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ATLETI
J

CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE SCHI

Dacă nl s-ar. cere să. eviden
țiem aspecte prin care con
cursul republican al. cluburilor 
universitare a depășit celelalte 
competiții de sală ale actualului 
sezon nu ne-am putea opri de- 
cit asupra unuia ; s-a tăcut o 
festivitate de deschidere, tefort 
organizatoric ce se cuvine,, fără 
Îndoială, subliniat Privite insă

te probele, fruntașii s-au clasat 
mult mai grupați decît în anii 
precedenți.

La triplusalt, după doi 
primul loc a revenit 
familiei Corbu ; dar 
Carol (medaliat cu

ani, 
nou 
prin

din 
nu

. ... bronz la 
Jocurile- europene), care între 
timp a terminat facultatea și a 
devenit lin anume" și pe plan

dul și l-a creat cîteva secunde 
emoții consacratului 
Mitilecis.

Rezultate : BĂIEȚI — 
D. Hidioșanu (C.A.U.) 
Rizon (CA.U.) 5.9, Șt. Szatmari 
(Univ. Cluj) 5.9 ; triplu : C. 
Corbu (Ped. Pitești) 14,96, M. 
Dumitrescu (PoL Brașov) 14.88,

Manole

50 m :
5.9, C.

P. Ciupercă (Ped. Bacău) 14.77 ; 
înălțime : Ș. Ioan (CA.U.) 2.03.
M. Mitilecis (C.A.U.) 2,00. C. 
Cernica (C.A.U.) 1.97 ; prăjină :
N. Ligor 4,40. Gh. Caraian 4.20, 
S. Marian 4.20, Fl. Coman 4.20 
(toți de la C.A.U.) ; FETE - 
50 m : Sanda Anghelescu 
(C.A.U.) 6,7, Cornelia Gheor- 
ghieș (Ped. Oradea) 6,7. Anema- 
rie Vitalios (C.A.U.) 6.7, Elisa- 
beta Toth (Ped. Oradea) 6.7 ; 
lungime : Magda Koșa (Ped. O- 
radea) 5,55, Gabriela Radules
cu (Univ. Iași) 8,51 ; greutate : 
Elena Lefter (C-A.U.) 13.11

Sosire strînsă în cursa feminină de 50 metri, ciștigată de Sanda 
Anghelescu

Ad. IONESCU

FĂCUTĂ

POIANA BRASOV. 15 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Vremea inchisă a permis, to- 

des fâșii rar ea s.aloeu.i 
ial din cadrul campionate- 
umversitare in condițiile u- 
bune organizări și pe o pir- 
exceier.tâ- Pîrtia bme mar- 
i de antrenorul Gh_ Roșcu-

■e ăesci- 

rezultat

tuși.
spe 
lor
tie < 
cată 
leț a îmbina* carart 
subtil al trasev* u. in

conformația $1 1 
precum cu 

grupurile ce port

ce a permis obținerea unei vite
za ridicate. Comisia județeană 
da schi Brașov s-a străduit și a 
reușit să ofere o organizare op
timă. făcind să fie uitate defec
țiunile din prima zi de con-

Cursa de slalom special, atit 
pentru băieți cit și pentru fete, 
s-a desfășurat pe aceeași pirtie, 
sub teleferic, pe care s-au des
fășurat înainte cu o sâptămînă 

ice.

d

spiona’ele___
uă rezultatele : BĂIEȚI (350 
lungime. 1®? m diferență ni-

LA CRAIOVA: PRIMIRE CĂLDUROASA
CAMPIONULUI MONDIAL

Juncu (I.E.F.S. Buc.) 
4. P. Brînzei (I.E.F.S. 
sec; 5. Fr. Boniș
Buc.) 115,1 sec; 

Brebenaru (I.E.F.S.
sec; FETE (300 m

vel, 55 porți) : 1. N. Cretol (Po
litehnica Brașov) 93.8 sec ; 2. 
C. Cișmașu (I.E.F.S. Buc.) 97,9 
sec ; 1 I.
195,4 sgc ; 
Buc.) 107 
(I.E.F.S. 
6. I».
Buc.) 1(6
lungime, 160 m diferență nivel, 
45 porți) : 1- Elena Neagoe
(I.E.F.S. Buc.) 87,4 sec ; 2. Ghi- 
zela Morez (I.E.F.S. Buc.) 89.4 
sec ; 1 Ioana Belu (Arhitectura 
Buc.) 92.4 sec ; 4. Liliana Ble- 
bea (I.E.F.S. Buc.) 97.4 sec : 5. 
Iudith Tocnory (I.E.F.S. Buc.) 
98, 5 sec ; 6. Georgeta Băncilă 
(Univ. Cluj) 102,6 sec.

M. BRADU

trinon) | 
Vestea întoarcerii campionu
lui mondial de lupte greco-ro- 
mane Gheorghe Berceanu s-a 
răspindit la Craiova cu iu
țeala fulgerului. Așa se face 
că „Rapidul 15* cu ca~e avea 
să rină cel mai tinăr campion 
mondial al tării ji primul 
campion mondial crescut in 

•. a fost aștep- 
e oameni: de

(pn: 
intoarcerii

din punct de vedere valoric, în
trecerile începute sîmbătă in

t sala din parcul „23 August *
8 sint departe de a satisface. Este 
’ elocvent faptul că cifrele pri

milor clasați la majoritatea pro
belor sint situate la distanță 
apreciabilă nu numai de recor
durile republicane sau univer
sitare pe teren acoperit, ci chiar 
de ceea ce realizaseră învingă
torii edițiilor precedente ale 
concursului (1967 și 1968). Un 
singur record universitar (4.46 
m la prăjină) a fost periclitat 
ișyi pentru citeva clipe, dar Ni- 
cnifor Ligor a ratat o încercare 
„ca și reușită" la 4.50 m.

Pentru a nu minimaliza to
tuși disputele studenților, sin- 
tem datori să remarcăm că au 
fost înregistrate citeva recor
duri personale realmente pro
mițătoare și că, aproape in toa-

internațional, ci prin fr 
său, mai mic și ca virată și 
statură. Crăciun. La 23 de ai 
Corbu II este in imediata ve
cinătate a graniței celor 15 m. 
ceea ce pentru un student pi- 
teștean nu reprezintă puțin lu
cru. O surpriză poate fi con
siderată victoria hurdlerului 
Dan Hidioșanu (corecordman 
național la 50 mg), asupra fa
voritului Constantin Rizon in 
cursa de 50 metri.

între două importante com
petiții internaționale (Belgrad 
și — săptămina viitoare — Vie- 
na), Șerban loan s-a impus in 
fața colegilor săi universitari, 
fiindu-i su'icienți 2.03 m .in 
joacă" ; apoi, la 2.10 m, joaca 
nu a mai mers. O mențiune 
pentru Constantin Cernica, cla
sat al treilea, care, deși acci
dentat, și-a îmbunătățit recor-

INTR-O ADMIRABILĂ SEARĂ DE BASCHET

Dinamo si-a învins
din nou eterna rivală...

ÎNTRECERI REZULTATELE DE IERI
DE SELECȚIE 
LA POPICE

DE LA VOLEI
Ieri, în cea 

trecerilor de ,
participă cei mai buni popicari, 
s-au înregistrat cîteva rezultate 
bune, peste 900 p.d. la bărbați 
și 400 p.d. la femei. La seniori 

« si senioare bine s-au comportat 
C. Vinătoru (Petrolul Ploiești)
— 924 p.d., I. MIcoroiu (Olim
pia Reșița) — 908 p.d., V. Măn- 
toiu (Rapid Buc.) 918 p.d., lise 
Schmid) (Hidromecanica Bra
șov) — 436 p.d., Margareta
Szemanyl (Voința Tg. Mureș) — 
436 p.d., Elena Cernai (Rapid 
Buc.) — 431 p.d., Valeria Du
mitrescu - 421 p.d., Cornelia 
Moldoveanu — 418 p.d. (ambele 
de la Voința Buc.), Iar de la 
juniori și junioare s-au remar
cat C. Voicu (Voința Buc.) — 
923 p.d., Voichița Babuțiu
(U.T.A.) - 409 p.d. șl Maria 
Antuș (Hidromecanica Brașov)
— 406 p.d. întrecerile se în
cheie azi.

de a doua zi a în- 
selecție, la care

Sala Giulești a găzduit ieri jo
cul de voței feminin din cadrul 
categ. A dintre echipele C.P.B. 
șl I.E.F.S. Au cîștigat poligrafele, 
care s-au dovedit superioare Sn 
atac șl la blocaj. Scor : 3—1 (—10, 
11, 12, 3). Cu acest joc pierdut, 
studentele șl-au sporit șansele la 
retrogradare. S-au remarcat: 
VLADEANU, IONESCU; HALMA- 
GEANU (C.P.B.), PRIPIȘ Și MA
RINESCU (I.E.F.S.). Au arbitrat 
C. Florescu — S. Gheorghiță (am
bii din București).
VENERU SANDULESCU—coresp.

Echipele masculine din categ. A 
Progresul șl Rapid s-au întilnit 
tot ieri în sala Progresul. După 
un înqeput furtunos in care ra- 
pldiștil au arătat că știu să joa
ce combinativ în atac și atent in 
apărare, în seturile doi și treî 
am asistat la o dispută plină de 
greșeli de ambele părți. Cu un 
plus de forță în atac în finalurile 
seturilor. Rapidul șl-a adjudecat 
Victoria cu 3—0 (5, 11, 12).

Au arbitrat cu greșeli N. Gă- 
lășanu — D. Medianu (Buc.).

Ca Intr-o veritabilă finală de 
campionat. DINAMO și STEA
UA s-au Întrecut aseară de o 
manieră entuziasmantă. Cele 
două echipe fruntașe ale bas
chetului românesc au realizat 
în fața unei săli Floreasca pli
nă pină la refuz momente 
rară virtuozitate, primind 
plauze la scenă deschisă.

Au învins dinamoviștii — 
69-61 (33-26) - luind astfel 
mod practic un avantaj de trei 
puncte asupra adversarilor lor, 
suficient pentru a-și adjudeca 
din nou titlul național. Excep- 
tind primele 6 minute, cind ti
rul steliștilor a fost mai pre- 

.Cis, campionii au controlat s în 
permanență jocul, avantajul 
lor variind între patru și nouă 
puncte. A existat însă și un 
moment-cheie, cînd victoria 
dinamoviștilor a fost pentru cî
teva clipe pe muchie de cuțit. 
Steaua se apropiase la numai

DINAMO 
61 (33-26).

M. Aldea 
și autori- 
Albu 12, 
6, Diaco-Cernea

Dragomirescu 10, 
pentru Dinamo, 
Tarău 15, Nosie-

- STEAUA 69— 
Arbitrajul : G. 

Dutka (Oradea) și 
(Ploiești) — corect 
tar. Au marcat : 
Novao 19, 
nescu 18. 
Visner 4 
respectiv,
viei 10, Savu 10, Barău 6, V. 
Gheorghe 12, Dimancea 4, 
lecheli 4 pentru Steaua.

Alte rezultate : Politehni
ca București — Politehnica 
Brașov 72-66 (41-33) ; Rapid 

71-84 (33—48).I.C.H.F.

și-au fortificat linia 
sub parvou. a urmat 

lui Radu Diaeonesru. 
in majoritatea acțiu-

defensivă
recitalul
irezistibil 
nilor. Iar cind suportul dina
moviștilor începuse să se cla
tine. și -5*-ul Stelei cu eforturi 
admirabile se apropia văzind cu

ni Mihai .Albu a 
fost decisivă. Cu atit mai mult, 
cu cit toate „replicile- Stelei 
s-au oprit invariabil in fața lui 
Novac, și de data aceasta suve
ran sub panou.

ochii, suita
le"

La citeva minute după a- 
ceea. mii de oameni ai uzinei 
eraiovere Llect”opute~e, care 
terminau primul schimb, au 
iziimpina: cu aplauze f-ene- 
tioe sosirea in uzină a celui 
<x*r la Mar del Plata a re- 
p’etentax cu atita cinste cu
lorile patriei.

In continuare. Gh. Bercea- 
nu a fost invitat la fabrica 
de locomotive Diesel-electrice 
in care tu:~ează ca lăcătuț- 
montor. Aici, tovarășii săi de 
•nurreă l-au felicitat din toată 
inima, l-au purtat pe brațe si 
i-au adus onorurile pe ca-e le 
merită un sportiv de frunte.

Campionul de lupte greeo- 
romane a fost apoi primit de 
către conduce-ea uzinei. Iar 
seara. Gh. Berceanu jt antro- 
ncrid său au participa: la o 
intilnire cu reprezentanții zia
rului local „înainte*, ai stu
dioului de radio ji ai revistei 
de cultură „Ramuri*. în pau
za meciului de fotbal de astăzi 
(Universitatea — Jiul) cam
pionul mondial va fi prezen
tat spectatorilor.
ȘT. GURGUI, coresp. principal

AZI, IN DIVIZIA
NAȚIONALA A

DE FOTBAL
Divizia națională A progra

mează azi. pe 7 stadioane, 
partidele etapei a XVII-a.

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală de la ora 13.45, 
primul cuplaj al sezonului : 
Rapid — »U"
— Petrolul.

în tară sînt 
mătcarele 
Vagonul — Dinamo București; 
CRAIOVA : Universitatea — 
Jiul, IAȘI : Politehnica — F.C. 
Arses. ORAȘUL DR PETRU 
GROZA : Crisul - '
BACAU : Dinamo 
sul. TG MUREȘ: 
Farul.

