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Echipajele C.S. Sinaia- 
campioane naționale la bob

SINAIA, 22 (prin telefon).
— După multe necazuri și in
certitudini, sîmbătă s-au de
cernat titlurile de campioni 
naționali la boburile de 2 per
soane, la categoriile seniori șl 
tineret. Liderii primei zile, 
Stoica — Lospă la seniori și 
Nicuiescu — Juncu (ambele e- 
chipaje de la Cl. Sp. Sinaia), 
și-au menținut întâietatea și 
după consumarea manșelor a 
IlI-a și a IV-a. Iată primii 
cinci clasați în fiecare cate
gorie : seniori — 1. Stoica — 
Lospă (Cl. Sp. Sinaia) 3:29,28
— campioni naționali pe anul
1969; 2. Nedelcu — Șandru 
(A.S.A. Brașov) 3:30,34 ; 3.
Dragomir — M. Dragomir 
(Carpați Sinaia) 3:32,61 ; 4. Ho
gea — Cristo Cristea (A.S.A. 
București) 3:33,70 ; 5. Tătaru
— Gavrilă (Bucegi Sinaia) 
3:36,28 ; tineret — 1. Nicuies
cu — Juncu (Cl. Sp. Sinaia) 
3:29,47 — campioni naționali 
pe anul 1969; 2. Stavarache

— Căpitanu (Voința București) 
3:31,47 ; 3. Bogdan —- Panai- 
tescu (Cl. Sp. Sinaia) 3:32,22 ; 
4. Panaitescu — Gurgui (Vo
ința București) 3:33,90 ; 5. Ben- 
ghiu — Tătuță (Bucegi Sinaia) 
3:36,30.

în general, este de remarcat 
asaltul tinerilor, mai ales al 
pilotului Nicuiescu, care a 
fost la un pas de a realiza un 
timp mai bun decît al noului 
campion al seniorilor, precum 
și dîrzenia disputei din aceste 
ultime două manșe, în care su
timile au fost decisive.

MIHAI BOTA — coresp.

LA FOTBAL:

SE APROPIE 
STARTUL

Așadar, au mai rămas nu
mai 10 zile pînă la reluarea 
oficială a sezonului — „șai- 
sprezecimile“ Cupei... Sînt zi
le de pregătiri febrile, în care 
antienorii fac ultimele retu
șuri echipelor.

Și această duminică fotbali
stică va fi bogată în „amica
le" interesante, al căror cap 
de afiș îl dețin, la București, 
partida dintre Steaua și Pro
gresul (programată la Ghen- 
cea, de la ora 11,00) și în 
țară, meciul F.C. Argeș—Pe
trolul, care se desfășoară pe 
terenul din Topoloveni.

în ziarul nostru de luni, 
veți găsi, amănunte.

IERI LA VOLEI

C.P.B.-DINAMO BUCUREȘTI 0-3 ( 8, 11, 5)
în cea de a doua etapă a di

viziei A de volei feminin, ieri 
în sala Giulești s-au întîlnit 
formațiile C.P.B. și DINAMO 
BUCUREȘTI. Fără să strălu
cească, dinamovistele s-au im
pus, ciștigînd în 50 de minute. 
C.P.B., lipsită și de aportul tră
gătoarei principale Dulău (că
reia i-a expirat viza medicală

pe 21 februarie) nu a opus re
zistență decît în setul trei. 
Scor final: 3—0 (8, 11, 5)
pentru Dinamo. S-au remarcat: 
Gheorghiescu, Ștefănescu (Di
namo) și Vlădeanu, Ionescu 
(C.P.B.). Au arbitrat bine : M. 
Zelinski și E. Iliescu (Bucu
rești).

V. SANDULESCU, coresp.

Nedelcea și Gyorffi excelenți, 
în reuniunea de aseară

Spectatorii prezenți aseară 
în sala Dinamo (și au fost 
aproape 100) au părăsit tri
bunele nu tocmai satisfăcuți. 
Doar doi dintre pugiliști au 
arătat, într-adevăr, calități 
indiscutabile, dovedind că-și 
merită locul printre fruntași: 
Pavel Nedelcea și Ion Gyorffi.

Primul a condus cu auto
ritate lupta, întețindu-și pî
nă într-atît atacurile, încît ad
versarul său, I. Lungu, a fost 
numărat de două ori în ulti
ma repriză. Nedelcea ne-a 
încîntat din nou prin viteza 
cu care a atacat, prin seriile 
variate și eficace pe care le-a 
plasat. Lungu a încercat să 
țină pasul cu adversarul, mai 
cu seamă în repriza secundă, 
dar a lovit de cîteva ori cu 
mănușa deschisă, motiv pen
tru care a fost atenționat 
prompt de arbitrul Epureanu. 
Victoria lui Nedelcea, la 
puncte, confirmă forma bună 
în care se găsește și ne face

să ne gîndim cu emoție, cu 
nerăbdare, la eventuala sa 
întilnire cu Gîju, din campio
nate.

Nu este suficient să vrei să 
cîștigi ; trebuie să știi cum

plasat acestuia numeroase di
recte de dreapta la față, s-a 
deplasat și a eschivat exce
lent. în asemenea situație, 
decizia a constituit o forma
litate pentru judecători.

IN NOUL SEZON SPORTIV VOR COMENTA PENTRU DV.
HANDBAL
(De două ori pe lună, joia)

CANOTAJ
(O dată pe lună, 

miercurea)

Viorica UDRESCU, 
maestră a sportului

RUGBY
(De două ori pe lună, 

marțea)

Ing. Paul CIOBĂNEL 
maestru al sportului

CAIAC-CANOE
(De două ori pe lună, 

miercurea)

Radu HUȚAN, 
antrenor emerit

CĂLĂRIE
(De două ori pe lună, 

sîmbăta)

Felix ȚOPESCU, 
antrenor

Prof. Dumitru 
POPESCU-COLIBAȘI, 

antrenor

HOCHEI PE GHEAȚĂ
(O dată pe lună, 

sîmbăta)

ing. Al. Titinel 
TEODORESCU, 

fost internațional 
asistent la catedra de jocuri 

sportive a I.E.F.S.

SCRIMA
(De două ori pe lună, 

sîmbăta)

Cornel GEORGESCU, 
maestru al sportului

CICLISM
(De două ori pe lună, 

marțea)

Marin NICULESCU, 
antrenor

In „Cupa steaua"

3 RECORDURI 

DE JUNIORI

In sala de atletism din parcul 
„23 August" au început ieri în
trecerile „Cupei Steaua". Pro
bele primei zile au oferit cîteva 
dispute atrăgătoare, precum și 
satisfacția a trei noi recorduri 
republicane de juniori.

La lungime fete, Alina Po
pescu (Steaua) a reușit chiar 
din prima încercare 5,96 m, în- 
trecînd cu 6 cm recordul pe ca- 
re-1 stabilise săptămîna trecută, 
la concursul internațional (după 
un debut timid în acest sezon, 
Alina a depășit momentul „cri
tic" și progresează de la con
curs la concurs). Cîteva minute 
mai tîrziu, Cornelia Popescu 
(Liceul 35) sare 5,97 m, adău
gind încă un centimetru perfor- 
manței-record. Săritura cu pră
jina a adus și ea o performan
ță bună, realizată de Mircea 
Voinea (Petrolul Ploiești), care 
a trecut 4,37 m — nou record 
de juniori (v. r. Cristian Ivan 
4,35 m în 1967).

Alte rezultate : BĂIEȚI — 
50 m: Gh. Zgmfirescu (Steaua) 
S.9, T. Iordache (Dinamo) 5,9 ; 
prăjini: P. Astafel (Steaua)
4,5, Gh. Gllgor (Steaua) 4,40 ; 
Inălfime : M. Mitilecli (C.A.U.) 
2,00, C. Semen (Rapid) 1,95, M. 
Preda (Petr. Ploiești) 1,95, M. 
Chira (Petr. Ploiești) 1,90, R. 
Moise (C.A.U.) 1,90 ; greutate : 
Ad. Gagea (Dinamo) 16,14, I. 
Ciocănescu (C.A.U.) 14,17 ;
FETE — 50 m : Laura Ratz 
(Ș.S.A.) 6,7, Gabriela Popescu 
(Ș.S.A.) 6,8, Ecaterina Mazilu 
(C.S.Ș.) 6,8. (A. I.)

Lungu (dreapta) acuză vizibil directa plasată de Nedelcea.
Foto: V. BAGEAG

să lupți cu un adversar mai 
înalt, care posedă un deru
tant joc de picioare. Nicolae 
Enciu n-a știut să găsească 
cheia victoriei și a 
meciul cu 
Gyărffi nu 
boxul său 
admirat și 
dar aseară
putea rezista loviturilor dure 
ale adversarului. El nu numai 
că a rezistat, dar uneori s a 
luat „la contre" cu Enciu, i-a

pierdut 
Gyorffi.tînărul

ne-a surprins prin 
inteligent. L-am 
cu alte prilejuri, 

gîndeam că nu va

Celelalte rezultate: M. Lu- 
mezeanu egal cu P. Ganea, 
V. Ivan b. p. Șt. Constantin, 
C. Muscă b. p. R. Ivanciu, 
P. Dobrescu b. p. Gh. Popa, 
V. Prodan b. p. Gh. Ene, Gh. 
Bădoi b. p. C. Stanciu, C. 
Ghiță b. p. Gh. Voicu, M. 
Constanți nescu b. p. P. Clm- 
peanu, Gh. Pușcaș b. k. o. 3 
Gh. Stan, I. Petrea b. p. V 
Tecuceanu.

R. CALARAȘANU

Finala cupei U.A.S.R.

Primii învingători sînt cunoscuți ’Voga yoga
• Bucureștenii cei mai buni la

© Concurenții ieșeni, o surpriză

PREDEAL, 22 (prin telefon). 
Studentele prezente la startul 
primei probe a Cupei U.A.S.R. 
— slalomul special — au dat 
dovada unuf mare curaj 
atunci cînd au atacat primele 
porți de la jumătatea pirtlel 
Clăbucetului. Temerarele spor
tive nu s-au lăsat influențate 
de unghiul de înclinare 
pantei (de altfel destul 
mic) și au coborât mai 
plug, maj cu o cădere-două, 
dar au coborit însoțite de a- 
plauzele unui public entuziast 
și de comentariile competente 
ale lectorului universitar Con
stantin Diaconescu. Reprezen
tantele Bucureștiului, lașului. 
Clujului, Timișoarei au atacat 
cu dezinvoltură cele 24 porți 
ale traseului.

Studenții, mai îndrăzneți, 
s-au avintat in parcurgerea 
slalomu’ui ca niște adevărațl 
bolizi, dar. problemele puse 
de aranjarea porților nu s-au 
lăsat rezolvate ușor șl mulțl 
au plătit tribut curajului, 
atunci cînd nu a fost dublat 
de o tehnică adecvată.

In Pollștoacă, pe traseul cu
noscut, și-au dat întilnire fon- 
dlștil. Alei, toată lumea s-a 
prezentat la unison din punct 
de vedere al echipamentului, 
materialelor șl tehnicii, numai 
pregătirea fizică fiind In 
măsură să facă trierea menită 
să determine Învingătorii.

REZULTATELE :

probele

plăcută

1.
2.
3.

alpine

la fond

al 
de 
în

Slalom special. Fete : 
Ursula Orendi (Buc.) 79,3; 
Ana Sicht (Timișoara) 79,7; 
Ana Aferman (Cluj) 81.4. Bă
ieți : 1. Wilhelm Miilstater
57,6; 2. Virgil Damian (Buc.) 
58.5; 3. Gh. Staicu (Buc.)

Fond 3 knr. Fete : 
Calboreanu (Brașov) 
Cecilia Lazăr (Iași) , . 
Bunice Szasz (Cluj) 26,37. 5 km 
băieți: 1. Dorin Manta (Iași) 
27,38; 2. Nicolae Ciornei (Iași) 
28,15.

