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D rag, pentru că declanșează 
primăvara —“ iar primăvara se 
confundă cu tinerețea și cu 
viața însăși — istoric, prin me
sajul internaționalist de unitate 
muncitorească înscris pe port- 

1 MAI capătă de data aceasta 
poporul român semnificații noi,

drapel, 
pentru .... 
tulburătoare. Ne aflăm în ANUL XXV I

Am urcat 25 de trepte de la ziua Eli
berării din August.

Am aprins 25 de stele, însemne ale 
muncii libere.

Am înălțat 25 de flamuri ale socialis
mului biruitor.

Și țara întreagă se pregătește într-o 
atmosferă entuziastă pentru marile săr
bători ale poporului nostru, cinstind 
partidul, arhitectul iscusit al tuturor în
făptuirilor de care ne bucurăm, de care 
sîntem mîndri.

A fost un drum lung, anevoios șl eroic ; 
succesul este un fruct care nu cade de 
la sine, iar calea spre perfecțiune și 
victorie este totdeauna aspră.

Tntrebați-i pe constructorii Bicazului, 
Argeșului, Borzeștilor cît de dură le-a 
fost munca...

Intrebați-i pe ctitorii barajului de la 
Turnu Severin cîtă încleștare cere fiecare 
cupă de beton pusă în calea apelor spre 
a le smulge lumina...

Tntrebați-i pe marii campioni ai spor
tului de cite ori au trebuit să strîngă 
pumnii și să scrîșnească din dinți în ur
cușul spre podium...

Tn acest minunat an XXV privim înapoi 
și vedem rodul hărniciei, puterii de mun
că a poporului român condus de partid.

Dar, mai cu seamă, privirile scrutează 
viitorul și, în fața lor, se deschide viziu
nea fascinantă a noilor izbînzi, sigure și 
reale pentru că au fost pregătite cu gri
jă meticuloasă, cu luciditate și inteli
gență. Și totul îți sugerează o elocventă 
interferență între primăvara din inimi, 
din uzine, din laboratoare, săli universi
tare, de pe ogoare, cu primăvara elanu
lui exploziv de pe marile stadioane. Tn 
bilanțul național, stadionul și-a adus 
contribuția, împlinindu-l, nu numai cu 
titluri, cupe sau medalii strălucitoare cu
cerite în mari întreceri internaționale, 
dar — mai ales — cu acea victorie în 
mentalitate, care face ca tot mai mulți 
oameni să devină prietenii mișcării, să-și 
călească sănătatea pe terenul de sport, 
în sala de gimnastică, în bazinul de înot, 
pe cărările munților.

Anul XXV mobilizează toate energiile 
într-un efort comun, intens, creator.

Anul XXV găsește poporul nostru mai 
mult ca oricînd strîns unit în jurul parti
dului, răspunzînd ferm chemărilor sale 
înflăcărate.

lată de ce sărbătorim 1 
nul jubileului unui sfert de veac de liber
tate.

Măslinul sădit într-o zi fierbinte de au
gust a rodit I
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1
MAI

ZIUA SOLIDARITĂȚII 
INTERNAȚIONALE 

A CELOR CE MUNCESC!

Din
toata
inima!

...O clipă de liniște, apoi se vor auzi trompeții și în ritmul marșului 
coloanele sportivilor vor porni zvelte, multicolore, vesele. E o tradi
ție riguros respectată. Pretutindeni în țară, demonstrația entuziastă 
de 1 Mai a oamenilor muncii este totdeauna îmbogățită cu elanul 
tineresc al copiilor Stadionului.

Tineretul sportiv va arăta în graiul său dragostea nemărginită 
față de patrie, atașamentul și recunoștința față de partid, își va ex
prima hotărîrea fermă de a învăța și de a munci cu tot ,mai multă 
sîrguință pentru a cuceri culmile științei și ale performanței.

Ca totdeauna, vor flutura multe steaguri, vor trece prin fața tri
bunelor băieți vînjoși și fete grațioase, își vor arăta, măiestria moto- 
cicliștii, gimnaștii, boxerii, piramide îndrăznețe vor încînta privirile.

Timp de patru zile sportul va fi nelipsit de pe estradele sărbătorii. 
S-au alcătuit programe bogate, pe agende figurează concursuri, de
monstrații, felurite competiții, excursii. Bineînțeles, se vor împărți pre
mii, cupe, diplome. Dar trofeul cel mai de preț va rămîne faptul că 
în acest început îmbietor de primăvară Stadionul va cuceri prietenii 
noi, iar în inimi vor rămîne amintiri de neuitat.

I
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1 Mai sub sem- |

Nicolae TAUTU I
I

oooooooooooooooooi

<<<

fi

•<,:

■

■ 5 t;

■

■

■_

ReintrăVioricaViscopoleanu
*

După reușitul debut 
competițional în 1969 al 
atleților juniori, este acum 
rîndul seniorilor să intre în 
întrecere. Aceasta se va 
face cu prilejul primei e- 
tape a campionatului re
publican de atletism pe 
echipe, programată la sfîr- 
șitul săptămînii în mai 
multe orașe din țară.

Vor putea fi urmăriți, 
printre alții, medaliatele 
olimpice Viorica Viscopo
leanu, Ileana Silai și Mi- 
haela Reneș, precum și alți 
atleți fruntași : Virgil Mi- 
hăiescu, Iosif Naghi, Vir
ginia Bonei, Valeria Bu- 
fanu, Olimpia Cataramă, 
Gheorghe Costache, Carol 
Corbu, Șerban loan s.a.

Așteptăm cu nerăbdare 
acest „rendez-vous“ cu 
unii dintre candidații pen
tru „europenele" de ia A- 
tena și în primul rînd cu 
Viorica Viscopoleanu (în 
foto) care reintră după o 
lungă pauză impusă de un 
accident.

TRIPLA CONFRUNTARE

LA PARIS — echipa României întîl- 
nește în meci amical naționala Franței.

LA PLSEN — partida dintre selecțio
natele orașelor Praga și București.

LA CRAIOVA — echipa de tineret a 
României primește replica formației simi
lare a Poloniei.

Citiți în pagina a 7-a ultimele vești 
și declarațiile antrenorilor echipelor ro
mâne angajate în acest triplu examen in
ternațional.

******************
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Competiția republicană de 

masă „Crosul tineretului" 
se apropie de faza finală.

După ce. în 27 aprilie, 
cîteva dintre județe și-au 
recrutat finaliștii, în zilele 
de 1—4 mai „selecția" ur
mează să se desfășoare 
și în celelalte județe ale 
țării, astfel că, Ia data de

Test pentru europene

Trei gimnaste românce 
evoluează la Sofia

'„CROSUL TINERETULUI11 
ÎNAINTEA FAZEI FINALE

5 mai. vor fi cunoscuți toți 
participanții la finala repu
blicană care va avea Ioc, in
11 mai, la Tg. Mureș.