Reamintim că 
ora de începere a 
este 15,30.

Cluj și Steaua

programate ur- 
jocuri : ARAD i

în țară 
meciurilor

NICOLAU MUGUR—coresp.

Sub obrocul de gheață scli
pitoare al uriașului alpin Cer- 
vino, pe pantele dulci ale în
depărtatului Mount Van Hoe- 
venberg și în calmul senin al 
vîrfului Furnica, am întilnit, 
iarna aceasta, toată elita bobu
lui mondial, dacă nu întreaga 
sa familie, concentrată și res- 
trînsă, luptînd însă din răs
puteri pentru un loc mai bun 
sub soare și obținînd, prin vir
tuți incontestabile de curaj și 
spectaculozitate, admirația lu
mii.

Săniușul este, fără îndoială, 
una dintre vechile îndeletniciri 
umane, imitînd, la popoarele 
septentrionale, și în primul rînd 
la indienii nord-americani, lu- 
necușul vidrelor pe pantele 
clisoase sau înghețate. Dar, de 
la toboganul primitiv pe sănii 
de lemn pînă la bobul de as
tăzi, evoluția a fost substanți
ală. în momentul în care au 
intervenit patinele aplicate și 
dexteritatea pilotajului, ne-am 
depărtat de concepția originară, 
trecînd de la alunecarea liberă, 
naturală, la propulsii) dirijată 
și de la pante aproape firești 
în configurația geografică, la 
piste special construite, cu și
cane și capcane, cu zig-zag-uri 
și labirinturi, fără a mai vorbi 
de imensul spor de viteză im
plicat. în primele decenii ale 
secolului nostru, noul sport, de
rivat din săniuș, botezat pe en
glezește bobsleigh încă pe la 
sfirșitul secolului trecut, se po
trivea sensului etimologic, pen
tru că sania (sleigh)'trebuia hi- 
țîită (to bob) în vederea alune
cării. Mai tîrziu, însă, deși șa- 
siul metalic, capota („lacrima” 
aerodinamică), patinele articu
late și însăși segmentarea în
tregului vehicul au schimbat ca-

racteristicile utilajului, s-a păs
trat din denumirea inițială toc
mai ceea ce nu-i mai este ti
pic : bob.

o familie 
mică 

de micaVorbind 
bobului mondial, nu 
gerat. Condițiile de

Dumitru STANCULESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

familie a 
am exa- 

practicare

4 puncte 
cvintetul 
pe Albu) 
nale. Dar 
in alte sporturi) nu este sufi
cient elanul și totala dăruire, 
elevii lui Costy Herold nu au 
putut sări și acest ultim obsta
col, lipsa lor de maturitate 
fiind evidentă. Și iată-ne ajunși 
la factorul determinant în me
ciul de aseară.

Dinamo s-a impus din nou in 
fața eternei sale rivale exact 
printr-un plus de maturitate, 
concretizat in superioritatea 
tactică evidentă a oamenilor lui 
Dan Niculescu. învingătorii au 
știut să tempereze cu mult 
calm atacurile furibunde con
duse cu măiestrie de Nosievici 
(păcat că ajutorul primit de la 
coechipierii săi a fost de data 
aceasta prea puțin substanțial), 
și apoi să dicteze tonul intre- 
cerii. Mai intii au intrat in con
cert Novac și Cernea, excelent 
serviți de parteneri, iar Diaco- 
nescu și Dragomirescu au sus
ținut cu brio partitura. De par
tea cealaltă. Steaua, aflată in 
fața unei apărări dirze. a incer- 
cat coșul de la distanță. Cu prea 
puțin succes Insă. Apoi, cind

în min. 37 și întreg 
advers (exceptindu-1 
avea 4 greșeli perso- 
cum în baschet (ca și

Adrian VASILIU
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Novac — suveran sub panou

I
Victor BANCIULESCU

aho" fără speranță

ACTUALITĂȚI I

pinările albe și mari ale zăpe
zilor se subțiază. în curind.. 
apeie se vor umflo năvalnic, 
continuînd metamorfoza ful
gilor pînă la îmbrățișarea lor 
cu marea.

deață vor pigmenta 
se vor ivi, ici-colo, 
de anacronice insule 
gurii vor plezni în 
într-un crescendo

TREI SPRINTERE 
LA ZAKOPANE

Atletele Mariana Goth. 
Ruxandra Marinescu și 
Elena Mirza au plecat 
la Zakopane, unde vor 
participa la un stagiu 
de pregătire.

MODIFICĂRI 
IN PROGRAMUL 

MECIURILOR DE RUGBY
Din cauza stării tere

nurilor. programul me
ciul ilc-i de rugby 
Capitală a suferit 
modifivăi i după 
urmează t teren 
structorul, la oi 1 
Gloria — CI. sp. 
(juniori)* la ora 
Dinamo — Universitatea 
Timișoara (divizia A),

din 
unele 
cum 
Con- 
8,3C, 

școlar 
9,30 :

la ora 11, Olimpia — 
Construcții (divizia B), 
la oca 12,30, Grivița Ro
șie — Șc. sp. nr. 2 (ju
niori) ; teren Giulești, 
la ora 11 : Rapid — Vul
can (divizia B), teren 
Politehnica, la ora 13, 
Politehnica — S. N. Ol
tenița.
CONCURS DE ORIEN

TARE TURISTICA

Asociația sportivă Recol
ta C.S.A. București, în co
laborare cu U.G.S.R. și 
C.M.E.F.S., va organiza, 
duminică 23 martie a.c., in 
pădurea Brănești-Cernica 
cu plecarea de la cabana 
Pustnicul, primul concurs 
de orientare turistica (o 
probă de ștafetă) la care 
vor lua parte asociațiile șl 
cluburile sportive din mu
nicipiul București.

campion mondial
..i pagina a 4-a
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Petice vii ce ver- 
codrii bătrini sau 
pe coline, alături 
alb-gri. Apoi, ir>u- 
soare, debordind 

------ magnific. Simfonia 
primăverii va fi repetată de aceeași 
orchestră, dar mereu înfr-o altă inter
pretare.

Vor veni zilele calde ale călătoriiior.
Pașii ne vor purta pe poteci umbroase 

și întortochiate sau peste pajiști des
chise și zmălțate. Vom poposi la ră
coare de copac bătrîn, pe margine de 
șosea, lingă mărul pădureț sau pe o 
coamă domoală sub cupolă de cer 
nesfîrșit.

Ne vom împărtăși din cea moi fi
rească, naturală formă a exercițiului 
fizic : mersul.

Turismul, sportul tuturor vîrstelor, ano
timpurilor, profesiunilor, aspirațiilor, 
cere cel mai puțin, dăruind în schimb 
totul. De la turismul de relaxare, refa
cere, deconectare, la turismul drumeție, 
turismul cultural, terapeutic, ciclo sau 
mototurismul, pînă la turismul de per
formanță, cel de orientare — el îmbră
țișează o gamă nesfîrșită de posibili
tăți — cu infinite valențe pentru exi
gențele celor mai diferite gusturi.

Important este ca peste tot, oriunde 
am fi, în orice împrejurare sau în orice 
loc, să fim cu ochii deschiși.

Așa cum au fost Tolstoi sau Goethe, 
Byron sau Hemingway — mari îndră
gostiți ai călătoriilor. Numai atunci o 
parte din minunile și mârețiile firii vor 
putea avea ecou în noi.

Natura oferă cu dărnicie și din bel
șug, dar inima și ochiul trebuie obiș
nuite să priceapă.

Ca orice pasiune, și. dragostea de 
drumeție trebuie sădită la vîrsta cea 
mai fragedă.

Cunosc cîțiva copii între 7 și 12 ani, 
a căror singură formă de drumeție este 
mersul de acasă la școală și înapoi — 
pe o distanță de 200—300 de metri, 
în restul timpului, copiii stau la masa 
de scris sau în rața televizorului. De
parte de mine intenția de a nega im
portanța tele-culturii în viața unui copil 
sau tînăr. Dar consider că un anumit 
aspect al acestei probleme — exage
rarea în urmărirea tuturor programelor, 
inmărmurirea, ore întregi, în fața ecra
nului de televizor — duce la un seden
tarism precoce și periculos, la un tele- 
vizorism al vîrstei fragede, care se va 
transforma într-un „șezlongism" 
manent.

E foarte util și important să vezi 
proiectate Pe peliculă faptele unor 
temerari care escaladează munții, care 
plonjează pe fundul mării sau pătrund 
în cratere fumegînde. Dar e mult mai 
important să ai tendința de a face 
tu însuți aceste isprăvi.

Nimic din ce se poate vedea la tele
vizor nu poate egala trăirea pe viu a 
unui răsărit de soare pe munte sau 
a unui amurg în deltă.

La toate acestea m-am gîndit zilele 
trecute citind un fapt consemnat lapi
dar într-un ziar la „fapte diverse" : un 
grup (parcă de 8) turiști africani-orbi 
au urcat cel mai îrtalt vîrf al Africii, 
Killimandjaro. După ce ghidul le-a ex
plicat frumusețile (de neexplicat) care 
se deschideau în fața lor — ei, mulțu
miți și împăcați, au început coborîrea.

per-

Dorin ALMAȘAN
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OMAGIU IN 13 VERSURI
Intr-una din zilele acestei 

ierni, a sosit la sediu] Comi
tetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.) o scrisoare din Italia 
cu un conținut mai puțin o- 
bișnuit. La prima vedere s-ar 
fi putut crede că este o ura
re de început de an, dar fila 
de carton ivoriu cu chenar de 
flori și frunze viu colorate 
purta un mesaj adresat spor
tivilor români care se făcu
seră remarcați In cursul Jocu
rilor Olimpice din Mexic. Al
cătuit din 13 versuri, scrise în 
metrica amplă a epopeilor, •- 
cest mesaj constituie mărtu
ria unei sincere admirații pen
tru cei ce au făcut să se înalțe

pe catargul cel mai înalt dra
pelul țârii lor.

Cine a așternut cu delicată 
caligrafie feminină aceste ver
suri, pe care C.I.O. le-a făcut 
să parvină celor cărora le 
erau destinate ? Sub ultimul 
rind al poemului aflăm nu
mele autorului; FRANCES
CA VEL LAN L O italiancă 
din Milano. Era, intr-adevăr, 
o mină de femeie...

Iată și o transpunere 
românește a acestor versuri 
pe care traducătorul a căutat 
să le redea într-o formă, poa
te, mai puțin cursivă, dar cit 
mal aproape de original.

OLIMPIONICULUI
$i pe înaltul catarg, drapelul tău l-au ridicat 
Iar tu, erou între erou în neclintire l-ai privit. 
Pentru tine-a tremurat harnica ta patrie 
Și pentru laurul pe care tu i l-ai dăruit 
Ea brațe primitoare-ți-ntinde i fiu fault iubii!

Zboruri de porumbei pe cer se desenează
Și spun i nimeni nu va mai tulbura nici munca ta și nici a 

altuia !
O floare-a gintei noastre fi a întregii lumi.
Cu mintea ta de tînăr spui că doar un lucru-i bun eu-adevărat 
tn brațul vostru tare, stăruitor fi-atent
Este cununa nouă pe care omenirea o-așteaptă de la voi
Și pentru care toți aprindem o făclie i 
Voința neclintită de a trit In pace.

Duminicile unui haspori

POVESTE
VINĂ TOREASCĂ

Fiindcă s-au împlinit nu 
de mult tocmai trei decenii 
de la cea mai grozavi vî- 
nătoare de lupi din cîte s-au 
pomenit, îmi amintesc de 
ea la această rubrică dumi
nicală, popas binevenit pen
tru condeiul grăbit de peste 
săptămîni. Îmi amintesc de 
ea, deoarece vinătoarea-i un 
sport, deși eroii n-au fost 
cîțuși de puțin sportivi. Adi
că, cine știe dacă recordul 
lor nu ține, totuși, pe unde
va, de sport, de marea răb
dare și rezistență, care sînt, 
in ultimă instanță, virtuți 
omenești și sportive deopo
trivă. Se așternuse, acum 
trei decenii, o iarnă cumpli
tă peste Anatolia, așa ctsfh 
a fost aceea abia dusă de la 
noi deunăzi. Zăpada acope
rise podișurile de piatră, cu 
tufe pitice, în ale căror cot
loane rătăcesc lupii cenușii, 
cu ceafa vînjaasă, ochii 
aprinși ca torțele gîzilor și 
colții mai iuți decîț dinții 
fierăstrăului. De zăpadă 
sa teme nimeni, o dată 
face din lume mireasă, 
citeva săptămîni sau luni 
an. Cînd e însă cernută 
împrăștiată de vîntul
hiuie a viscol, bagi groaza 
pini și în viteji.

Viteji erau și cei cinci mu
zicanți, porniți dintr-un oră
șel turc spre un sat aflat la 
mai muiți kilometri, unde 
urmau să cînte la un ospăț. 
Grea meserie și aceea de 
muzicant ambulant I Trebuie 
să te călătorești cu Instru
mentele în «pate — și nu 
toți cântă la clarinet I — spre 
locurile unde ți se îmbie 
prilej de 
de pîine. 
de iarnă 
greuiază
cei în degetele virtuozilor. 
Fusese însă, spre seară, o 
spărtură de azur în vălmă
șagul norilor întunecoșl, In
cit muzicanții își luară inima 
în dinți, toba-n spinare și 
purceseră la drum. Pe fața 
albă a podișului mai scăpă
ri câtva timp refluxul al
băstrui al amurgului, apoi 
cerul se mohori și coborî 
întunericul.