1. Mia 
23,39; 
25,48

Paul IOVAN

2.
3.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI I
ALE JUNIORILOR I

telefon de la trimisul nostru). Azi 
ediția 1969 a campionatelor națio- 
juniorilor.

PREDEAL. 22 (prin 
în localitate a început 
nale de schi rezervate .-------------

Proba de slalom desfășurată pe pirtia de pe teleferic 
a fost dominată de reprezentanții județului Brașov. Iată 
rezultatele înregistrate după două manșe: JUNIORI MARI: 
1. A. Bcgdan (Clubul sportiv Sinaia) 81.1 s, 2. Z. Hambnk 
(Universitatea Cluj) 83,2 s, 3. S. Cojocaru (Șc. sp. Brașov) 
84.1 s. JUNIORI MICI: 1. Ov. Tutureh (Steagul roșu Bra
șov) 52,2 s. 2. A. Stroescu (Șc. sp. Predeal) 53.3 s, 3. I. 
Cîmpeanu (Universitatea Cluj) 57 s. JUNIOARE MARI : 1. 
Daniela Mvnteanu (A.S.A. Brașov) 79.9 s. 2. Maria Cîm
peanu (Șc. sp. Brașov) 81.8 s. 3. Dorina Munteanu (Șc. sp. 
Brașov) 83.7 s. JUNIOARE MICI: I. Ioana Birsan (Asocia
ția Creația Brașov) 41.5 s. 2. Nela Simion (Șc. sp. Predeal) 
43,6 s. 3. Brigitte Seidl (Șc. sp. Reșița) 43,8 s.

întrecerile continuă. țp. y.j

FINALA DE JUDO A DEBUTAT SPECTACULOS

16, ulti-

și Uni- 
Timi-

Karl Schranz

Hantău (I.E.F.S.) și-a dus in parter adversarul, G. Dan in1. versitat ea),

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN VIENA

Din nou animație judoka 
în sala Floreasca. Aseară, e- 
chipele finaliste ale primului 
campionat național au luat 
startul în cadrul ultimului tur 
și cel mai important al com
petiției. După o frumoasă fes
tivitate de deschidere, au in
trat pe cele două patrulatere 
de concurs primele formații: 
I.E.F.S.-Universitatea Bucu
rești ți Metalul Roman-Poli- 
tehnica București.

în meciul I.E.F.S.-Universi
tatea se aștepta o dispută 
mult mai echilibrată, dar stu
denții din Dealul Spirii s-au 
comportat nesperat de bine 
adjudeeîndu-și victoria la 
scor: 8-4. în cealaltă partidă 
inaugurală, disputată pe al 
doilea patrulater, întrecerile 
au fost mai „strînse" și puțin a 
lipsit ca romașcanii să iasă 
învingători. La categoria 70 
kg însă, C. Panțîru a facilitat

reușita perfectă a unui de- 
ashi-barai (măturarea picioru
lui avansat) executat de către 
adversarul său M. Sirhan. 
Scor final 7-5 în favoarea 
Politehnicei.

Surpriza s-a produs totuși 
într-o altă confruntare: Po
litehnica Timișoara-Ștlința 
Media». Favorită era garnitu
ra timișoreană, pretendentă la 
unul dintre locurile fruntașe 
la această ediție. După trei 
meciuri, studenții conduceau 
cu 4-2 dar, înaintea ultimu
lui, rezultatul consemnat pe 
foaia de arbitraj, deve
nise 6—4 pentru medieșeni. 
„Greul" R. Zamfir a reușit să 
restabilească egalitatea : 6-6.
Avînd însă mai puțini ipponi 
decît Știința, studenții se află 
în fața riscului de a fi de
pășiți la potou, astăzi după- 
amiază.

Dar, iată că pe saltea și-a

făcut apariția și formația giu- 
leșteană — Rapid, avînd ca par
teneră de întrecere pe Vago
nul Arad. Rapidițtil au înre
gistrat scorul zilei, 11-1, la ca
pătul unor partide deosebit 
de spectaculoase.

Af lîndu-ne la capitolul spec
tacol trebuie să subliniem, 
poate cu majuscule, partida 
I.E.F.S.-Știința Media». Atît 
studenții cît ți judoka din 
Mediaș au determinat, prin 
finalizarea unor numeroase 
procedee tehnice, explozii1* In 
tribune. Rezultat 8—4 pentru 
studențL

Iată și rezultatele celorlalte 
partide disputate aseară : Ra- 
pid-Politehnica București 9-3, 
Metaiul-Vagonul 8-4 
versitatea-Politehnica 
șoara 2-10.

Astăzi, de la ora 
mele partide.

Costin CHIRIAC

I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I

I
e la o vreme, cu tot mai multă 
insistență, se oferă publicității 
exercițiile yoghinilor. O cu
riozitate firească față de un 
sistem care, din păcate, și-a 
creat popularitatea mai cti- 

rind prin exhibiții excentrice, îndeamnă 
mulți tineri să se adreseze redacțiilor 
cerînd lămuriri cu convingerea că yoga 
le pune la îndemînă mijloace miracu
loase de virtute fizică.

Poate că voga exercițiilor yoga a por
nit de la dr. _
mulată de demonstrațiile sale de con- 
torsionism uluitoare, prezentate cu cîfiva 
ani în urmă sub reflectoarele discret 
concentrate ale circului. Fapt este că, 
ulterior, mai multe reviste de mare cir
culație au prezentat, sub girul unor me
dici, serii de exerciții yoga. Textele în
soțitoare încercau, adesea cu destui 
lipsă de îndeminare, să delimiteze exer
cițiile în sine de cultul mistic care le în
soțește in tara lor de origine, în India. 
Precum tot atît de adevărat este că, 
multă vreme, tocmai învelișul obscuran
tist a îmoiedicat propagarea a ceea ce 
este avantajos în sistemul yoga.

în ultimul timp, în țările vecine inte
resul pentru yoga s-a materializat în 
cărți, în ediții succesive, si în serioase 
cercetări științifice. Am citit recent o 
analiză savantă și convingătoare a prof, 
dr. Dragomir Mateev, membru corespon
dent al Academiei de Științe din R. P. 
Bulgaria, care demonstrează valabilita
tea exercițiilor yoga în planul educației 
fizice și care pledează pentru adoptarea 
lor ca element complementar pe lîngă 
activitățile sportive obișnuite.

Potrivit yoghinilor, exercițiile lor (po
zițiile numite asane] constituie un sistem 
capabil să ducă la perfecționarea apa
ratului respirator »t a articulațiilor, la 
modelarea mușchilor și la influențarea 
structurii organelor interne, iar tn final 
chiar la prelungirea vieții. Se prea poate. 
Urmează ca cercetările științifice ce se 
întreprind tn lume să ne risipească ne
dumeririle. Dar Încă de la prima vede
re, este evident că marea majoritate a 
acestor exerciții cu caracter static nu pot 
tnlocui exercițiile dinamice cu caracter 
ciclic, tipice activității sportive.

Tn stadiul actual, considerăm intenția 
editurii C.N.E.F.S. de a consacra un vo
lum (în traducere) exercițiilor yoga drept 
un act de cultură, menit să lărgească 
orizontul specialiștilor și să satisfacă cu
riozitatea pasionatilor izolați. Dar în 
marele marș spre educație fizica, în 
campania de redeșteptare a gustului 
pentru sport, yoga nu poate fi decît un 
aliat, nicidecum un înlocuitor cu drep
turi depline al mijloacelor clasice

Victor BANCIULESCU

lemendore sau a rost sti-

I

schiorul nr 1 al sezonului
în clasicul concurs „Kandahar" 

de la St. Anton, schiorul austriac 
Karl Schranz a obținut o victorie 
categorică, detașindu-se și mai 
mult în fruntea clasamentului 
„Cupei mondiale". In acest sezon, 
Schranz a dominat cu autoritate 
toate concursurile clasice, așa 
incit de pe acum, el poate fi so
cotit cel mai bun schior alpin al 
anului.

Prin longevitatea sa sportivă și 
succesele răsunătoare obținute 
de-a lungul a peste un deceniu, 
Karl Schranz poate fi asemănat 
cu ciclistul Jacques Anquetll. 
Schranz a mal ctștigat concursul 
„Kandahar" cu 12 ani în urmă, 
cînd abia împlinise 18 ani !

Care este „secretul" acestui va-

loros schior ? Egon Schopf, antre
norul lui Schranz, spune că fie
care secundă ciștigată de elevul 
său față de adversari echivalează 
cu sule Și sute de ore de muncă 
intensă. în plus, el s-a străduit 
mult ca să-și perfecționeze teh
nica și poziția. Dacă francezul 
Killy era omul cu un „start ca
tapult". Schranz a devenit schio
rul cu „finiș catapult". Imaginile 
filmate au dovedit, atît la Hah- 
nenkamm cit și la St. Anton sau 
Kitzbilhel, cit de mult contează 
„finișul". Pe ultimii metri el l-a 
întrecut, deseori, pe elvețianul 
Daetwyler șl pe compatriotul său 
Messner.

Poziția ghemuită — care cere

forță și rezistență enorme — a 
fost folosită de Schranz pentru 
prima dată, în 1961, la concursul 
„kilometrul lansat". El are meri
tul de a fi perfecționat și de 
a fi utilizat, cu mai multă efica
citate această poziție imaginată 
de francezul Jean Vuarnet. Men
ținerea acestei poziții prezintă, 
însă, multe dificultăți, motiv pen
tru care numeroși schiori nu fo-

Karl POITNER 
redactor la „Kronen Zeitung"

— Viena

(Continuare tn pag. ia)
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n-au rămas In

Parisul 
atracție pentru 
de pe întregul

Din Isprăvile tuleiâlorllor români Frumoasele trofee

PRISPA DÎMBOVIȚEI. CĂTRE MALURILE SENEI,
IN GOANA AUTOMOBILELOR • ••

Trei curse românești avlnd ca obiectiv reducerea timpului

Trofee noi vor străluci pe 
piepturile învingătorilor, îmbo
gățind sipetele de amintiri ale 
campionilor stadionului. Consi
liul Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport și 
Federația Română de Atletism, 
dînd curs sugestiilor, dar și 
unor gînduri mal vechi, au 
emis recent o nouă serie de 
distincții menite să fie acor
date, spre 
celor mai

Astfel, 
București 
duale vor 
acest an,
față și revers sînt reproduse în 
rtndul de sus al imaginilor 
alăturate. Componențli echipelor 
participante la întrecerile de 
jocuri, clasate pe locurile pre
miate (I, II și III) Iși vor îm
bogăți colecțiile personale cu 
brelocuri pe care le puteți ad
mira In rîndul din mijloc.

prețuire și memorie, 
buni sportivi, 
campionii orașului 

la sporturile Indivl- 
primi, începînd din 

o medalie, ale cărei

Socotit drept capitală a lu
mii și „orașul lumini' 
a constituit o 
multe generații 
glob pămîntesc.

Nici românii 
afara tentației de a-șl lega, tn- 
tr-un fel sau altul, numele de 
Paris, folosind, unii chiar con
diții și mijloace dintre cele 
mai năstrușnice de a străbate, 
cit mal rapid, distanța dintre 
capitala noastră și cea a fran
cezilor.

Bunăoară, un oarecare Ion 
Ionescu (nu tresărițl, rapidiști- 
lor I) — numele e banal dar 
performanța e meritorie — a 
făcut drumul de la București 
la Paris, pe jos, în anul 1900, 
în 81 de zile de mers zdravăn ; 
un clclțst, cu renume de cam
pion la timpul său, Alois Pu-

cher, care Intemetas» și primul 
velodrom bucureștean la finele 
secolului trecut, a realizat în- 
tîia legătură ciclistă București 

—Paris, In 11 zile și jumătate. 
Lui i-a urmat, tot In 1900, lite
ratul Constantin Cantilll. — 
care făcuse cu șase ani mal 
înainte, Împreună cu poetul 
Alexandru Macedonski, ex
cursia cu velocipedele, de la 
București la Brașov și înapoi 
— a ajuns de la București la 
Paris In numai 10 zile Și șase 
ore.