După cum s-a mai anun
țat, fiecare județ va fi re
prezentat în finală de cite
12 competitori, primii doi la 
fiecare categorie de vîrstă 
(n. r. competiția se desfă
șoară pe trei categorii de 
vîrstă), la băieți și fete.

Vineri, simbătă și duminică 
in capitala Bulgariei se va des
fășura un turneu internațional 
de gimnastică cu participarea 
multor sportive valoroase. Fe
derația noastră de specialitate 
a desemnat pentru acest con
curs pe Elena Ceampelea, Fe
licia Dornea și Elisabeta Turcu, 
ultimele două învingătoare Ia 
sol și, respectiv, la sărituri în 
Campionatele internaționale ale 
României.

După verificarea de la Bucu
rești, competiția de la Sofia 
constituie un excelent prilej 
pentru cele trei gimnaste ro
mânce de a-și verifica nivelul 
de pregătire înaintea importan

Tinăra Elisabeta 
Turcu, campioană 
internațională a 
României la sări-

tului eveniment programat la 
mijlocul lunii mai. campionate
le europene din Suedia (Land- 
skrona, 17-18).

Dinamo Bacău este una 
din echipele fruntașe ale 
handbalului nostru. în ul
tima partidă a campionatu
lui handbaltțtii băcăuani au 
repurtat un frumos succes în- 
trecînd, cu sc 1 de 12-10, 
pe colegii lor e club din 
Brașov. în foto Apreciatul 
jucător Cervenka, ăgînd la 
poartă peste un chet de 
jucători brașoveni.

Foto : V. BOGDANEȚ



necesara

BUT LA ALTUL T

Una din problemele cele mal 
discutate șl disputate este aceea a 
formării lotului național. De fle
care dată s-a căutat, bazîndu-se 
pe Interese de club, introduce
rea In loturile reprezentative a 
unor elemente care nu corespun
deau valoric pentru marile con
fruntări Internaționale, fapt care 
a făcut ca mulți sportivi să be
neficieze de condiții favorabile 
de pregătire fără ca, pe parcursul 
anilor, să obțină vreun rezultat 
corespunzător.

Pentru anul 1969, pe baza unor 
eriteril legate de rezultatele ob
ținute In decursul anUor In com
petiții Internaționale (pentru spor
tivii consacrațl) șl In competițiile 
Interne ale anului 1968 (tineri ptnă 
la maximum S3 ani) s-a format de 
către Colegiul central al antre
norilor, iotul național, ratificat și 
de Biroul F.R.K.C.

Pentru ca această practică să 
fie permanentizată, s-a trecut din 
inițiativa Biroului F.R.K.C. la În
tocmirea unor criterii pentru vii
toarele selecții ale lotului. La pro
punerile Colegiului central al an
trenorilor șl după consultări cu 
majoritatea antrenorilor Intere
sați s-a ajuns la elaborarea unul 
proiect de criterii de selecționare, 
proiect care, discutat în paralel cu 
un alt proiect elaborat de Clu
bul Steaua (de ce...7). a fost a- 
probat de către Biroul F.R.K.C. 
șl va Intra in aplicare pentru for-

marea loturilor din anul 1970.
Pe ce se bazează aceste criterii 

de selecționare 7
In primul rînd, majoritatea spe

cialiștilor au fost de acord că 
„valoarea este principalul crite
riu". Valoarea cu rezultate con
crete obținute în competiții In
ternaționale pentru sportivii con
sacrațl șl valoarea de 
arătată In competiții 
care participarea este 
virată.

Avînd în vedere că 
natele republicane un sportiv nu 
poate participa declt la o singură 
probă, ceea ce face c» de multe ori 
unele probe să fie la mare concu
rență, angrenlnd sportivi de va
loare, iar altele să fie cîștlgate 
sau să impună pe locuri fruntașe 
pe unii sportivi lipsiți de per
spectivă, s-a hotărft ca Regata 
Snagov să fie competiția de ve
rificare, în care participarea este 
deschisă pentru toate probele, Iar 
flecare sportiv poate să dove
dească atit valoarea cit șl capa
citatea de a concura în conipetlțil 
internaționale. Primele două echi
paje vot fl Seîecpodâ'tfe pentru lo
tul național iar după participa
rea la Campionatele europene 
echipajele care vor ocupa un loo 
Jn primii nouă clasați sau indi
ferent de loc dacă sportivii stnt 
mai tineri de 25 ani vor fi con
firmați pentru lot.

Pentru sportivii de perspectivă

perspectivă 
Interne la 
limitată de

1* Camplo-

născuțl începînd cu anul 1946, a- 
vlnd in vedere marele obiectiv 
din 1972, Olimpiada de la Mtin- 
chen* criteriul de selecție va fl 
concursul Intern („Criteriul Olim
pic") care cuprinde numai pro
bele olimpice, selecțlonîndu-se 
primii trei de la flecare probă.

Privind mal In perspectivă, se 
va desfășura In flecare an un 
concura de selecție deschis am
belor categorii de Juniori în care 
un sportiv poate participa la două 
probe, primii trei clasați formînd 
lotul național de Juniori, Iar cel 
ce vor depăși virata de juniorat 
în anul următor vor Intra în lo
tul de tineret.

Pentru cea mal tînără categorie 
de sportivi. Juniorii mici, selec
ția In lotul de juniori — perspec
tivă pentru viitoarele Campionate 
europene de Juniori, vor fl cam
pionatele naționale de 
primul clasat obțlnînd 
loc.

Analizînd aceste criterii 
lecțlonare în loturile naționale se 
observă competența cu care Co
legiul central de antrenori șl Bi
roul F.R.K.C. au abordat această 
problemă șl principialitatea pe 
care se bazează aceste hotirtrl, 
dovadă a capâtitățll forurilor 
respective.

juniori, 
rtvnltul

de se-

Radu HUȚAN

K'țr»'“

FI

Perspective frumoase
săptă-Am fost și la sfîrșitul 

mînii trecute printre cei care 
au urmărit al doilea concurs 
cu caracter național, găzduit* de 
frumosul stadion Dinamo. De la 
bun început țin să-i felicit din 
toată inima pe cei care, prin 
strădaniile lor, au reușit să 
facă din acest concurs un ade
vărat festival atletic, una dintre 
cele mal reușite competiții din 
ultimii ani.