Muzicanții mergeau 
zor, minați de tăcerea 
mărginită din Jur, în
urechea lor ascuțită deslu
șea, de departe, umbletul de 
pîslă al lupilor. Lupii cenu
șii ai Anatoliei l Si ar fi 
ajuns tocmai bine Ia ospăț,

nu 
ce 
pe 
pe 
fi 
ce

PREMIILE TRAGERII SPE 
CIALE LOTO A

LULUI DIN 7
292.976 lei report 
gerea de vineri

MARȚIȘO- 
MARTIE 

pentru tra

H
 olărit lucru, una 
fcintre marile virtuți 
ale lui Dumitru Tei
că a fost, și a ră
mas, seriozitatea 
care, de altfel, l-a 
atras și prețuirea 
de care s-a bucurat 

de*a lungul unei vieți ajunsă a- 
cum la încheierea celui de-al șap
telea deceniu.

Drumul străbătut de Dumitru 
Teică u-a fost nici confortabil.

tul Ohio, unde se mutase familia 
mea.

— Pil. ta America, ajunseseși 
cu familia olteneasca 7

— Firește. Sarici* din satul na
tal, unde tatăl meu era factor 
poștal, ne-a alungat peste Ocean, 
ta căutare de lucru. Aveam U ani 
atunci, căci, vezi bine, sini năs
cut o dată cu secolul :

La virata de n de ani, insă, am 
revenit In patrie, pentru a-mi sa
tisface obligații!* militare șl, ast-

de limită, astfel că întreaga re
uniune s-a redus la numai 5 mi
nute de box, nici imul dintre 
meciuri neduri nd mai mult de 90 
de secunde. Toți românii și-au fă
cut k.o. adversarii. începutul l-a 
fâeuc Constantin Vilsan, un bo
xer cu cea mai lungă alonjă in
ului tă in ringul românesc, care a 
devenit apoi campionul României 
la categoria ușoară. L-a surclasat, 
atunci, la Craiova, pe Matzeka, 
campionul Ungariei, din primă ra-

fost elev, și pe care-1 socot drept 
cel mai bun produs al ringului 
nostru.

Tot ca sportiv, mă bucur sincer 
că tineretul nostru face acum să 
se vorbească, cu respect și. cu 
simpatie, despre România, pe toa
te continentele pămîntului.

Iar ca om, sînt fericit că mi-am 
Întemeiat o familie în care, fiica 
mea, medic specialist în cercetări 
de inframicrobiologie, ginerele 
meu, soția mea, azi pensionară,

11 Gate-EXTRAGEREA
goria 11 1 variantă sfert a 
200.000 lei) categoria a Xl-a:
9 variante întregi a 18.613 
lei și 1 variantă sfert a 4.653 
lei; categoria a III-ai 170 a 
1.181 lei și 97 a 295 lei; ca
tegoria a IV-a: 670 a 442 lei 
și 314 a 110 lei; categoria a 
V-ai 1021 a 295 lei și 578 a 
73 lei. Report la categoria 
Ii 71.796 lei

Premiul de 200.000 lei a 
fost obținut de Catinca Ga- 
zacu, comuna Sivița jud. 
Galați. EXTRAGEREA a 
Il-a i ®ategoria B: 2 varian
te întregi a 110.590 lei; ca
tegoria G : 13 variante în
tregi a 15.521 lei și 5 varian
te sfert a 3.880 lei; catego
ria Di 2088 variante a 100 
lei și 1951 variante sfert a 
25 let

Report la categoria A i 
221.180 lei

Premiile de cîte 110.590 
lei au fost obținute de i Ra
de Ștefănache — Tulcea și 
Anton Vasile — Bîrlad.

EXTRAGEREA SUPLIMEN
TARĂ. Categoria L: 8 varian
te (2 autoturisme Dacia 1100, 2 
autoturisme Moskvici 408 și 
4 autoturisme Skoda); catego
ria Mi 137 variante întregi a 
400 lei și 66 variante sfert a 
100 lei; categoria Ni 477 a 
100 lei și 251 a 25 lei; catego
ria Oi 744 a 40 lei și 402 a
10 lei. EXTRAGEREA SPECI
ALĂ. Categoria S i 2 autotu
risme Volga j Categoria U : 
14 autoturisme Moskvici 408; 
categoria Vi 15 excursii Ia 
Paris; categoria X î 35 ex
cursii la Paris i categoria Zi 
3255 a 100 lei.

Tragerea la sorți de la 
tragerea suplimentară — 
tegoria L — va avea 
miercuri 19 martie 1969 
Capitală.

TEICADUMITRU 
ieri și azi 

văzut de Neagu RADULESCU

ex- 
ca- 
loc 
în

dar nici sărac ta evenimente. Iar 
vehiculul folosit i-a fost unul sin
gur : munca. Ea l-a purtat din 
satul său natal, Negoiu, din ju
dețul Dolj, tocmai prin viitoarea 
Americii, șl tot ea l-a readus 
printre noi, acasă, eonsacrindu-1 
campion de box al României ta 
toate categoriile șl om Intre oa
meni.

.. .L-am reinttlnll, deunăzi, 
aproape neschimbat față de anii 
ctnd boxa ; vlrsta nu l-a încovoiat 
spinarea, iar bătrînețea n-avea 
unde sâ-șl așeze fulgii albi, căci 
nea Dumitru se poartă... pleșuv, 
tacă din tinerețe, din anii rin
gului.

Și, pe nesimțite, s-a Înnodat 
dialogul care ni-1 readuce acum, 
ta ringul paginii acestui ziar, pe 
fostul campion național, pe maes
trul care, vreme de aproape patru 
decenii, a format boxeri și a că
lăuzit atiția tineri In universul 
sportului.

— Boxul, cum l-ai descoperit T 
— E o poveste îndepărtată, ne-ar 

cere timp mult...
știm câ Dumitru Teică se va 

rezuma la esențial, si l-am În
demnat să povestească...

— Elev al unei școli publice 
(„public school") din Indianopo- 
lis, participam 1a joaca copiilor 
de o seamă cu mine șl obținusem, 
ta acele • ■ ■ —
victorii prin k.o., 
nul ' ’
sală

I

lis, participam la joaca copiilor
.vinzolell", 'chiar citeva 

__  r__ :__ . așa, cu pum- 
gol. Astfel, am ajuns șl la o 
de box din Cleveland, ta sta-

Campionul mondial Nino Benvenuti
VII

începe

DUMITRU TEICA, UN BOXER 
DE-O SEAMĂ CU VEACUL
• DEBUT PE UN RING DlN CLEVELAND • ÎNAPOI, ÎN PATRIE • O GALĂ DE BOX

DE NUMAI... 5 MINUTE • „ACUM, SCRIU 0 CARTE'*

a cîștiga o bucată 
Mai ales pe timp 
cînd nămeții tn- 

pașii și pun cîr-

fel, am devenit ostaș ta un regi- 
meni de transmisiuni, ciulind și 
în fanfara unitâții, fără a-mi ne
glija, însă, nici preocupările spor
tive. In America susținusem citeva 
meciuri publice, la Cleveland, ca 
amator legitimat și obținusem 
victoriile prin k.o. la podea sau 
prin oprirea meciului pentru infe
rioritatea adversarului.

După ce am urcat milităria în 
pod, am ajuns, in scurtă vreme, 
ajutorul maestrului Petre Alexan- 
drescu — azi aproape octogenar 
— care era profesor de educație 
fizică Ia ONEF, leagănul Institu
tului de educație fizică din zilele 
noastre. Apoi mi s-a Încredințat, 
intr-una din sălile bucureștene, 
organizarea activității de gim
nastică, box, volei și baschet.

Aci am aflat niște tineri cu ea- 
litâți deosebite, intre care Mitu 
Dumitrescu. actualul academi
cian, Mateescu. Dumitru Mari
nescu, azi inginer, care au dove
dit câ ucenicia sportivă i-a călit 
pentru studii și pentru viața so
cială in care s-au afirmat cu 
demnitate.

Din pleiada primilor boxeri 
care au trecut pe sub îndrumarea 
mea, și care au activat apoi in 
ringul românesc, sînt de citat 
Dumitrescu Vîrtej, Cristian Pa- 
naitescu, Constantin Vilsan, Jen
ny Dumitrescu, regretatul ziarist 
sportiv Dan Chirilă, Eugen Vasl- 
lescu-Cărbune, Titi Dîrlău, Dumi
tru Gheorghiu, Eftimie Mih&iles
eu și zeci și zeci de pugiliști care 
au urmat întîiul val...

— Ce episod stăruie mai mult 
în bagajul de amintiri personale ?

— O gală de box. Prima gală 
Internațională programată la Cra
iova, în anul 1923, în care meciu
rile erau angajate pe cîte 8 re
prize de cîte două minute și toa
te disputele s-au terminat Înainte

fală da pumni. Titi Dlrlău l-a tri
mis la podea, ta primul minut, 
pe Tomazi, ți el campion al Un
gariei, tar eu am terminat cu 
germanul Hans Schmidt, un semi
greu recunoscut drept fruntaș In 
Europa, după M de secunde, fă- 
ctadu-1 t.o.

— Privind tn urmă, ce-țl încăl
zește inima, din tot ceea ca al fă
cut pini azi 7

— ta box, nici titlurile de cam
pion național și nici victoriile ob
ținute, cl faptul că l-am învățat pe 
alții, tineri muiți ți entuziaști, din 
școli, din ateUere, din prăvălii, 
din fabrici, să-ți Împlinească un 
vis ți mi mlndresc, ca român, 
că l-am dat boxului internațional 
pe Lucian Pope,cu, caro tul-a

și nepotul meu, îmi dau satisfac
ția datoriei împlinite 
cietate în care m-am 
n os cut... prin pumnii 
care trăiesc respectat 
viința obrazului meu.

— Și, acum, ce faci ? Cum ma
cini timpul la moara bătrîncții ?

— Să nu vă mire, dar scriu o

într-o so- 
făcut cu- 

mel, și In 
prin cu-

— Să nu vâ mire, dar scriu 
carte.

— Deci, scriitor ?
— Eh, să nu exagerăm ! 

drept că eu am mai publicat 
carte, rCum se învață boxul*4, 
carte de popularizare, de mult 
epuizată, șl peste care anii au 
așternut praful uitării. Acum o 
reactualizez și-i adaug și evocări.

V. FIROIU

B
O 
o

de
ne-

care

căci porniseră cam pe la toa
că, dacă nu. se dezlănțuia 
un vifor din acelea care spul
beri omătul pină la înălți
mea caselor și împunge 
ochiul cu mii de ace ascu
țite. Drumeția trebuia în
treruptă, și muzicanții s-au 
adăpostit într-o moară pă
răsită. Vuia pe sub grinzile 
ei șl prin spărturile din pe
rete vijelia, înfricoșătoare 

ca un final wagnerian.
De-ar fi fost o sobă de 

tuci în șandramaua dărăpă
nată, muzicanții i-ar fi în
roșit plita și s-ar fi încălzit 
la ea. Nu era însă sobă, nu 
era nimic, decît pustiu. Și 
lupii, vreo cinci, care pă
trunseră prin spărturi, atrași 
de mirosul oamenilor și, 
poate, de al tacitului. Nu tu 
pușcă, nu tu foc — cum să 
ta aperi de amenințarea 
spurcăciunilor ? Frica e 
bună, de multe ori, la ceva, 
fiindcă dă idei salvatoare. 
Așa cum le-a dat și muzi
canților turci, care și-au 
scos la repezeală instrumen
tele, toboșarul a pus mina 
pe bețele sale și au început 
sil cînte toți fragmentul vije
liei din uvertura la opera 
Wilhelm Tell de Rossini. Aw 
cîntat-o din ce în ce mai 
tare, din ce în ce mai repe
de, din ce în ce mai turbat, 
pini cînd lupii, iviți în sfir- 
teciturile 
zid, s-au 
au prins i 
coșați și 
ca niște t. 
făcîndu-se nevăzuți 
pustietățile înnoptate. Cum 
însă, de speriați ce erau, 
n-au mal găsit ieșirile, au 
prins să asalteze pereții, cu 
toi mai mare îndîrjire, incit, 
in zori, cînd viscolul se os- 
toi și lumina prinse să mi
jească peste podiș, toți lupii 
zăceau, cu țestele zdrobite 
și ochii sticloși, tn moara pă
răsită.

Muzicanții, deveniți vînă- 
tori fără pușcă, tremurau 
livizi, în mînă cu instru
mentele lor, pe care data
seră intre timp de trei sute 
șaizeci de ori „vijelia" din 
uvertura rossiniană! Pare, 
de fapt, o poveste vînăto- 
rească, dar nu este, deoarece 
au publicat-o ziarele de a- 
cum treizeci de ani și eroii 
ei mai trăiesc, în Anatolia 
nu prea depărtată de noi.

George SBÂRCEA

i întunecoase din 
tras repede înapoi, 
să scîncească infri- 
ar fi vrut să fugă, 
vinovat! netrebnici, 

l peste

I

„ROMÂNUL GEORGE STOIAN I A ÎNTRECUT
PE JOCHEII

ȘI MORȚI—
la Madrid — devenind și stea de cinema — filmul 

Vii și morți".