O franțuzoaică a făcut raidul 
călare Paris — București, iar un 
ofițer din cavaleria noastră, 
Bălăcescu, 1-* întors vizita pe 
ruta inversă, stabilind astfel și 
el un record : primul raid că
lare București—Paris.

trenului 
terestru, 
legătura. 
1927, un

IARNA VINE, IARNA TRECE...
Deși sezonul 1968—1969 mai are de trăit 

cinci-șase săptămini, iar agenda marilor 
competiții este departe de a-și fi epuizat 
capetele de afiș, putem trage de pe acum u- 
neie concluzii referitor la prezența noastră 
pe arena albă.

Cu excepția boberilor, acești pasionați co
lecționari de argint Ia Cervinia și Lake Pla
cid — nimic vrednie de reținut, nici măcar 
in disciplinele care, acum cîțiva ani, Înce
puseră să ne dea — cum să zic — de doi 
bani speranță... După o scurtă ivlenire ge
neratoare de iluzii deșarte, hocheiul autoh
ton a revenit acolo unde era și firesc să re
vină, ținfnd seama de relația implacabilă 
dintre aspirații, mijloace și rezultate — 
reete, la nivelul mediocrității absolute. Cau
zele fenomenului sînt multiple; s-a vorbit 
despre ele, se va mai vorbi probabil, in vii
torul apropiat, se vor preconiza măsuri al 
căror enunț il cunoaștem pe de rost, nu de 
azi, de ieri — așa incit nu văd de ce am in
sista. O brumă de nădejde se înfiripase par
că, la un moment dat, în legătură cu biatlo- 
nul, bizară mixtură de Kalevala și Kobin 
Hood. Și aici, ca și in atitea alte domenii ale

sportului sub zero grade, totul s-a dovedit 
a fi un simplu foc de paie. Ceea ce, desigur, 
nu ne prea încălzește... Ca să nu mai pome
nim de schi sau de patinaj, unde blajinele 
progrese Înregistrate de reprezentanții noș
tri rămin, totuși, la distanțe cosmice față de 
treapta onorabilității pe scară mondială. 
N-am auzit încă nici o șoaptă despre skele
ton — săniuța de curse — deși această spe
cialitate, mai puțin pretențioasă decit bob- 
sleigui, figurează in programul internațional, 
inclusiv la nivel de campionate europene 
și jocuri olimpice.

Bineînțeles, unor constatări de natura ce
lor de mai sus nu trebuie să li se atribuie 
intenția — inexistentă — de bilanț. Mă 
gîndese doar, apropo de ele, că avem atitea 
zone montane, prielnice disciplinelor hiver- 
nale, atiți tineri zdraveni, temerari, plini de 
elanuri și de aptitudini încă nesondate — 
și-mi vine greu să accept ideea că, în con
certul superior al gheții și zăpezii, sportul 
românesc figurează, de fapt, numai prin per
formanțele unui careu de ași, în frunte cu 
inepuizabilul Ion Panțuru...

Dan DEȘLIU

Regretatul erou-«vi*tor Geor
ge Bănciulescu — primul pilot- 
aviator In lume car» zbura eu 
proteze la ambel» picioare — 
a făcut, de asemenea, primul 
zbor românesc dintre cele două 
capital», și un timp ie părea că 
febrilitatea performanțelor a-a 
oprit, lăstnd numai 
sarcina să întrețină 
confortabil și regulat 

Dar iată că In anul
echipaj românesc, alcătuit din 
Henri Mânu și Edgard Mendel, 
a stabilit și cea dinții legătură 
a rutei dintre cel» două capi
tale. A plecat difl Piața Auto
mobil Clubului Român (actuala 
Piața a Palatului Republicii) șt 
a frinat automobilul la Paris, 
după 58 ore de goană întreruptă 
doar pentru alimentarea mași
nii. Membrii echipajului au 
condus, firește, eu schimbul.

O dată stabilit primul timp, 
după trei ani a fost realizat al 
doilea. în noiembrie 1930, echi
pajul Constantin Cantacuzino 
— Jean Calcianu — Paul Di- 
nopol a parcurs distanța Bucu
rești — Paris In numai 44 or» 
șl 10 minute. .Mai repede de
cit Simplonul" iertau ziare!»

vremll șl performanța consa
cra, deopotrivă, potențialul teh
nicii noi șl virtuțile sportive 
al» românilor.

Dar intre 18 șl 19 aprilie 
1931, tată că un al treilea echi
paj bucureștean, condu» de 
Marin Butculescu, cate concu
rase șl la raliul de la San Re
mo, a atacat recordul șl a reu
șit o performanță cu totul deo
sebită pentru acele vremi: 39 
ore și 45 minute.

Cu titlu de curiozitate se cu
vine să arătăm că azi, legătura 
aeriană Intre București și Pa
ris e efectuată de avioanele co
merciale, în mod curent — In 
acele zboruri fără escală — 
sub trei ore.

în orice caz, în palmaresul 
rutei — terestră sau aeriană, 
— românii și-au notat șl ei pre
zența.

Dar competiția începută 
ehiar In primul an al 'secolului 
nostru încă nu s-a terminat.

Cu e» se va ajunge de la 
București la Paris în mult aș
teptatul an 3000 ?

Șl, mal ales, tn cit timp ?

în sfîrșit, atleților le va fi 
răsplătită vrednicia prlntr-o 
frumoasă plachetă (rîndul de 
jos).

Subliniind semnificația pro
pagandistică și stimulativă a 
acestor distincții, nu putem o- 
mite maniera estetică și de 
bun gust în care au fost pro
iectate, ca și realizarea tehnică 
ireproșabilă înfăptuită de către 
meșterii „Monetăriei".

Totodată, C.M.E.F.S.—Bucu
rești, va acorda suplimentar 
cupe din cristal (adevărate o- 
pere de artă) echipelor învin
gătoare la campionatele Capi
talei în întrecerile de seniori, 
juniori șl copil.

în încheiere, o strlngere d» 
mină inițiatorilor șl o caldă 
urare d» succes celor car» îșl 
vor disputa frumoasele trofee.

(v. ch.)

REFLECȚII
• Dacă nu marcheri tu 

versarul, îți marchează el 
Iul.

• 
fum. 
liști, 
există fumuri.

ad-

nldDacă nu-i foc, nu-i
Și totuși, la unii fotbn- 
chiar fără „foc „sacru",

• 4—S—3. 1—4—î—3. 4—
2—4, 3—3—4, etc., formu’e 
magice, care, ca orice magie.

dnt 
eine

SPEOLOGI
Pe publicistul ceh, VLADI

MIR STARKA, l-am cunoscut 
cu cîtva timp în urmă la Pra- 
ga, ca pe unul dintre pasionațil 
îndrumători ai tineretului șco
lar In tainele speologiei. A- 
tunci, șl în schimbul de scrisori 
ce a urmat, noul prieten relata 
amănunte interesante din acti
vitatea „minispeologilor" cehi. 
Iată cîteva rînduri dintr-o re
centă scrisoare a sa :

„Dragă prietene, speologia a 
prins în mrejele sale un mare 
număr de tineri de la noi. Ei 
funii nu depășesc 15 ani) ma
nifestă o atracție deosebită 
pentru formele carstice in care 
iste atît de bogată Cehoslova
cia. Neexistind o organizație 
".entrală, tinerii speologi 
ipnstituiți in numeroase 
țiițni carstice”, multe dintre 
lie activtnd sub îndrumarea 
Muzeului Național din Praga.

Oglindi fidelă a raalildții, 
literatura înregistrează 
cu luciditate fenomenele 

esențiale ale vieții, le filtrează 
și le redă marelui pribUc în 
imagini artistice uneorț de o 
mare valoare.

Sportul, fenomen eu adinei 
implicații sociale, a pdtruns 
încă de la originile tale cere se 
pierd in antichitate. In haae» 
artelor, oferindu-le numeroase 
izvoare de inspirație ți tara- 
dindu-se deseori cu ele.

Scmtorii de la ffirtiful seeo- 
luls.i trecut p cei din al XX-lea, 
tentați de inedaela, variatele 
și remiltuoasete aspect» ala a- 
eestei stări reaU- 
titl — tpcrtul. eu 
introdus In operele 
lor eroi sportiri. 
La început au fi- 
cut-o cri timidita
te, epoi cu hotd- 
rtr? și siguranță.

Jack 
Bernard

Recenzie:

„Judo", recenta lucrare

JUDO
de ION L AVRAM

unui

a 
profesorului Ion L. Avram, re
prezintă debutul în literatura 
sportivă de specialitate și con
stituie un necesar (și mult aș
teptat) îndreptar pentru toți 
tinerii preocupați să dezlege 
cifrul acestui sport.

Concepută sub forma
manual ce urmărește să-l fa
miliarizeze pe cititor cu toate 
elementele domeniului respec
tiv, lucrarea începe cu un scurt 
istoric în care sînt menționate 
etapele evolutive parcurse de 
acest sport, principiile care 
l-au generat și care-i stau as
tăzi la bază, principalii lui slu
jitori șl marii performeri, po
sesori al gradelor Dan (cores
punzătoare categoriei maeștri) 
șl purtători al centurilor roșii 
și negre.

Aducîndu-1 la zi, și pregătln- 
du-1 pe tînărul judoka pentru 
tehniba propriu-zisă, autorul ti 
prezintă mal întîi preliminariile 
luptei : „priza", „poziția fun
damentală", „deplasarea pe sal
tea", îl oferă „indicații asupra 
utilizării raționale a forței", 
„principiile dezechilibrării ad

versarului" și .tehnica căderi
lor". Apoi, într-o sută de pa
gini, ideal servite de materia
lul grafic, sînt prezentate pro
cedeele de luptă cuprinse In 
primele trei grupe, „demonstra
ții" însoțite de substanțiale in
dicații tactice șl metodice.

Fidel scopului urmărit — de 
a realiza un material accesibil 
tuturor categoriilor de cititori 
— autorul a adus prin volumul 
său o importantă contribuție 
la popularizarea judo-ului în 
România, facilitînd, totodată, 
tinerilor judoka învățarea co
rectă a alfabetului acestui 
sport. Lucrarea reprezintă, in 
același timp, un prețios ghid 
în pregătirea viitorilor perfor
meri.

Grijuliu față de cititorul că
ruia îi mediază înțelegerea prin 
explicarea termenilor străini și 
prin relații suplimentare la 
fiecare paragraf, apelînd, de 
cîte ori situația o cere, la înlă
turarea caracterului contondent 
pe care-1 presupune unul sau 
altul dintre procedee și eviden
țiind aspectul educativ pe care 
trebuie să pedaleze oricare an
trenor în procesul de .instruire, 
autorul oferă un volum deo
sebit de instructiv, scris într-un 
stil agreabil și curgător.

Atașînd și un micro-dicționar 
japono-român, ce cuprinde cu
vintele uzitate în lucrare și o- 
bllgatorli pentru vocabularul 
oricărui judoka, antrenorul Ion 
L. Avram încheie o carte des
pre utilitatea și interesul căreia 
vorbește... succesul el de li
brărie : 13 000 de exemplare e- 
puizate în 48 de ore și multiple 
alte solicitări, cerințe care pre
supun o urgentă ediție a doua.

corzile ți 
ci o b's-
Răsplata 

constituie

argile fi apt subte- 
cfter» din satisfecfl- 
de această f-umoasă 
ștunpfico-rpornri.

