poienii

cu numeroși 
familie din

DUPĂ OBERHAUSEN

CORTINA 0’ AMPEZZO-UN NOU TEST
PENTRU FILMUL SPORTIV ROMÂNESC

SAMBO
Eu nu văd ce a fost uimi

tor tn alegerea foxterrierului 
Sambo ca vicepreședinte al 
clubului englez Hadleigh 
Cricket. Vn vicepreședinte de 
club trebuie să fie, in primul 
rînd, o ființă devotată, serioa
să, fidelă culorilor clubului. 
Sambo este o asemenea fiin
ță : el însoțește la toate me
ciurile de cricket — acest 
sport în care joci 5 minute 
și bei după aceea ceai trei 
zile — pe stăpînul său, Ri
chard Keigwin, om de 85 de 
ani, care de ani de zile nu 
scapă nici o reuniune. Pe 
urmă mai e ceva: un vice
președinte de club — chiar 
devotat, serios și fidel — nu 
trebuie să fie limbut, șîcîitor, 
demagog, înfumurat etc., etc. 
Sambo n-are cum să fie toate 
astea ți altele. Așa că avem 
de-a face cu o alegere foarte 
logică.

Atunci, de ce atîtea semne 
de exclamație la capătul ști
rii ? Așa sîntem noi, oame
nii, — exclamativ... Foxter- 
rierii ne sînt superiori în con
cizia sentimentelor.

VICTORIILE

ți după 5 kilometri cade ful
gerat de o criză cardiacă și 
dus e de pe lumea asta ? In 
buzunar i se găsesc amfeta
mine. Omul se dopa ca să 
iasă primul intr-o cursă de 
agrement. Legra pierde la Fa- 
mechon fi urlă să fie eliminat 
arbitrul. Francezii pierd clar 
la irlandezi, in rugby, fi Înain
te de toate își numără coas
tele rupte. 12 din cei 15 fran
cezi învinși arată lumii cine 
sînt irlandezii. Protopopov 
pierde titlul european la pa
tinaj ți declară că nu el, ci 
însăși muzica lui Beethoven 
care i-a servit „de fond", a 
fost învinsă. Ce facem ? Pînă 
la ruptura echilibrului atomic 
ne sufocă vanitatea, ldeea ca 
acei învinși sau sosiți ultimii 
să fie socotiți învingători nu 
e bună, căci e chichița aia 
veche cu care se salvează 
mulți proști — „cei din urmă 
vor fi cei dinții". Se 'știe- Poa
te că ar fi bine ca toți con
curența să fie declarați în
vinși. Sau toți să fie declarați 
învingători.
tis general 
ar izbucni 
rală.

Ar urme un plic- 
din care poate că 
o revoluție mo-

Radu COSAȘU

De vreo două zile cerul Po
ienii arăta ca un obraz încrun
tat și din cămările lui întune
cate venea o zăpadă sfioasă. 
Apoi. într-o noapte, un vint căl
duț și harnic a pus pe fugă tur
mele norilor, lăsind față în față 
un cer albastru de pictură ma
rină, cu această concavitate 
albă, ca o valvă de scoică, a- 
Eată sub protectoratul blajin 
al Postăvarului, care este Po
iana Brașovului. Aproape de 
zece dimineața, urcat, parcă, pe 
niște scripeți așezați în pădu
rea dimprejur, a sosit ca într-un 
alai alegoric și soarele. Cald 
și zăpadă, în aer un amestec de 
arome contradictorii, se simțea 
înfruntarea dintre anotimpuri, 
adulmecam primăvara sosită la 
porțile iernii, masive încă, gre
le, dar scorojite, crăpate și 
condamnate la năruire. Pîrtiile 
și drumurile aspirau din hote
luri și cabane pe toată lumea. 
Pregătirile mocnite pentru me
tamorfoza naturii se fac proba
bil cu o descărcare de energie, 
care se transmite in cele din 
urmă oamenilor.

Farmecul Poienii este poten
țat In fiecare an cu amenajări, 
cu Înlesniri, cu idei prinse în
tr-un registru de înnoiri și de 
eforturi continue. Pirtia de schi 
a fost iluminată ca un studio de 
televiziune, iar întreținerea ei. 
realizată diurn și atent, o face 
atrăgătoare pînă la ore cînd 
întunericul atinge de mult in
tensități de smoală. Patinoarul 
artificial e o realizare excep
țională care bucură atita lume, 
inclusiv pe bocheiștii noștri, 
încit e dificil să inițiem o enu
merare. Și cum anul acesta va 
primi pereți și boltă și va de
veni un mic, dar cochet palat

de iarnă, iată îmbogățindu-se 
Poiana cu o fericită îmbinare 
de valori estetice și utilitare.

Ambiționată să obțină o re
cunoaștere internațională și să 
devină o seducătoare stațiune 
de sporturi hibernale. Poiana 
dobindește valențe convingă
toare. rezultate din noi con
strucții și din efortul oameni
lor. Prezența unui număr atît 
de mare de turiști străini este 
o mărturie Indubitabilă, înscri
să în categoria efectelor. Nu 
mai puțin concludente ne par 
a fi și opiniile cîtorva oaspeți 
de peste hotare, care ne-au a- 
firmat satisfacțiile și ne-au mo
tivat revenirile lor.

Iată ce ne-a declarat, de e- 
xemplu, tînărul Hasso Zi- 
mermmann, din Berlinul occi
dental : „Am mai fost și lama 
trecută Ia Poiana. Mi se păruse 
foarte frumoasă, dar acum des
copăr numeroase realizări noi. 
Aici, am devenit un pasionat al 
schiului și de aceea Înmulțirea 
mijloacelor mecanice (schi-lift, 
teleferic), iluminarea și pregă
tirea evoluată a pirtiilor m-au 
încintat. Primul curs de iniție
re in schi l-am făcut în Aus
tria, dar am învățat să schiez 
in România ; școala dumnea
voastră (grupul de monitori de 
la Poiana) o apreciez ca fiind, 
evident, mai bună. O dovadă:

mai detaliat al Poienii șl Împre
jurimilor sale. SInt convins că 
la proxima mea reveniră (de 
anul viitor) aceste deziderate 
ale unul amator de 
împlinite".

Am mai discutat 
turiști străini. O
Milnchen (părinți și doi copii), 
oare anul trecut și-a legat schl- 
urile pentru prima oară aici la 
Poiana, a eoborît acum In cor
pora dificila pîrtîe a Sulinarului. 
Am auzit excelente aprecieri la 
adresa ospitalității românești, 
care nu s-a alterat de loc în 
condițiile turismului modem 
(prin comparație, după cum 
spuneau interlocutorii noștri cu 
politețea glacială, răspîndită 
prin alte părți) ; mi s-a vorbit 
despre unele apreciate facili
tăți (în străinătate trebuie plă
tită plăcerea de a schia în noc
turnă) și, extrem de insistent, 
despre calitățile grupului de In
structori de schi condus de pro
fesorul Romeo Samur (în pa
ralel, se afirmă că în Austria, 
Franța, Italia metoda și men
talitatea monitorilor sînt mal 
puțin fertile).

După aceste mult comprimate 
referiri vom tace loc opiniei 
unui nume repetat ca un leit 
motiv de către cei îndrăgostiți 
de schi pe pîrtiile Poienii, pro
fesorul Romeo Samur. „Sînt 
reconfortante părerile oaspe
ților noștri. Predăm schiul (cei 
9 instructori) după o metodică 
bine concepută și asimilată. Am 
preferat un amestec între ele
ganța șl siguranța stilului fran
cez, cu unele elemente din teh
nica austriacă. în șase zile toți 
reușesc să învețe, iar deviza 
noastră este ca elevul să resim
tă plăcere chiar în perioada 
dificilă a asimilării abecedaru
lui.

Dacă vom fi dotați cu schiuri 
prevăzute cu legături mobile 
(tip securit) este posibil să rea
lizăm una dintre cele mai cău
tate școli de schi, pentru ama
tori, din Europa".

întră mijloacele propagandis
tice, educative și de Inițiere în 
sport, filmul își definește din 
ce în ce mal pregnant rolul său 
Însemnat. în ultima vreme, lău
dabila Inițiativă a secției de 
propagandă a C.N.E.F.S., spri
jinită de studiourile „Alexan
dru Sahia", „București" șl 
A.C.I.N., a avut ca rezultat o 
Intensă activitate pe tărtmul 
producției de filme sportive, cu 
o tematică destul de variată, 
care s-au bucurat de frumoase 
aprecieri din partea publicului 
spectator și al specialiștilor.

La scurt interval de la ma
terializarea preocupărilor pen
tru reflectarea aspectelor spor
tive pe pelicule, producțiile ro
mânești au făcut primii pași în 
arena internațională. Astfel, 5 
dintre realizările anului trecut 
au participat la primul festival 
al filmului sportiv, organizat în 
decembrie la Oberhausen 
(R.F.G.). Este vorba de scurt- 
metrajele „Lecția de gimnasti
că", „Lumea lor" (aspecte din 
sportul ecvestru), „Drumul spre 
succes" (canotaj), „Campionatul 
mondial de lupte" șl „Mereu 
mai sus" (turism).

La acest concurs, Marele pre
miu a fost acordat filmelor 
„Baschet" (S.U.A.), „Gladiato
rii" (Cehoslovacia), „Natali" 
(U.R.S.S.) și „Golf" (Anglia), 
dintre 312 pelicule din 32 de 
țări participante.

Cu acest prilej, filmele ro
mânești „Lecția de gimnastică" 
și „Lumea lor" au-primit men
țiuni din partea juriului și au 
fost, de asemenea, bine apre
ciate în discursurile unor spe
cialiști, la închiderea festiva
lului. Așadar, uri început pro
mițător și care se cere confir
mat în viitor, avînd în vedere 
și interesul enorm pe 
stîrnește filmul pe teme 
tive.

Afirmarea peliculelor
nești la Oberhausen a atras a- 
tenția specialiștilor europeni, 
care au invitat pe producătorii 
noștri să participe la festivalu
rile ce se vor organiza în ță
rile lor. în legătură cu aceasta, 
prof. VIRGIL ANASTASESCU 
de la secția de propagandă a

care-1 
spor-

româ-

C.N.E.F.S. ne oferă cîteva »- 
mănunte.

„La Oberhausen am primii 
invitații din partea organizato
rilor de festivaluri de la Gre
noble și Cortina d’Ampezzo.

în frumoasa stațiune italiană 
se va desfășura, Intre 2 șl 9 
martie, cea de a 25-a ediție-— 
jubiliari — a Festivalului fil
mului sportiv, la care am fost 
rugați, prin directorul Festiva
lului, dl. GIANNI DE TOMASI, 
să trimitem cîteva filme. Obți- 
nînd acordul Consiliului Națio
nal Cinematografic din C.S.C.A. 
și al conducerii C.N.E.F.S., am 
acceptat invitația și vom trimi
te la Cortina 4 filme: 
de gimnastică", 
sport", , 
pionat’il 
Desigur, 
sebit de 
melor 
foarte mare. Dar 
dere în calitatea 
noastre și sperăm 
bucure de succes, 
aprecieri 
juriului, 
renume, 
sportivi.
zente vor primi, cu prilejul fes
tivalului, catalogul tuturor fil
melor sportive produse în lume, 
se vor organiza consfătuiri me
nite să impulsioneze progresul 
mijloacelor vizuale de propa
gandă și inițiere în „cea de a. 
opta artă".