Numărul deosebit de mare de 
participant reprezintă el Însuși 
un record șl, corelat cu calitatea 
rezultatelor din majoritatea 
probelor, ne dă speranțe 
pentru viitorul apropiat. Șl, 
pentru că săptămina trecută 
promisesem nume, o voi face 
de această dată, cu o deosebită 
satisfacție. Pe atleți i-aș îm
părți in două categorii; în pri
ma elementele „excepționale 
ca Csaba Dosa, Serafina Moritz, 
Elena Mîrza, Sorin Păsulă, 
Adalbert Darvaș, Francisc Ge
deon, Petre Lupan. Marghiolita 
Matei, Gheorghe Suha ; In a 
doua, pe cei „foarte bum’1 ■: 
Cornel Anton, Ervin Sebestyen, 
Imre Biro, Herman Matthes, 
Veronica Anghel, Eremia Ro
taru, Nicolae Crlstea, Constan
tin Nemes, Marian Chira,

Constantin Stan (200 rn), Maria 
Luca, Lăcrămioara Diaconiuc, 
Zoltan Gaspar, Adrian Sîrbu 
etc. Cine a citit rezultatele 
recentului concurs nu poate să 
nu rămlnă surprins de valoarea 
ridicată a celor mal mulți din
tre juniorii noștri, care — alcă- 
tuițl In reprezentativă — și-ar 
putea măsura forțele astăzi cu 
cel puțin zece echipe naționale 
de seniori din Europa.

Consider ca o datorie de o- 
noare ca, în acest context, să 
citez șl numele acelor „oameni 
din umbră" care trăiesc din 
plin momentul întrecerii, care 
se sacrifică pentru elevii lor, 
antrenori șl profesori pe care 
1-am văzut bucurlndu-se și su
ferind laolaltă cu cel 
îndrumă : Ion Ciotea, 
Fodoreanu, GUnther 
Alexandru Dincă, 
Becker, Dănilă Maier, Gheor
ghe Biro, Gheorghe Stănescu, 
Ion Smtdu, Gheorghe Geza, 
Gheorghe Kiss, Silviu Dumi
trescu, Nicolae Tacorian, Mihai 
Nistor, Ștefania Constantin, Li
viu Preda. Olimpiu Constanti- 
nescu-Nehoi, ZOltan Szabo, 
A.ttila Kalitt, Nicolae Gurău, 
Teodor Ionescu.

pe care-1 
Gheorghe 
Ahrendt, 
Siegfried

De la start la sosire
• Pe stadionul Tineretului din 

Capitală* etapa pe centru a cam
pionatelor republicane universi
tare (finala la București, 16-18 
mal). Constantin Cernlca a tre
cut 2,04 m la înălțime, întrecînd 
pe M. Mltllecis (2.01 m) șl R. 
Molse (1,98 m). Alte rezultatei 
1500 m: I. Nlcolae 3:55,0. M. 
Neamțu 3:55,8 5 HO W-5 D,-, 
dloșanu 14,7 ț suliță : D, Sllaghl 
64 70 ț 100 tng. fete: Anemarle 
Vitallos 14,8 : disc fete î Monica 
Vasileseu 44,83.

2h 32:318* urmat de V. Farcaș 
(Metalul) 2h 33:14,7, V. Such (Di
namo) 2h 37:57,4 șl S. Odoba- 
slan (Dlnamo) 2h 39:59,0. (NICO
LAE D. NICOLAE — coresp.)

• Campionatele universității 
București, pe stadionul Medicina. 
100 m : FL Coman 11,2 ; înălțime: 
I. Stănescu 1.80, Cr. Dcbr-----
1,80 ; suliță : N. Bratu 61,12, 
Stănescu 60,46 ; 100 m și lungi
me fete: Ruxandra Marinescu 
12,7 și 5,20. (D. DIACONESCU — 
coresp.)

Dobrescu
M.

• Pe traseul dintre Arcul de 
Triumf și Casa Scîntell (15 ture 
dus-întors) s-a desfășurat o 
cursă de marș pe distanța de 30 
km rezervată mărșăluitorilor 
bucureșteni fruntași. A clștigat 
Marin Perșlnaru (P.T.T.) în

Italia
Leo

la
• Marț! au plecat în 

mărșăluitorii dinșmovlștl 
nlda Caraiosifoglu (locul 9 
J.O.) șl Vasile Iile, însoțiți de an
trenorul Alexandru Stoenescu. 
El vor participa Ia două curse : 
Joi la Milano șl* probabil* dumi
nică la Roma.

A devenit obișnuință ca, pe 
lingă lucrurile bune, să mai 
„scirțîie" unele. Dacă tot ce a 
depins de cele 8 culoare ale 
pistei de alergare a determinat 
performanțe bune (știu că este 
un merit și al inimosului Ale
xandru Stoenescu) nu același lu
cru s-a intîmplat și la alte 
probe- îmi pare rău că pista 
de la lungime — triplu, cu toate 
apelurile făcute, nu s-a bucu
rat de nici o Îmbunătățire fa
ță de concursul precedent- A- 
runcărlle de disc, suliță, ciocan 
s-au desfășurat într-un anoni
mat nepermis, în așa fel Incit, 
campioana europeană de la 
Leipzig a aruncat 
prin parc, și că din 
,,oarecare" meci de 
mai buni aruncători 
țară au trebuit să 
oră și jumătate față 
mul anunțat inițial, 
nea, mi se pare că a sosit tim
pul ca instalațiile de prăjină, 
gardurile, sistemul de filmare 
a sosirilor, cuburile indicatoare 
la lungime — triplu să repre
zinte obiectul unor verificări și 
eventual al unor înlocuiri și 
completări. în fine, m-a sur
prins neplăcut > faptul că un 
aruncător nu poate beneficia 
de o aruncare regulamentară 
pentru simplul motiv că terenul 
de aruncări este prea scurt și 
ciocanul s-a oprit în... copaci.

Scriam cu cîtva timp în urmă, 
de necesitatea folosirii foștilor 
atleți ca arbitri. Nu știu dacă 
am contribuit cu ceva, dar îi fe
licit pe organizatori, deoarece, 
pe lingă cei mai buni arbitri 
din București au oficiat valo
roase cadre provinciale și, esen
țial, cițiva foști atleți. Numele 
unora dintre ei îi reamintesc pe 
foștii mei colegi din echipa na
țională : Dumitru Paraschivescu, 
Ilarie Măgdaș, Dumitru Zamfir, 
Tadeus Strzelbitski, Gheorghe 
Boghean, Gheorghe Steriade, 
Ștefan Temeși-Zaboiski și alții. 
Aș dori să trăiesc ziua cînd un 
concurs va fi arbitrat în exelu- 
sivitate de foști atleți : ar fi o 
mare performanță pentru conti
nuitatea acelora care au luptat 
pe pistă și care contribuie la 
rezultatele generațiilor viitoare.

„undeva” 
cauza unui 
fotbal, cei 

juniori din 
aștepte o 

de progra- 
De aseme-

lolanda BALAȘ-SOTER

W !