Practicarea speologiei impu
ne, In prima! riad, o bună pre
gătire sportivă. Trebui» să ei 
cunoștința de alpinism, ti știi 
*4 aUniuești scările. 
celelalte eccesorii, să 
•-4 pregătire fiztei.
Psturor eforturilor o
admirabilele formaf.unt carsti
ce, stalactite, stalagmite ie di
ferite forme, sili, cuprinse de 
mister, cu 
rene. lată 
Ue oferite 
activitate

Și acum să-ți prezint eiteva 
din „expedițiile* noastre. Una 
d n „secțiile cemtice* s orga
nizat o mare expediția speolo
gică în cartful Slovaciei, unde 
s-au explorat grotele necunos
cute de la Doing vreh. Cu a- 
ceastă ocazie s-au efectuat 
coboriri in grote adinei de pl~ă 
la 100 metri. Elevii școlii gene
rale din Remice, un orășel si
tuat la 20 km de Praga, con
dus de învățătorul Z. Vales, au 
organizat o astfel de expediție 
in România, în Munții Făgă
raș și în regiunea carstică a 
Munților Apuseni.

Ar mai fi multe de spus, dar 
mă opresc aici. O singură com
pletare : rațiunea principală 
pentru care am organizat 
fel de „secțiuni carstice" 
fost crearea unor colective 
tineri protectori ai naturii, 
îmbinare a științei și sportului".

Cu toată prietenia, 
Vladimir STARKA

prof. Anion MURARU 
secretar general el 

Federației de Judo

Poate că aceste excursii, car» 
au ceva din romantismul tn- 
timplărilor povestite de Jules 
Verne, ar trebui organizate |i 
pentru micii noștri școlari.

Emanuel FANTANEANU

în viață.

fotbal e „sa- 
Păcat, însă,rea

că unor arbitri le place ade- 
•ea... minearea prea sărată.

Dina PROTOPOPESCU

Ofsaidul la 
în bucate".

Înșelătoare... dacă n-ar» 
să le pună

O Pentru sănătatea noas
tră, rft mai puțin, ,,fn sănă
tatea noastră".

Autorul creionează un tip cri 
triidruri extrem de dure, bru
tal. firi scrupule, arivist și jos
nic. Din fericire nici chiar In 
fauna nesănătoasă a barului 
profesionist — acest tip nu se 
posta păși decit rar.

Toată ironia lui Lardner sa 
varsă ți arde oi puterea unui 
acid, eoxds--.n!nd rndiridnl cară 
de pe poziția de ai sportiv tfi- 
deazd toate noewieie umanitara.

Angrenajul de culise al bo
zului profesionist este reliefat 
eu • reaJcate nadă n prezen
tat ca o maștaine infernală la 
care doar un caracter eckil-.b*»»

al spectacolului sportiv, 
eu toate implicațiile lui.

Felul în care descrie Jaeger 
o curți de 10 000 de metri, cum 
reflectă reacțiile tribunei, mo
dul documentat în care vorbește 
despre p.netul mort, antrena-

Exclus temporar din viața 
sportivă, el a devenit un dez
axat — un om fără cipătîi și 
fără ancoră, ajungînd părtaș 
la un jaf și sfîrșind în boxa 
acuzaților.

Acestea sînt dcriă aspecte ale

Literatura contemporană
și eroul sportiv

<33

întrece^, i

London, 
Shaw, 

Faulkner, Kipltng, 
Hemingway, Mon
therlant rint nu
mai eițira dintre 
condeierii de frun
te care au cobori» 
in arenă, pe tere
nuri sau in culise!»
sportive, imortalizind frarrmen- 
te din această activitate atit 
de specified omukii mode—- 

Lumea sportului cu eroii, 
campionii, antrenorii, specie- 
’.orii, managera săi, intri ast
fel în literatură — devenind 
»i «iei re fi I» vieți, persona
je rti, convingătoare, reale

Vreau si mă opresc la două 
din operele literare apărute la 
noi. tn cere autorii realizează 
două portreta de sportivi — 
care vor rimine, fără îndo cM, 
în galeria eroilor reușiți ai a- 
cestui gen.

Primul este MIDGE KELLY 
dm povestirea scriitorului ame
rican Ring Lardner „Campio
nul" („Cuibul dragostei" — Me
ridiane 1968).

și pstereic poate scăpa nealte- 
raz.

Acest „Campion" este un om 
tn afara «oeîetâțM, «a declasat 
no*il și tateleetval cărata bo- 
zul i-a fiara o falsă aureolă, 
iar press ți publicitatea de
șănțată, coruptă și falsă, i-a 
hux-nil o biografie complet di
ferită de realitate.

Celălalt este Alex Kuhn
Cnvl din cei trei frați, eroii 

romenuhu JXsprrețir* <1 scrii- 
tonU» vest-gemen Henry Jae
ger, este un mere atlet, aler
gător de fond care vizează o 
participare olimpică și chiar 
a medalia de aur.

în carie pășim adevărate pa
gini de antologie sportivă. Cel 
ce a scris-o se dovedește un f.n 
și competent cunoscător al spor-

spor- 
dove- 
cu a-
simte

mentale sportive, regimul de 
viață al sportivului cunoaș
terea perfectă a mentali:ății 
spectatorului, a antrenorului, 
managerului, a medicului 
tio. a rudelor atletrilui, 
dese o strirud legături 
cest domeniu în care se 
acasă.

Pentru eroul cărții, Alex — 
participarea la Olimpiadă este 
țelul vieții lui, este însăși ra
țiunea de a exista — pentru 
care renunță la familie, prie
teni, viață personală.

Fanatismul lui este grefat 
insă pe o bază morală șu
bredă ; la primul mare eșec — 
la un pas de Olimpiadă — fiind 
descalificat pentru jenarea ad
versarului — resorturile 
psihologice cedează.

acelui subsol al sportului, unde 
se poate ajunge numai fără bu
sola rațiunii și a omeniei. Sînt 
excepții triste — care aparțin 
unei lumi a sportului unde dom
nește corupția și afacerismul.

Cei doi autori departe de a 
glorifica astfel de eroi sportivi 

—ti înfierează cu hotărîre — 
attt pe ei cit și condițiile în 
care au posibilitatea de proli
ferare.

în antiteză — fața normală, 
firească 
apare cu 
nobilă.

a adevăratului sport, 
attt mai clară fi mai

Dorin ALMAȘAN
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Sfîrșit de vacanță la Lake
acum 37

de pre-

A?ÎJ
pn-

FOTBALUL

ANQUETSL

Radu COSAȘU

eft pot «â mă exprim.

L. MARAȘESCU. TG. JIU îmi 
pare râu dar nu vA pot ajuta. In

situația ca adversarul — tot pro
fesorul de educație fizică ! — să 
vâ smulgă piesa din mină 1

au» — *

Cred ... __ ______
C-o să luăm șl locul prim.

Pină la așa Ispravă. 
Nu-i dccli un., .bob*

de ani!

>. Hu- 
oc ci
tă-și 

mon-

arară de Rapid, șl, mi se pare, 
Politehnica Iași, celelalte echipe 
de fotbal din divizia A n au fost 
preocupate să țină la dispoziția 
suporterilor lor, bineînțeles contra

CONSTAN Ills GHIOCEL, PLO
IEȘTI. Aveți o .telegramă rima
tă- pentru echipajul de bob Pan- 
țuru — Focțeneanu. Ne permitem

Echipajul României,
Placid,

Pentru studenți, firește, deoarece în profesia mea si a 
altora nu există vacanță. Există doar concedii, însă știu că, 
de Ja o anumită vîrstă, chiar în concediu nu faci altceva 
decît să te gîndești la ceea ce ai părăsit pe citva timp și vei 
relua curînd. Te gîndești mereu și te frămîntă calitatea mun
cii tale, modul în care poți obține de la ea mai mult și mai 
bun, acea calitate, care e etalonul oricărei civilizații și cul
turi. Nu pretind că asta e bine sau că incapacitatea de a te 
detașa integral de preocupările vieții este ideală. Ea se dato- 
rește, probabil, conștiinței ajunse la maturitate, care înțe
lege că se mai pot atinge culmi in orice domeniu, oricît ar 
fi el de neînsemnat — deși, în ce mă privește, am crezut 
mereu că toate domeniile de activitate sînt deopotrivă de 
importante și că, întocmai ca la motoare, mașini și ceasor
nice, unde un șurub nu e mai prețios decît este altul, în so
cietate numai desăvîrșirea tuturor . .șuruburilor* asigură 
armonia deplină. De asta, doar în adolescență și în tinerețea 
consacrată studiului poate fi vorba de vacanțe, în sensul 
deplin al cuvîntului.

Cum vacanța a luat sfîrșit, i-am întîlnit pe cîțiva dintre 
studenții bucureșteni într-un tren, năpădind compartimen
tele la Predeal, Bușteni și Sinaia. în loc de cărți, macula
toare, caiete, tabele de logaritmi și dicționare, aveau cu ei 
răniți, schiuri și, în obraji, bujorii aprinși ai sănătății. Pe 
chipul lor curat stăruia zîmbetul pe care îi lasă odihna, des
tinderea, reconfortarea, iar în cele ce spuneau deslușeam 
accentele de însuflețire ale tinereții. Privindu-i și ascultîn- 
du-i, mi-am adus aminte de profesorul acela acru și poso
morit de la o facultate de humaniora din București, care voia 
să le interzică studenților de a mai avea activități sportive, 
pe motiv că sportul ar fi »o molimă fără rațiune și fără 
leac !“. Poate că dacă apuca zilele de azi, ca să-i audă pe 
studenții întorși din Bucegi, în trenul care ne ducea spre 
Capitală printre mormane de omăt și pe sub oglinzi scăpă
rătoare de cer albastru, și-ar fi schimbat părerea stranie și 
lipsită de orice temei logic. Ar fl fost încîntat de povestirile 
tinerilor despre cabanele calde și bine amenajate, despre 
amiezile cu aur solar pe înălțimi, despre alunecarea pe 
schiuri din vîrful colinelor spre văile cu umbre vineții sau 
despre bulgăreala voinicească, dintre băieți șl fete, la ceasul 
asfințitului. Pentru că oboseala intelectuală cu astfel de 
leacuri se meremetisește. Iar o dată meremetisită, setea de 
activitate, dorința de a relua cu mai multă tragere de inimă 
munca abandonată pe două săptămîni te asaltează ca o 
avalanșă din munțL

Și mă mai gîndeam, acolo, in trenul veșnic călător, cîte de
cenii, călătoare și ele, au trebuit să treacă pînă cînd să se 
împlinească sugestia și visul lui C. A. Rosetti, care voia să 
asigure studențimii române, în toiul iernilor crîncene din 
veacul trecut, .vacanții de Îndreptare fără plată*, adică va
canțe de refacere gratuite. Ceea ce lui Rosetti 1 se părea 
umbra unui basm, este azi realitate. O realitate, care m-a 
făcut să cobor pe peronul Gării de Nord cu o mișcare de 
flăcău șl zîmbetul tinerilor pe care îi așteaptă bucuri* stu
diului, după aceea a sportului și vacanței.
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0 fotografie document:

O parte dintre componența 
echipei de bob a României, 
participantă la campionatele 
din iarna annlui 1932, la Lake 
Placid, nu mai sint tn viață.

Dar fotografia lor s-a păstrat, 
Iat-o, astfel după cum o re

produce tn numărul său din 26 
ianuarie 1932, cotidianul „The 
New York Times* împreună 
cu nota nominală explicativi și 
cu un scurt reportaj
lentare. Intre cei din fotogra
fie, It. Papană și ept. D. 
bert (ambii decedați tn 
dente de pilotaj) aveau 
înscrie numele te istoria 
dială a bobului, drept cei din
ții campioni mondiali la .bob 
biplace" (1933).

Conducătorul echipei, pe a- 
tunci maiorul Horia Roman, 
este azi un general pensionar, 
retras la gospodăria sa di* 
Scăieni — Prahova.

(Foto-documentul aparțin* 
colecției V. Firoiu).