Interesul de care se bucură 
filmul sportiv în toate țările 
trebuie să genereze și la noi o 
preocupare sporită di^i partea 
producătorilor. Realizatorii ma
ghiari și-an și exprimat inten
ția de a organiza o consfătuire 
internațională pe această temă, 
iar în U.R.S.S. există deja o 
FEDERAȚIE A CINEAȘTILOR 
SPORTIVI pe lingă forul su
prem al sportului"...

Deci, această a doua 
pare a noastră la un 
internațional constituie 
lej de îmbogățire a experienței 
creatorilor, un test important 
pentru filmul sportiv românesc.

„Lecția 
pași în 
„Cam- 
lupte", 
fi deo-

„Primii
„Lumea lor" și 

mondial de
, participarea va
• selectă și numărul fii— 
intrate în competiție 

avem încre- 
producțiilor 

ca ele să se 
să primească 

favorabile din partea 
format din regizori de 

specialiști și ziariști 
Toate delegațiile pre-

partici- 
festival 
un pri-

am organizat la înapoiere un
concurs între amici (unii «e
pregătiseră in Ausiria. alții !n
România). Au ciftiga't cei ce in-
vățaserâ aici. nu mj Yl-
teză, dar și la corectitudineaL F

Nu știu pe unde vor scoate 
cămașa, avînd în vedere epi
demia de vanitate care bin- 
tuia pe mapamond. E la fel 
de gravă ea poluarea atmo
sferei, mai terorizantă decit 
gripa asiatică. Nimeni 
mai suportă înfrângerile, toată 
lumea vrea victorie și iar vic
torie. Cassius Clay nu admite 
să fie învins nici măcar fictiv, 
în meciul electronic cu Jim 
Jeffries. Palmaresul său nu 
cunoaște eșecul, neînvinsul dă 
în judecată societatea care or
ganizează meciul prin ordi
natoare. tribunalul îi dă drep
tate și 9 999 dolari + un do
lar despăgubiri. Dar dacă 
ceea ce a făcut Clay e demn 
ți logic — ce să spunem de 
acel monsieur Pierre de Preto, 
om la 55 de ani, care ia star
tul lntr-o cursă ciclistă de 
agrement pentru gentlemeni

PASIUNE FEMININA PENTRU • •• RUGBY
Scriitoarea franceză Fran- 

îoise Sagan a avut un debut 
editorial „exploziv". Impusă 
rapid opiniei publice de pri
mul său roman ..Bonjour tris- 
tesse" (1954), ea a urcat rapid 
treptele consacrării.

Sagan ne-a oferit și o na-- 
rațiune scurtă, intitulată „Zece 
mii de eroi", tn oare aduce un 
elogiu încleștării bărbătești a 
jocului cu balonul oval.

„Balonul circulă tn toate di
recțiile. La început, trebuie să 
înveți o seamă de termeni, 
cum ar fi, de pildă, faimosul 
„en avant“ — paradox fi to
tuși regulă esențială a jocu
lui. Jucătorul nu are voie să 
treacă balonul unui coechipier

decit in urmă. Intre timp, t 
se poate intîmpla orice, de pil
dă, să primească o sută de ki
lograme de mușchi străini in 
propriul abdomen. Atunci, de 
obicei, cade, scapă balonul, 
toată lumea se aruncă asu- 
pra-i, incăierare — chiar așa 
am zis: incăierare — o flu
ierătură. lată meleul, faimosul 
me leu.

Cititorul fragmentului a- 
mintit găsește cu reală plăce
re, în final, o adevărată laudă 
poetică adresată masei spec
tatorilor. a acelei mase care 
vibrează prelung și continuu 
de-a lungul întregii desfășu
rări a partidei, care consumă 
o cantitate de energie cel pu-

țin egală cu aceea a co 
tanților :

„iată explicația (dintre cele 
mai rudimentare) a ceea ce 
se petrece pe un teren de rug
by. Dar mai e altceva. Ce a- 
nume? Cei zece mii de oameni 
care, incotoșmănați și cu ți
garetele Intre buze, aleargă 
împreună după balon. pun 
piedică colorilor advxrși. reu
șesc tușe magistrale, opresc 
orice atac advers și sînt regii 
balonului 
mente). Și 
cîteodală 
duci cu prieteni la rugby, 
te afli dintr-odată așezai al 
turi de zece mii de eroi".

Ancrtol GHERMANSCHI

magistadie.

Aurelian BREBEANURomulus BALABAN

v inător* tn perspectivă

SĂNIUȘ

ov-al (totul moral- 
apoi e exaltam 
amuzant, tind te

dummică dimmența ș:
Ieșim ia cimp. In pasul de
al calului înhămat la sa- 
ușoară, Închiriată din sa’..

Sîntem do: vînători și am ple
cat după vulpi. Acum, în fe
bruarie. vulpile nuntesc și de
via oarecum obraznice; nu le 
mai pasă de vânători și de puș
tile lor.

COSSIlIUl SXȚIOWI pentru IBIICUII fl/ICi
Șl SPORT

CBIRUL Df CIRCI URI ȘlIhlIIICI
onunU scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi:

Șef secție

Cercetător științific 
principal
Cercetă’or științific 
Cercetător științific

Cercetători științifici

Cercetător științific

Cercetători științifici

Cercetător științific

Desenator cu cuno
ștințe de grafică

— Secția sport de performanță 
(profesor de educație fizică)

— Sectorul de pregătire experi
mentală a seniorilor (profesor 
de educație fizică)

— Sectorul de studii și orientare 
metodică a pregătirii sportive

. a seniorilor (profesor de edu
cație fizică)

— Sectorul de recreare fizică a 
oamenilor de la orașe și sate 
(profesor de educație fizică)

— Laboratorul de măsuri biomo- 
trice (profesor de educație 
fizică)

— laboratorul de fiziologie (me
dici în medicina culturii fi
zice)

— Laboratorul de psihologie (psi
holog sau medic psihiatru)

— (fără concurs)

Ia concurs se vor depune pînă la

Bine „ambalați" în 
pac. stăm spate tn spate și 
scrutăm roata albă a Împreju
rimilor.

— Ui-îe coio! strigă deodată 
băiatul cate mina calul și ne 
«rată două puncte care pătează 
departe, pe o coastă, albul ima
culat al zăpezii. Sînt vulpi! In
struit din vreme, băiatul stru
nește calul și taie oblic cimpia. 
dar nu de-a dreptul spre țin
tele mișcătoare. ci parc-am 
vrea să te ocolim. Vulpile își 
văd nestmgberite de hîrjoana 
lor. chiar și atunci cînd ajun
gem aproape. Dar e încă de
parte pentru bătaia armelor 
noastre, iar emoția noastră 
crește cu fiecare pas al calului, 
.încă puțin-, încă puțin..." par
că am rosti o rugăciune, ca 
vulpile să nu fugă.

— Eu stingă — tu dreapta! 
șoptește repezit tovarășul meu 
și puștile troznesc aproape in a- 
celași timp. Vulpile tocmai o 
luau la sănătoasa, dar aventura 
lor s-a sfirșit acolo.

Le punem în sanie și ne lău
dăm reciproc calitățile de tră
gători. Apoi pornim mai depar
te. Mergem o bună jumătate de 
ceas pînă zărim iarăși, pe ză
padă, o vulpe. încercarea de a 
ne apropia nu reușește. Vulpea 
pleacă bănuitoare și tare gră
bită...

— Schimbăm tactica ; mer
gem la pădure și încercăm cu 
chemătoarea, propune mai tînă- 
rul meu tovarăș. $i mergem la 
pădure.

La distanță bună față de to
varășul meu, pitit într-o tufă, 
imit cu chemătoarea vaietul ie
purelui rănit. Apoi aștept. Aș
tept și deger. Mai slobod iarăși 
țipătul și tot atunci aud foș
nind ceva Înapoia mea. Vulpea 
se apropiase la vreo zece pași 
de mine, cînd a descoperit în
șelătoria. S-a întors brusc și a 
dat să fugă. Am tras grăbit 
două focuri. Vulpea a făcut o 
tumbă, dar s-a ridicat și a ple
cat șchiopătînd. Era vădit ră
nită, iar eu cătrănit. Am rănit 
vînatul și l-am lăsat să se 
ducă !_

Aud o împușcătură. Una sin
gură. Semn că vînatul a căzut 
dîntr-un foc al tovarășului meu. 
Și eu. cu două focuri n-am reu
șit... Nemulțumit, schimb locul 
de pindâ. N-ajung însă bine la 
liziera pădurii cînd zăresc pe 
cîmp, cam la o sută de pași, 
altă vulpe. Mergea agale. îmi 
chinuiesc buzele înghețate și, 
cu chiu cu vai, scot un țiuit 
care voia să semene cu cel al 
șoarecelui. Era destul de fals, 
dar vulpea l-a acceptat și așa. 
Cotește în clipă și vine sfoară 
spre pădure. Ca nu cumva să 
se răzgindească, îi trimit un 
foc de la vreo patruzeci de me
tri și o scutesc de toate vicisi
tudinile traiului ei vulpesc.

Mă înapoiez la sanie.
— De ce ești bosumflat ? văd 

că ai mai împușcat o vulpe... 
mă Întreabă tovarășul meu so
sit mai devreme.

— Da, dar am rănit una și 
s-a dus...

— Nu-i nimic, am mîntuit-o 
eu. Venea dinspre tine șchiopă
tînd...

— Atunci e bine, mă înseni
nez pe loc și propun să înche-

iem partida de vînătoare. 
veam fiecare cîte două vulpi...

— De acord ; altfel, niște vî- 
nătorj ca noi le-ar stinge nea
mul... se laudă el pentru amîn- 
doi.

Plecăm. Sîntem obosiți, în
ghețați bine, ochii ne lăcrimea
ză din cauza strălucirii zăpezii 
sub soarele zgîrcit, dar sîntem 
mulțumiți. Calul grăbește și el 
către grăunțe...

— Pușca ! Pușca ! strigă în
tr-o vreme tovarășul din spate. 
Pînă să mă întorc eu să văd 
ce-i, el a încărcat și a tras în 
vulpea care parcă de sub sania 
noastră ieșise.

— Trei cu asta ! jubilează el 
înălțînd vulpoiul căzut.

— Nu, nene ! A sărit de-aici, 
de la picioarele mele, una din 
cele moarte... Dar m-am speriat 
și n-am putut striga... ne lămu
rește băiatul, roșu la față.