— Atenție,
desen de Neagu RADULESCU

trecui Steaua cu *—2, ta- 
tr-un mec: disputat acum a 
ani, ta... București. Unul dintre 
cel m»l buni jucători al petroliș
tilor In acest med • fost.. 
Volnea I

DIMITRIE FUNAR comuna 
Pecica. 1. Handbalistul Cristian 
Gațu împlinește, în august, 24 de 
ani. El este fiul cronicarului spor
tiv Petre Gațu. O vreme. Cristian

ION PASCAUU — UșL In 
nala campionatului mondial 
fotbal din 1966, Hurst a Înscris 
golurile L 3 șl 4. Cel de-al doilea 
gol al englezilor a fost realizat 
de Peters.

t
ele

ION NEGOȚ — Sînnjcolaul 
Mare. .Port o deosebită simpatie 
echipei de fotbal Dinamo Bucu
rești. O dovadă tn acest sens sînt 
și versurile pa care vi la trimit-. 
Așteptăm alte dovezi. Acestea nu 
ne-au ------ •convins i

BUCÎU — Tîrnăvenl. Prie- 
dv. este bun.,. de plată.

ION
tenul ___ _____ __ „ ___
In finala .Cupei României" ediția 
1987, Steaua a Învins Forests Făl
ticeni eu 8—8 ‘ -

G. BASAR 
reținut doul 
dv. i

- Bele Mare. Am 
dintre sr*fl*ețlll*’

VIOREL PETCU — Buzău, 
electrician la -Exploatarea ener
getică județeană Buzău- țt vreau 
să controlez, cu ajutorul dv, dacă 
performanțele sportive ea care se 
laudă doi dintre maiștrii din uni
tatea noastră slnt adevărate sau 
nu 7- vtm ■ Puneți la îndoială cu
vintele șefilor dv.’ Mie, unul, să-ml 
spună șeful că l-a bătut prin k.o. 
ta prima repriză pe Cassius Clay 
și tot nu mă duc să verific ! Re
feritor la cele Întrebate, slnt In 
măsură să confirm că șeful dv. 
direct, tov. Iordan Răduiescu, a 
jucat, tn 1958, In echipa de tine
ret a Minerului Petroșenl. Nu l-am 
.descoperit"! Insă, nicăieri, pe 
celălalt maistru, tov. Anton Ră- 
dulescu, care susține că a fost 
campion republican di tir, tn 1158. 
La I x 10 focuri) calibru redus, In 
aid

Gațu s-a afirmat tn fotbal) juctad 
la Dinamo București (la juniori 
și in echipa de tineret). Ca să 
scape, probabil, de crltlclle tată
lui său, c-a apucat de handbal 1 
2. Viteză, șut) forță atletică — 
acestea slnt principalele calități pe 
care le-a avut șl Dobay. Prin fi
zicul și jocul său, Oaidă, una din 
cele mal bune aripi care au evo
luat în fotbalul nostru, se asea
mănă. destul de mult, cu fostul 
jucător al Rlpenslel,

• Atlețil *tat oel mal «fricoși" 
sportivi. La primul fo* d* pistol, 
o Iau la fugă I
• Boxerii stat Mi mal tietacr*- 

zătorl sportivi. El vor să controlez* 
dacă arbitrii știu *ă numer* pină 
la... 1*1

CORNEL DODESCU, Bucureftl. 
în palmaresul tnttlnlrllor de cam
pionat dintre Steaua ,1 Petrolul 
nu figurează un astfel de rezul
tat : steaua — Petrolul 8—8, la 
Ploiești, în sahUabt Ettrolul a to-

un caz.

NOȘTRI
Amatorii curselor de galop 

își aduc aminte cu plăcere de 
jocheul Gheorghe Stoian, una 
dintre .cravașele1* cele mai 
redutabile care au evoluat, 
după 1944, pe hipodnoamele 
noastre. Deși n-are decît 38 
de ani, Stoian are în urmă 
o lungă carieră, începută la 
11 ani și încununată de 600 
de victorii.

De cîțiva ani, el activează 
în Iugoslavia, fiind cotat ca 
unul 
chei, 
după 
țicol 
cerni 
sezon_ ____ ____ ______
tige chiar și 3 curse într-o zi 1 
Publicîndu-i fotografia, îm
preună eu o prezentare inti
tulată „Românul George Sto
ian i-a întrecut pe jocheii 
noștri14, ziarul iugoslav scrie 
că .George Stoian a demon
strat o clasă europeană".

„.într-o căsuță din cartierul 
bucureșiean Filantropia, aces
te aprecieri și altele asemănă
toare aduc bucurie în inimile 
celor două locatare: soția și 
fetița lui George Stoian 
care așteaptă, mereu, cu 
nerăbdare perioadele de în
trerupere a activității hipice, 
zilele de .vacanță* ale soțului 
și tatăluL-

dintre cei mai buni jo- 
Cel puțin în 1968 — 
cum reiese dintr-un ar- 
apăruț în ziarul „Ve- 
Novosti" — a avut un 
de aur, reușind să cîș-

SPIRITUL SPORTULUI (I
Publicăm, astăzi, partea a doua a interesantului eseu pe care 

scriitorul francez Paul Vialar l-a prezentat în cadrul unei reuniuni 
a Academiei olimpice internaționale. Amintim totodată că prima 
parte a apărut în ziarul nostru din 23 februarie a.c.

ROZALIA HALMI — comuua 
Cavnic. Ați făcut pariu cu o co
legă, pe două ciocolata mari, că 
«Ion Poștașu este una și aceea,! 
persoană cu ziaristul loan Cbi- 
rilă". Ați pierdut. Ion Pogtașu 
nu e un pseudonim, cl numele 
meu adevărat. Un strămoș de-al 
meu, Veniamin Poștașu, est* pri
mul care a început să răspundă 
la scrisori, Încă ta secolul XV.

MIHAI TEODORESCU, Bucu
rești. Slnt de acord cu dv că ar
bitrul Mircea Rotaru (Iași) n-a 
condus In cel* mal bune condi
ții partida de fotbal dlntr* Di
namo București șl A.S.A. Tg. Mu
reș. Presupun, dc altfel, ca nloî 
nu va fl... complimentat u* că
tre Colegiul central al arbitrilor 
pentru acest arbitraj. Dimpotrivă 1 
Este greu de crezut. Insă, așa 
cum afirmați dv., că el a fluierat 
sfîrșltul primei reprize, abia după 
43 de minute de joc. In primul 
caz, tn această direcție, un sin
gur ceas este luat in considerație: 
cel al arbitrului. Ceasurile de pe 
stadioane ne oferă doar Indicii... 
aproximative.

Uuitrajii ■ N. CLAUDIU

Corpul tău înseamnă viată. Gtn- 
dește-te ta el. Gindește-te la tine.

Dacă ețu bolnav sau plăplnd 
din vina ta, lumea este ta fel : 
mal piăplndă și mai bolnavă.

Cit de trist țl necinstit trebuie 
să fie să urăști acest corp cu 
care ești condamnat să te culci, 
să suferi, să respiri I Cit de greu 
este i ” 
care 
bule 
tău. 
corp 
nav 7

Un corp, ori ce al face, nu se 
uită. Nu este un moment din zl 
în care să nu-șl facă simțită pre
zența. Firește, pentru bucuria 
noastră, nu pentru disperarea ți 
rușinea noastră.

Nu scapi de corpul tău, deci 
trebuie să-1 stăpineștl...

Trebuie să fii destul de puternic 
pentru a fi mal tare decit el.
.. .Trebuie să te trezești în fie

care dimineață conștient că exiști 
nu pentru că te doare capul sau 
al vreo suferință fizică, d fiindcă 
te simți fericit de a fi.

A viețui șl a supraviețui. Ce 
depărtare între ele șl cit de mult 
la marchează sportul limitele.
.. .Doar sentimentele simple slnț 

sentimente mari. Sportul este 
unul din ele : este firesc.

Se cunoaște formula i .Să devii 
ceea ce ești*.

Cred că ar trebui, mal curfnd, 
să sa spună : „Să devii ceea ce 
ar trebui să fii".

Trebuie să-țl port' posibilitățile 
tale fizice, așa cum o femeie 
poartă un copil : cu precauție șl 
gingășie, cunosclnd valoarea aces
tei comori unice. însă, cînd le 
scoți la lumină, aceste forțe pe care 
le-al tnmănunchiat făuresc o 
ființă vie.

ClvUIzațla zilelor noastre a de
venit din ce în ce mal Inumană. 
Ea este aproape totdeauna dizol
vantă șl ușuratică. A face sport, 
Înseamnă a te reîntoarce la ele
mentele primordiale, la simplita
te. înseamnă a controla, de fle
car* dată, totul pentru a căuta

sâ tlrâști după tine un corp 
nu vrea să te urmeze 1 Tre
să te simți urmat de corpul 
Cum poți fi fericit lntr-un 
nenorocit, intr-un corp hol

să devii un supraom fără a-țl pier
de calitățile de omenie.

Se spune, adesea, despre o că
sătorie, că-1 plină de «făgăduieli" 
(moștenirea părințUor) ; sînt insă 
„făgăduieli" privind moartea. Uni
rea omului cu sportul comportă 
de asemenea, speranța car* pri
vesc Insă viața.

Călăii lagărelor de concentrare, 
care erau denumite șlagăre ale 
morțll", știau prea bine ce fac : 
Începeau prin a Înjosi trupurile 
și, astfel, sfirșeau prin a zdrun
cina sufletele. însă unii le-au re
zistat. Să reziști eu un trup șu
brezit, ce probă minunată d« su
flet sportiv |

Toți trebuie să murlnț. N-are 
nici o Importanță. Moartea însăși 
fac* prețul vieții. Totuși cred că 
nu se poate accepta moartea cu 
seninătate dacă nu lupți cu înver
șunare pentru viața ta.

Trebuie să încerci de asemenea 
să ta porțl cu ceilalți cit mal 
frumos, cit mal onest : cred că 
aceasta est* prima formă a po
liteții.

„Nu mă plac" spunea o femeie 
agreabilă, prlvlndu-se în oglindă 
și, știind asta, Izbutea să se cori
jeze atit de bine, Incit, pină la 
urmă, era înetntătoare. Frumoa
să luciditate pe care o doresc 
multor bărbați l Acela care știe 
să-șt spună : „Nu mă plac", prl- 
vindu-șl corpul sau aprecllndu-1 
astfel atunci ctnd află pe sta
dion, ctnd trebuie să alerge, să 
sară, să «runce gmutatea, acela 
a ctștlgat. Trebuie să privești Irî 
oglinda sportului în flecar* zl, ca 
să-ți refaci frumusețea pentru 
tine însuți, pentru ceilalți.

Toate aceste formule, precum 
șl multe altele, permit să-țl fad 
o necesitate din a explora mal bine 
acest tărlm, încă necunoscut pen
tru prea multi oameni, care este 
sportul. Șl este un tărîm atît de 
bogat pe care ne aventurăm. îneît 
flecare popas ridică noi proble
me la care simțim nevoia, necesi
tatea de a răspunde.

însă cu ce să începi ?
.. .Jocul spiritului lntr-un corp 

antrenat la Joc devine o satisfac
ție completă, care le Include pe 
toate celelalte. Mal întîi joaca. 
Ceea ce duce, firesc, la practica 
sporturilor. $1 aceasta — auto
mat — la cultura fizică. A inver
sa propozltlunea înseamnă a dis
truge clădirea șl a face oamenii 
să meargă în mîinl.

Cultura fizică Impusă copilului 
(și mișcările Iul slnt atunci fără 
Însemnătate pentru el) ia pentru 
acesta forma cea mai perfectă a 
plictiselii șl a Inutilității, A În
cepe cu ea, Înseamnă a începe cu 
sfîrșltul. Din Instinct — și acesta 
este, fără îndoială, instinctul de 
conservare — copilul vrea să se 
joace ; îndemnațl-1 să se joace.

Joaca de pe atunci este un 
sport. Jocul combină toate miș
cările sportului și posedă In ger
mene spiritul iul. ..

.. .Un copil care nu știe să se 
Joace nu va fi niciodată un copil. 
Un bărbat care nu știe ce-1 joa
ca și nu poate să se joace, nu va 
fi, niciodată, un bărbat. Cunosc 
oameni foarte în etate care știu 
să se joace. Atț știut întotdeauna 
șt n-au uitat niciodată : aceștia 
nu vor recădea niciodată tn copi
lărie. în realitate, n-au părăsit-o. 
i-au păstrat puritatea. Au păstrat 
neîntinată această comoară și, da
torită el, au fost toată viața lor 
ființe umane, așa cum — preș 
adesea — n-au fost alții.

Centrul de studii despre, moar
te. de la Bechesda, Maryland, si 
cel asemănător de la Facultatea 
de medicină din Leningrad — ade
vărate laboratoare pentru „învie
re" — lasă să înțelegem că mîl- 
ne moartea va fl învinsă. Pen
tru el. moartea firească nu tre
buie să mal existe ; nu vor mal 
fi decît lnttmplător morțl și se 
va putea trată bătrînețea ca o 
boală. Aceasta este un prilej de 
reflexie șl ne întrebăm dacă vom 
trăi timp îndelungat, ce se va 
tntlmpla cu noi ? Ctnd vom de
veni un popor de nemuritori si 
vom fl foarte înaintat!, vom rămî- 
ne, cu toate remediile ce ie vom 
avea, un ponor de bătrîni ? Tre
buie să începem prin cultivarea 
mintii, a spiritului și cel care le 
poate slănini, a izblndlt ceva. 
«După «Secolul 20“)
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~ zăpaqă, temperaturi scăzute, 
piste speciale — limitează, in 
mod firesc, aria de răspindire 
a acestui sport, in așa fel in
cit bobul este una dintre pu
ținele discipline olimpice (a- 
lături de hochei pe iarbă, judo, 
pentatlon modern, tir cu arcul, 
biatlon) care are nevoie de de
rogare de la art. 30 al Codului 
olimpic, care prevede : „Numai 
sporturile larg practicate, în 25 
de țări cel puțin, pot fi inclu
se în programul Jocurilor O- 
limpice". Pe altfel, din această 
pricină nu s-au putut ține în
trecerile de bob la Squaw Val
ley, in 1960 ; la sondajul anti
cipat, întreprins de organiza
tori, singurele țări care au răs
puns că vor să participe fiind 
S.U.A. și România.