Pcfj. a 3-a

Kfior

La 
vreo

din non la start
Slatlna, împreună cu eele 
douăzeci de trofee 

cerite intr-o viață 
de către colonelul 
hali, fost campion 
bob șl polisportiv
— cupe, medalii 
din țară șl de peste hotare — 
a fost păstrat de către fami
lie. bobul de patru persoane
— .Motzu* — al eărul pal-

cu 
de sport. 
Mihal Mi 

național de 
recunoscut 
șl diplome

EMERIT
DECORAT

FRANCEZ
Cu cîteva iile In urmi, pe adie- 

sa federației noastre de volei ■ 
sosit o scrisoare din Franța, prtn 
care se comunica antrenorului e- 
merit NICOLAS SOTtB «*»*<«* 
decorat cu .MEDALIA DE ONOA
RE A TINERETULUI ȘI SPORTU
LUI", ca o recunoaștere a muartj 
depuse de acest cunoscut tehni
cian român, timp de doi ani, ta 
calitate de antrenor federal al 
torului francez de specialitate.

Meritele șale, unanim recunos
cute In Franța, au primit acum, 
prin această distincție, o atestare 
măgulitoare, care face cinste ta- 

sportivo.
MAM- 
pentru 
tșl tn- 
altfel. 
ocazie
Încă o 
ta fa-

tregll noastre mișcări 
Cuvintele prin care col. 
CE AU CBESPIN, Director 
Educație Fizică șl Sport, 
cbele scrisoarea sint, de 
edificatoare : .Cu această 
vă felicit șl vă mulțumesc 
dată pentru acțiunea dv 
voarea voleiului francez*. Cele patru trepte ale navei

spme> sau nu ua obiect Inert el, 
aăa s-zs se exprima Eugenio 
Mczti. ua .pachet de simțuri*. Și 
tM el esr»ctertztndu-l pe S. Sior- 
b*es ee ehrul frinar eu care a lm- 

atitca victorii Șl sausfaoțil.

bill atlețl a! căror gabarit 
treacă de 1.85 m șl să aibă o 
greutate in jurul a 80 kg șl pen
tru care a aler'ga 100 m în 11,7 
sau a sări 1,75 m la înălțime este 
un lucru obișnuit.

BOBUL DE PATRUO ȘTAFETĂ UNICĂ!''

*ae*w. Macer* ecMpler pe mâ- 
e-ra ce K-a ades cotrmbuția ase- 
~ ’--rztetor nse* nave cosmice, 

a re» .-se 
we TmpBi I psietuL a doua 

4oc, a treia flatftoeaful 
h a patra frtrarol- Dcpâ cîteva 
atatfe act este reunit.

Mxjtaa este obligat!
si se «upcrâ reflex* or sl lnteH- 
resee*. F Rolul ștafetei a

• Cîtusî de puțin ! începe 
= oe al d râre F- al simțurilor 
pcama a se*** din eapeeneîe in- 
kaoe-de prestaofleh forțele interne 
Si externe care se nasc în rmpul 

ârl . Si tarâF- Ștafeta se 
!- mișcare. De ia pilot Ia
F înapoi, un întreg fluid 

sxrtbate echipajul : suportul mo- 
ra’ dat de conștiința prezenței 
aproapelui care pentru un minut 

cîteva secunde face parte din 
ființa fiecăruia. Pilotul simte in

Paul Vialar, nume consacrat tn peisajul strălucit al lite
relor și culturii franceze, este președintele Asociației scriito
rilor sportivi din țara sa.

Staul Vialar a fost atlet și jucător de teois, dar mai intîi 
de toate a fost și rămîne un mare suflet sportiv, unul dintre 
cei ce au descoperit prin trăire subtile corespondențe între 
viață și sport, apropiind cele două planuri pină la punctul 
unde se realizează un transfer reciproc de frumusețe, înțe
lepciune șl umanitate.

Drept mărturie, publicăm acest eseu, acest poem rotund 
făurit din idei de cleștar, rostit la Academia Olimpică inter
națională, un fel de universitate liberă de vară, cu sesiuni 
anuale, inaugurată în anul 1961, chiar în localitatea Olimpia 
din Grecia.

Reproducem textul din Revista de literatură universală 
Secolul 20', nr. 10/1966. Traducerea a fost efectuată de 

Alexandru Baciu.

Urmăresc cu voluptate sadi- 
nenumăratele propuneri 

pentru modificarea și îmbună
tățirea jocului de fotbal. Curg 
sute de idei, una mai a dracului 
decît alta, doar, doar o veni ziua 
aceea cind vom merge la sta
dion să vedem ceva nou : echi
pele militare britanice experi
mentează desființarea ofsaidu
lui la orice lovituri libere, se 
lucrează la un proiect care va 
interzice portarului să-și ridi
ce mînecile tricoului în timpul 
meciului pentru ca arbitrul , 
să-l poată recunoaște în orice 
fază confuză la poartă, e anga
jată o controversă acerbă la 
F.I.F.A. dacă la penalti luăm 
in considerație poziția jucăto
rului sau a balonului în careu, 
și — ca să fie — se mai lucrea
ză și la o idee lansată la tur
neul olimpic, pregătirea unai al 
patrulea arbitru, în rezervă pe 
tușă, gata să intre in joc dacă 
se întîmplă ceva rău cu ăl de 
centru sau cu unul din frații 
de pe margine. F.I.F.A. ia toa
te proiectele, le discută pînă nu 
mai rămine nimic din ele, (iar 
mie, sadicubii, îmi dau lacri
mile în ochi de bucurie) după 
aceea — perfida — cere altele 
ca să le respingă și pe alea. Eu 
să fiu F.I.F.A. aș face la fel. 
De ce schimbăm fotbalul 1 Să 
se schimbe ce-i neserios — le
gile romanului, ale teatrului, 
ale picturii, ale universului — 
dar fotbalul și alte cîteva lu
cruri foarte serioase, Știu eu 
care, să rămină așa, nu din 
conservatorism, ci din instinc
tul nostru de a conserva tot 
ce-i profund omenesc. Fotbalul 
e prea serios, prea omenesc ca 
să ne jucăm cri el de-a experi
mentul. De altfel, arheologii au 
descoperit că
citori, avem 
ani. Fotbalul 
glia, d din

noi, l.iterii rită- 
în spate 2 000 de 
n-ar veni din An- 
Dalmația. Pe o

Spiritul sportului

piatri de mormînt, vechi de 
două milenii, se conturează clar, 
în relief, un adolescent care 
poartă un balon în mină, adică 
un golkeeper. Ce mai vreți ? 
Cornerul trebuie să rămină cor
ner, penaltiul — penalti etc.

a organizat cî- 
foarte lușe, a 
cite curse in- 

m-a obligat să 
ii

Firește, ca poulidorist nu mi 
am prea bine cu Anquetil. 
Mi-a făcrit multe figuri urîte, 
maître Jacques. Mi-a suflat pre
mii de sub nas, 
teva manevre 
cîștigat nu știu 
tr-un stil care
tac și să-mi scot pălăria 
găsesc multe defecte. Dar azi 
mă gindesc cu plăcere la el, 
ca la an om de-al meu. După 
o defensivă de un an — care 
cam mirosea a retragere — An- 
guetil pare că proiectează o o- 
fensivă pentru ’69. Doar pare, 
nu e nimic precis, abia se sfă
tuiește cu Geminiani șovăind 
dacă să alerge 
Tur sau să se 
cîștiga a zecea 
Națiunilor, ori 
Paris-Nice. N-a 
clar, dar lumea,
crocodili la tinerele maimuțe îl 
simte și nu mai doarme. An
quetil, la 35 de ani, fără a mai 
avea ce cîștiga, nu lasă lumea 
să doarmă. „Pire Jacques pune 
ceva la cale"... murmură pla
foanele. Nimeni nu știe ce, dar 
toți stan cu ochit pe el, gata 
să-l sfîșie, deși — după cum 
a spus-o de cîteva ori — ghia- 
rel» Iui sînt tocite. Cine crede

după încă un 
rezume la a 
oară Premiul 

a șasea oară 
spus nimic 

de la bătrînii

nu mai poate te
rnare ? Nu țin la 
inspăiminti ti te- 

i atit
care 
leii

că Anqrietil i 
hă ța o cursă 
oamenii care 
rorizează; cu 
neputincioșii 
rorizați. Dar 
albaștri, care 
sară la om și la ban, doar 
pirînd — mai cer și mai si
lesc pe cei nevolnici să stea 
la pindă, anquetilii aceștia îmi 
plac, sint ai mei și un instinct 
de bărbat mă îndeamnă să-i 
mîngîi pe coamă, îndelung, 
înainte de a adormi împreună 
în pacea junglei cotidiene.

mai puțin la 
se lasă 
bătrini, 

fără să

te- 
leii 
mai 
res-

distanța care există Intre tine și 
ceilalți. Toate deosebirile : mal 
tarii. acelea ale posibilităților oe 
care le porți In tine, pe urmă 
acelea ale voinței, caracterului, 
ale acceptării inferiorității tale, 
convtngindu-te că tntr-o bună zi, 
după multă risipă de voință și 
muncă, vei face mai bine Și vel 
fi învingător. Inseamă a-ți lua 
propria ta măsură. Cine ar putea 
astăzi s-o facă — fără să se amă
gească — în afară de cel 
practică sportul ?

Cea mai frumoasă formulă 
care poate — după părerea 
— s-o folosească un sportiv 
fața învingătorului său este 
a-> spune (deplin convins): victo
ria ta este victoria mea.

A trăi înseamnă a acționa. Aș 
spune, mal mult : ceea ce. In ace
lași timp deosebește șl apropte 
gin di rea șl acțiunea. De fapt, to
tul nu este să gindeștl. trebuie de 
asemenea să poți acționa. Șl cum 
să acționezi dna nu ești obișnuit, 
antrenat s-o faci, cind nu poți t

Sint convins că într-o țară unda 
oamenii nu știu să alerge, tdefle 
nu vin repede— sau prea repede ; 
Insă, in acest caz, ele nu se rea
lizează Prietenul meu, Jean Gi 
raudoux. spunea : .Țările care au 
ajuns primele la Pol sint acelea 
care au cei mal bum alereătort*.

Minie, furie, acestea nu slm cu
vinte sportive, singura minie pe 
care o încerci, eîad fad sport, 
este aceea de a vrea să fu mal 
bun Singura furie pe care o re
simți este împotriva propriei tale 
slăb ciunt Și singura amare o 
obții prin sport. Și greu este toc
mit de a te proiecta dincolo de 
tine rămlnind totuși tu însuți.

A fi sportiv înseamnă ded a te 
învinge pe tine însuți, a te do
mina. Nu-i vorba tas* de a do
mina omul, pentru 6-1 aservi sau 
s-l face să asculte servil, ei dim
potrivă. pentru a-1 descătușa

Sportul era Ieri o serbare cava
lerească pentru cfțtva. pentru 
rițtvs privi legiatL Astăzi a deve
nit o serbare cavalerească pentru 
fiecare, pentru oricine ar fi. Este 
mal ales serbarea cavalerească 
unde chiar învinsul este un în
vingător. fiindcă »-a învins pe el 
însuși. Altădată numai seniorii 
participau la serbările cavalerești. 
Astăzi, dacă i rem. datorită spor
tului. oricare ar fl originea noas
tră. putem să fim toți o rasă de 
seniori. Astfel, prin Sport, retn- 
tfinim evoluția unei lumi bazate 
pe egalitate

«punea cl Sergio a fost p— 
bobul său a doua etrrr.ă șt 
doilea suflet.

Purtată Pe aripile dorinței 
victorie ștafeta trece lima de 
sire tn ansamblu cedînd cum 
se poate mai plastic ideea 
un'tate
• Din palmaresul acestor prob», 

tnceplnd cu anul 1924 desprindem 
că supremația este deținută de 
europeni
• stațiunea Lake placid 

du ețte pentru a patra oară 
trecerile la bobiți de patru . 
soane. dar acasă la el. americanii 
nu au etștigal decît de două ori.
• Tot din Istoria desfășurării 

acestei probe, aflăm că ea a fost 
anulată de trei ori tn anii 1932, 
19S» și 1967 din motive tehnice.