Intr-adevăr, una dintre vul
pile împușcate fusese doar ame
țită și „înviase" ! Am rîs pî- 
nă-n sat...

A-

★
— Și-acum ce fac cu blănu

rile de vulpe ? se întreba, in 
trenul de întoarcere tovarășul 
meu.

— Cum ce faci ? N-ai și tu 
colege, prietene, vecine ?

— Am. Dar oricum aș face, 
numai una singură nu se va su
păra ; cea căreia îi dau blă
nurile...

într-adevăr, e 
mlne-i

AGENDA

mai

llie

complicat... 
simplu. Eu

CARCIU

ViNATORULUI
Cererile de înscriere

data de 22 martie 1969 la secretariatul Centrului de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S., cu sediul în bd. 
Muncii 37—39, Sectorul III (telefon 21 55 13), împreună cu 
actele prevăzute de Regulamentul privind recrutarea, 
promovarea și atestarea cadrelor de cercetători științifici 
din unitățile de cercetări din Republica Socialistă Româ
nia, publicat în extras în Buletinul Oficial partea a III-a, 
nr. 4, din 8 ianuarie 1968.

Concursul va avea loc în ziua de 4 aprilie 1969, orele 8, 
în București, la sediul sus-menționat, și va consta din :

— verificarea titlurilor șl a lucrărilor;
— probă scrisă și orală (numai pentru cercetătorii 

științifici).
Subiectele pentru proba scrisă și orală se dau dintr-o 

materie de bază a postului pe care îl solicită, iar tema
tica se află afișată la sediul Centrului de cercetări știin
țifice, de unde se pot obține și informații suplimentare.

Menționăm că se primesc candidați pentru examen 
numai posesorii buletinelor de identitate cu domiciliul în 
București. cuvinte

Desen de OCTAVIAN ANDRONIC

Șl PESCARULUI SPORTIV
Cea mal scurtă lună a anului 

oferă amatorilor de vînătoare pri
lejul să împuște mistreți, gîște 
și rațe sălbatice, precum și alt 
vrnat de baltă. Este permisă și 
vinarea sitarilor, a cocoșarilor ca 
și a jderilor (numai cu autoriza
ție specială). în această perioadă, 
dau bune rezultate șl pîndele 
la lupi, vulpi (la nadă) șj vidre.

februarie este, însă, șl Iun» 
cea mai dificilă pentru vinat, ză
pada și viscolul punînd la grea 
încercare sălbătăciunlle pădurii. 
De aceea, vor trebui depuse efor
turi continue pentru aproviziona
rea lt rânitoarelor pentru cervi- 
dee, iepuri, fazani și potirnlchl.

Deși activitatea undițarllor este 
șl ea mai redusă tn acest inter
val de timp, cei dornici să pes
cuiască pot să-și afle unele sa
tisfacții. De pildă, acum este cel 
mai indicat sezon de pescuit la 
copcă. Iar, dacă, în anumite re
giuni, apele se dezgheață sau 
n-au înghețat de loc, pot fi fă
cute tentative de pescuit și 1» 
clean; biban; știucă șl roșioară.
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Bolizii tricolori, campioni ai pîrtiilor albe
Ieri, pe pista de la Lake Placid, 

Panțuru și tovarășii săi au în
ceput asaltul titlurilor mondiale, 
dornici să adauge noi file istoriei 
bobului românesc, file care am 
dori să poarte inscripții de aur, 
argint sau bronz. Tot la Lake 
Placid, dar cu 37 de ani în urmă, 
Papană — un alt „P" al bobului 
autohton, își condusese coechipie
rii într-o incredibilă „aventură 
americană*, încheiată cu primele 
performanțe de valoare înregistra
te de boberll noștri. Și același as 
al pîrtiilor de zăpadă, al nevă
zutelor piste ale văzduhului și al 
întrecerilor automobilistice sau 
motoclcllste, avea să aducă pa
triei și primul titlu de campion 
mondial la bob. Să ne reluăm 
deci povestea.. .

PRIMUL DIN CEI DOI ANI 
DE AUR

Pînă la J.O. de iarnă de la Lake 
Placid-1932, sportivii noștri erau 
obișnuiți să concureze „cu boburi 
șubrede șl reparate de cîte 10 ori, 
pe o pîrtie de zăpadă cu rumeguș 
la cotituri, cu echipieri care nu 
întreceau 75 kg“ („Gazeta sportu
rilor" din 2 ianuarie 1934). „Aven
tura americană" le-a prilejuit 
concretul contact cu „lumea bo
bului", le-a oferit posibilitatea 
obținerii unui plus de experiență 
și, mai ales, le-a confirmat valoa
rea, dîndu-le atît de necesara în
credere în propriile forțe. Acum, 
erau convinși că pot lua startul 
în oricare mare competiție și.. . 
n-au ezitat să o facă !

1933 — Schreiberhau (Germania): 
campionatele mondiale au che
mat la start 31 de echipaje de 2 
persoane, printre "care și 2 româ
nești : Papană - Hubert și Frim - 
Zână.

Concurențil erau gata de între
cere, dar. .. cerul se împotrivea ! 
Un neașteptat val de căldițră a 
obligat amînarea campionatului, 
dîndu-i astfel ocazie lui Papană 
să participe cu un bob de con
strucție specială, metalică, al că
rui conducător desemnat inițial se 
plictisise de așteptare !.. .

După cîteva zile timpul, revenit 
la. . . sentimente mai bune, a dat 
posibilitate boberilor să-și dispute 
întîietatea. Și, astfel, cele 4 man
șe atît de mult discutate anterior, 
pronosticurile atît de diferite lan
sate de diverși specialiști (. . .pe 
hîrtic), nerăbdarea miilor de ex-

GEOMETRIE

Cercul aruncărilor atletice 
(greutate, disc, ciocan) și al ju
cătorilor de oină. Pentru cei 
care nu-1 stăpînesc șl se lasă 
torturați de el, un adevărat 
cerc vicios.

Careul magic, cum spun co
pleșiți de încordare, cronicarii 
de box. în care se petrec mul
te fericiri și drame, spunem 
noi cu gindul la „Acolo sus, 
cineva mă iubește".

Dreptunghiul. Figură geome
trică preferată de jucătorii de 
volei și baschet, precum și de 
cei de tenis, sau iama, de ho-

curslonlști care Invadaseră mar
ginile pistei, totul și toate șl-au 
găsit o singură rezolvare, un sin
gur răspuns.

Desigur, după attțla ani, nu mal 
este o surpriză pentru nimeni. 
Dar acum 36 de ani, putini au 
fost (dacă au fost 1) cel care nu 
s-au mirat că titlul suprem a 
Intrat In posesia unul „oarecare" 
echipaj Papană - Hubert, repre- 
zenttnd o țară al cărui tricolor 
nu fluturase Încă niciodată pe cel 
mal Înalt catarg al performanței. 
Iar Infrlngerea multor cunoscuțl 
campioni al pîrtiilor de zăpadă 
și-a găsit o singură explicație : 
„românii au cobori* eu viteză do 
bolid, dovedind că nu ie tem 
de nimic șl de nimenj f

Așa a obținut bobul românesc 
primul său titlu mondial.

campionatele mondiale din 1934 
băteau la ușă...

Se părea că echipajul campion 
mondial nu-șl va putea apăra 
titlul. Lipseau banii necesari de
plasării I Papană reîncepe odiseea 
cererilor de ajutor, dar de dau 
aceasu cu mal puțin noroc. Un 
alt echipaj, condus de căpitanul 
Anghelescu, făcuse același lucru 
cu 2 săptămlnl înainte, reușind 
astfel să-șl asigure plecarea la 
Garmlsch Partenklrehen. Echipa 
Iul Papană a avut deci .ghinionul 
să plece la «rina după cealaltă 
(...) așa că pe unde a bătut (la 
ușă) s-a răspuns ■ am dat o data 
pentru bobslegh. Regretăm, dar 
nu mal putem da !• („Gazeta spor
turilor" din 31 Ianuarie 1934). Pa
pană nu se dă insă bătut, cercul 
sportiv .Aeronautica* organlzea-

File din istoria bobului românesc

Dar, să nu-1 uităm pe Frlm și 
pe zână care, ocuplnd locul 4. 
au adus un categoric argument 
că performanța echipajului Pa
pană - Hubert nu-1 o simplă in- 
tîmplare, cl o confirmare a valorii 
boberilor noștri.

ARGINT LA GARMISCH 
PARTENKIRCHEN

S-ar părea că un titlu mondial 
putea dărima Indiferența oficia
lităților. Dacă am crede -așa ceva, 
ar însemna să ne înșelăm sin
guri, ultlnd că ne aflăm cu peste 
30 de ani In urmă. In cu totul 
alte timpuri. Martoră ne este șl 
„Gazeta sporturilor", care con
semna cu tristețe la 3 Ianuarie 
1934 că : „Întoarsă In țară, echipa 
victorioasă nu a cunoscut acea 
manifestare de bucurie la care 
avea dreptul".

Dezinteresul oficialităților vre
mii primește insă o replică dirză 
din partea miilor de cetățeni, În
drăgostiți de acest sport, care — 
răspunzlnd unul apel tăcut prin 
presă — adună „leu cu leu, din 
buzunarul fiecăruia*, suma nece
sară cumpărării a 2 boburi mo
deme pentru echipa aviației. Dar, 
cele 2 boburi se aflau in străină
tate, echipa aviației in țară, iar

ză un „ceai* pentru strfngerea de 
fonduri, se fac împrumuturi „de 
ici, de colo* și. totuși, se pleacă. 
E drept că fără nla un antrena
ment. fără a se cunoaște măcar 
boburile pe care se va concura, 
dar se pleacă. Șl acesta e. deo
camdată, esențialul !...

La Garmlsch Partenhlrchea au 
loc campionatele mondiale de 
bob 4 persoane, eu participarea 
reprezentanților a 1» țări. După 
prima manșă se anunță o luptă 
acerbă intre gazde, reprezentare 
de .marele" Killian șl boberii no
ștri, care ocupă locurile 3 (Papa
nă) șl 1 (Anghelescu). Dar. In 
manșa a doua, la o „curbă in loc", 
frinarul Iul Papană este proiectat 
peste taluz șl echipajul eliminat 
din competiție (deoarece a ter
minat parcursul cu un om lipsă). 
Emil Anghelescu șt cel 3 coechi
pieri al săi vor înfrunta. Insă In 
continuare, asalturile ecbrpaieicr 
Franței. Austriei, Elveției. Anglie:. 
Cehoslovaciei etc., memmlndu-ș: 
locul secund (cucerit după prune
le două manșe) șl obțirând. ast
fel, un prim .argint" la mondia
lele de 4.