Ajunse în faza clarificărilor, 
întrecerile diviziei A progra
mează meciuri cu din ce în ce 
mai accentuate repercusiuni 
asupra locurilor în clasament. 
Duminică 4 mai se vor dispu
ta în Capitală partidele Con
structorul — Gloria (teren 
Constructorul, ora 9), Steaua
— Progresul și Grivița Roșie
— Dinamo (în cuplaj pe te
renul din Parcul Copilului, de 
la ora 9), iar în țară Știința 
Petroșeni — Rulmentul Bîr- 
lad, Universitatea Timișoara— 
Agronomia Cluj și Farul Con
stanța — Politehnica Iași.

Nu am înșiruit aici progra-

marea, mai ales a meciurilor 
din București, pentru a publi
ca cu o zi-două mai devreme 
programul. Am dorit doar să 
arătăm că orientarea comisiei 
de competiții nu e întotdeauna 
cea mai bună și că, spre e- 
xcmplu, era mult mai indicat 
un cuplaj cuprinzînd în des
chidere meciul, poate decisiv, 
dintre ultimele două clasate. 
Așa, departe de atenția supor
terilor ovalului, poate și de 
oficialități ale federației, miza 
jocurilor poate genera treburi 
neplăcute...

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. Dlnamo ÎS 14 1 1 204- 65 45
2. Grlvlța

Roșie 17 12 2 3 210- 86 43
3. Steaua 15 12 1 2 282-104 40
4. știința 18 9 2 7 107- 94 38
5. Farul 18 8 3 7 159-114 37
6. Politehnica 9 1 6 139-124 35
7. Universitatea

18 7 3 8 120-163 35
8. Rulmentul 16 5 3 8 72-141 29
9. Agronomia 15 4 4 7 95-181 27

10. Progresul 17 3 2 12 86-145 25
11. Gloria 16 2 1 13 70-193 21
12. Constructorul

16 2 1 13 85-219 21

CAMPIONATELE JUDEȚULUI BRAȘOV
Zilele trecute, elevii antre

norilor Martie Ștefănescu și 
Traian Chicomban și-au dat 
întilnire la startul etapei ju
dețului Brașov, în probele de 
contratimp individual și fond. 
S-au desfășurat doar între
ceri pentru juniorii mici și 
mari. Pe șoseaua spre Sighi
șoara, cele două categorii de 
juniori au luat startul în pro
ba de contratimp. Cel 22 de 
concurenți și-au disputat cu 
ardoare întîietatea în această 
probă dificilă, în care au avut 
de’ înfruntat și un vînt puter
nic, la întoarcere. Etapa ju
dețeană, deși redusă la parti
ciparea a numai două secții 
(Tractorul și Dezrobirea), a 
evidențiat pregătirea satisfă
cătoare a celor mai mulți din
tre cicliști. Iată și rezultatele 
realizate: juniori mari — 
15 km : 1. N. Găman (Trac
torul) 27 :21 ; 2. Gh. Toader 
(Dezrobirea) 27 :33 ; 3. T. Di
ceanu (Tractorul) 27 : 41 ; ju
niori mici — 10 km : 1. V. Bu
dea (Dezrobirea) 16 :13 ; 2.
L. Iancu (Tractorul) 16 :24 ; 
3. A. Ardeleanu (Dezrobirea) 
17 :14 ; 4. Gh. Huceanu (Trac
torul) 17 :27; 5. D. Biro (Dez
robirea) 17 :33.

Cele două probe de fond 
au avut loc pe șoseaua spre 
Sibiu. La juniorii mari au fost 
puțini concurenți — doar 4 — 
care au mers tot timpul îm
preună, învingătotul fiind de-

cis la sprintul final : Teodor 
Diceanu (Tractorul), care a 
parcurs 60 km în lh47 : 00. La 
juniorii mici, au luat startul 
12 concurenți. Primul loc a re
venit lui Liviu Iancu ' 
torul) care a parcurs 
în lhl5 :00. El a fost 
de trei sportivi de la 
birea : V. Budea, A. 
leanu și P. Foslui. Comisia ju
dețeană de ciclism, care s-a 
străduit să asigure condiții cit 
mai bune celor două întreceri, 
a oferit premii primilor cla
sați.

în ziua de 3 mai, cicliștii 
juniori brașoveni vor fi din 
nou prezenți la startul unei 
competiții. Este vorba de o 
întrecere organizată în cin
stea aniversării a 70 de ani 
de la înființarea primei fa
brici de produse zaharoase, 
actuala unitate brașoveană 
Dezrobirea — CIBO. Cicliștii 
juniori vor participa la o 
probă de fond pe distanța de 
60 km, pe o singură categorie.

(Trac- 
42 km 
urmat 

Dezro- 
Arde-

DESPRE
SPORTIVITATE

Englezil o numesc fair- 
play, adică joc deschis, cin
stit, corect și termenul a co
lindat lumea. Dar, fiecare po
por îi spune altfel, înțelegînd 
insă același lucru.

Noi, românii, înțelegem 
prin sportivitate —a fi cinstit 
in luptă, a cîștiga sau a pier
de cinstit, a-ți respecta adver
sarul. Cine-și pierde cinstea, 
spune poporul, îți pierde 
nia.

Sigur, una din legile 
tului șl virtuțile lui, este 
tivitatea. Și, poate, cea mai de 
preț. Fără ea, sportul, între
cerea nu ar avea sens. Și pri
mii care ar detesta o astfel de 
luptă ar fi chiar spectatorii.

Sint victorii penibile, care 
întristează. Și înfrîngeri care 
onorează, pe care pină 
vingătorul le respectă 
prețuiește.

Acum cițiva ani o 
de rugby din Cardiff, după 
ce a pierdut meciul cu echipa 
noastră, s-a încolonat la ie
șire- pe două rinduri, și a 
așteptat acolo să treacă în
vingătorii, aplaudîndu-i.

Nu poți schimba la sfîrșitul 
partidei, ca amintire, tricou
rile încă umede de efortul 
victoriei, privindu-ți in ochi 
partenerul, daci nu ai fost 
cinstit din prima pină în ul
tima clipă a jocului.

Foarte adeseori învinșii îți 
sărută învingătorii, gest sim
plu, pur, olimpic. Indiferent 
de națiune, culoare, profesiu
ne, cultură. Dar cum ai pu- 
tea-o face, dacă n-ai fost 
corect, leal ?

Nimeni, mai bine ca spor
tivul, nu știe cine are me
rite, într-o întrecere aprigă, 
dramatică, pe viață și pe 
moarte. Nici spectatorul, nici 
crainicul, nici gazetarul spor
tiv. A-ți respecta adversarul, 
înseamnă a te respecta pe 
tine însuți, căci mîine tu poți 
fi asemeni lui, învingător sau 
învins.