Dta galeria marilor campioni 
cităm pe Eugenio Montl — Italia 
Ș-. F. Feirabend - R.F.G. de cîte 
trei ori campioni mondiali, 
Fiske ' _ 
Kilian 
Emery — Canada, 
Elveția. Mc Evoy ___
cite două ori campioni mondiali, 
Iar din I960 Încoace amintim 
S. Zardini — Itada F. Sehelle 
HF.G. o singură dată cîștlgători. 
Dintre frînari amintim pe H. 
Angst — Elveția de 3 ori campion 
mondial ; B. d’Amico — S.U.A. și 
J. Beerii — Elveț’a de două ori, 
iar mai aproape pe P. Kirby — 
Canada șî S. Siorpaee — Italia 
tot de cîte două ori campioni 
mondiali.

Este interesant de semnalat fap
tul că dintre actualii plloțl pre- 
z-nțl la Lake Placid, nici unul nu 
posedă 
probă 
lui E.
pentru 
maț la actuală în bobul 
va fj șl mai aprigă.

Ctodva această probă 
apanaj al coloșilor. La 
1952, ediția Oslo, proba a fost cîș- 
tigatâ de R.F.G. al cărui echipaj 
cîntărea (fără bob) 472.5 kg. Azi, 
preocuparea tuturor echipelor 
este de a avea ta echipaj verita-

șl Benham 
și Ostler

pentru 
l al

de 
so- 
nu 
de

găz- în- 
per-

___ oiau,
- S.U.A.,
- R.F.G., 
F. Kapers
- Anglia

w. 
H. 
V.

de
U 

pe

titlul mondial la această 
ei numai fostul frlnar al 
Monti, De Paolis, motiv 
care lupta pentru siipre- 

de patru

a fost un 
J.O. din

La startul actualei ediții șe pre
zintă echipate foarte puternice, 
În Unii mari, cam aceleași care 
au fost protagonistele J.O de la 
Grenoble. CIteva modificări în 
torn ula de echipaj a avut darul 
de a rtiărl potențialul formațiilor. 
Este eazul echipajelor italiene șl 
al nostru care se anunță reduta
bile.

Evident, bobul italian nu-1 mal 
are pe Montl la cîrmă dar consi
der că prezența lui șl experiența 
transmisă pllcțllor De Zordo șl 
Gaspari a fost hotărltoare în vic
toria de la bobul de două per
soane și va cîntări greu șl în 
proba de patru.

Echipajele germane conduse de 
Zimmerer sau Floth. cel elvețian 
pilotat de Wtckl, sau austriece 
conduse de Thaler sau Kaltenber- 
ger, au șanse apreciabile ținînd 
seama atît de performanțele ante
rioare ca șt de excepționala lor 
motricitate la start

Echipajul romănesc — tntr-o 
formulă nouă cu Focșeneanu și 
Țancov debutanțt, alături de Nea 
goe. sub bagheta magică a lui 
Panțuru - Justifică aspl-ațllla 
noastre la un loc pe podium ca 
SI ale întregii Europe al cărui 
vise, campion este. De altfel Pan
țuru din totdeauna a | ‘
proba de patru persoane 
calitățile sale pot fi mai 
în vruoare.

Cine ia ascultat la 
transmisia după proba 
persoane, nu se poate 
fosț izbit de fermitatea 
său și de hotărîrea cu cars 
angaja să-și tranșeze șansele 
proba de 1 Sînt convins că 
izbuti.

Americanii a căror cotă. 
40:6 a pronosticurilor pentru pro
ba de două persoane s-a dovedit 
a t'i o simplă hazardare de bursă, 
vor tace tot posibilul să se reabi
liteze. Ei au în Shefleld sau La- 
mey piloți foarte talentat! și un 
material tehnic de invidiat

Cursa de azi va decide învin
gătorul acestei ediții atît de dis
putate și echilibrate.

Să așteptăm cu încredere evo
luția băieților noștri.

preferat 
unde 

bine puse •

radio în 
de două 
să nu Ei 

glasului 
se 
la 
va

de

prof. I. MATEI

deschidem și s-o citim 
cu toți cititorii :

GEORGESCU BRATILOVEANU, 
COMUNA PADEȘ. Vie dispută, 
după cum văd. in sinul corpului 
profesoral al Școlii generale din 
Padeș. In probleme de regulament 
la șah. Dv. profesor de istorie șl 
geografie, susțineți că pionul a- 
juns, in înaintarea sa. pe ulti
mul cîmp, poate fl transformat 
in ORICE piesă aflătoare sau nu 
in momentul acela pe tabela de 
Joc, teoretic fiind tosibll să Ju- 
câți eu 9 regine sau cu 9 cal, să 
zicem Profesorul de educație fi
zică vă contrazice din răsputeri. 
Dar. fără... putere, Intrucît dv 
aveți dreptate I Regulamentul este 
de partea dv. șl atunci cind sus
țineți că o mutare se 
efectuată cind mina 
piesa atinsă, dar e 
Iutii să vă glndițl bine 
efectuați mutarea, fără

consideră 
părăsește 
preferabil 
șl apoi să 

__________________ _____a vă mai 
răzglndi pe drum, evltlnd astral

Desen de MATTY

cost, fotografii ale Jucătorilor, deși 
cred că aceasta ar constitui o sur. 
să de loc neglijabilă de venituri. 
S-sr putea vinde multe fotografii, 
mai ales că. după flecare infrln- 
gere. suporterii le-ar rupe. iar 
săptămtna următoare, in ca? de 
victorie, le-ar cumpăra din nou l

ION ANCA șl VICTOR CHIRI 
TA, CRAIOVA, ’n preliminariile 
C.M de fotbal din 1958 (Suedia), 
am făcut Joc egal cu Iugoslavia 
Ia București (1-1) șl am pierdut 
cu 2-0 cel de al doilea meci, de 
la Belgrad. In această Intllnlre 
am prezentat următoarea forma 
ție : Toma — Zavoda II. Neacșu 
I — Căllnolu, Panait Bone — Ca- 
coveanu, Petschovschi, Alexan 
drescu (actualul secretar general 
adjunct al F.R.F.), Zavoda I șl 
Tă'aru.

O. OANCEA, PITEȘTI. Vă înșe
lați : meciul cu Turcia, disputat 
la Ankara, In cadrul prelim'dari
ilor C. M din 1966 (echipa noastră 
a fost alcătuită. In mare majori
tate, din Jucători de la Rapid), 
l-am pierdut cu scorul de 2—1 șl 
nu 3—0. Și pentru acest 8—1 au 
fost criticați destul rapldlștil din 
echipă I

C. RADU, CRAIOVA. Mă luați 
la... rost, dupi cum constat I Dar 
dv nu citiți ziarul t N-am publl-

cat că Radu Nunwelller a fost 
operat de apendicită ? Tot din 
motive d» coală n a Jucat nici 
Dumltrache. In meciul amical, de 
acum două săptămîni, cu Univer
sitatea Craiova Dacă ar fi jucat, 
poate că n-a(i mai fl fost supărat 
pe mine dar. în schimb, v ar fl 
supărat., rezultatul.

I. ȘTEFAN. COMUNA VĂLENI. 
1. Este vorba de același Koszka, 
legitimat, de a lungul anilor, ia 
U.T A , Rapid. Steaua șl. acum, 
la Farul 2. ,U orice Iubitor a! 
fotbalului, am șl eu o oi opunere 
cu privire la echipa pe care tre
buie s o alcătuim pentru meciul 
cu Grecia* M-aș (1 mirai să nu 
aveți o astfel de propunere 1 Șl 
se mal spune că ducem llp-A de 
selecționeri I I ăstnd gluma la o 
parte, trebuie să recunoaștem că 
formația la care vă glndițl s ar 
putea să fie chiar aceea ce ne va 
reprezenta la Atena. Nici eu nu-1 
.văd* mal departe In poartă, pe 
Gornea, ta timp ce pe tușă ar 
sta Datcu, Coman, Baumgartner 
șl alții. Dar, să așteptăm șl... re
ferințele pe care ni le vor da ta 
această direcție primele meciuri 
de campionat

Ilustrații, N, CLAUDIU



Eugen Aimer, excelent
4:21,2 la 400 m liber

REȘIȚA, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Prima zi a con
cursului de natațle ne-a adus un 
buchet de performanțe excelente 
pentru actualul stadiu de pregă
tire al înotătorilor. Pe prim plan 
se situează performanța tlnăru- 
lul (15 ani) Eugen Aimer la ca
pătul cursei de 400 m liber — In 
această probă, mureșeanul Dionl- 
sle Nagy a imprimat de la În
ceput un ritm puternic, întorcînd 
după prima „sută“ în 63,0. Pe lun
gimile următoare Aimer și VI. 
Moraru au atacat decis, întcrcînd 
aproape concomitent; la jumăta
tea probei : 2:11,2. încurajat fre
netic de numeroșii spectatori; re- 
șițeanul a sprintat irezistibil lăsin- 
du-și parcă adversarii țintuiți în 
Ioc. La 300 m el înregistrase 
3:17.8 șl doar Moraru reușise să-1 
prindă plasa. Pe ultimele două 
lungimi Eugen Aimer a fost ad
mirabil, reușind să termine cursa 
In 4:21,2 — nou record național 
de seniori și juniori, performanță 
excelentă pentru început de se
zon. Marian Slavic a reușit In 
fine o victorie asupra campionului 
și recordmanului țării, tnvingtn- 
du-l pe Herman Schier chiar In 
propriul său fief. Cel doi sprinten 
au încheiat cursa cu timpi remar
cabili : Slavic 55,6 și Schier 55,9. 
Bucureșteanul (26,5 după 50 m) ar 
fi putut cobori sub granița celor 
55 secunde, dacă nu ar fl slăbit

cadența tocmai 
cînd șl-a văzut 
Printre surprize se înscriu, victo
ria An căi Mihăescu asupra cam
pioanei brasistelor noastre. Cris
tina Stănescu, eleva prof. VlăhuțA, 
reallzind totodată un timp foarte 
bun : 1:22,0 (nou record de copii). 
De asemenea, merită a fi con
semnată victoria slManulul Ifi- 
clfiuș (63,4) In cursa delfinilor, ca 
și cea a Lillanel Dan (13 ani) cu 
2:45,4 — nou record la 200 m 
mixt

Rezultate tehnice 
(f): 1. A. sterner 
Ștefănescu 1:14,4. 
1:15,0; îoo m delfin 
63,4, X Băln 634. X Moraru «4,0; 
100 m liber (f): L A. Andrei 65,5, 
2. L. Dan 68,1 (nou record copii); 
100 m bras (f): L A. Mihăescu 
1:22,0 (nou record), X C. Stănescu 
1:23,0, 1. G. Manafu 1:23,0; 100 m 
bras (b): L V. Cost* 1:10,4, x A. 
Șoptereanu 1:10J, X E. Hempel 
1:12.2 (0; 100 m spate (Q: L A. 
Andrei 1 :1L7; 100 m spate (b): t 
Giurasa 644, 2. Bettedeck 64.5, 3. 
Hoholu «54: 400 m liber (f): 1. C. 
Balaban 543,4. X D. Coralu 547.4; 
400 m liber (b): L Aimer s-rr s — 
nou record seniori șl Juniori. X 
V. Moraru 4:234, X D. Nag7 
4:31,6; 200 m mixt (O: L L. Dan
2:45.4, — nou record copil, X A_ 
Mibăescu 3:474.

Adrian VASIUU

pe ultimii metri, 
victoria asigurată.
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rTRU r«] Ip.l Ffl

: im m delfin 
101,4. X N.
3. A. Anton
(b): 1. Mlclăuș

Concurs Spartachiada de iama
a vînătorilor de munte

la tenis

pen- 
a a- 
reu- 
apoi

In sala Steaua au continuat 
întîlnirile pentru concursul re
publican de tenis pe teren aco
perit.. Foarte spectaculoasă a 
fost întîlnirea dintre Felicia 
Bucur (Steagul roșu Brașov) și 
Mariana Ciogolea (Dinamo). La 
scorul de 5—1 (și mecibol) 
tru brașoveancă, Ciogolea 
vut o revenire puternică 
șind să egleze (5—5), iar
să ia conducerea cu 7—6. Bucur 
a mai găsit resurse însă ca să 
poată produce una din surpri
zele competiției, cîștigind cu 
6—3, 10—8. Partida Iosif Kere- 
keș—Codin Dumitrescu a ofe
rit cel mai disputat meci al 
competiției masculine, încheiat 
cu victoria primului : 7—5, 7—5.