ÎN SPAȚIU

ȘI LA ENGELBERG
SE GĂSEȘTE ALR 1

Citeva zile mal tirziu. In loca
litatea elvețiană Engelberg- ur
mau să se desfășoare campiona
tele mond-Sle de bob 2 persoane, 
la care flecare țară avea dreșml 
să Înscrie două echipaje. Pentru

România concurau de drept Pa
pană - Hubert, câștigătorii ediției 
precedente a campionatelor. La 
cinstea de a ne reprezenta țara 
ca al doilea echipaj, candidau atît 
proaspătul vicecamplon mondial 
de 4, Anghelescu, dt șl Trim, so
sit cu mal multe zile Înainte la 
Engelberg. Însoțit de un debutant : 
Vaslle Dumitrescu (ca frtnar). 
Așa cum avea să relateze mal tir
ziu „Gazeta sporturilor", Frim șl 
Dumitrescu au plecat la aceste 
campionate „fără tradiționale 
Interviuri prin gazete, fără să 
pună la contribuție generozitatea 
foarte relativi a celor eu chimi
rul plin, șl fără alt bagaj declt 
o voință de Bar șl bobul pus la 
dispoziție de C-AJt" (V. Dumi
trescu era președintele respectivei 
asociații sportive).

Cu deplină sportivitate. Trim șl 
Angeleseu hotărăsc să-r. dispute 
un „baraj" chiar pe pfrtla cam
pionatelor. Ambele manșe «£nt dt- 
tlgate de echipajul Frtm-Duzn)- 
trescu care se »1tn‘ază, astfel. 
alături de alte H echipe reprezen- 
tSnd nu mal puțin de 14 țări.

După primele I manșe, in cla
sament conduce UnvtncfbCuI* Co- 
padrutt. tost campton mondial ; 
n urmează Trim $1 abia pe local 
S Papar.4 (Hubert a concurat bol
nav).

Se dl startul '.n cea de a treia 
manșă Va fi decisivă !

Friza va conduce cu desâvlrprea 
ur.ul veritabil as. debutantul Dc- 
mltrescn va frina asemenea unul 
artist a! pîrtiilor (numai acolo 
ur.de trebuie neapărat șl numai 
atît eft trebuie) șl ccetfirmjnd ti
tlul de „bobzi* pe eare-1 dețineau 
cu cinste boberii noștri, eel dot 
vor spulbera recordul ptrteî și 
ce! pe kilometru s-sat, hrind 
cer ducerea In riwmmt Ku o 
vor mal ceda I

Prima care-: felicită, rtdltdnto-4 
pe brațe, stnt Papană șt Hubert, 
fo*tfi campioni moodădL marii 
tnvmșl din UM (ctnd au ocupat lo
cul 4. înmednd insă, șl ei. pe -in
vincibilul- eriretiazu. Capadrutt 
— ea un adevărat camptor. — va 
vcm și ei să-l febczm pe menăm 
Cu lacrimile In ocfiL adurinCu-< 
anunțe de a tresa manșă fct care 
Intrase Intr-un taluz păeriind se
cunde preuoasc. elvețianul h va 
mărturisi tul Frim :

de-ajuns să eabon repede ; e oe- 
vo»e să o fad de 4 ori !•

Papană - Hubert șl Frim - Dumi
trescu au făcut-o. E rtndul Iul 
Panțuru pe înghețata pfrue de la 
Lake Placd. E ceea ce t dorim 
cu toată căldura Inimilor 
noastre 1

Dona ȘTEFLEA

cheiști. O suprafață în care 
toate termenele sint valabile, cu 
o condiție, să fie adevărate.

năi
Porți mici, pentru hochei, 

mal mari, pentru handbal și 
mari de tot, dar tot degeaba, 
căci mingea de fotbal este mai 
capricioasă ca o femeie.

Acest H sugerează zborul 
spre Înalt al mingii ovale. Sim
bol de zbor cosmic 1

Soții Eva și Sigismund Pe
renei au împlinit 15 ani 
de căsnicie. Un fapt care 

răscolește amintiri calde des
pre viața acestor remarcabili 
sportivi, mindrie pentru mișca
rea noastră sportivă. Jigo Fe
rencz, 10 ani de-a rindul antre
nor al reprezentativei feminine 
a țării, de 12 ani antre
nor al valoroasei echipe 
Rapid București, fost in
ternațional la baschet și 
polo, cel mai vechi arbi
tru internațional al Ro
mâniei ; Eva Ferencz, 
între anii 1952—1965 de 
nenumărate ori interna
țională la baschet, căpi- 
tana formației Rapid 
(fostă campioană națională, ac
tuală fruntașă a clasamentului) 
antrenoarea unor valoroase for
mații de junioare.

15 ani de căsnicie fericită pe

trecută în căminul conjugal și 
pe terenul de sport, 15 ani de 
dragoste, respect și înțelegere 
reciprocă. O aniversare pe care 
o consemnăm cu multă plăcere 
și pentru care adresăm sărbă
toriților sincere și călduroase 
felicitări. Iar cititorilor le ofe
rim cîteva amănunte inedite

Eva și Sigismund Ferencz,
la 15 ani

de căsnicie fericită
din complexa viață sportivă a 
celor doi maeștri ai sportului. 
Bineînțeles, faptele ne-au fost 
relatate de înșiși cei ce le-au 
trăit.

Elipsă. Pe ea se întrec atleții 
și cicliștii. Stăpîn absolut, tiran 
greu de înduplecat, Cronos. Nu 
zîmbește decît la recorduri.

Virgil LUDU

Cîștigătorii premiilor în autoturisme 
și excursii atribuite prin tragere la sorți 

la concursul special Pronoexpres 
din 5 februarie 1969

Cele 20 autoturisme atribuite prin tragere la sorți la aon- 
cursul special Pronoexpres din 5 februarie 1969, au revenit 
următorilor participanți:

Categoria D :

un autoturism „Dacia 1100“: Ion Zamfir din Ploiești; 
cile un autoturism „Moskvici 408“ cu 4 faruri și radio : Nicolae 
Georgescu din Ploiești și Gavril Costea din Oradea ; un auto
turism ,,Skoda 1000 MB" : Gheorghe Dîmoc din Roman. 

Categoria E :

un autoturism „Skoda 1000 MB" : Mihai Păcuraru din 
Constanța.

ta spuma mirii, a inventat pa
tinele, cri care zboară peste li
chidul transformat de ger in
tr-un parchet diamantin pentru 
balul fantastic al balerinilor pe 
patine, iuți și grațioși, ca niște 
fulgerări de rîndunele prin 
văzduh.

O rîndunea mi s-a părut și 
Manuela Gross din R. D. Ger-

Patinaj
Am citit corespondența tri

miși de Radu Voia de la cam- 
pionaula europene de patina) 
«rtiztir, dar mai ales am umi
li campionatele pe micul «- 
crea, ta transmisiile care, daci 
n-au foot tawtdeauna suficient 
de atare ea imagine, au avut 
emeum a valoare informativi. 
Am regretat, firește, ci n-am 
deziuț.t erp-etia de pe fața 
eonoirnțiior tp-e a putea ve
dea felul cum 0 implori, cu 
oe*j de ikdrdgostifi, pe diviai- 
tataa ce se cheamă Frumusețe, 
ta*e~.mi*.i. iwnori.’i-.d. dind cu
raj celor ee-i fideli. Am
rdnL ta echtmb. alunecarea 
perechilor „ a patinatoarelor 
eoUssre pe ogitada de la Gar- 
misch-Ptrtenja--'nen. cere mi 
0-« pdnrt tafotdenota — proba
bil detoritd axai exces de fan
tezie — ■» ealoa pierdret ta 
haosul de ghețuri ți zăpezi din 
creierul unor autați eilbatici, 
pe margiai de tnfriectdtoare 
prăpărt^ ț, treat talon se 
drrfisoa-d aa ceremonial sim
pla ta aparența, hud complicat 
pma toc ceea ce l-a p-egătit, din 
tatbtaaree stăruinței, a talentu- 
hă, pariuari, voinței, forței ți 
np'eței. Ua ceremonial, care a- 
parțtae de fapt victoriei omrilui 
asupra naturii sale proprii ți a 
naturii ce-1 fnczmjoard.

Biped, eortit td se deplaseze 
ta unirerșul fizic prin alterna
rea parilor săi stingeri, omul 
a vrut >ă imite mersul și a năs
cocit roata, care merge mai re
pede dectt pasul. Invidios pe 
ndluea pescăruților plutind pes-

mand, indiferent de clasamen
tul pe care l-a obținut: tn 'Mi
mă instanță, obiectivitatea tu
turor arbitrilor e limitată de 
subiectivismul gusturilor, pri
ceperii, capacității de observa
ția și comparației personale. 
Manuela Gross a patinat admi
rabil, cu cei doisprezece ani ai 
săi, și o spun din perspectiva 
nesportivului, pe care na-l preo
cupă atît precizia de execuție 
a figurilor obligatorii, cit ar
monia gestului și siguranța, or- 
ganicitatea, fluența cu care e- 
volueazi pe gheață patinatoa- 
rea. Mica sportivă — care se 
bucuri de promovarea pe scară 
largi a tinerelor talente din 
patria sa, la fel ca Jan Hoffman 
ji Christine Erath, soliști de a- 
ceeaji vlrstă — are an stil plas
tic, obținut printr-o mare dis
ciplină, dar și o anume beatitu
dine ta mișcare, ce-i împrumu
tă pe gheață o frumusețe ima
culată, senină, firi vreo crispa
re, fără nici o severitate, fără

tensionarea vizibilă a efortului.
Nu știu cîți i-au incrirajat pe 

micii patinatori la Garmisch- 
Partenkirchen cu aplauzele lor, 
dar știu că rămînerea lor la fi
nele plutonului de juniori nu-i 
dezamăgește decît pe cel care 
nu contemplă în perspectiva e- 
voluției lor viitoare înzestrările 
reale pe orice tărîm. In 'Mimă 
instanță, atunci cînd pierzi o 
bătălie, n-ai pierdut șl perspec
tiva de a o ciștiga pe cea ur
mătoare sau altele, de mai tîr- 
ziu. Cu condiția, bineînțeles, de 
a nu te lăsa descurajat, de a nu 
cădea pradă nici unei dezamă
giri — cuvînt drag tuturor ce
lor ce nrt știu ce înseamnă răb
darea și dte latențe se ascund 
în sufletul, In corpul, tn voin
țele tinere. Ca nesportiv, măr
turisesc că Manuela Gross m-a 
satisfăcut și m-a delectat, ast
fel că nutresc o încredere de- 
săvîrșită în viitoarea ei evolu
ție. Cine, la numai doisprezece 
ani, se transformă ca ea, pe un 
patinoar internațional, tn rîn
dunea, cu atîta gingășie și sigu
ranță, va zbura — nu încape 
îndoială — din ce tn ce mai 
sus și din ce în ce mai bine.

Pină la trofeul ce se cuvine 
tuturor talentelor și voințelor 
îndreptate spre un singur țel.*)

George SBĂRCEA

•) In această lună va avea loc, 
la București, o competiție Inter
națională. rezervată micilor lebede 
pe gheață, patinatori sub virsta 
de doisprezece ani. O vor urmări, 
sint sigur, toți cei care află în 
sporturi șl o îneîntare estetică, 
pe lingă emoția lor competițio- 
nală.