Americanii (prin gustul ex
centricității și al aventurii eroi
ce), alpinii — adică italienii, 
elvețienii, germanii și, în mai 
mică măsură, francezii (prin 
forța împrejurărilor geografice), 
englezii (prin tradiționalele și 
prelungitele lor sejururi helve- 
tice) — formează marea majori
tate a clientelei bobului mon
dial, Rarele apariții ale cana
dienilor (ce-i drept, cu unele 
rezultate surprinzătoare, cum 
s-a petrecut în 1964, la J.O. 
de la Innsbruck, și în 1965, la 
C.M. de la St. Moritz, cînd bo
bul de 2 pilotat de V. Emery 
a cucerit medaliile de aur), 
ale belgienilor, suedezilor, spa
niolilor, norvegienilor, ceho
slovacilor, argentinienilor și, a- 
cum, în urmă, ale japonezilor 
(aceștia, cu vădită intenție de a 
șe iniția pentru J.O. de la Sap
poro) — sînt excepții. în 
șchimb. cu țotul aparte este 
apreciată prezența, constantă și 
remarcabilă, în același timp, în 
lumea bobului, a sportivilor ro
mâni. Nimeni nu poate par
curge palmaresele fără a se
siza tradiționala apariție prin
tre fruntași a boberilor din Car- 
pați, de la echipele olimpice 
din 1923, trecînd prin mondialii 
Papană și Prim, pînă la gene
rația lui Panțuru. Iată, deci, 
40 de ani de prezență stator
nică și valoroasă care onorează 
sportul românesc.

După cum am mai amintit, 
familia mondială a bobului nu 
este prea cuprinzătoare, în așa 
fel incit, la aproape toate com
petițiile internaționale, ea se 
reunește în plenul ei : sportivii 
activi pe boburi, oei mai virst- 
niei in organisme și comitete 
da toate nivelele. Eugenio Mon
ti. ultimul și eel mai mare cam
pion mondial și olimpic, con
duce acum destinele loturilor 
italiene ; Robin Dixon, frîna- 
rul celebrului Tony Nash (cam
pion olimpic în 1964, campion 
mondial în 1965, de fiecare dată 
Ia bobul de 4 persoane), a de
venit vicepreședinte al fede
rației internaționale ; Hans Kil
lian (campion mondial în anii 
1931 și 1935. la Oberhof și res
pectiv St. Moritz) este de ase
menea vicepreședinte al
F.I.B.T. ; Hariton Pașovschi, 
fost campion ai României, este 
cooptat în juriile campionate
lor europene. Fără a mai vorbi 
de bătrinul domn Otto Grlebel, 
membru de onoare al federației 
internaționale, nelipsit nici a- 
cum — la 84 de ani ! — de pe 
pistele concursurilor și care-șl 
amintește cu mindrte că a con
curat incă Ia începutul secolu
lui pe pîțția de la Sinaia...

De la St Moritz

la Lake Placid

Nivelul de tehnicitate atins de 
bob in zilele noastre nu mai 
face compatibile Întrecerile de
ed pe piste special amenajate. 
In epoca primitivă a acestui 
sport, drumurile de munte, în
zăpezite sau Înghețate, ba chiar 
străzile în pantă ale stațiunilor 
climaterice, făceau oficiul de 
teren de concurs. Curînd. însă, 
s-a simțit nevoia construirii 

unor piste speciale de compe
tiție, cu viraje artificiale, înăl
țate mult, care să permită dez
voltarea unor viteze superioare. 
(Prima pistă artificială de bob
sleigh a fost construită în de
ceniul al treilea, în faimoasa 
stațiune elvețiană de sporturi 
de iarnă St. Moritz și măsura 
1610 m, adică aproape o milă 
engleză, distanță care a rămas 
clasică). în schimb, creșțerea 
uluitoare a vitezei de eoborire 
a impus calcule riguroase de 
dinamică și măsuri de securi
tate, in așa fel îneîț un bob 
fără echipaj, lăsat in eoborire 
liberă pe pantă, să ajun
gă singur la sosire ! Prin
tre măsurile de securitate im
puse vom aminti de sta
bilirea lărgimii maxime a pis
telor (pîrtia de la Lake Pla
cid a suferit modificări, în acest 
sens, chiar cu un an înaintea 
disputării campionatelor mon
diale). Interesantă este inova
ția nord-americanilor de a adău
ga cornișe la marginea de sus 
a virajelor. Cit de utile au fost 
acestea ne-au arătat-o urmele 

Marile performanțe hivernale se pregătesc din vară

lăsate de capotele boburilor pe 
aceste streșini cu adevărat sal
vatoare. Tot Lake Placid cor.s:.- 
tuie un exemplu și In privința 
posibilității acordate publicului 
de a viziona în condiții optime 
disputele, din orice punct al 
traseului. Drumul bine bătă
torit, treptele, pasarelele, ba
lustradele, au permis libera cir
culație a privitorilor, fără a 
face necesară prezența obișnui- 
ților oameni de ordine.

Asemenea construcții implică 
însă importante cheltuieli de in
vestiții, fără prea multe șanse 
de amortizare, întrucit bobul 
nu este un sport lucrativ, in 
majoritatea cazurilor spectatorii 
avînd accesul gratuit la con
cursuri. Lake Placid a fost și 
în acest domeniu o excepție, 
deoarece, în toate cele patra 
zile de concurs, s-a perceput 
o taxă de intrare de 3.50 dolari. 
O sumă piperată, este drept, 
dar care a fost plătită cu con
știinciozitate. Bilanțul este ușor 
de făcut dacă precizăm că in 
unele zile s-au înregistrat s 
10 000 de plătitori ! Și la r.c. 
s-au făcut astfel de încercări, 
chiar în acest an la Sinaia, cos
tul biletului fiind o sumă deri
zorie. Din păcate, lipsa de dis
ciplină a spectatorilor (care au 
preferat să ocolească 30 de mi
nute prin pădure, infuncar. in 
zăpadă, decit să plătească 2 
lei !) a făcut aproape inutil 
efortul organizatorilor de a re
cupera, cit de cit, din cheltuie
lile întreprinse pentru amena
jarea pistei.

Pe cînd C.E.
la Sinaia ?

Suma mara necesitată de 
construcția, amenajarea și În
treținerea pistelor, precum și 
imposibilitatea de a amortiza 
fondurile cheltuite, prin Înca
sări, explică in mare parte și 
penuria de piste de bob in lu
me. Dacă exceptăm pirtiue 
transoceanice (cele de la Lake 
Placid și de la Sapporo, ulti
ma în construcție pentru J.O.
din 1972). vom 
constata că Euro
pa monopolizează 
un număr destul 
de mic da pista ce
lebre : Cortina
d’Ampezzo și Cer- 
vinia (în Italia), 
Alpe d’Huez (în 
Franța), St. Moritz 
(in Elveția), Gar- 
misch Partenkir- 
chen (in R. F. a 
Germaniei), Igls- 
Innsbruck (în Aus
tria).

Cu mîndrie tre
buie să adăugăm 
acestora pista ve
che, admirabil re
înnoită. da la Si
naia, care și-a fă- 
eut probele, la ni
vel tnalt. cu oca
zia recentelor con
cursuri internațio
nale. Roberto Zar- 
dini, excelent pilot 
italian, o compa
ra și asemăna cu 
cela de la Alea 
d’Huez și Cervinia. 
considerind-o rapi
dă fără a fi peri
culoasă. perm: tind 
o viteză constantă 
și fiind lisă, cum 
iși doreșta orice
bober. La fel au Doi nr 
apreciat-o Guy Manti 
Mermillod, condu
cătorul delegației
franceze, și pilotul austriac 
Werner Della Karth. Cu ase
menea recomandări și ținind 
seama de conjunctura sărăciei 
generala de piste din Europa, 
avetp toata motivele să nădăj
duim că intr-un viitor apropiat 
Sinaia poate deveni un centru 
important al bobului continen
tal, cu condiția deplinei moder
nizări a pistei : viraje din be
ton, instalații de înghețare ar
tificială a porțiunilor expuse la 
soare (așa cum are ultimul vi
raj al pirției de la Lake Pla
cid), întărirea cu mantinele a 
intrărilor și ieșirilor din viraje, 
pasarele pentru public etc. La 
această ipoteză se adaugă fai
ma deja obținută de boberii 
noștri, originari, în proporție 
majoritară, chiar din Sinaia. 
Prezența lor aici poate da stră
lucire stațiunii (cu același e- 
fect pe care-I are prezența lui 
Monti 4a Cortina). Există toate 
condițiile create pentru a în
trevedea transformarea Sinaiei 
într-o veritabilă academie a 
bobului românesc și intr-un 
punct de miră al celui euro
pean. De altfel, Congresul 
F.I.B.T. ținut la Lake Placid, 
cu prilejul campionatelor mon
diale, a discutat posibilitatea 
organizării de către România, 
intr-un viitor apropiat, a ma
rilor competiții europene.

Poate că gîndind astfel, cu 
destul idealism, ar fi de luat 
în considerație și problema re
facerii pistei din Poiana Bra
șovului, care are. avantajul u- 
nei stațiuni de Iși mai mare 
trafic turistic internațional.

Concurenta*
Podar - Siorpaes

Boburile, ea material esențial, 
condiționează, firește, viața a- 
cestui sport. îa 1888. englezului 
Wilsoo Smith, aflat in vacanta 
In Elveția, i-a venit pentru pri
ma dată ideea de a cupla două 
săniuța oiașnuite. legiuita-le 
printr-o pla-.ță. in vederea unei 
coboriri ca niște prieteni, de pe 
străzile din Saîat-Moritz pini 
in satul Celenna Aceariă sama 
cubta marcheac* aacterca tato- 
lui. La Început, de eonstrocție 
primitivă, ei a fost pentacțiau: 
in decanul anilor, ocem'-d trep
tat vitese de alunecare tot ssaă 
mari. Primul fabricasst de bo
buri a fost, in IBSL fierarul C. 
Mathis dm St. Merits. Mal tir-
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cam pioni ci bobnid:
i Ion Pvtțvm (la Greaaita)

Fc»: L MATE

tra ei este EvLio dAriti fix.-. 
Cortr.a. cunoscut ț- deobșu «s. - 
porecla (aht de nixșmari* la 
oamenii de munte) de Podar 
care a dat și nuzaeia mărci de 
fabricație. Boburile sale, mult 
mai ușoare și cu țevile mai Ce- 
xiblie. erau evident «uperiaxre 
clasicului Feierabeni Mai apor 
a apărut concurentul său. fostul 
f rin ar al lui Eugenio Macii, 
oacheșul Sergio Siorpaes. care 
și-a încercat, de asemenea cu 
succes, șansa In montajul de 
boburi. Inovația lui Siorpaes a 
constat in segmentarea bobului 
in prima treime, fapt care a 
permis o mai bună înscriere pe 
viraj a bolidului. întrecerea ee- 
lor doi constructori a stimulat 
continua cercetare, investigația 
mecanică și dinamică, pentru 
obținerea unor soluții construc
tive mereu ameliorate. Deocam
dată, la o vedere superficială, 
diferența dintre cele două ti
puri de boburi este evidentă 
doar în opțiunea față de po
ziția secționării : la Siorpaes in 
fața, la d’Andrea în spatele 
pilotului. (Precizăm că inițial, 
bobul lui Podar era rigid, seg
mentarea făcîndu-se de curind 
ca răspuns la invenția lui Sior
paes). Profitul acestei concu
rențe este de ordin competitiv 
(prjmii beneficiari fiind, fireș
te, ^boberii italieni) și comer
cial (deoarece performanța bună 
a unui bob perfecționat il face 
ușor vandabil). Poate că așa 

trebuie explicată tnfringerea 
echipajului Iul Panțuru. la cam
pionatul european de bob 4, de 
către o echipă evident inferioa
ră. car care a primit cu două 
zile Înainte de concurs un bob 
too. adus la Cervinia — ca de 
un deus ex machine - de ulti
mul frinar al lui Manti, Lucia
no da Paoli*, instalai, el Însuși, 
surprinzător, la Xrinele echipa
jului campion.

Boburi 
standardizate 
pentru toți

i

3BB

Nu intimplarea 
selecționează

rit»-» fost «setat pnctaeaxțh 
aorexn s^ort *. csatajcizs fi al

ssprije aeetaea stnt exersaae 
in ced afofosa. Mas pcec-j. îa 
afara asaasea—ter — cans tac
bco faure tâ aa fXc.t ta co- 
pta*rw sărff sm seta scazul 
tai Moan care a sen.-

mimai un captivant sport, ci 
tară profesuzaa de beri Astăzi, 
poate ft Beștjsli cantitatea cu 
totul r<unvud (altădată 
■mpertaatâ.* a celor ce practi
că bobul <ba auatafla. ea o ex
presie a exceacricftășu (ceea ee 
nici au mai este postai pen
tru firi Îndeobște firave și ne
obișnuite cu eoafruntările gre
ve pe care te implic* o eobori
re pe pista <te gheata).