Alte rezultate: Ovici—Huter 
6—4, 6—3 ; Sotiriu—D. Hărădău 
6—3, 9—7 ; Popovici—P. Dumi
trescu 6—4, 6—3 ; Ecaterina
Horșa—Sanda Dron 6—3, 6—3 ; 
Felicia Bucur—Julieta Boboc 
1—6, 6—2, 6—4.

Jocurile continuă în turnee 
de cite 4, pentru stabilirea cla
samentelor finale. (S.I.)

PREDEAL, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Iezi, In 
ultima zi a Spartachiadeî de 
iarnă a vînătorilor de munte, a 
avut loc proba de pluton. A- 
ceastă probă a fost cea mai di
ficilă din programul spamachi*- 
dei, deoarece Secare pluton a 
avut de parcurs un traseu cu o 
lungime de 20 de km, cu por
țiuni avînd diferența de nivel 
de cea 400 m.

Pe traseu, concurenții au re
zolvat mai multe teme, 
care trageri și aruncări 
nade. A fost o probă 
constituit un bun prilej
lare a măiestriei sportive și a 
cunoștințelor militare. După o 
luptă strînsă, proba a fost ciș- 
tigată de plutonul lotului Ca- 
raiman, cu timpul de 5h 03:47. 
Pe locurile următoare: lotul 
Carpați și lotul Bucegi.

In urma disputării acestei ul
time probe, în clasamentul ge
neral pe primul loc s-a clasat 
lotul Caraiman, care a cîștigat 
astfel Spartachiada de iarnă a 
vînătorilor de munte.

printre 
de gre- 
care a 
de eta-

V. POMPILIU

S-au încheiat campionatele 
de patinaj viteză

TUȘNAD, 22 (prin telefon). 
Campionatele republicane de 
patinaj viteză au continuat, 
sîmbătă, pe pista lacului Ciucaș 
din localitate, cu ultimele pro
be ale poliatlonului. întrecerile 
juniorilor mari și seniorilor s-au 
desfășurat pe 
rabil (a nins 
gheața moale 
influențând în
rultatele concurenților.

în urma rezultatelor înregis
trate în toate cele 4 probe care 
au figurat în program, clasa
mentele generale au următoarea 
înfățișare :

un timp nefavo- 
în permanență), 
și cu denivelări 
mod evident re-

I Trimisul nostru special |a c. M. de bob, D. STANCULESCU, transmite din S. U. A.

! LUPTA PfflTRU MEDALII SE ANUNȚĂ DRAMATICĂ
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La hochei pe gheață

Bulgaria—România (echipe de juniori) 5-1

1. Maria Taș- 
București), 2. 
(Dinamo Bra- 
Antal (Dinamo

SENIOARE : 
nadi (Dinamo 
Crista Tracher 
șov), 3. Ileana
București). SENIORI: L Carol 
Komjatsjegy (Agronomia Cluj). 
2. Andrei Okoș (Dinamo Bra
șov), 3. Victor Sotirescu (Di
namo București). JUNIOARE 
MARI: 1. Anelise Ștefani (Di
namo Brașov), 2. Rodica Nime
reală (Dinamo București), 3.

(Dinamo 
MARI : 

(Dinamo

Sanda Bărbulescu 
București). JUNIORI 
1. Mihai Bărbulescu 
București), 2. Ladislau Coros 
(Mureșul Tg. Mureș), 3. V. Io- 
nescu (Dinamo București).

Vineri, vremea a fost foarte 
frumoasă la Lake Placid, dar, 
din păcate, soarele care a dom
nit a ridicat mult tempera
tura și a făcut o zi grea pen
tru patinele boburilor. Cu toate 
acestea, organizatorii, angajați 
prin contract cu societățile de 
televiziune, n-au schimbat ora 
startului — 10 dimineața Ca 
atare, sîmbătă s-a concurat pe 
o pistă 
obicei

încă 
rile de

mult nai moale ca de

de vineri seara, locu- 
parcare au fost arhipli

ne, iar a doua zi dimineața s-au 
format lung: cmj la casele pîr- 
tiei, in pofida prețului de 3.5 
dolari pentru bilete obișnuite. 
Succesul de public a fost extra
ordinar. Spectatorii n-au avut 
de ee să fie dezamăgiți: s-a 
mers tare șl, spre satisfacția a- 
larrir anilor, echipajele țârii
gardă s-au comportat remarca
bil. ele ocupînd, după primele 
dosi manșe, locurile 1 și 3—4 

lasament. De menționat 
că. dacă gazdele au făcut

tot posibilul pentru a alinia cei 
mal buni oameni la start, nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre italieni, oricum mari favo- 
rițL în timp ce printre cei 8 
sportivi re.arezentind Statele 
Unite în competiție figurează 
cei mai buni boberi, confirmați 
în întrecerea echipajelor de 2, 
la italieni au rămas în tribune 
autentici ași ai bobului; cum ar 
fi De Zortfo, De Paolis și Fra- 
tineui^

In zona startului zăpada a 
fost cam moale, iar arborii um
breau mici porțiuni, ceea ce fă
cea ca gheața să alterneze cu

zăpada, solicitînd și mai mult 
măiestria boberilor, din păcate 
însă amplificînd și importanța 
trăsei fiecărui concurent Pan- 
țuru a avut direct de suferit, 
conform previziunilor, întrucît 
după patru echipaje (pilotate de 
Gaspari, Fenner, Vicky și For
tune) care au realiza*, sub 1:06,00 
au urmat japonezii cu un 
1.-08,84 punctat de balotaje și 
linii drepte în_ zig-zag In ge
neral, vremea încălzindu-se și 
mai mult pe măsură ce se 
disputa concursul, manșa a 
doua a consemnat foarte puți
ne ameliorări de timp. Echipa
jul românesc are totuși un timp 
total bun, primii 6 clasați, prac
tic elita probei, fiind eșalonați 
pe 1 secundă și 2 sutimi, 
pentru medalii se anunță 
dramatică !

Iată clasamentul după 
manșe: 1.

2:12,87 (1:06,27 + 1:06,60) ; 10.
AUSTRIA (Kaltenberger)
2:13,05 (1:06,70 + 1:06,35) ; 11. 
R. F. a GERMANIEI (Floth) 
2:13,06 ; 12. MAREA BRITANIE 
II (Hammond) 2:13,27 ; 13. MA
REA BRITANIE I (Evelyn) 
2:13,52 ; 14. CANADA II (Sto
rey) 2:13,58 ; 15. FRANȚA II
(Lrtiggi) 2:13,66 ; 16. CANADA I 
(McDougall) 2:14,18; 17. JAPO
NIA (Suzuki) 2:17,43. Cehoslo
vacia s-a retras, deși a luat 
parte la tragerea la sorți.

de 5—1 (2—1, 2—0,

tinerilor hocheiști 
datorează unui plus

SOFIA, 22 (prin telefon). — 
Prima confruntare dintre echi
pele reprezentative de juniori 
ale Bulgariei și României s-a 
încheiat cu victoria gazdelor, 
la scorul
1—0).

Succesul 
bulgari se
de superioritate în patinaj, pre
cum și diferenței de vîrstă care 
există între jucătorii celor două 
echipe. Astfel, echipa gazdă a 
fost alcătuită din hocheiști care 
în scurt timp vor trece la se- 
niorat, majoritatea lor fiind ti-

tulari în formațiile de catego
ria A. In pofida acestor 
oaspeții au opus o dîrză 
tență în prima repriză, au 
nat, ratînd numeroase 
de gol, în timp ce adversarii au 
reușit să concretizeze două din 
rarele lor contraatacuri. Urmă
toarele reprize s-au desfășurat 
în nota de superioritate a gaz
delor, care au atacat insistent 
poarta apărată de

Duminică seara
vanșa.

atuuri 
rezis- 
domi- 
ocazii

Netedu.
are loc re-

Lupta 
iarăși

două 
S.U.A. I (Fenner, 

Fuscher, Siler, Hachigian) 
2:10)50 (1:05,06 + 1:05,44) ; 2.
ELVEȚIA I (Vicky, Canarian, 
Hoffmann, Graf) 2:10,69 (1:05,20 
+ 1:05,49); 3—4. S.U.A. II și 
R. F. a GERMANIEI II (Fortu
ne, Crowley. Goodspeed, Lord 
și. respectiv, Zimmerer, Geis- 
reiier, Steinbauer, Utzschnei- 
der) 2:1036 (1:05,56 + 1:05,30 și, 
respectiv, 135,46 + 1:05,40) ; 5. 
ITALIA II (Gaspari, Bompanin, 
Zandonella, Armano) 
(1:05,02 + 1:0537);

2:10,99 
6. ROMA

NIA fPanțuru, Pușcaș, Neagoe, 
Focfeneanu) 2:11,52 (1:05,71 + 
1:05,81); 7. ITALIA I (D'An
drea, Carlesso, Girardi, Calda- 
ro) 2:11,97; 8. FRANȚA I (pi
lot Croșet) 2:12,84 (1:06,41 +
1:06,43) ; 9. SPANIA (Baturone)

1A ÎNCEPUT „CUPA TATRA" LA SCHI
I
I
I
I
I
I
I
I

»>

II Leampă-locul 19 (5 km);
PRAGA, 22 (Agerpres). In 

stațiunea de sporturi de iarnă 
Strbske Pleso a început un 
mare concurs internațional de 
schi dotat cu „Cupa Tatra“, la 
care participă și sportivi ro
mâni. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

5 km—femei: 1. Galina Kula
kova (U.R.S.S.) 20:42,2 ; 2. Iri
na Șebalina (U.R.S.S.) 21:18,2; 
3. Milena Cilerova (Cehoslova
cia) 21:18,3; —19. Marcela Le
ampă (România) 23:14,5.

Boicot
| împotriva „C.O.T."?

I
I
I
I
I
I

LONDRA, 22. — Cluburile 
engleze intenționează să boi
coteze „Cupa orașelor tirguri" 
Ia fotbal, in cazul că această 
competiție va fi organizată, 
începînd cu ediția viitoare, de 
Uniunea europeană de fotbal. 
Această poziție a fost adop
tată in 
între principalele echipe in
teresate (Leeds United, Arse
nal, Chelsea, Liverpool) și fe
derația britanică. Cluburile 
engleze consideră că schim
barea organizării ar acorda 
U.E.F.A. un control prea 
mare, mai ales din punct de 
vedere financiar.

urma unei reuniuni

Gh. Cincu — locul 22 (15 km)
1. Eggen

2. Vedenin
3.

...22.

15 km — bărbați: 
(Norvegia) 53:20,9 
(U.R.S.S.) 53:29,4 ; 3. Ryzula
(Polonia) 54:54,9 ; ...22. Gheor- 
ghe Cincu (România) 58:57,4.

Sărituri de la trambulina 
mijlocie: 1. Jiri Raska (Cehoslo
vacia) 210,8 puncte (cele mai 
bune sărituri: 78,5 m și 68,5 m);
2. Ladislav Divila (Cehoslova
cia) 210 puncte (78 m și 71 m) ;
3. Igor Napalkov (U.R.S.S.) 204 
puncte (74 m și 65,5 m).

In clasamentul combinatei 
nordice, primul loc a revenit 
cehoslovacului Antonin Kucera 
cu 456,21 p, urmat de Gasie- 
nica (Polonia) — 456,08 p și Fr. 
Keller (R.F.G.) — 451,97 p.

Ardeleanu conduce
PLOVDIV, 22 (prin telefon).— 

In sala de sport Akademik 
din localitate a început astăzi 
turneul internațional de flore
tă la care sînt prezenți și cîți- 
va trăgători români : Ardelea
nu, Țiu, Ursovici și Ștefan.