Un căpitan de echipă inte
ligent, educat In spirit spor
tiv, își conduce psihologic ast
fel colegii, îneît chiar în mo
mentele cele mai critice, dez
lănțuite, el se stăpînește și 
stăpinește cu calmul șl spor-

ome-

spor- 
spor-

și in
și le

echipă

tivitatea sa, echipele, arbitrii, 
suporterii exaltați.

Dar, sportivitatea nu în
seamnă numai a fi corect cu 
adversarul, a nu-l lovi sau 
înșela, ci,' deși pare bizar, 
chiar a-l ajuta să lupte în 
condiții egale.

Cel mai frumos exemplu l-a 
dat 
mondiale de acum cîțiva ani 
boberul italian Eugenio Monti 
care, ajutindu-și adversarii cu 
materiale, a pierdut titlul, dar 
a cîștigat stima tuturor și 
premiul lumii pentru sporti
vitate. Lev lașin n-a fost nu
mai unul din cei mai buni 
portari ai lumii, dar și unul 
din cei mai iubiți și respec
tați. Pentru a-i răsplăti e- 
xemplara sportivitate, echipa 
braziliană Flamengo l-a ales 
să-i apere poarta într-o întîl- 
nire jubiliară.

Sportivitatea este 
sportului. Dc ce după ani de 
zile, cînd din viața noastră 
sportivă n-au mai rămas de- 
cît trofeele și albumele, ceea 
ce ne copleșește sint priete
niile de pe stadion, întrecerile 
de mare luptă și sportivitate ?

De ce, cei mai iubiți spor
tivi sint totdeauna nu numai 
cei mai buni, ci și cei mai co- 
recți și atenți față de adver
sari, arbitri și spectatori ?

De ce unui ziarist sau co
mentator sportiv îi place să 
vorbească altfel, mai din ini
mă, despre campionul cu com
portări exemplare ?

De ce cerem autografe mai 
celor mai dragi sportivi, 
nu ne dezamăgesc nicio- 
ca oameni ? Și nu vi se 
curios, că tocmai spor- 
cu cea mai mare longe-

chiar la campionatele

legea

ales 
care 
dată 
pare 
tivii 
vitate (Matthews, Ozolin, He
rold, Petschowski) au dove
dit în viața lor exemplară 
viață sportivă și cel mai per
fect fair-play ?

A învinge tn viață și pe 
stadion nu-i totul. Trebuie să 
tnvingi fiind cel mai bun și 
cel mai corect. Fără aceasta 
nu există bucurie deplină și 
nici recunoașterea adevărată 
a celorlalți oameni, cei cu 
care lupți și-ți făuresc vic
toria.

Virgil LUDU

DE-AR FI MEREU AȘA!

Acesta este numărul de atleți 
juniori (611 „mari" șl 306 „fhlcl") 
care au evoluat pe stadionul Dl
namo în decurs de o săptămlnă. 
Cifra reprezintă, fără îndoiala, 
primul mare succes al atletismu
lui nostru în 1969.
• Provincia a surclasat Bucu- 

reștlul cu 22-12 I Provincia, care 
nu are sălile Bucureștiulul* pis
tele acestuia, Instalațiile, antre
norii, posibilitățile, dar care com
pensează parcă prin mal multa 
muncă și pasiune. Antrenori din 
diferite orașe cum slnt Tg. Se
cuiesc (A. Kalitt), lași (I. Puică), 
Reșița (D. Maler), Galați (A. Dincă 
si Ștefania Constantin). Mediaș 
(L. Csasar) șl-au condus atleți! la 
victorie. înaintea reprezentanților 
Capitalei. Seuzațl-ne, tovarășe din 
Sf. Gheorghe că nu-țl cunoaștem 
încă numele 1 Dar scrie-ne cum al 
reușit să pregătești în atit de 
scurt timp o atletă (Ildlko 
Krausz) care să întreacă toate 
favoritele cursei de 200 m. Poate 
că vor avea de învățat de la d-ta 
șl unii din antrenorii atlețllor 
bucureșteni de la progresul. Vii
torul. S.S.A., Dlnamo, Steaua, Ra
pid, C.S.Ș., de ale căror perfor
manțe nu am prea auzit.
• M. Ardeleanu (Arad) 1,96 m 

șl 107 kg ; S. Pletrăreanu (Bucu
rești) 1,05 m șl 00 kg : S. Mari
nescu (Pitești) 1.93 m șl 90 kg! 
D. Moșolu (Arad) 1,02 m șl 88 kg; 
Gh. Jorza (B. Mare) 1.00 m șl 00 
kg. Să aparțină numele acestor 
juniori unor viitori valoroși a- 
runeători de greutate t Deocam
dată le notăm gabaritul, pentru 
a dovedi că se pot găsi destul ti
neri bine dezvoltați. Așteptăm 
acum performanțele ...
• Rezultatele In ansamblu pu

teau a mal bune dacă nu ar fl 
lipsit de la startul diferitelor 
probe atleți cunoscuțl, ca T. Sza
bo, Gh. Dulgheru, M. Volnea. Gh. 
Petronlus. I. Iaru, S. Pata!* V.

Georgian, Rodica Țarălungă, Olga 
Fuliaș — toți accidentați. Tova
răși medici al lotului de atletism 
(A. Lăzărolu, I. Wiesenmayer, D. 
Trancioveanu, P. Bendlu), aveți 
cuvintul pentru a-i readuce în 
timp record pe pistă.

0 Rodica Țarălungă s-a acci
dentat în seriile cursei de 100 m, 
pentru că a neglijat încălzirea, a- 
cordîndu-1 numai 10 minute, în 
locul celor 40 mln. obișnuite. Ur
marea î A făcut o „întindere" și 
va fl indisponibilă pentru cltva 
timp. Elena Mîrza, după ce a a- 
lergat !n serii șl finale la 100 m 
plat șl garduri — cfșttgînd magis
tral cele două probe, cu rezulta
te foarte bune — .,a sărit peste 
cal" partlcipînd șl Ia a cincea 
cursă de 100 m în aceeași zl. Re
zultatul: o întindere musculară. 
Desigur că ambele sportive vor 
avea de învățat din aceste acci
dente.
• Telegramă către C.J.E.F.S. 