Din acest penet de vedere 
delegația noastră s-a bucurat 
peste tot de un interes deose
bit. Modestia, cumințenia, hăr
nicia șt. au in ultimul rind, pri
ceperea bccerilar noștri tră
dau pregătirea profesională. 
Proferind meserii tehnice, in

Pe pertia de la Sinaia, anul acesta

om boberii ro-
ztata ae c-K3*geas pen aten
ua dată prot gnja
cu eare-șt Intre-—aean bobcrile. 
prua ~țr or ’-'ri ca cart te

Ca toata anestea. g-wh.-.-ta-se 
ta v—as a! becului rmă-ear 
Sr* a segjtja exeepțtaQata ge- 
nerxpe de J Sra a. ne Între
bam de te cu test atrași spre

Stau aMacatfigML *-t de obte- 
zari* ca v.texe man. arisd re- 
fiere * exersate ? Teama eu 
peace fi -riscată ta acest car.

NfEDALIAȚII 
ROMÂNI

IXVUL* OLIMPICE
«aa — A.pe a n-ex: ta 
Paașars — Ntro'^e Neagoc 
tetei m

CAMPIONATELE MONDIALE
Irit — Sciireiberhau t Ale

xandru Papan* — Dumitru 
H.zert. IMU I

LK-t — EngeJSerg : Alexandru 
. — Vastle D-mîtrescu.tatei I

tsm — Lake Ptacta : Ion Pan- 
tacu — BemMra FUcșeneanu. tacm n

CAMPIONATELE EVBOPE.NE
l*>T — I*la : ton Panțuru — 

X irniae Xeagoe, locul n ; 
-. a Paațuru — Petre Hr.i-

■ n — Gbeorghe Măriei — 
X^otae Keagoe, locui I

l«a — Sxuu-Mortu : Ion Pan- 
fum — Gheorghe Măriei — 
Petre Hristovia — Nicclae 
Neagoe. locul Ii

IMi — Cervinia : loa Pan|uru 
— Dumitru Kccșeneanu, local □ ; ion Panțuru — Dumi
tru Focșeaeanu — Ralmond 
.anco-.- — Nlcolae Neagoe, tacul n.

iar pentru ipoteza ignoranței a- 
vem la indemină declarația 
campionului european Erwin 
- haler care. întrebat fiind cum 
a ajuns la bob, ne-a spus : „La 
Saint-Moritz, in 1955, am fost 
rugat să completez un echipaj 
descompletat. Io trei coboriri, 
im căzut de cinci ori. Din ziua 
aceea am știut că bobul va fi 
viața mea...” Dincolo de glumă, 
iasă, am meditat cu seriozitate 
la posibilitatea înființării unui 
centru de bob al aeronauticii 
(după modelul schiorilor din 
arma vinătorilor de munte) ca
re să reunească pe piloții aeru
lui într-o activitate deconec- 
lamă și totuși utilă. Să nu ui
tăm câ primul cuplu celebru de 
tx>beri români, campioni mon- 
. aii in 1933 a fost format din

. mai puțin vestiții aviatori 
. vremii Alexandru Papană și 

Dumitru Hubert.
Același punct de vedere este 

valabil și pentru fervenții vo
lanului. Pe cînd o secție de 
bob a A.C.R. ? De altfel, Ion 
i anțuru este de profesie șofer, 
ca și alți cițiva dintre tinerii săi 
imitatori.

„Capul la cutie" - 

element 
aerodinamic ?

•—i H i ,

La sfîrșitui unui sezon com- 
petițional variat și complet, cu 
campionate mondiale și euro
pene, cu concursuri internațio
nale, devine firească întreba
rea : ce este decisiv în între
cerea bobistică, dincolo de sta
rea pîrtiei și de valoarea mate
rialului ? Răspunsul este net, 
implacabil și indubitabil : pilo
tul, cu luciditatea, cu reflexele, 
cu capacitatea sa (adesea ne
luată in seamă) de a cunoaște și 
de a recunoaște pista, cu în- 
demînarea și sîngele rece ca- 
re-1 ghidează. Iată de ce, în 
multe palmarese, alături de na
ționalitatea bobului, figurează 
doar numele pilotului, mal rar 

eel *1 fr..-arului și foarte rar 
ăi eetarialți membri ai echipa-

Deși cooperarea echipa
jului și. rr.ai ales, o bună îm- 
p.ngire ta plecare ănt elemen
te importante pentru obținerea 
reuși teL

Pe vremuri, greutatea enor
mă a echipierilor juca un rol 
decisiv, dar începtnd din 1952, 
rind a fost decisă limitarea 
greutății, avantajul coloșilor 
bobului a scăzut evident Acum, 
pentru a obține cintarul pre
suri». greutatea obișnuit* a bo
berilor balansează între 70 și 
N kg.

Rămîne încă controversată în 
lumea bobului problema Impor
tanței și a eficienței echipaju
lui. Frinarul, la bobul de doi, 
este neîndoios un coechipier 
care face oficiul coeficientului 
de siguranță, deși de multă' 
vreme pe întreg parcursul co- 
boririi (in afara antrenamente
lor de acomodare) nu se mai a- 
pelează la frînări decît după 
trecerea liniei de sosire ! în 
schimb, la bobul de 4 persoane 
se poate pune la îndoială va
loarea echipajului al cărui a- 
port practic se termină (aproa
pe) in momentul așezării In 
bob. Echipierii ajută substan
țial la impulsul dat bobului din 
start, dar pe urmă nu mai fac 
altceva decit să țină „capul la 
cutie" pentru a asigura linia 
aerodinamică (orice fotografie 
ilustrează acest lucru). Firește, 
că intenția noastră nu este de 
a desconsidera contribuția echi
pajului, dar realitatea ne obligi 
să punem această problemă, 
cită vreme partenerii pilotului 
au început să fie considerați un 
lest, ușor de înlocuit cu orice 
balast inanimat. Poate că într-o 
zi, printr-un studiu științific, 
institutul de mecanică aplicată 
condus de academicianul Elie 
Carafoli (el insușl atit de pasio
nat de aviație și de problemele 
aerodinamicii) ne va ajuta șă 
elucidăm dilema.

II "'iiii-wt
A

Intre 
cronometru

(electric) 
și metronom 

(psihic)

Competițiile da bob au deve
nit, Intr-adevăr, o probă teh
nică, cg se cere tratată tehnic, 
o dată cu ameliorarea pistelor 
și a boburilor, o dată cu crește
rea vertiginoasă a vitezelor. 
Densitatea rezultatelor, acele 
insesizabile diferențe de sutimi 
de secundă, pun în mișcare un 
întreg aparataj tehnic. Prin 1924 
la Chamonix, diferența la sosi
re dintre al doilea și al treilea 
echipaj la bob 4 a fost de aproa
pe 14 secunde ; la Lake Placid, 
doar de 24 de sutimi de secun
dă ! Ca să nu mai vorbim de 
exemplul, rarisim, este drept, 
oferit anul trecut la J.O. de la 
Grenoble, cînd Monti și Floth 
au fost înregistrați cu același 
timp după toate cele patru man
șe 1 Tocmai din pricina vitezei 
extraordinare (la bobul de 4 se 
obțin medii de 95 km/h, iar pe 
unele porțiuni bobul atinge și 
140 km/h 1) și a egalității rela
tiva a rezultatelor (cu diferențe 
practic imposibil de reprodus), 
bobul a fost unul dintre primele 
sporturi din lume care a intro
dus, necesarmente, cronometra
jul electric pentru departajarea 
concurenților.

Dar dacă un campionat mon

dial se poate cîștiga cu sutimi 
de secundă (cu 45 de sutimi l-a 
învins Zimmerer pe Gaspari la 
bobul de 4, la Lake Placid), ne 
întrebăm ce elemente indreptă- 
țesa să considerăm pe un pilot 
mai bun decît altul 7 Influența 
materialelor aproape se anulea
ză de asemenea similitudine de 
performanțe. Deși am putea 
adăuga, pentru pitoresc, cîteva 
aspecte : italienii obișnuiesc să 
poarte în cursă măști de oxigen 
împrumutate din practica avia
ției ; românii poartă, pînă In 
momentul startului, galoși pen
tru a nu-și încărca cu zăpadă 
ghetele cu crampoane de sîrmă, 
(in timp ce alții iși perie tălpile 
în aceeași împrejurare) etc.

Probabil că decisive rămin, 
totuși, elementele de ordin psi
hologic. Specialiștii care au ur
mărit în acest sezon pe Panțu- 
ru și care l-au numit „eternul 
secund" fără a-și menaja însă e- 
logiile la adresa pilotului român, 
au făcut, totuși, observația că el 
obține rezultate excelente, opti
me adeseori, la antrenamente 
și că clachează tocmai în ziua 
concursului. Asemenea păreri 
vor să acrediteze ideea că Pan
țuru consumă, în perioada pre
gătitoare, o prea mare cantita
te de concentrare nervoasă care 
îi lipsește, apoi, sau I se dimi
nuează în competiție.

Un singur argument dezice a- 
ceastă părere : constanța extra
ordinară în performanțe, de la 
manșă la manșă, a lui Panțuru. 
Studiul detaliat al pistei (în 
vreme ce alții bat cărțile de joc); 
antrenamentul fizic jurnalier 
(ignorat de alții), grija zilnică 
acordată întreținerii mecanice 
a bobului în atelier, viața aus
teră, completează profilul unui 
mare campion cum este Ion 
Panțuru, adăugîndu-se calită
ților lui excepționale : echili
bru psihic, curaj dublat de pru
dență (într-o proporție infini
tesimals greu de stabilit), voin
ță, hotărîre, modestia (nu mie
roasă, ci încăpățînată, care ca
racterizează pe omul de mun
te). Unul asemenea portret ar 
fi nedrept să 1 se reproșeze ab
sența seînteii de geniu care ar 
putea face din el mal curind 
o statuie decît un supercam- 
pion absolut 1



DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, TIBERIU STĂMĂ FINALA
LA

PARIS, 15 (prin telefon). — 
Toți cei cinci floretiști ai clu
bului Steaua aflați la Paris 
cu ocazia disputării Cupei 
campionilor europeni au luat 
startul sîmbătă dimineață în 
Cupa Adrien Rommel. Prin
tre ei, firește, Ionel Drîmbă, 
cîștigătorul precedentei ediții 
și aureolat, între timp, cu ti
tlul de campion olimpic. Edi
ția actuală a tradiționalei în
treceri de floretă le-a depășit 
pe toate celelalte de pînă a- 
cum print numărul partici- 
panților : 115. în primul tur 
concurenții au fost grupați în 
17 serii de cîte 6 șl 7 trăgă
tori care au susținut apoi un 
alt tur preliminar. Trăgătorii

SABRERII ROMANI AU CÎȘTIGAT LA SOFIA
DATORITA UNUI TUSAVERAJ MAI BUN
SOFIA, 15 (prin telefon). — 

In sala Universiada din capi
tala Bulgariei s-a disputat 
sîmbătă după-amiază intîlni- 
rea dintre reprezentativa de 
sabie a României și cea a ță
rii gazdă. Confruntarea dintre 
sabrerii români și bulgari a 
fost foarte echilibrată. Intr-a
devăr, la capătul celor 16 asal
turi, fiecare reprezentativă a 
totalizat opt victorii așa in
cit a trebuit să se ia in con
siderație și raportul dintre tu
șele primite pentru a se de-

MARE CONCURS CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN STOCKHOLM

ATLETIC
LA MOSCOVA

SURPRIZĂ ÎN PRIMA ZI A CM. DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ: CEHOSLOVACIA - CANADA 6-1!

MOSCOVA, 15 (Agerpres).
— In Palatul Sporturilor din 
Moscova a început un mare 
concurs internațional de atle
tism la care participă spor
tivi din Bulgaria, Cuba, R.D. 
Germană, R. 'F. a Germaniei, 
Polonia, S.U.A. și U.R.S.S.

în prima zi, Igor Ter Ova- 
nesian a cîștigat proba de lun
gime cu 8,03 m întrecîndu-i 
pe americanii Norman Tet 
(7,94 m) și Phil Chinnik (7,79 
m). Proba feminină de sări
tură în înălțime a fost domi
nată de atletele sovietice An
tonina Lazareva-Okorokova și 
Valentina Kozîr, ambele cu 
1.81 m. Sprinterul american 
Charlie Greene s-a clasat pri
mul în cursa de 50 m — 5,5, 
iar compatrioata sa Manie 
Rallins și-a adjudecat victoria 
în proba similară feminină
— 7,1.

Alte 
Iuri 
8:04,4 ;
(S.U.A.) 18,48 m ; 
mei — Tatiana 
(U.R.S.S.) 6,17 m

3 000 m — 
(U.R.S.S.) 

— Oldfild 
lungime fe- 

Bîcikova

rezultate : 
Rîbacenko 
greutate

ZIG-ZAG FOTBALISTIC
NU-I URMAȚI EXEMPLUL!