Vl-l prezentăm pe

SONNY NICULESCU —
CENTRU ÎNAINTAȘ AL ECHIPEI NAȚIONALEA •*

Categoria O :

un autoturism „Volga" : Ion Vancea din Timișoara; un 
autoturism „Dacia 1100“: Ștefan Crețeanu din Cluj ; cîte un 
autoturism „Moskvici 408“ cu 4 faruri și radio : Gheorghe 
Dumitru din București, Gheorghe Stuparu din corn. Rîureni, 
jud. Vîlcea, Ion Pană din București, Maria Lucia Voica din 
Deva ; cîte un autoturism „Skoda 1000 MB“ : Constantin Badio 
din Călărași, Cornel Diaconescu din București, Gheorghe Du
mitru din Brăila, Constanța Podocea din Oltenița ; cîte un auto
turism „Trabant 601“ : Cornel Popan din Baia Mare, Cornelia 
Lazea din com Dumbrăveni, jud. Sibiu, Ioana Boboc din 
București, Ion Lendvai din Sinaia, Voinea Alex, din Craiova.

Cele 50 excursii la Istanbul au revenit următorilor :

1 loan Manasă din Brad, 2. Crăciun Suiu din Timișoara, 
3 Mihaly Kiss din Brașov, 4. Isaia Davidovici din Bacău, 
5 Mihai Csefkai din Jimbolia, 6. Virgil Savastra din Pitești, 
7 Gheorghe Nichifor din Caracal, 8 Ion Apostol din Bucu
rești 9. Mihai Radivoicoviciu din București, 10. loan Curtu 
din Arad, 11. Ion Pețanca din București, 12. Mihail Belcin 
din corn. ’ Urziceni, jud. Brăila, 13. Eugen Bodescu din com. 
Fetești, jud. Ialomița, 14. Nicolae Ionescu din Slobozia, jud. 
Ialomița. 15- Spirea Rizea din București, 16. Sebastian Veleanu 
din Craiova, 17. Stefan Isero din corn. Ovidiu, jud. Constanța, 
18. Ovidiu Liviu Tănăsescu din Craiova, 19. Tudorică Badău 
din București, 20. Teodor Ionescu din Reșița, 21. Anghel Năstase 
din corn. Rodoaia, jud. Bacău, 22. Olga Popescu din București, 
23. loan Buceac din corn. Moldovița, jud. Suceava, 24. Gheorghe 
Stingă din Brad, 25. Aurel Feket. din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, 26. Gheorghe Matei din București, 27. Ioan Dodon 
din com. Lipova, jud. Arad, 28. Alexandru Vlăsceanu din 
Bacău, 29. Ilie C. Rădoi din corn. Bragadiru-București, 30. 
Gerhart. Knall din Sibiu, 31. Gheorghe Coiculescu din Țg. Jiu, 
32. Mircea Munteanu din Suceava, 33. loan Gheorghiță din 
Tg. Mureș, 34. Alexandru Harlesch din București, 35. Vasile 
Curdaru din București. 36. Constantin Olteanu din corn. Dra- 
gomirești, jud. Dîmbovița, 37. Dumitru Anton din București, 
38. Malinaș Vancea din Aiud, jud. Alba, 39. Ion Gheorghiu 
din București, 40. Tănase Vasiliu din Curtea de Argeș, 41. Pavel 
Csanadi din Timișoara, 42. Florescu Vasile din București, 
43 Florea Mutulescu din -x>m. Licurici, jud. Gorj, 44. Ana 
Buda din Reșița, 45. Mihai Moțatu din București, 46. Ion 
Țurcan din com. Dumbravă, jud. Timiș, 47. Virgi1 Vîrcolacu 
din corn. Săliste, jud. Sibiu, 48. Husein Chemaloglu din corn. 
Macin, jud. Tulcea, 49. Jorj Gagea din Focșani, 50. C-tin 
Trașcă din București.

CLAUDIA OLARU. 
Piatra Neamț, „stnt o 
mare admiratoare a e-
chlpei Dinamo Bucu
rești șl m-am bucurat 
mult aflind că Dinamo 
va evolua la Piatra 
Neamț, tn meciul de 
Cupă cu Ceahlăul*. 
Pun pariu că cei de la 
Ceahlăul s-au bucurat 
mal puțin l Dar, In me
ciurile de Cupă lșl gă
sește aplicarea prover
bul cu... „buturuga 
mică”... Mă Întreb cum 
o să Impăcați simpatia 
pentru Dinamo cu sen
timentele firești pentru 
echipa dv. ? Să nu uit 
insă ceea ce mi-ați ce
rut — adresa echipei 
Dinamo București : șo
seaua ștefan cel Mare 
nr. 44.

manda așa ceva, ținlnd 
seama de virsta dv., de 
dificultățile de tot fe
lul legate de un ase
menea drum tn necu
noscut. încercați, In 
primul rlnd, să cutre
ierați țara pe bicicletă. 
După aceea, vom mai 
vorbi 1

I. RADUTU, Bucu
rești. 1) Marin Bărbu- 
lescu, antrenorul prin
cipal al Rapidului are 
45 de ani. El a jucat

CATALIN POPA. Mu
nicipiul Gh. Gheorghlu- 
Dej. Vnețl să faceți 
„Turul Europei" pe bi
cicletă T Nu v-aș reco

— Care au fost cele mai e- 
moțiocAnte mocEer.te din actl- 
vitatea dv sportivă ?

— Ca sportiv, detntul In e- 
chipa națională, ne-n răspuns 
prof. Sigismund Ferencz, Eve
nimentul s-a petrecut cu prile
jul Balcaniadei din 1947. cînd 
aveam doar lt ani ți am evo
luat aUturi de Herold, Vules- 
cu, Bădulescu, Gh. Teodorescu, 
Al. Popescri, Gh, Niculescu și 
Epuran. Ca antrenor, nu pot 
uita victoria echipei Rapid ob
ținută In 1962 asupra formației 
sovietice T.T.T. Riga, de 8 ori 
ciștigătoare a „C.C.E.". Ca arbi
tru, amintirea cea mai plăcută 
o am din 1958. cînd am condus, 
la Moscova, prima intîlnîre (din 
șirul lung care avea să ur
meze) dintre reprezentativele 
masculine ale U.R.S.S. și S.U.A.

— Pentru mine, ne-a spus 
prof. Eva Ferencz, momentul 
cel mai plăcut a fost in 1962 
cînd am reintrat în echipa na
țională, după ce jucasem foarte 
bine în partida cu T.T.T. Riga. 
De asemenea, nu pot uita me
ciul cu Franța, disputat în 1962 
la Mulhouse în cadml campio
natului european, cînd, datorită 
unei intercepții făcute de mine, 
echipa României a egalat. In 
continuare, cîștigînd și alte in- 
tilniri, România a obținut cea 
mai bună performanță de pină 
atrmei : locul IV la europene.

— Care sint preocupările 
principale de viitor ?

— îmi permit să răspund și 
în numele soției: dorim ca în 
toamnă echipa Rapid să se pre
zinte cu o formație nouă, ti- 
niră. Elemente talentate, de 
perspectivă, avem, dar depinde 
în primul rind de ele pentru 
a-și valorifica certele calități 
pe care le au.

★
Intr-adevăr, cunoscind capa

citatea profesională și pasiunea 
pentru sport a soților Ferencz, 
slntem convinși că Rapidul va 
păși în toemnă cu o formație 
nouă, cuprinzînd jucătoare ca
pabile să întărească nu numai 
echipa de club, ci chiar și re
prezentativa țării. Promovarea 
depinde insă în primul rînd de 
tinerele jucătoare. Mai bine zis 
de dragostea lor pentru baschet, 
de dăruirea lor pentru sport, 
edică de ceea ce a determinat 
succesele familiei Ferencz a 
cărei pildă o au zi de zi.

S. DUMITRU

A debutat In anul 
19Z7 1» „COLȚEA* — 
In echipa de pitici 
— pe postul de cen
tru înaintaș, post pe 
care nu-1 va părăsi 
de-a lungul a două 
decenii. Pe atunci, 
la Coițea. In pruna 
echipă, printre ve
dete. se aflau Pulu 
Stroescu șl Nae Se- 
câreanu (reputatul 
bas al Operei ro
mâne).

In 1939. a trecut 
la „TURDA", unde 
a jucat alături de 
tratele său, Costlcă 
Niculescu (actual 
antrenor la Aurul 
Zlatna). Club cu 
posibilități materia
le modeste, dar cu 
mari resurse sufle
tești. Turda a fost, 
ani in șir, o adevă
rată pepinieră fot
balistică. Ad se va 
forma și viitorul 
centru înaintaș al 
naționalei.

ÎNTRE VENUS 
SI UNIREA 
TRICOLOR

La 19 ani — în 
1933 — apare în via
ța tînărului fotba
list, în promițătoare 
ascensiune, o mare 
dilemă. Centrul
înaintaș de la Turda era solicitat
— în același timp — de două clu
buri puternice : Venus și Unirea 
Tricolor. Ezita. Era și firesc. Per
spectivele erau deopotrivă de fru
moase, la ambele cluburi. Venus
— cu mari resurse materiale — 
era visul oricărui tînăr aspirant 
la gloria fotbalistică. La Unirea 
Tricolor, atmosfera era mai caldă, 
mai populară și parcă mai îmbie
toare. Aci, îri urma accidentării 
grave a excelentului Ale Popescu 
(care va abandona apoi sportul) i 
se ivea și posibilitatea de a juca 
imediat.

A optat pentru clubul din Obor, 
al cărui „microbism” de înaltă 
tensiune l-a atras mai mult. în 
fruntea numeroșilor animatori ai 
„academiei de fotbal" oborene se 
găseau N. Cruțescu și inimosul 
„Nea Nicu“ (Lucescu), figuri de 
seamă ale fotbalului bucureștean 
de acum 3—4 decenii.

Și interlocutorul nostru își amin
tește cu prețuire și nostalgie de o 
serie de jucători care au scris 
pagini frumoase în cartea de aur 
a Unirii Tricolor, Petrică Stein
bach. Petrică Sucitulescu, Ionică 
Bogdan, Cornel Robe, Lulu Mi- 
hăilescu, Ion Dumitrescu (vicepre
ședintele federației de fotbal), 
Fane Cîrjan, Petre Rădulescu, 
Dincâ Schileru și mulți alții...

DEBUT VICTORIOS
Debutul la „Unirea" l-a făcut 

Intr-un meci greu, foarte greu : 
cel cu faimoasa Rlpensia. Tracul 
a fost îngrozitor, paralizant, In 
primele minute. Apoi Sonny și-a 
revenit, jucînd admirabil. A dat 
deplină satisfacție in acea memo
rabilă partidă.