Argeș t • „Tovarășe președinte I 
Verificați actele de stare civilă 
ale atletului NegeBcu Alexandru 
din Pitești (junior în 1968); șl 
ale actualilor Juniori plteșteni 
MUea Ion Nlcolae șl State Ion. 
Confruntațl-le cu buletinele de 
identitate, actele de naștere 61 
carnetele de legitimare. S-ar pu
tea să aveți surprize nu tocmai 
plăcute. Comunlcațl-ne șl nouă 
concluziile".
• Din listele de rezultate In 

proba de 10 km marș, lipsesc nu
mele celor mai buni juniori din 
țară: C. Staicu, C. Stan, E. Dragu. 
(P.T.T. București) au intîrzlat de 
la start, iar Sp. Rașcu (Șe. sp. 
Roman) a confundat proba de 
marș* cu o cursă de... alergare* 
fiind descalificat. Aviz amatori
lor.
• O mențiune specială pentru 

atlețli de pe malurile Someșului. 
Se pare că revenirea acestora este 
foarte puternică șl că vom auzi

din nou de acel Cluj care cu un 
deceniu în urmă reprezenta atit 
de mult pentru atletismul nostru, 

e seralina Moritz a aruncat su
lița la 50,02 m — cel mai bun re
zultat al concursului — pe un 
teren nepermis de slab pentru 
clubul primelor aruncătoare ale 
țării, Mihaela Peneș șl Ioana 
Stancu. Serafina, ciștigătoare a 
„europenelor" de Juniori din 1968, 
a plecat dezamăgii* de faptul că, 
pentru a nu deranja crampoanele 
unor fotbaliști, a fost nevoită să 
arunce în afara stadionului, în
tr-un anonimat care ridică între 
băr! la adresa celor care dau a- 
semenea dispoziții. Poate că se 
va găsi cineva să facă ordine, 
măcar pentru concursurile vii
toare.
• Am întocmit, la sfîrșitul 

concursului, un clasament al ce
lor mal buni antrenori, pe baza 
rezultatelor obținute de atleți! lor. 
Primul clasat este timișoreanul 
Siegfried Becker (3 victorii), ur
mat de O. ConstantinescU-Nehoi 
(2 victorii șl_5 locuri II), Nlcolae 
Tacorlan, 
Gheorghe 
mltrescu,
2 victorii). „Sita" care cerne a- 
tlețll lucrează șl pentru antre
nori.

Gheorghe Stănescu, 
Biro, Silviu Du- 

Gheorghe Kiss (cîte

N. M.

Asemenea unui cijplaj fot
balistic de primă mină, dar 
întins pe un interval de timp 
aproape dublu — care, totuși, 
nu a produs fastidiozitate în 
tribunele arhipline ale sălii 
Floreasca —, derbyurile pro
gramate duminică au arătat 
că voleiul merită un cadru 
mai populat. într-adevăr, e- 
chipele fruntașe în ierarhia 
națională au demonstrat în 
ultima lor confruntare că pot 
satisface printr-un spectacol 
sportiv de calitate exigențele 
publicului.

Importanța partidelor de la 
Floreasca ne obligă să reve
nim cu unele constatări, apre
cieri și precizări.

Prin prisma ultimelor evolu
ții ale rapidistelor și dinamo- 
vistelor, în meciul de dumi
nică Dinamo pornea favorită. 
Lotul său mult mai larg, cu 
aproape imperceptibile dife
rențe valorice între titulare și 
rezerve, înclina — teoretic — 
balanța de partea echipei lui 
Gh. Constantinescu. în aceas
tă situație, formația giuleștea- 
nă cu 6 jucătoare folosibile în 
fața unui asemenea adversar, 
a ales „tactica japoneză" — a 
economiei — etalînd intențiile 
de a da totul în primele trei 
seturi și de a obține o victorie 
fulger. Și tactica adoptată a 
început să se materializeze. 
Rapidul este în iureș, spre 
sfîrșitul setului prim, Dinamo 
nu se regăsește (lăsînd chiar 
puncte din serviciu) pierzînd 
la 13. încercările dinamovis- 
telor de a stăvili dezlănțuirea 
Rapidului sint incoerente, și... 
15—6 în setul doi ! Pericolul 
iminent de a ceda — neaștep
tat — în trei seturi pune în 
alertă pe jucătoarele și an
trenorul de la Dinamo, acesta 
din urmă efectuînd schimbări 
inspirate, care întrețin pros
pețimea forțelor, în timp ce 
de cealaltă parte a fileului 
tricourile ude leoarcă ale me
reu acelorași 6 jucătoare lasă 
să se întrevadă vecinătatea 
epuizării. Rapidul este groggy: 
5—15 1 Sincopa giuleșteasă se 
menține și în setul al patru
lea, deși tabela de marcaj a- 
rată un oarecare echilibru ; 
trăgătoarele dinamoviste, în

special Popescu, Bogdan și 
Șorban, găsesc deseori breșe 
în blocajul advers. Tactica Ra
pidului este compromisă : 2—2 
la seturi și perspective sumbre 
pentru campioane. La 3—9, 
5—13 și 6—14 pentru Dinamo, 
în setul decisiv, toată lumea 
se gîndea deja la partida ur
mătoare, mai ales după acci
dentarea Alexandrinei Ghezan, 
a cărei lipsă lăsa un mare gol 
în sextetul rapidist. Dar in
credibilul se produce. Chezan 
reintră și Rapidul în complet 
„simte" că setul nu s-a sfîrșit 
încă... Dinamo nu reușește acel 
minim necesar încheierii parti
dei, cu toate că a avut 17 
asemenea ocazii. Un „decar" 
de puncte consecutive... și fe
tele Grantului se îmbrățișează 
eu lacrimi în ochi, în delirul 
tribunelor. Cine ar fi crezut ?

Cu acest „bum" , tensiunea 
scăpărătoare a tribunelor se 
descarcă asemenea unui arc 
voltaic în primul set al su- 
perderby-ului masculin, dintre 
Steaua și Dinamo, cînd cam
pionii, nelăsînd adversarilor 
timpul de a se dumiri, încheie 
rapid conturile : 15—1. Lovi
tură de teatru ! Steaua acțio-

nează ca un mecanism per
fect,, iar dinamoviștii nu reu
șesc să-i găsească cheia și 
perspectiva unui 0—3 îi ame
nință cu insistență. Combina
țiile derutante ale steliștilor, 
forța loviturilor lui Cristiani, 
Barta, Poroșnicu, Crcțu des
tramă blocajul advers, în a- 
părare se scoate totul, se pa- 
rează totul. 2—0, dar băieții 
lui T. Tănase abia își țin res
pirația. Dinamoviștii, care nu 
avuseseră timpul să cheltuie 
prea multă energie, prind mo
mentul și macină încet-încet 
ultimele resurse steliste. în 
tabăra „tricourilor albe" se re
aprinde făclia speranței. Cor- 
beanu — în zi mare — do
mină autoritar fileul. Pasele 
lui Stoian vin milimetric la 
întîlniri prompte cu Tîrlici, 
Schreiber sau Smerecinschi. 
Rolurile se inversează, gran
doarea Stelei din primele 
două seturi pălește treptat:
1— 3, 4—7, 8—13, 13—15 (III),
2— 1, 4-7, 5-15 (IV). Un nou 
„bum" ? Nu ! Steaua pornește 
setul ultim cu avantaj (3—0), 
dar neconcludent în ceea ce 
privește jocul și, după un mo
ment de echilibru (4—4), Di-

VIITORUL REGULAMENT

Campionatul diviziei B (f) s-a încheiat
Campionatul diviziei B fe

minin s-a încheiat cu succesul 
echipelor Voința Miercurea 
Ciuc (seria I) și Progresul 
București (seria a II-a), care 
au promovat, astfel, în divi
zia A.