Se întâmplă ca și unii an
trenori să uite de exemplul 
pe care trebuie să-1 ofere ju
cătorilor. Unul dintre aceștia 
este o personalitate cunoscută 
în fotbalul mondial. Este vor
ba de antrenorul echipei na
ționale mexicane și al echi
pei Toluca, Ignacio Trelles. 
Recent, la un meci de cam
pionat dintre Toluca și Uni- 
versidad, cîțiva jucători din 
formația sa au avut o atitu
dine ireverențioasă față de 
arbitru. Normal, pe cel mai 
vinovat, conducătorul jocului 
l-a exclus de pe teren. Dar 
de pe tușă, antrenorul Trelles 
l-a îndemnat pe jucătorul in
ternațional Reynoso (pentru 
că despre el este vorba) să nu

Și 
la

I. O.

hlUU

LA BARRANQUILLA

Huțanu — în prim 
plan 
golul 
meciul cu 
(5-4) I 
mână 
locul 
cundă 
tului 
hochei

— Am arbitrat proba de pe
rechi. întrecere fără prea mul
te complicații, fiindcă reprezen
tanții noștri, ai patinajului so
vietic, au dominat cu autoritate.

marchează 
victoriei în 

Austria 
și echipa ro- 
iși păstrează 
în grupa se- 
a campiona- 
mondial de 

. pe gheață.

T
Spartak cct-e una

din performerele sferturilor 
de finală ale „C.C.E." la 
fotbal. Campioana Ceho • 
slovaciei se califică în fata 
lui A.E.K. (2—1, 1—1). In 
foto : Dusan Rabat (nr. 11) 
luptă pentru balon cu un 
apărător grec, în meciul de 
la Atena.

tiparul L V. ^lnlormațla*, sir. Biezolanu or. 23—25, BucuieșU

Podium de premiere la europe
nele de atletism, desfășurate in 
sala Expoziției din Belgrad. Pri
mele clasate la lungime-femel : 
IRENA SZEWINSKA (locul 1), 
SUSAN SCOTT (2), META AN- 
TENEN (3). 

rămași în competiție își vor 
disputa duminică dimineață 
'liminările directe cu recali

ficări urmînd ca după amiază 
să se desfășoare finala de 
șase floretiști.

în primul tur, dintre spor
tivii noștri s-a impus catego
ric Ionel Drîmbă care a ob
ținut maximum de victorii. 
Foarte bine a evoluat Iuliu 
Falb care a totalizat 4 vic
torii, printre care una la cam
pionul Ungariei, Al. Szabo (cu 
5—2). Mihai Țiu a trecut cu 
greutate în turul II, reaiizînd 
numai 3 victorii. Ceilalți doi 
floretiști români, St. Ardelea- 
nu și C. Bunicelu (ambii pla
sați în serii foarte puternice) 

intilnirii. 
a fost de

semna învingătoarea 
Acest raport de tușe
59—66 in favoarea sabrerilor 

• români, care au adăugat astfel 
o victorie la palmaresul lor. 

Iată acum pe realizatorii ce
lor opt puncte : Vintilă-3, Bă- 
descu — 2, Nilca — 2 și Iri- 
miciuc — 1, iar pentru gazde 
Spiridonov — 3, Stavrev 
Nikolov — 2. Atanasov nu 
cîștigat nici un asalt.

— 3,
a

D. MUSTAȚA

STOCKHOLM, 15 (prin te
lefon). — Sîmbătă dimineața 
metroul care duce spre com
plexul de baze sportive în 
mijlocul căruia se afla moder
na sală de sport Johanessov 
a fost mai plin ca de obicei. 
Pașnicele gospodine ale car
tierului au văzut animația 
din stația metroului, dar nu 
s-au mirat. Și ele, ca de alt
fel majoritatea locuitorilor 
Stockholmului, știau că în a- 
ceastă zi de la mijlocul lui 
martie cele mai bune repre
zentative de hochei din lume 
își vor începe — pentru a 
35-a oară — disputa supremă.

Așadar, sîmbătă, la o oră 
destul de matinală, în timp ce 
lumea se mai înghesuia încă 
la ghișeele patinoarului Jo- 
hanessov, echipele Cehoslova
ciei și Canadei ieșiseră la în
călzire. De sus, din elegantele 
cabine presurizate, 33 de crai
nici de radio și televiziune ca
nadieni își începeau munca.. 
orală, 17 dintre ei înregistrând 
imaginile și comentariile pe 
magnetoscop. Din nefericire 
pentru ei, tonul acestor trans
misii, optimist la început, a 

părăsească terenul. Pentru a- 
ceastă atitudine, comisia de 
disciplină a federației mexica
ne de fotbal l-a suspendat 
pe două etape.

O CONFERINȚA DE PRESA 
AMÎNATĂ

în după amiaza celui de-al 
treilea joc dintre Ajax Am
sterdam și Benfica Lisabona 
urma să aibă loc la Haga o 
conferință internațională de 
presă. Conferința a fost pro
gramată pentru ora 15, adică 
exact cînd începea partida 
dintre Ajax și Benfica de !a 
Paris. Ziariștii olandezi au 
uitat însă de... conferință, in- 
stalîndu-se în holurile clădi
rii, cu tranzistoarele în mînă 
și ascultînd transmisia meciu
lui. Firește, în asemenea con-

Trei ași ai ciclismului reuniți 
în acest instantaneu din cursa 
Paris-Nisa : JACQUES ANQUE- 
TIL, ROLF WOLFSHOHL 
EDDY MERCKX (de la stingă 
dreapta). 

au obținut doar cîte două vic
torii și nu s-au putut califica 
mai departe.

în turul al II-lea, marea 
revelație a lotului românesc a 
fost I. Falb care a realizat 4 
victorii din 5 posibile (5—4 cu 
Rodocanachi, 5—1 cu Brouil- 
lard, 5—2 cu Al. Szabo și 5*-3 
cu Gorius Gens). Drîmbă a 
tras foarte rațional și n-a cău
tat să obțină mai multe vic
torii decît i-ar fi trebuit pen
tru calificare A cîștigat trei 
asalturi (5—1 cu Gauthier, 
5—1 cu Skrudlik și 5—3 cu 
Walde). Țiu, în schimb, nu a 
putut obține decît o victorie, 
foarte muncită, in fața polo
nezului Koziejowski (5—4) și 
ca atare a trebuit să pără
sească întrecerea.

în continuare vom urmări. 
— așadar — pe Drîmbă și 
Falb, care în primele două 
tururi s-au dovedit foarte 
combativi și eficace și care 
păstrează frumoase perspec
tive in continuarea competi
ției. în primul tur eliminato
riu. sorții le-au rezemat am
bilor noștri floretiști cite un 
adversar maghiar. Drîmbă va 
încrucișa floreta cu Gyarmari 
iar Falb va primi replica lui 
Marton.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre finala Cupei campio
nilor europeni. Cvartetul so
vietic de la Burevestnik a în
trecut cu 9—2 echipa maghia
ră Dozsa-Budapesta dar sco
rul nu reflectă in mod real 
diferența de forțe de pe 
planșe.

devenit treptat tot mai puțin 
entuziast, deoarece în final 
selecționata canadiană a fost 
învinsă. La capătul unui joc 
frumos, rapid, în care for
țele au fost egale în pri
mele două reprize. Cehoslova
cia a învins Canada cu 6—1 
(1—0, 2—1, 3—0). Nu atît re
zultatul, cît mai ales propor
țiile victoriei sînt considerate 
aci, în capitala de 15 zile a 
hocheiului mondial, o mare 
surpriză, ceea ce mărește și 
mai mult interesul pentru 
competiție. Jucătorii ceho
slovaci, din rândurile cărora 
s-au remarcat Nedomansky, 
tînărul și masivul fundaș Ho- 
resovsky, au impresionat prin 
perfecțiunea combinațiilor lor, 
prin rapiditatea lor. Au în
scris în ordine: Jiri Holik 
(min. 14), S. King (min. 24), 
de fapt autogol al portarului 
Dzurilla, Nedomansky (min. 
29). autogol al fundașului 
Garry Bagg, Suchy (min. 34), 
Sevcik (min. 49), Suchy (min. 
50). Horesovskv (min. 52).

Alte rezultate din prima zi: 
Suedia — Finlanda 6—3 și 
U.R.S.S. — S.U.A. 17—2 (3—0; 
11—0; 3—2).

diții, conferința a fost amîna- 
tă cu cîteva ore...

NEDUMERIREA LUI HALLER
Jucînd la Bologna, anul tre

cut, Haller a fost aspru cri
ticat pentru lipsă de mobili
tate. Trecînd la Juventus, in
ternaționalul vest-g e r m a n 
care activează în campionatul 
italian a slăbit cîteva kilogra
me și se mișcă cu mai multă 
ușurința. Nedumerit de criti- 
cile aduse de tifosi — și anu
me că aleargă și acum prea 
puțin — Haller s-a adresat 
unor ziariști. Răspunsul lor 
nu a fost cel dorit. I s-a spus 
că în fotbalul modern se poa
te alerga mult, chiar foarte 
mult, niciodată sufi
cient I...

Telefoto : AGERPRES

PALPITANTĂ
TORINO

15 (prin telefon). 
penultimul asalt 

C.C.E. la floretă-fe

TORINO.
— Pînă la 
din finala 
te se părea că echipa Steaua 
își va păstra trofeul cucerit, 
tot aici, cu un an în urmă. în- 
tîlnirea dintre floretistele noas
tre și redutabila echipă Di
namo Moscova, care este iden
tică cu reprezentativa U.R.S.S., 
cîștigătoarea titlului olimpic la 
Ciudad de Mexico (Novikova, 
Zabelina, Samusenko și Goro
hova) a avut o desfășurare 
'palpitantă mergîndu-se „cap 
la cap" pînă la 7—7. După a- 
ceasta, floretistele sovietice au 
cîștigat cele două asalturi ca
re le-au adus victoria și tro
feul. Iată pe realizatoarele 
punctelor, pentru Dinamo- 
Moscova : Novikova — 3, Za
belina — 2, Gorohova — 2,
Samușenko — 2, iar pentru 
Steaua : Ileana Drîmbă — 4, 
Olga Szabo — 2, Ecaterina 
lencic — 1.

în competiția 
pentru „Trofeul Martini", 
reti stele noastre au luat 
nou un start bun alături 
peste 150 concurente. în j 
mul tur, lencic, Drimbâ. 
deleanu au dobindit cite 
victorii,

în turul al II-lea, trăgătoa
rele noastre se situează iarăși 
pe poziții fruntașe în seriile 
respective. Drîmbă realizează 
5 victorii ca și lencic. iar Sza
bo și Ardeleanu cite 4 victo
rii.

Atacul frontal al flonetiste- 
lor noastre a continuat și în 
turul al IlI-lea. reușind toate 
patru să se califice in sfertu
rile de finală : Szabo și Drim- 
bă cu 6 victorii, lencic cu 5 v 
și Ardeleanu cu 4 v. Printre 
altele s-au mai calificat: Za
belina, Samușenko (U.FLS.S.), 
Bobis (Ungaria), Palm (Sue
dia).

individuală 
flo- 
din 
de 

pri- 
Ar- 

4 
iar Szabo 3 victorii.
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Duminică sînt programate 
întîlnirile : Canada — Finlan
da, U.R.S.S. — Suedia și Ce
hoslovacia — S.U.A.

Karl ANDERSSON

NONA NESTEGHINA ACORDĂ NOTE
IN CONCURS ȘI IN AFARA DE CONCURS

SPERANȚE Șl AMINTIRI
întrecere a speranțe
lor poate fi și a a- 
mintirilor. Liliana Re

hakova, micuța patinatoare 
din Praga, parcă semăna 
cu cineva... Cu Dașa Ler
chova, vechea noastră cu
noștință de la Poiana Bra
șov, de acum 18 ani. E fi
resc. Liliana este fetița Da- 
șei, a actualei arbitre -inter
naționale Dagmar Lerchova- 
Rehakova. Reprezentanta 
patinajului maghiar, Kriszti- 
na Homolya, evocă amintiri 
mai recente. Este sora Zsu- 
zsei Homolya, care ne-a vi
zitat cu doi ani în urmă, iar 
recent a concurat la ultime
le campionate europene de 
la Garmisch Partenkirchen. 
Micuțul Mathias Clausner 
este fratele Martinet Claus
ner, o stea a patinajului din 
R.D. Germană. In fine, Gali
na Titova din Moscova este 
sora mai mică a Marinei Ti
tova, de asemenea vizi-

— Ați fost pentru 
oară oaspete al „Cupei

prima 
___  . .. . Bucu
rești". Cu ce impresii plecați î

— O competiție internațio
nală de patinaj artistic, care se 
adresează juniorilor sub 12 ani, 
este o inițiativă unică in spor
tul nostru și o consider deose
bit de prețioasă. Pentru mine, 
a fost o revelație și o adevărată 
surpriză să pot constata un ni
vel atît de ridicat la patinatori 
de virstă fragedă, provenind din 
medii diferite și din școli di-

BOGOTA, (Agerpres).
— Turneul internațional de 
tenis de la Barranquilla (Co
lumbia) a programat partide
le din proba de dublu băr
bați. în turul II (optimi de fi
nală) cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia) — Z. Franulovici (Iu
goslavia) a învins cu 3—6, 
7—5, 6—4 perechea T. Edlef- 
sen (S.U.A.) — J. Filliol (Chile) 
iar în sferturile de finală Năs
tase și Franulovici au dis
pus cu 6—3, 6—3 de Cox — 
Curtis (Anglia).
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FAIÎAuinin'un „At)U rAr(A SPERANȚA
CAMPION MONDIAL

„Boxerul nr. 1" al anului 1968 se pregătește de pe acum pentru 
examenul pe care-l va da peste un deceniu...