A fost mare veselie In Obor, in 
seara aceea. „Microbiștii" l-au în
conjurat cu un mare entuziasm. 
S-a simțit atît de bine în sinul 
echipei oborene, îneît niciodată nu 
s-a gindit s-o părăsească, a jucat 
acolo pină la desființarea clubu
lui. in 1946.

IN ECHIPA NAȚIONALA
O clată cu debutul la Unirea 

Tricolor a început marea carieră 
fotbalistică a lui Sonny Niculescu. 
După un an, în 1934, a fost selec
ționat în echipa reprezentativă a

României pentru Balcaniadă (des
fășurată la Atena). „Am învins 
pe bulgari, am făcut meci nul cu 
grecii și am fost întrecuți de că
tre iugoslavi", subliniază interlo
cutorul nostru.

Noul centru înaintaș al națio
nalei a corespuns total. Ca urmare 
a valorii sale — cît și a seriozită
ții cu care făcea sport — a mal 
fost selecționat, de-a lungul ani
lor, de 15 ori în echipa națională ; 
în meciurile cu echipele Germa
niei, Turciei, Cehoslovaciei, Unga
riei, Italiei etc. O cifră elocventă, 
mai ales dacă ținem seama că 
pentru acest post-cheie existau 
o serie de valoroși sportivi : Cio- 
lac, Sepi, Baratky ele.

A fost o vreme cînd aproape că 
nu se putea concepe o na
țională fără Sonny Niculescu, cen
trul înaintaș care a ocupat și pri
mul loc în clasamentul golgeterl- 
lor în trei ediții ale campionatu
lui.

ARTA Șl SPORT
La 21 de ani (în 1935), absolvind 

Conservatorul, a fost angajat vio
loncelist în orchestra simfonică 
a Radiodifuziunii române. A acti
vat, in țară și peste hotare, sub 
bagheta unor mari maeștri : 
Enescu, Georgescu, Markewitsch, 
Elenescu șl alții.

Interesant de reținut că, paralel 
cu ascensiunea sa în fotbal, s-a 
produs și ascensiunea în artă, 
Sonny devenind prim-solist, cali
tate în care a cunoscut remarca
bile succese. Deci, un exemplu, 
dintre multe altele, de reușită îm
binare a activității artistice cu 
aceea sportivă și o dovadă că una 
nu exclude pe cealaltă.

De altfel, dubla preocupare 
— artă și sport — continuă în fa
milia Niculescu. Fiul, Grigore, de 
19 ani, este student în anul 1 la 
Conservator — tot la violoncel — 
și, în același timp, bun săritor la 
înălțime : 1,95 m (ca și vărul său, 
C. Horwath. tot săritor de peste 
1.90 m) : fiica. Ileana, de 16 ani, 
face parte din lotul național de 
gimnastică artistică și studiază cu 
pasiune baletul.

Așadar, o familie de artiști spor
tivi sau, dacă vreți, de sportivi 
artiști.

dent In această privin
ță. Să așteptăm cam
pionatul I 2) Ați vrut 
să faceți o epigramă 
pe marginea rezultatu
lui, dar ați ajuns la 
concluzia că nu vă pri
cepeți. Ce pericol mă 
ptndea șl eu nu știam.

GHEORGHE POP, 
Cluj. „Cupa României" 
nu Intră tn posesia de
finitivă a nici unei e- 
chlpe, nici dacă e cîș- 
tigată de 100 de ori. Ea

fizic șl se Pun unele 
condiții. Mă gindesc, 
insă, că sînt destul de 
înaltă (1,65 m) pentru 
cei 15 ani al mei. Am 
putere in brațe și, ceea 
ce este principal 
AM VOINȚA. Vreau 
să Încerc. Și chiar 
dacă nu voj ajunge 
campioană, am să prac
tic canotajul pentru 
plăcerea proprie". Stnt 
gata să vă ajut, M-ar 
bucura să devenlți cam
pioană și tn primul in
terviu să declarați că 
ați fost descoperită

fotbal la juniorii Ra
pidului, devenind aporl 
antrenor la echipele 
Filaret, Laromet și Ra
pid tineret-rezerve.

nimeni nu obține clș- 
tlg de cauză —. se re
curge la baraj. La fel 
se petrec lucrurile șl 
cînd e vorba de retro
gradare.

IOSIF SUTH, Cluj. — 
Dacă la sflrșitul cam 
plonatulul de fotbal, 
trei echipe se găsesc 
pe locul tntli, la ega
litate de puncte șl la 
golaveraj, departajarea 
lor se faae țlnlndu-se 
seama de numărul vic
toriilor. In Ipoteza u- 
nei noi egalități, și tn 
acest caz, se Întocmeș
te un clasament pe 
baza rezultatelor din
tre ele. Dacă nici așa.

RADU COLAN, Craio
va. 1) Recentul 3—2 
obținut de Universita
tea Craiova In amica
lul cu Dinamo Bucu
rești reprezintă prima 
victorie a acestei e- 
chlpe asupra formației 
din „Ștefan cel Mare". 
Să fi scăpat fotbaliștii 
craiovenl de complexul 
dinamovlst T Rezultatul 
unui meci amical, de 
pregătire, nu e conclu-

este, ceea ce se nu
mește, „challange-per- 
petuum". O cupă care 
să nu fie transmisibilă 
poate fi cumpărată de 
la orice magazin ! Din 
astea am și eu cîteva 
acasă.

GLANINA M„ Bucu
rești. „Iml place ca
notajul și aș vrea să 
practic acest sport. Dar 
nu știu eum mi-aș pu
tea realiza această do
rință. Poate că tu ai putea să mi spui cum 
și cind voi putea face 
o astfel de Încercare 
știu ră trebuie să a

de... Ion Poștașu I No
tați, deci, o serie de 
cluburi care, sper, nu 
vor rămîne Indiferente 
la pasiunea dv. pentru 
canotaj : Dlnamo, Olim
pia, Steaua, Voința, 
Școala sportivă nr. 2. 
Vă gîndeați, dat fiind 
faptul că sînteți o „în
focată rapldistă" că cel 
mai bine v-ațl simți 
la acest club. Dar Ra
pidul n-are secție de 
canotaj.

Ilustrații : 
N. CLAUDSU

Emil IENCEC

ur.de


PATINATORII
BUCUREȘTENI 

ÎN ÎNTRECERE
De joi seara, patinatorii 

bucureștenl sînt in întrecere, 
pentru faza municipală a cam
pionatului republican. Figurile 
obligatorii — 3 pentru fiecare 
categorie — n-au trecut fără 
oarecari surprize. Printre aces
tea poate fi menționată distan
ța minimă care-1 separă pe 
Marcel Comanici, campionul 
țării, de al doilea clasat în pro
ba seniorilor, tînărul Sandu 
Dragoș. La categoria junioare, 
Anca Tănase și Doina Mitricică 
sînt conduse de Mariana Ionel, 
iar la juniori mici, Mircea Ion 
a luat un avans apreciabil asu
pra lui Octavian Goga.

Iată fruntașii în clasamente, 
înaintea figurilor libere: JU
NIORI II băieți: 1. M. Ion 
(Școala sportivă nr. 2) 3—114,6 ;
2. O. Goga (IEFS) 6—93,4 ; 3. D. 
Panait (Constructorul) 10—86,4. 
fete: 1. Adriana Preda (Con
structorul) 3—109,7 ; 2. Gabriela 
Cosmaciuc (Dinamo) 6—96,1 ; 3. 
Gabriela Voica (Din.) 9—88,5. 
JUNIORI I băieți: 1. A. Bu- 
lete (Șc. sp. 2) 3—81,0 ; 2. M. 
Popescu (Constr.) 5—78,0 ; 3. L. 
Cozia (Constr.) 9—66,0. fete: 1. 
Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 3— 
106,6 ; 2. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 
6—93,8 ; 3. Doina Mitricică (Șc. 
sp. 2) 
1.
2.
3.
fete :

O săritură-sincron a perechii Letitia Păeuraru — Dan Săvear. 
Foto: V. BAGEAC

M.
D.
E.

9—63,9. SENIORI băieți: 
Comanici (Din.) 4—139,8 ; 
Sandu (Constr.) 5—139,2 ; 
Tăujan (IEFS) 9—124,2. 
1. Beatrice Huștiu (Din.)

3—185,4 ; 2. Constanța Ionescu 
(Constr.) 6—151,2 ; 3. Rodica
Didă (IEFS) 9—140.8. Perechi: 
1. Letiția Păeuraru — Dan Să- 
veanu (Șc. sp. 2) 3—25.4.

Azi, de la ora 13, la patinoa
rul „23 August" se dispută pro
ba de figuri libere

AU ÎNCEPUT 
MONDIALELE*

Rd. V.
DE PATINAJ VITEZA

în T urneul speranțelor
(Urmare din pag. 1)

Configurația clasamentului in 
grupa B avea să fie stabilită 
abia în ultimul meci, Cuba — 
R.P.D. Coreeană, în care prima 
echipă a cîștigat cu 5—1. For
mația R. D. Germane, clasată 
pe primul loc în grupă, a lup
tat după-amiază cu reprezenta
tiva Poloniei, pentru locurile 
I—II în clasamentul final, iar 
echipa României, a întîlnit trio
ul sovietic pentru locurile 
III—IV.

Floretiștii noștri au fost în- 
trecuți cu ușurință (5—1), cîști- 
gînd un singur 
disputate.

în disputa 
I—II, floretiștii 
vins cu 5—4, desfășurînd o ad
mirabilă luptă cu excelenții lor 
adversari din R. D. Germană. 
Conduși cu 3—1, polonezii au e- 
galat, au condus cu 4—3, dar, 
fiind la rîndul lor egalați, au 
trebuit să aștepte cu emoție ul
timul asalt (Iaroslawski — Pro- 
del) cîștigat la limită de polo
nez. A fost o finală autentică, 
desfășurată la cea mal înaltă 
tensiune.

Participantele la turneul de 
sabie, 7 la număr (R.P.D. Co
reeană n-a prezentat echipă), 
au fost grupate în două se
rii. Din seria A au făcut par
te echipele României, Unga
riei și Bulgariei, din cea de-a 
doua, formațiile U.R.S.S., Po
loniei, Cubei și R. D. Ger
mane,

In cursul dimineții sabrerii 
României nu au susținut de
cît un meci, cu trăgătorii Bul
gariei de care au dispus ușor 
cu 8—1. Pentru „3"-ul țării 
noastre au punctat Irimiciuo 
și Vlad (de cîte 3 ori) și Po
pescu (2). Sabrerii bulgari au 
obținut doar victoria de o- 
noare, prin Anastasov. Din 
echipă au mai făcut parte 
Dudekov și Kolev.

în aceeași serie, Ungaria a 
.întrecut Bulgaria, tot cu 8—1,

La Deventer (Olanda) au 
început campionatele mon
diale masculine de patinai 
viteză. Prima probă (500 
m) a fost cîștigatâ de 
Suzuki (Japonia) cu 40,1. 
Au urmat: Fornăss (Nor
vegia) și Blachford (S.V.A.) 
ambii cronometrați cu 40,3. 
Campionatele continuă.