Iată clasamentele finale :
SERIA I-a

M. CIUC 
18 16 
Sibiu 
18 15 
18 10 

10 
9

Roșu
Deva

2 49-12 34
47-17 33

1. VOINȚA
2. Drapelul
3. Corvinul
4. Med. Tg. M.
5. Med. Cluj
6. Sănătatea Arad

18
18

3
8 37—26 28
8 37—32 28
9 35—36
9 30—36
9 30—36

27

18
18
18
18
18
A II-A

7. Tricotajul Bv.
8. Poli. Brașov
9. U.T. Arad

10. Pedagogic Or.
SERIA

27
27
24
23
21

1. PROGRESUL BUCUREȘTI
18 17 1 53—11 35

2. FI. r. Buc. 18 13 5 45—22 31
3. Constr. Buc. 18 12 6 46—25 30
4. Univ. Iași 18 12 6 43—29 30
5. Sănăt. Tîrg. 18 11 7 39—33 29
9. Viitorul Buc. 18 9 9 36—32 27
7. Univ. Buc. 18 9 9 33—36 27
8. A.S E. Buc. 18 3 15 20—48 21
9. PoU. Galați 18 3 15 17—51 21

10. Progresul Rm.. Sărat

Programul turneului final 
al diviziei Â (f) la baschet

în urma tragerii Ia sorți, efec
tuată luni la prînz, a fost sta
bilit următorul program de des
fășurare a turneului final al 
diviziei A la baschet feminine 
simbită, de la ora 16: Politeh- nica București—Crișul Oradea, 

IEFS—Rapid București ; dumi
nică, de la ora 16 : IEFS—Cri
șul, Rapid — Politehnica ; luni, 
de la ora 15,30: IEFS—Politeh
nica, Rapid—Crișul. Meciurile 
vor avea loc tn sala Floreasca, 
!n deschiderea turneului inter
național masculin „Cupa ora
șului București".

SPORTUL apare mîine, 
1 Mai, la orele obișnuite, cu 
știri, cronici și comentarii 
din activitatea competițio- 
nală internă și internațio
nală.

începe un nou campionat 
național de polo, al 24-lea, la 
startul căruia se aliniază, ea 
de obicei, 10 formațiii 5 echipe 
bucureștene (Dinamo, Steaua, 
Rapid, I.E.F.S. și Progresul), 3 
clujene (Politehnica, Voința și 
C.S.M. Metalul roșu) și cîte 
una din Oradea (Crișul) și 
Arad (Vagonul).

• In edițiile precedente, 
titlul de campioană a fost cu
cerit, pe rînd, de l.b.S.A. (ac
tualmente Industria linei) din 
Timișoara în perioada 1946— 
1951, de G.G.A. (actualmente 
Steaua) în anii 1952—1956 și 
Dinamo București, care în- 
cepînd din 1957 nu a mai pu
tut fi detronată de la șefia 
poloului românesc.
• Urmînd exemplul majo

rității țărilor europene, care 
experimentează de mai multe 
luni noile modificări aîe re
gulamentului ce se preconi
zează, întrecerile actualei edi
ții vor ține cont de propune-

rile făcute la ultimul congres 
F.I.N.A. (eliminări temporare, 
limitarea timpului pentru des
fășurarea unei acțiuni ofensi
ve), fapt care va aduce în 
plus o notă de inedit noului 
campionat.

9 Prima etapă programea
ză vineri 2 mai 3 partide la 
București (Dinamo — C.S.M. 
Metalul roșu, Progresul — 
Voința și Rapid — Crișul), 
una la Arad (Vagonul—Stea
ua) șl una la Cluj (Politehni
ca — I.E.F.S.).

18 I 17 8—53 15 
(1 F)

Echipele Pedagogic Oradea 
și Progresul Rm. Sărat, cla
sate pe ultimele locuri, vor 
trebui să participe ia turneul 
de baraj pentru cîștigarea lo
cului In divizia B și pe anul 
următor.

Rezultate din divizia B
MASCULIN, seria I: Peda

gogic Tg. Mureș — Universi
tatea Timișoara 3—0, A.S.A. , 
Sibiu — Gloria Arad 2—3, Mi - 
nerul Baia Mare — Alumina 
Oradea 3—2, Ind. sîrmei G. 
Turzii — Voința Baia Mare 
3—1, C.F.R. Cluj — C.F.R. Ti-

De la Secția propagandă a C. N. E. F. S
Consiliile Județene pentru educație fizică și sport, cluburile 

și asociațiile sportive care doresc să confecționeze steaguri, 
fanioane, ecusoane, diapozitive, se pot adresa întreprinderii 
de mobilier și decorațiuni din București, str, 30 Decembrie 
nr. 44, sectorul 4.

mișoara 0—3; seria a II-a> 
I.E.F.S. Buc. — Știința Petro
șeni I—3, Medicina Buc. — 
Universitatea Craiova 1—3, U- 
niversitatea Buc. — Vagonul 
Ploiești 3—2, Politehnica Iași 
— Semănătoarea Buc. 3—0, 
Electroputere Craiova — Con
strucții Buc. 3—1.

CLASAMENTE DIVIZIA A 
MASCULIN

22 20
22 19
21
21
22
22
21
21
22
21
21
22 

Jucat

1. Dinamo
2. Steaua
3. Polit. Gl.
4. Rapid
5. VI it. Bacău
6. Tractorul Bv.
7. Polit. Tim.
8. Petrolul
9. Farul

10. Progresul
11. Celuloza Br.
12. Polit. Cluj

Au rămas de

Iești, Celuloza Brăila — Progre
sul (meci care va hotărî șoarta 
Farului* pe care numai un mira
col o poate salva de retrograda
re) șl Politehnica Timișoara —

2 64:14
3
6
7

11
11
10
14
1615
15
19

42 
41 
36 
35
33
33
32
28
28
27
27
25

61:13 
48:29 
50:29 
43:42 
42:45 
43:38 
29:46 
27:56 
29:51 
25:51 
15:62 

partidele

15
14
11
11
11

7
6
6
6
3

Politehnica Galați' — ~Petrokirpio-
sul (meci care va hotărî

col o poate salva de retrograda
re) și Politehnica Timișoara — Rapid.