Toți reprezentanții țării noas
tre au luat un start bun, reu
șind să termine în primele 
două tururi preliminarii și se
mifinalele printre fruntași. Cu

Toma HRISTOV

Schrantz în fața vitrinei cu trofeele sale

Karl Schranz—schiorul nr. 1
(Urmare din pag. 1)

losesc stilul lui Schranz. Și totuși, 
nu este lipsit de interes faptul 
că Schranz nu a mai cunoscut 
căderile în concurs de 8 ani (ul
tima a avut loc la Kitzbiihel) !

După mult discutatele decizii 
ale arbitrilor și Juriilor de con-

La Macon

Cuplul Năstase
Franulovici eliminat

22 (Agerpres). 
dublu bărbați

NEW YORK, 
— In proba de 
din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Macon (SUA), 
cuplul englez Mark Cox — Pe
ter Curtis a întrecut cu 10—8, 
6—3 perechea Uie Năstasd*(Ro- 
mânia)—Zeliko Franulovici (Iu
goslavia). Alte rezultate: Os
borne, Mc Manus (S.U.A.) — 
Orantes, Arilla (Spania) 6—4, 
6—4 ; T. Ulrich (Danemarca), 
Bengtsson (Suedia) — Buding, 
Plotz (R.F.G.) 8—10, 6—4, 6—4.

curs de la J.O., cînd a fost des
calificat, Schranz nu s-a demobi
lizat d s-a antrenat cu și mal 
multă rivnă. In timpul verii, de 
pildă, pentru a-șl întări forța 
musculară a picioarelor, stătea 
rezemat de un perete, în poziția 
pseudoașezat (susținut doar pe 
tălpi șl prin rezemarea spatelui) 
timp de 20 de minute. Pentru a 
vă convinge de dificultatea exer
cițiului, trebuie să știți că orice 
sportiv neantrenat se menține, eu 
mari dificultăți, în această pozi
ție cel mult timp de cinci mi
nute 1

In concursul de la Kitzbiihel, el 
a luat această poziție cu 40 de 
metri înainte de sosire, obținînd 
o viteză de 20 metri pe secundă 
și, totodată, cîștigînd concursul cu 
un avans (calculat teoretic) de 
7 m față de cel de al doilea cla
sat. Treptat, această ghemuire pe 
verticală (poziție extrem de difi
cilă) a fost folosită chiar cu 120 
de metri înainte de sosire, cu 
foarte mare succes. Stilul acesta 
cere o foarte mare rezistență fi
zică și forță așa încît numai ma
rile celebrități ale schiului mon
dial. ca Stein Erikssen, Toni 
Sailer sau Jean-Claude Killy il 
puteau folosi.

Dar acum este vorba de un 
Schranz, în vîrstă de 30 de ani, 
care trebuie să țină piept tineri
lor I Cum își păstrează el vigoa
rea șl rezistența ? Ducînd o viață 
sportivă demnă de laudă : nu fu- 
mează, nu consumă alcool șl evită 
„aventurile“. In paranteză fie 
spus, cu ani in urmă aceste cali
tăți nu i se puteau atribui, fapt 
care explică, in mare măsură,

multe din eșecurile suferite pe 
atunci. De cîțiva ani, însă, regi
mul său de viațș s-a schimbat ra
dical, iar rezultatele se văd. 
Schranz a devenit un atlet com
plet (aleargă 100 m în 12,4 șl 60 m 
în 7,8 s.), un om cu nervi de 
fier.

Cit timp va mai rezista cel mal 
bun schior al anului asaltului de
clanșat de tineri ?

L-am rugat să ne 
chiar el :

— Anul viitor voi mai 
Ia „mondiale".

— Dar după aceea ?...1
La această întrebare, _______

n-a mai răspuns. Nu este, însă, 
exclus — în cazul cînd își va 
menține forma sportivă — să-1 
vedem participînd și în 1972, la 
J.O. de la Sapporo !

răspundă

participa

Schranz

„CUPA MONAE
Sepeșiu și Pongraț 
în luptă pentru un loc

în finală

în finala de floretă de la Plovdiv
o excepție. Ștefan, care a rămas 
în penultima etapă a compe
tiției.

Apoi, în 
obținut — 
ediției — 4 
și Ursovici 
Hinkelmann 
fruntaș în clasament. El este 
urmat de Țiu și de Dimitrov cu 
cite 3 victorii.

Duminică, turneul continuă

finală, Ardeleanu a 
pînă la închiderea 
victorii, la Dimitrov 
cu 5—2, la Țiu și 

cu 5—4, fiind

cu proba de sabie. în rîndul 
participanților se află și re
prezentanții noștri Irimiciuc, 
Popescu, Vlad și Crăițaru.

DUBLUL SUCCES SOVIETIC 
IN TURNEUL DE TENIS 

DE MASĂ DE LA MOSCOVA

Telefoto : AGERPRES

LA
DE

Jochen Rindt, 
clrcui- 

Farm 
reușește 

ajungă din urmă pe

NUMEROASE MECIURI 
FOTBAL AMINATE

Austriacul 
pornit in trombă pe 
tul de la Warwick 
(Tasmania), nu 
să-I 
ciștigător, Chris Amon, dar 
obține un loc de titular în 
formația casei Lotus-Ford 
pentru viitoarele mari pre
mii automobilistice.

Condițiile atmosferice nefavora
bile care persistă pe Întreg con
tinentul european au avut ca re
zultat aminarea a numeroase me
ciuri de fotbal, programate in 
campionatele naționale. Astfel, In 
prima ligă a R.F.G. s-au 
disputa numai trei jocuri : 
Nurnberg — Munchen 1860 
Bayern Munchen — Eintracht 
Frankfurt 2—0. VfB Stuttgart — 
M.S.V. Duisburg 3—2.

Aceeași situație s-a produs și In 
campionatul englez. Toate meciu
rile programate în provincie au 
trebuit să fie aminate, disputln- 
du-se doar trei întilniri, la Lon
dra : West Ham — F.C, Liverpool

putut
F.C.
3-0,

De la Ilie Năstase (pr.mal 
tur) pînă Ia Ismail El Shaffei 
(finală), toți competitorii tur
neului de tenis de la Salisbury 
înclină steagul în fața califor- 
nianului Stan Smith (în foto), 
supranumit „The Killer** (uci
gașul) — probabil pentru vo- 
leurile sale necruțătoare.

Tiparul I. P. „Informafla", «ir. Btezolanu nr. 23—23, București

MOSCOVA, 22 (Agerpres).
— întrecerile pe echipe din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de masă de Ia Mos
cova s-au încheiat cu un dublu 
succes al sportivilor sovietici, 
în finale, la masculin: U.R.S.S.
— Ungaria 5—2 ; Ia feminin : 
U.R.S.S. — U.R.S.S. II 3—2.

în turneul individual Jucă- 
toarea sovietică Laisma Ba- 
laișite a învins-o pe Carmen 
Crișan cu 3—2.

PARIS, 22 
Cifră record 
concursul tradițional de spadă 
dotat cu „Cupa Monal“ — 203. 
Printre ei și 6 spadasini români. 
In prima zi s-au consumat trei 
tururi, în care se află angajați 
și reprezentanții noștri Sepe- 
șiu și Pongraț. Sepeșiu a trecut, 
practic, în turul 4, avînd 4 vic
torii (5—1 la Nagy — Ungaria, 
5—2 Ia Beer — R.F.G., 5—^ la 
Chezzl — Italia și LevadouX — 
Franța. Indiferent de rezultatul 
cu Cronvelier — Franța, el a 
acumulat suficiente victorii pen
tru a concura mai departe). 
Pongraț, tot în turul 3, a făcut 
o victorie la Kauter — Elveția 
(5—3), dar a pierdut la limită 
la Alleman — Franța 
Lippe — R.F.G.

Ceilalți reprezentanți 
noastre au capotat în 
(N. Istrate) șl în turul 
nescu, Moldanschi și 
trate).

In turul 4, duminică, 
ge spadasinii rămași în 
tiție, în număr de 24.

(prin telefon). — 
de particlpanțl la

și la

al țării 
turul I 

2 (Mari-
Al. Is-

vor tra- 
compe-

Intilnlrea dintre selecționatele 
Angliei și României, contînd 
pentru „Liga europeană" „ 
tenis de masă, s-a încheiat cu 
victoria gazdelor la scorul de 
6—1

ia

La Deventer, ultima
zi a Mondialelor de patinaj 
vitezi, Dag Fornaess — 
puternic „tras” de Jan Bols 
pe 10.000 m — se apropie 
pas cu pas de titlul abso
lut, pe care-1 adaugă celui 
european, cucerit Ia Inzell.

Zadarnic plonjează Jose 
Henrique la picioarele ra
pidului Johan Cruyff (in 
alb)... Olandezu) va marca 
al doilea gol pentru Ajax 
Amsterdam, apo, avea să 
urmeze încă unul, astfel că 
Benfica — învinsă cu 3—1 
pe teren propriu — tre
buie să joace un al treilea 
meci.

In absența accidentatei Ann!» 
ramose, noua campioană a 
Franței la slalom uriaș — pe 
pista de la Villard de Lans — 
este Ingrid Lafforgue.

Un nou model de schiuri, con
ceput de Jean-Claude Killy și 
Michel Arpin, purtînd numele 
triplului campion olimpic, va 
fi expus la cel de-al 12-lea 
Salon al sporturilor de iarnă, 
ce se va deschide la 1 martie 
la Grenoble.

hansson — Takahashi 21—10, 
13—21, 14—21 ; Persson — 
Fukushima 21—18, 17—21,
8—21 ; Alser — Koeda 21—11,
21— 18 ; Johansson — Fukushi
ma 18—21, 21—14, 8—21 ; Al
ser—Takahashi 21—15, 21—12| 
Persson — Koeda
22— 20.

21—17,

La Vaenersborg (Suedia), 
intîlnirea internațională 
tenis de masă Suedia — 
ponia, victoria a revenit 
dezilor cu scorul 5—4. 
rezultatele tehnice : 
— Takahashi 21—13, 
10—21 ; Johansson — 
21—13, 21—16 ; Alser 
kushima 22—20, 21—15 ; Jo-

în 
de 

Ja- 
sue- 
Iată

Persson 
17—21, 
Koeda 

— Fu-

1—1, Tottenham Hotspur — Wol
verhampton Wanderers 1—1, Chel
sea — Sunderland 5—1.

RUGBYȘTII FRANCEZI ÎN- 
FRlNȚI LA TWICKENHAM

LONDRA, 22 (prin telex). — 
Două meciuri disputate în noaa 
ediție a „Turneului celor 5 na
țiuni" la rugby s-au încheiat 
cu scoruri categorice. Pe tere
nul Twickenham, echipa An
gliei a dispris de cea a Franței 
cu 22—8 (11-5). Englezul Hiller 
a făcut o partidă excepțională 
înscriind 13 puncte. Tot sîmbă-

5 000 de spectatori au 
la Boeblingen (R. F. 
maniei) meciul amical 
handbal dintre reprezentative
le masculine ale R. F. a Ger
maniei și Iugoslaviei. întîlni
rea s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 17—17 (10—9).

—i bun jucător al oas- 
fost Zagmestar, care 
5 goluri.

Cel mai 
peților a 
a marcat

urmărit 
a Ger- 

de

In „Cupa
de Sud" la fotbal : Estudiantes 
La Plata (Argentina) — Toluca 
(Mexic) 2—1.

campionilor Americii

tă dripă-amiază, la Edinburgh, 
naționala Scoției a fost sever 
înfrîntă 
cîștigat 
(3-0).

de Irlanda. Oaspeții au 
întîlnirea cu 16—0

UN NOU RECORD LA 
INZELL

Pe pista de gheață de la In
zell (R.F.G.), patinatoarea olan
deză Johanna 
un nou record 
m feminin cu 
Vechiul record 
ticei Voronina

Schut a stabilit 
mondial la 1 500 
timpul de 2:18,5. 
aparținea sovie- 

cu 2:19,0.

40368