FERDINAND BRACKE

asalt din cele 6

pentru locurile 
polonezi au în-

formația Poloniei : 
R.D.G. și 6—3 cu

sabrerii români mo
l-a

astfel că fruntașa seriei I 
avea să fie decisă, după-amia- 

_ză, între echipele României 
și Ungariei.

în seria a Il-a, dimineața, 
echipa U.R.S.S. a realizat 
două victorii, la Cuba, cu 
7—2 și la R.D.G. — greu — 
cu 5—4. Tot cu două victorii 
a încheiat tururile de dimi
neață și 
7—2 cu 
Cuba

Pentru
mentul-cheie al întrecerii 
constituit meciul cu Ungaria, 
primul dintre cele programate 
după-amiază. Trăgătorii noștri 
au abordat întîlnirea cu mult 
aplomb, reușind să la conduce
rea. Apoi, adversarii lor au e- 
galat și au punctat de două ori 
consecutiv. Românii au redus 
din handicap (2—3), dar sabre
rii maghiari, mal deciși, au 
punctat iarăși, ajungînd la 4—2. 
La acest scor, tinerii trăgători 
români au avut o frumoasă re
venire, reușind să egaleze. A- 
poi, cu un ultim efort, ei au 
adus victoria echipei Româ
niei, cu 5—4. Realizatori :
Irimiciuc (5—2 cu Abay și 5—3 
cu Nagyhazi), Popescu <5—4 cu 
Abay) și Vlad (5—2 cu Abay 
și 5—3 cu Kocsis).

Această victorie le-a asigurat 
reprezentanților noștri partici
parea la finală eu sabrerii Uni
unii Sovietice. Mai rutinați și 
întîlnind totodată o formație 
care dăduse totul în meciul pre
cedent, trăgătorii sovietici au 
terminat în avantaj net: 5—1. 
Singura victorie a sabrerilor 
noștri au realizat-o Irimiciuc la 
Renski (5—3).

Pentru locul 3 au tras echi
pele Ungariei șl Poloniei. Au 
învins sabrerii maghiari cu 
Clasament: 1. U.R.S.S. ; 2. 
MANIA ; 3. Ungaria ; 4. 
lonia.

Duminică, în ultima
competiției, vor avea loc probe
le de floretă fete și spadă pe 
echipe.

5—3. 
RO-
Po-

zi a

Carol Corbu a realizat, ca 16,37 m, cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului de sala

(Urmare din pag. 1)

FEMEI. 50 METRI. Mare 
surpriză, victoria ECATERI- 
NEL NOURESCU : „N-am cre
zut nici un moment că pot în
vinge și mai ales că aș putea 
obține și un nou record națio
nal. Vă dați seama cit sînt de 
fericită":.. Rezultate: Ecateri- 
nă Nourescu (Metalul) 6.4 —

Steaua a întrecut
(Urmare din pag. 1)

n-am mal avut de urmărit altceva 
decît valoarea de necontestat a 
veșnic tînărulul Hedl, portarul dl- 
namovist. Corect arbitrajul lui A. 
Munteanu (Reșița).

Steaua — Politehnica Timișoara 
14—12 (8—7). O partidă de mare 
■luptă, în care studenții au condus 
pînă tn ultimele minute, el fiind 
foarte aproape de a oferi cea mal 
mare surpriză a turneului : în- 
fringerea campioanei. Temporizind 
jocul cînd situația o cerea, pre
lungind atacurile (unele plnă la 
două minute), organlzlndu-și ex
celent apărarea (minus nota dură) 
Politehnica a reușit să-și deru
teze adversara care, în meciul de 
aseară, a jucat sub orice aștep
tări. Deși rezultatul nu le-a fost 
favorabil, timișorenii au confirmat 
încă o dată forma bună in care se 
află și preocuparea lor de a crea 
echipei o personalitate. Principalii 
realizatori : Gruia (5), Oțelea (3), 
pentru Steaua, respectiv E. Sau
er (5), Guneș (3). A condus Otto 
Leikeb (Sibiu).

Dinamo Brașov — Universitatea 
Cluj 20—14 (7—5). Cu mai multă 
maturitate tactică, brașovenii au 
reușit să se impună din primele 
minute și să smulgă clujenilor 
ambele puncte puse în joc.

Cupa 16 Februarie 
la baschet

în primul meci die sîmbătă sea
ra, Rapid a întrecut lejer Progre
sul cu scorul de 77—43 (37—23). 
De remarcat forma bună a jucă
toarei Racoviță șl evoluția promi
țătoare a tinerei Basarabia. în al 
doilea meci, echipa Lie. 35 a rea
lizat o frumoasă victorie in fața 
formației Partizan Novisad, cla
sată pe locul 6 în prima divizie 
iugoslavă, cu 4 jucătoare in lot 
Presingul pe tot terenul, în tot 
parcursul partidei, precum și ata
cul organizat împotriva zonei ad
versarelor a permis bucureștence- 
lor să conducă în permanență și 
să cîștige cu scorul de 46—40 
(21—12). întreaga echipă a evoluat 
foarte bine, cu o remarcă In plus 
pentru Buzdureanu (16) și Bucla 
(12).

D. BĂNICA, coresp.

nou record, Aura Petrescu 
(Steaua) 6,4 — rec. egalat, Ma
riana Goth (Metalul) 6,4 — rec. 
egalat, Snejana Jurukova 
(Bulgaria) 6,5, Eva Putnova 
(Cehoslovacia) 6,6, Sanda An- 
gelescu (CAU) 6,6.

LUNGIME. Junioara sovie
tică TATIANA BÎCIKOVA 
(18 ani) s-a arătat nemulțumi
tă de rezultat: „La ultimele 
antrenamente, dinaintea ple
cării, am sărit de mai multe 
ori aproape de 6,60 m. De a- 
ceea. 6,27 m nu mă satisface. 
Podiumul de elan a fost cam 
instabil și nu m-am obișnuit 
cu el". Rezultate : Tatiana BL 
cikova (U.R.S.S.) 6,27 m, Alina 
Popescu (Steaua) 5,90 m, re
cord de junioare, Cornelia Po
pescu (Lie. 35 Buc.) 5,84 m, 
Florioa Boca (CSS) 5,70 m

GREUTATE. ANCA GU- 
RAU spune: „Nivelul probei a 
fost scăzut. Singura excepție 
— recordul Vioricăi Brad". 
Rezultate : Anca Gurău (Pro
gresul) 14,52 m, Viorica Brad 
(Prog.) 14,15 — record de ju
nioare, Elena Elic (Metalul) 
13,94 m.

Astăzi, concursul începe la 
ora 15,30.

BOXfflII CLUJENI 
ÎNVINGĂTORI

Sala sporturilor din Cîmpia 
Turzii a găzduit sîmbătă seara 
o interesantă gală internațio
nală de box, în care au evo
luat cei mai buni pugiliști ai 
județului Cluj și Selecționa
ta Slovaciei. Iată rezulta
tele tehnice (în ordinea cate
goriilor) : G. Hoca (Cluj) b.p. 
E. Barky (Slovacia), O. An- 
derco (C) b.k.o. tehnic I. Ba- 
laz (S), I. Eotvoș (C) p. k.o. 
tehnic A. Kovacs (S), Gh. 
Roșea (C) b.p. T. Hristian (S), 
P. Prunea (C) p.p. V. Mladek 
(S). A. Mayer (C) b.p. V. Vit 
(S), I. Baciu (C) p.p. V. Stan- 
tiev (S). Gh. Chivăr (C) b.ab. 
r. III L. Ochaba (S), T. Bu- 
rada (C) p.p. I. Molnar (S), 
1. Alexe (C) b.ab. r. I C. 
Kuz (S).
I.. DONCIU și P. TONEA 1

corespondenți
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PE PRIMUL LOC
Pe velodromul din An- 

I vers, proba de urmărire in- 
i dividuală (5 km) a fost cîș- 
tigată de belgianul Ferdi-

■ nand Bracke, cronometrat
■ cu timpul de 6:02,4, urmat 
! de Porter (Anglia) — 6:04,1. 
' Proba de semi fond (40 km) 
j s-a încheiat cu victoria o- 
i landezului Jaap Oudkerk
în 36:50,1.

I

Clasamentul
„Ligii europene0

de tenis de masă
ediție a 
tenis de 

masă, unde meciurile se află 
în plină desfășurare, clasamen
tul la zi este următorul:

0 
0 
1
2
2
2
4

In cea de a doua 
„Ligii europene” de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U.R.S.S.
Suedia 
Cehoslovacia 
Anglia 
R.F.G.
ROMANIA
Ungaria

3 
3
3
4
3
2
4

3
3
2
2
1 
0 
0

17— 4
13—j 8
11—10
15—13
9—12
2_ 12
9—19

6
6
4
4
2
0
0

rmrre 
-------- iiiL^internationa
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De la trimisul nostru special in S.U.A., D. STĂNCULESCU, prin cablu transoceanic

La jumătatea întrecerii pentru titlul
suprem, România ocupă locul II

• L_
—ZAG — PROBLEMA PRINCIPALĂ • RECORDUL PIRTIEÎ — O PERFORMANTĂ 

EFEMERĂ • PANȚURU SI FOCȘENEANU SMULG APLAUZE

GER, VÎNT Șl... FANFARA ȘCOLARA IN UNIFORME AZURII • IEȘIREA DIN ZIG

de des- 
Fanfara 
în fru- 
dădea o

LAKE PLACID, 15. Sîmbătă 
dimineața, la ora 9, vecinătatea 
pistei care găzduiește campio
natele lumii la bob a cunoscut 
o extraordinară animație. înce
pea ceremonia oficială 
chidere a întrecerilor, 
școlii din Lake Placid, 
moașe uniforme azurii,
notă de autentic pitoresc, nu 
numai ca fundal sonor și optic, 
dar și pentru că gerul îi făcea 
pe micuții instrumentiști să 
tremure zdravăn. A bătut și 
vintul, ceea ce accentua frigul, 
dar, în preajma orei 10, o dată 
cu primele coborîri-pilot, și-a 
făcut apariția și soarele, ce-i 
drept și el cu... dinți serioși.

Au început, la ora fixată, 
manșele-pilot, efectuate de 11 
(!) echipaje. Ele n-au făcut de
cît să confirme prevederile pri
vind punctul-cheie al pistei, 
care a polarizat atenția și con
centrarea foarte numeroșilor 
spectatori — ieșirea din zig-zag.