Sîmbătă trecută pe ringul 
instalat în incinta stadionului 
Kooyong din Melbourne (Aus
tralia), campionul mondial la 
categoria cocoș, Lionel Rose, 
l-a învins la puncte, intr-un 
meci oficial pentru titlu, pe en
glezul Alan Rudkin, lntîlnirea 
a stîrnit un interes enorm în 
cercurile amatorilor de box, nu 
numai datorită mizei mari din 
această partidă, ci și din cauza 
personalității ieșite din comun 
a actualului deținător al cen
turii.

Intr-adevăr. cariera fulgeră
toare a lui Rose (tînărul cam
pion nu ere acum decît__ 29
de ani!) este cu totul neobiș
nuită. El aparține unui trib 
de aborigeni (populația băștina
șă din Australia). Pînă la 14 
ani, copilăria lui Rose nu s-a 
deosebit prea mult de cea a altor 
aborigeni: o viață extrem de 
grea, niciodată sătul, cu marea 
dorință — o pereche de sandale 
— ne satisfăcută, un „fără spe
ranță", cum l-a numit un re
porter care i-a povestit biogra
fia. La 14 ani, cînd tatăl său 
a murit în urma unui atac de 
cord, lăsîndu-și soția singură 
cu nouă copii (Lionel fiind cel 
mai mare), familia s-a mutat 
într-un cămin de săraci dintr-o 
rezervație aborigenă la Drouin, 
la 100 de mile de Melbourne...

Intr-o zi. Lionel a auzit la 
radio transmisia unui meci de 
box între Rocky Marciano și 
Charles Ezzard. A fost un mo
ment crucial tn viața sa. Din bă
nuții cîștigați prin fel de fel 
de treburi făcute pentru cei 
mari, a pus deoparte cîțiva pen
tru a putea cumpăra sîrma ne
cesară încropirii unui... ring I 
Cu mănuși improvizate, Lionel 
și ceilalți copii au organizat 
zilnic gale de box care s-au în
cheiat de multe ori cu adevă
rate knockdowm-uri, cum își 

amintește el. Un pasionat al bo-

a patinoarului 
anii trecuți. Afini- 
siuni care își at

Alek- 
arhi- 
fostă

tatoare 
nostru în__  .
tați și pasiuni care iși au 
explicația deplină.

Evocări, foarte interesante, 
ne-au prilejuit și arbitrii 
concursului nostru interna
țional.

Am solicitat-o, pentru o 
discuție, pe Nona 
seevna Nesteghina, 
tră internațională, 
campioană de patinaj artis
tic a Uniunii Sovietice, in 
anul 1953. Acum, a devenit 
o recunoscută specialistă a 
acestei discipline și recent 
numele ei a figurat pe lista 
arbitrilor probei de perechi 
a campionatelor mondiale de 
la Colorado Springs.

l-am solicitat un interviu 
avînd ca primă temă, fireș
te, concursul internațional 
de patinaj artistic, desfășu
rat pe patinoarul „23 Au
gust".

M-au impresionat cei doi 
patinatori polonezi, po- 

ai unei tehnici și ținute
ferite, 
micuți 
sesori 
cu totul remarcabile, ca și cei 
din R.D. Germană, care nu dez
mint buna școală de sărituri pe 
gheață existentă în această țară. 
Liliana Rehakova poate deveni 
o a doua Dașa Lerchova, iar 
finlandeza Pia Maria Linden 
impresionează prin eleganța alu
necării. Dar marea surpriză mi-a 
furnizat-o noua generație de

Alte rezultate din optimi : 
Cox, Curtis—Alvarez, Bengts
son 6—1, 11—9 ; Kodes, Ku- 
kal — G. și F. Castillo 6—4, 
6—0;
ding, 
Koch, 
dez,

Alexander, Dent — Bu- 
Plotz 6—3, 3—6, 6—4;
Mandarino — Fernan- 
Esteban 6—0, 6—0 *,

McManus, Spear — Battrick, 
Holecek 6—2, 5—7, fi—4.

Năstase s-a calificat in 
semifinalele probei de simplu 
învingîndu-1 pe brazilianul 
Koch cu 6—2, 7—5

<

ani, tentat 
ce i se fă- 

continuele 
avea între- 
surorile, a

xului, Frank Oakes, l-a remar
cat pe Lionel și a început sâ-l 
antreneze. Ulterior, tînărul abo
rigen a fost preluat de un alt 
antrenor, fost boxer, Graham 
Walsh, care l-a introdus în 
cercurile pugilistice din Mel
bourne. Lionel, cu picioarele 
sale extrem de lungi, specifice 
populației abo, cu mișcările 
sale rapide, și, mai ales, cu tă
ria pumnilor săi, a atras ime
diat atenția. Unii au văzut in 
el posibilitatea ca Australia să 
mai poată obține un al doilea 
titlu mondial (primul fusese ob
ținut de Carruthers în 1952). Al
ții. oameni „de afaceri” care 
roiesc în jurul ringului, au vă
zut, în schimb, în Rose, o viitoa
re mină de aur...

Ca boxer amator, Lionel a 
cîștigat 17 din cele 19 partide 
disputate și, la 16 
de ofertele bănești 
ceau și sîcîit de 
greutăți pe care le 
ținîndu-și frații și . 
trecut la profesionism. Intr-un 
timp scurt, s-a impus printre 
cei mai buni „cocoși" din lume 
și anul trecut, la 27 februarie, 
la Tokio, a cucerit titlul mon
dial, învingîndu-l pe Masahiko. 
Apoi, și-a apărat titlul în fața 
unui alt japonez, Takeo Saku- 
rai, l-a învins pe mexicanul 
Jose Medel intr-un meci ami
cal și și-a apărat, din nou, cu
nuna de lauri în fața altui me
xican, Jesus Castillo. Aceste 
performanțe au determinat 
„World Boxing Council“-ul să-l 
declare pe Rose „boxerul numă
rul unu" al anului 1963.

Comentind ascensiunea lui 
Rose, Alan Trengove scria, 
cu cîtva timp în urmă, într-o 
corespondență specială pentru 
„New York Times”; „Vechea 
maximă — să iei un luptător 
flămînd și să-1 transformi în 
campion — a cîștigat și mai 
multă greutate o dată cu ridica
rea fulgerătoare a lud Rose". 
Jack și Shirley Rennie — care 
l-au găzduit la Melbourne — 
și-au exprimat bucuria, dar și 

patinatori români. Tinărul 
Goga m-a uimit nu numai prin 
bravura lui de a concura cu un 
braț fracturat, ci și prin felul 
cum a executat figurile obliga
torii și — mai ales — săriturile, 
in asemenea condiții de handi
cap fizic. îl consider un mare 
talent. Bun este și celălalt băiat, 
Lucian Cozia, care alunecă fru
mos și cu aplomb. Iar dintre 
fete, felicitările le merită, de
sigur, Doina Mitricică, care este 
de pe acum o remarcabilă teh
niciană. Săriturile ei dificile 
trebuie să le adauge insă, ne
apărat, mai multă eleganță. 
Tocmai din acest punct de ve
dere mai bine se prezintă Ga
briela Voica, care patinează cu 
sensibilitate, intr-adevăr artis
tic. Mi-au plăcut și celelalte 
două fetițe, Mirela Goleanu 
și Cornelia Picu, foarte dezin
volte pentru stadiul lor de uce
nicie în arta gheții. Intr-un cu- 
vînt, îi felicit pe toți, împreună 
cu organizatorii acestui foarte 
Interesant și util concurs, care 
tinde să devină cu adevărat un 
mini-campionat european al 
speranțelor.

— La sosirea în țara noas
tră, sîmbătă, ați asistat la în
cheierea campionatului repu
blican. Puteți să 
apreciere î

faceți o

surprize 
pe pati-

- Și aci am avut 
plăcute. îi întîlnisem . 
natorii români acum doi ani, la 
concursul de la Barnaul. Pot 
mărturisi, fără șovăire, că nu 
i-am mai recunoscut. Atît de 
marcant mi se pare progresul pe 
care ei îl înregistrează. în vă
dită ascensiune îl găsesc pe tî- 
nărul campion român, Gheorghe 
Fazekas, de al cărui talent mă 
convinsesem și la prima întil- 
nire. Dar acum, el apare ca un 
patinator format, în plină fini
sare. Același stil elegant de alu
necare, la care s-au adăugat 
insă — în programul de libere 
— săriturile cu dublă rotație, 
bune combinații de pași. Evi
dent, tehnica acestor dificile 
elemente tehnice se mai cere 
imbunătățită, dar o bază există, 
de la care se poate pleca spre 
performanță.

— Cîteva Impresii și de Ia 
Colorado Springs...

Turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad a con
tinuat cu disputarea partide
lor din runda a 6-a. Repre
zentanta României, Elisabeta 
Polihroniade, a întrerupt par
tida cu Bihalici (Iugoslavia), 
în clasament conduce Alek- 
sandria (U.R.S.S.) cu 5 p. Po
lihroniade are 2 puncto și 2 
partide întrerupte.e.
Cea de-a 5-a etapă a cursei 
cicliste Faris-Nisa (Cavaillon- 
Hyeres, 207,500 km), a fost 
cîștigată de francezul Jai în 
5h 38:09. în clasamentul ge
neral continuă să conducă 
Merckx, urmat la 9 sec. de 
Poulidor și la 45 sec. de An- 
quetil.

Federația franceză de box a- 
mator a stabilit ca la campio
natele europene care vor avea 
loc între 31 mai și 8 iunie la 
București să prezinte 5 bo
xeri. Au fost selecționați i Al
do Concentino (cocoș), Bar
nard Melherbe (semigrea), A- 
lain Laine (ușoară), Rabah

Rennie, comentează 
este că

îngrijorarea pentru succesele lui. 
„El și noi — au declarat ei Co
respondentului lui „New York 
Times" — vom fi judecați abia 
peste 10 ani. Și atunci nu va 
mai conta dacă va avea sau nu 
titlul". Ceea ce nu a spus direct 
familia 
„New York Times”, 
„puțini aborigeni își mențin 
succesele pentru mult timp. 
Anii de mari greutăți și priva
țiuni se răzbună și ii transfor
mă în oameni nefericiți"... 
Alți boxeri „abo", și nu numai 
„abo”, au pierdut curînd după 
retragerea lor toți banii ce 
le-au rămas...

Lionel Rose a fost avertizat 
de prietenii lui asupra acestei 
primejdii și, se pare, a înțeles 
avertismentul, in afară de box, 
el s-a pregătit în acești ani și 
pentru viață. A învățat și a 
avut grijă și de educația fraților 
și surorilor sale. In același 
timp, își economisește banii pe 
care îi cîștigă pe ring și duce 
o viață ordonată.

U. VALUREANU

5,8 — aproape de nota maxi
mă — atît acordă arbitra 
Nona Nesteghina concursului 

de la București...
Personal a trebuit să aleg între 
cuplurile Moskvina - Mîșin și 
Rodnina - Ulanov. Primilor le 
dădusem locul întîi la campio
natele unionale, dar la Colora
do, tinerii lor rivali au fost su
periori. Evident, discuții teo
retice mai pot fi. . . La probele 
individuale am fost spectatoa
re. M-a impresionat asaltul va
loric al patinatorilor americani 
și canadieni. Tim Wood este ad
mirabil, un adevărat campion 
mondial, de tipul celor celebri, 
dinaintea mult mai modestului 
Danzer. Apoi, Petkevich și 
Humphrey 
asemenea, 
lor, dar — 
zut numai 
fete, dacă

Apoi, Petkevich 
mi s-au părut, de 
superiori europeni- 
e drept — i-am vă- 
la figurile libere. La 
versiunile cu retra

gerea . Maskovei și a lui Seyfert 
fee confirmă, locul lor va fi ocu
pat, cu certitudine, ds tinerele 
(americance.

— Dar Ludmila Belousova și 
Oleg Protopopov vor concura, 
intr-adevăr, la Sapporo ?

— Trei ani de aci încolo e 
mult, pentru patinatori care au 
trecut de apogeul lor. Mai ales 
că lumea, cea din tribune, ca 
și cea cu note în tolbele de ar
bitraj, vrea ceva nou...

Radu VOIA

radio tfdefnn"^)
Kaloufi (muscă) și Alain Vic
tor (grea).

La Geneva s-au încheiat în
trecerile campionatului euro
pean de hochei pe gheață (ju
niori) rezervat echipelor din 
grupa B. Victoria a revenit 
selecționatei Elveției, care a 
totalizat 6 puncte, promovînd 
în grupa A a competiției.

în concursul de patinaj viteză 
de la Sverdlovsk, Boris Gu
liaev a cîștigat proba de 500 
m cu 40,6. La feminin, vic
toria a revenit Liudmilei Ti
tova (U.R.S.S.) — 45,5. Proba 
de 3 000 m masculin a reve
nit lui Iurl Malîhin cu 4:33,4. 
iar proba feminină de 1 500 m 
a cîștigat-o Ruth Schleier- 
macher (R.D.G.), cu 2:24,0.

La Liege s-a disputat întîlni- 
rea dintre echipele Standard 
Liege și Zagreb, contînd pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
la tenis de masă masculin. 
Victoria a revenit cu scorul 
de 5—2 sportivilor iugoslavi
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