Și iată că a venit ora con
cursului propriu-zis. Desigur, 
stația de radioficare anun
țase mereu recordul pîrtiei și 
timpul fiecărui concurent 
comparat pe dată. De la 
cep ut, rumoarea a marcat 
care 
totul, 
titlul 
gin os 
reau 
dent,

2:17,44

2:17,60

+(1:08,90
I (Vicky
(1:08,25 

(De Zordi
(1:10,98 

(Kalten- 
2:17,80 

Italia I 
2:18,13

+
+

mantine- 
nemiloase, 
al cincilea

era 
în- 
fie- 
deaevoluție: dornici să 

sportivii competitori la 
suprem își lansau verti- 
bolizii de metal și cuce- 
ropote de aplauze. Evi- 
un echipaj american (gaz-

dele au apreciabilul avantaj a 
circa 50 de coborîri în plus 
chiar față de cel mai acomodat 
european), anume S.U.A. II 
(Lamey — Huscher), a fost pri
mul care a doborît recordul 
pîrtiei : 1:07,98 fată de 1:08,17. 
Se părea că bobul Podar cu 
volan pe care-1 pilotau avea să 
aibă cuvîntul hotâritor. Dar, cu- 
rînd, timpurile s-au apropiat 
mult de acest nou record, tin- 
zînd să-1 facă efemer. La co
manda fiselelor bobului „Româ
nia", Panțuru a mers „tare" în 
manșa I, dar la ieșirea din zig
zag a lovit puțin 
lele și cronometrele, 
au marcat 1:08,90 — 
timp al manșei I.

Panțuru și Focșeneanu n-au 
descurajat însă nici o clipă. 
Calmi, deciși și cu un aplomb 
care a smuls aplauzele compe
tentului public încă înaintea a- 
nunțăriî timpului, ei au doborît 
recordul pirtiei în manșa a 
Il-a : 1:07,83 ! Există, însă, oare, 
multe lucruri mai efemere de
cît recordurile stabilite în tim
pul concursurilor ? Nu prea 
multe, și oricum n-a fost cazul 
să se vorbească de durabilitate : 
echipajul Italia II (Nevio De 
Zordo 4- Frasinelli) a realizat, 
cîțeva minute mai tîrziu, 
1:06,62 ! In schimb. însumarea 
timpurilor nu avea să le per
mită aprigilor italieni o situa
ție corespunzătoare în clasa-

ment. Iată, de altfel, ordinea 
primilor 10 clasați după prima 
zi a acestor campionate mon
diale 1. S.U.A. I (Sheffield 4- 
Siler) 2:16,14 (1:08,13 -j- 1:08,01); 
2. ROMÂNIA (Panțuru — Foc
șeneanu) 2:16,73 
1:07,83) ; 3. Elveția 
Candrian)
1:09,19); 4. Italia II 
Frasinelli) 
1:06,62) ; 5. Austria II 
berger — Pichler) 
(1:08,70 -|- 1:09,10) ; 6. 
(Gaspari — Armano)
(1:10,24 1:07,89) ; 7. SALA. II
Lamey — Huscher 2:18,21 
(1:07,98 -|- 1:10,23); 8. R. F.
a Germaniei I (Floth — 
Bader) 2:18,24 (1:09,71-4-1:08,53) ; 
9. Marea Britanie I (Evelyn — 
Clifford) 2:18,34 (1:10,31 4.
1:08,03) ; 10. Austria I (Thaler 
— Durnthaler) 2:18,61 (1:09,48-|- 
1:09,13).

Au luat startul 21 de echipa
je, iar media orară a recordu
lui pîrtiei, deținut actualmente 
de italienii De Zordi și Frasi
nelli, este de peste 90 km.

Duminică, echipajul 
noastre are numerele de 
6 și 16, cel al S.U.A. I 10 
cel al Elveției I 3 și 13,
Italiei II 21 și 10, iar cel al 
Austriei II 12 și 1.

țârii
start 

și 20, 
cel al

Tenismani români 
ia Moscova

S-A OMOLOGAT RECORDUL
VIORICĂI VISCOPOITANU
LONDRA 15 (Agerpres). — în 

cursul lucrărilor Federației inter
naționale de atletism, care au loc 
la Londra, au fost omologate ca 
noi recorduri mondiale peste 50 
de performanțe înregistrate în se
zonul trecut. Forul internațional 
a omologat ca nou record al lu
mii rezultatul de 6,82 m la sări
tura în lungime, obținut de cam
pioana olimpică Viorica Viscopo- 
leanu (România)^ 
de la Ciudad de Mexico, 
alte recorduri mondiale

în cadrul J.O.
Printre 
omolo-

REZULTATE DE PE
(S.U.A.), 

Pousi 
tură . in 

ta de 8.25 
m. De remarcat că pîr.ă la acest 
concurs cel mai bun rezultat al 
lui Pousi era de 8.M m și fusese 
obținut în aer liber.
• La Berlin, cunoscuta sări

toare în înălțime Rita Schmidt 
(R.D. Germană) a realizat perfor
manța de 1,81 m. Un rezultat re-

• La Albuquerque 
sportivul finlandez Feriți 
a cîștigat proba de 
lungime cu perfo

gate figurează următoarele : 19,8 
Tommie Smith (S.U.A.) la 200 m 
plat ; 1:44,3 R. Doubell (Austra
lia) la 8Oo m plat ; 8:24,2 J. Kuha 
(Finlanda) la 3 000 m obstacole ; 
8,90 m B. Beamon (S.U.A.) la să
ritura în lungime ; 17,39 m V. Sa- 
neev (U.R.S.S.) la triplu salt ; 
19.61 m M. Gummel (R.D. Ger
mană) la aruncarea greutății fe
mei ; 66,54 m J. Silvester (S.U.A.) 
la aruncarea discului și 91,98 m 
J. Lusis 
suliței.

9 Ieri au plecat spre Mos
cova tenismanii români Sever 
Mureșan și Ion Sântei, care 
vor participa la campionatele 
internaționale ale U.R.S.S. Ei 
sînt însoțiți de antrenorul A. 
Schmidt.

ÎNFRÎNGERE SEVERĂ
A FARULUI

(UJl.S.S.) la aruncarea

PISTELE ACOPERITE
a obținut șl tînărulmarc abil _ —,___ .

atlet Lochmann, în vîrstă de 20 
de ani, clasat . _ _ ' 
proba de aruncarea greutății

pe primul loc în 
cu

• La Toronto, Willie Davenport 
(S.U.A.) a rea bzat cea mai bună 
performanță mondială în proba 
de 50 yarzi garduri. Campionul 
olimpic a parcurs această distan
ță în 5,8 sec.

Ieri, echipa ae fotbal Farul 
Constanța a jucat în Berlinul 
occidental, unde a fost învinsă 
de Hertha cu 6—1 (2—0). Antre
norul Cosmoc ne-a relatat, tele
fonic. că formația constănțeană 
a ajuns la destinație foarte tîr- 
ziu, în noaptea dinaintea me
ciului Deși oaspeții au cerut 
acest lucru, partida n-a putut fi 
amînată. Viitorul meci al Faru
lui a devenit incert, datorită 
vremii nefavorabile.

TELEX-
Intr-un meci retur con- 

tînd pentru „Cupa campio
nilor europeni" la volei 
masculin, desfășurat la Pa
ris, echipa Spartak Brno a 
învins cu 3—0 (15—4, 15—9, 
15—7) echipa P.U.C. în pri
mul meci, voleibaliștii ce
hoslovaci cîștigaseră cu a- 
celași scor.

Patinatorii artistici Ma
rianne Streifler și Herbert 
Wiesinger, clasați pe locul 
6 la „europenele" de la 
Garmisch Partenkirchen, 
nu vor mai evolua împreu
nă. Marianne Streifler va 
renunța la competiții, fiind 
suferindă. în viitor, Wie
singer va avea sa partene
ră pe Almuthe Lehmann.

Ciclistul belgian Eric I.e- 
man a cîștigat cea de-a 5-a 
etapă a Turului Andalu
ziei, desfășurat între Cor
doba și Sevilla. El a par
curs 148 km în 4 h 43:29,0. 
în fruntea clasamentului 
general continuă să se afle 
spaniolul Antonio Gomez 
del Moral.

Intr-un meci internațio
nal de box, desfășurat la 
Berlin, echipa poloneză

RADIO-
Gwardia Wroclaw a între
cut cu 12—8 formația Dy
namo Berlin (R. D. Ger
mană).

Echipa iugoslavă de lot- 
bal Radnicki Niș va susți
ne la începutul lunii apri
lie două meciuri în R. P, 
Bulgaria. Fotbaliștii iugo
slavi vor întîlni în primul 
joc, la 9 apriiie, la Sofia, 
selecționata Bulgariei.

Fostul campion european 
de box la categoria semi
grea, italianul Giulio Ri
naldi, a evoluat la Ham
burg în cadrul unei reu
niuni internaționale. El l-a 
învins la puncte, după 10 
reprize, pe vest-germanul 
Norbert Grupe.

Președintele organizației 
americane de fotbal „North 
American Soccer League", 
Phil Woosnam, a plecat în 
Europa pentru a angaja o 
serie de echipe care să 
participe la turneul inter
național de fotbal progra
mat în luna mai în S.U.A, 
în acest scop, Phil Woos
nam va purta convorbiri la 
Paris, Roma, Bruxeiles și 
în alte orașe europene.

STOCKHOLM, 15 (Ager- 
pres). — Echipa de tenis 
de masă a Japoniei a fost 
învinsă la Stockholm de 
selecționata Suediei cu 
5—2 ! (Fukushima—Alser 
2—0, K. Jqfiansson—Koeda 
2—0, Persson—Takahashi 
2—1, Fukushima— K. Jo
hansson 2—0, Alser—Taka
hashi 2—0, Persson— Koe
da 2—1, K. Johansson—Ta- 

| kahashi 2—0.

TELEFON

Săptămina in imagini

Din nou deasupra ștachetei! Bob Seagren dovedește din 
nou că este cel mai fn formă săritor cu prăjina, in compe
tițiile „indoor" din Statele Unite, treetnd înălțimea de 5,35 m 
sub bolta stadionului acoperit din Los Angeles — record 
mondial de sală egalat.

Revelația întrecerilor 
de pe pîrtia de schi de 
la Gardena este tînăra 
schioară elvețiană An- 
nerosli Zryd, care a cîș
tigat proba de coborire 
cu o viteză de aproape 
100 km pe oră !

Jim Ryun se însoară... 
Iată-l pe recordmanul 
mondial al milei îm
preună cu viitoarea sa 
soție, studenta An ne 
Snider, cu care a făcut 
cunoștință pe băncile 
Universității Kansas.

Telefoto AGERPRES

Benfica este ca și ca- ( 
lificată pentru semifi
nala „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, 
(lupă victoria cu 3—1 
obținută in fața lui 
Ajax, la Amsterdam. In. 
fotografie: lunganul
Torres marchează cel 
de-al doilea gol al por
tughezilor.

Surpriză tn cursa de 
6 zile de la Milano. Bă- 
trîna pistă a velodro
mului Vigorelli s-a ară
tat mai rapidă pentru 
Dieter Kemper și Horst 
Oldenburg — sărbătoriți 
aci de suporteri —care 
i-au învins pe celebrii 
Merckx și. Sercu.

4036»