FEMININ
1. Dlnamo p-
2. Rapid
3. Penicilina
4. Farul ;
5. C.S.M. Sibiu |
6. Medicina :
7. C.P.B.
8. I.E.F.S. ;
9. Univ. Tim. :

10. Ceahlăul p.n. :
n. *,U" ciuj 1
12. „U” Craiova

Meciurile restante
C.P.B. și fcU“ — ,|U..
Cluj, vor decide pe a doua re
trogradată. Celelalte restanțe : 
C.S.M. Sibiu — Penicilina, Rapid . nU„ T]_ 
mișoara.

Ceahlăul - 
Craiova — „U’

22 20 2 63;12 42
21 19 2 61:11 40
21 19 2 61:12 40
22 13 9 46:35 35
21 13 8 45:36 34
21 7 14 36:51 2821 7 14 32:46 28
21 7 14 27:47 28
21 7 14 25:53 28
21 6 15 24:52 27
21 5 16 26:53 26
21 4 17 20:58 25

Celelalte restanțe :
—_ I.E.F.S. și Medicina —

namo se detașează net: 4—10, 
7—15.

Ultimul 
a răsunat 
siune, de 
autentic volei.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTANEANU

DIN CULISE
• Fluierul final al meciului 

Rapid — Dinamo consfințise 
de cîteva zeci de secunde vic
toria giuleștencelor, dar antre
norul Gh. Constantinescu în
cremenise pe bancă. Nu-i ve
nea să creadă că s-a terminat, 
că echipa sa care conducea cu 
14—6 a fost învinsă. A doua 
zi, refăcut moral, ne spuneai 
„Poate că și asta face frumu
sețea voleiului".

• După același meci, cu
noscutul arbitru internațional, 
dr. Mircea Albuț, comenta la
conic: „Iată de ce devin an
trenorii cardiaci”.

• Gind fluierul final a ră
sunat, un vlăjgan din tribună 
a fost primul care a pătruns 
in teren pentru a felicita pe 
giuleștence: portarul Rapidu
lui și al naționalei, Răducanu.

• Inginerul Emil Costoiu a 
condus ca „principal" impe
cabil cel de al 250-lea joc din 
divizia A în cariera sa de ar
bitru.

• In meciul de duminică, 
ca și întotdeauna, Stoian (cel 
mai bun passeur actual, după 
părerea noastră) a fost „res
ponsabil cu moralul". Fe acest 
tărîm, are o contribuție in plus 
la victoria echipei Dinamo.

fluier al cuplajului 
după 5 ore de ten- 

luptă aprigă, de

au

Reprezentativele 
de juniori 

evoluat la Moscova
Reprezentativele de volei 

juniori ale orașului București 
(masculin și feminin) au par
ticipat la cel de-al doilea tur
neu internațional al anului 
(primul a fost în Polonia, în
tre 3—8 aprilie), întîlnind la 
Moscova, între 21 și 28 aprilie, 
reprezentativele similare ale 
orașului Moscova. în partidele 
susținute cu acest prilej au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : Selecționata orașu
lui Moscova — Selecționata o- 
rașului București : 3—1; 3—0; 
3—0 (m) și 3—1 ; 3-0 ; 3-1 
(f). în acest turneu, deosebit 
de util pentru pregătirea tine
rilor jucători, s-au remarcat: 
Victoria Caranda, Paula Ca
zangiu, D. Văgăună, T. Mari
nescu' și M. Tudosie.

Editura C.N E.F.S
răspunde pe această cale cadrelor tehnice, profesorilor de 

educație fizică și iubitorilor de sport, sare au solicitat să 
fie informați asupra modului în care își pot proeura lucrările 
de sport sau de turism preferate.

Cărțile Editurii C.N.E.F.S. se pot procura direct de la 
librăriile din localitate și la domiciliu, adresîndu-vă secției 
„Cartea prin poștă" a centrului de librării din județul în 
care locuiți sau Librăriei „Cartea prin poștă" București, 
Galea Șerban Vodă nr. 43, telefon 23.97.05, Oficiul poștal 
nr. 53, sectorul 5.
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MIRCEA DOBRESCU IN FINALA
EUROPENELOR DIN 1955

Campionatele conti
nentale din 5955, din 
Berlinul occidental, au 
început de fapt într-o 
sală de concerte (Kon- 
zertsaal der Hochschu- 
le), unde cei 153 de bo
xeri, reprezentînd 23 de 
națiuni, au venit să as
culte cuvîntul de salut 
rostit. de președintele 
A.I.B.A., Emile Gre- 
maux, și Georg Dietrich, 
conducătorul federației 
vest-berlineze. După 
concertul orchestrei 
simfonice, caravana pu- 
gilistică s-a mutat la 
,,Sportpalast“, 
participanții au 
bătălia pentru 
de campioni ai 
nentului.

Debutăm printr-un 
insucces. Ghețu Velicu 
este descalificat în run
dul 3, în meciul cu 
vest-germanul Schop- 
pner. In schimb, Victor 
Șchiopu ne aduce satis
facția unei frumoasa 
victorii, eliminîndu-1 pe 
Buchner (R.D.G.). Nico- 
lae Linca a avut mult de

unde 
început 
titlurile 

conti-

Polonia cu Rudkowski, dar fora Kulej...
Corespondenta speciala din Varșovia

In lipsa lui Treia, titlul la ca
tegoria grea a revenit lui Den- 
derys (în dreapta), care l-a în

vins in finală pe Kubacki

4 fost stabilit „11"-le 
pentru C. E. de la București

Recent, în moderna hală 
sportivă din orășelul Mielec, 
s-au încheiat întrecerile ce
lei de a 40-a ediții, jubiliară, 
a campionatului de box al Po
loniei — eveniment de maxi
mă importanță anul acesta 
căci a constituit un criteriu 
de selecție pentru campiona
tele europene pe care le va 
găzdui Bucureștiul.

La turneul final, la care au 
luat parte 171 de boxeri, au 
lipsit, din păcate, din motive 
mai mult sau mai puțin scu
zabile, cîțiva dintre sportivii 
care au urcat pe ringurile 
Jocurilor Olimpice de la 
Mexico : vice-campionul olim - 
pic și campionul european al 
categoriei ușoare, Grudzien 

cațe a abandonat cariera com- 
petițională, Olech, Galazka, 
Kasprczyk. Stachurski și Treia.

între aceste coordonate, as
pra „bătălie" pentru cele 1' 
centuri a desemnat următorii 
invingători :

— semimuscă : Roman Ro- 
zek (Turow Bogatynia), în 
vîrstă de 27 de ani, pentru a 
doua oară campion al Polo

furcă, cu tenacele Schro- 
ter ((Saar). în repriza se
cundă boxerul nostru 
„încasează" un puter
nic croșeu la cap și e 
numărat. Linca nu se 
descurajează și reia 
lupta cu o vigoare dem
nă de laudă, plasînd ad
versarului o avalanșă 
de lovituri dure. Schrft 
ter se odihnește la po
dea 8 secunde. El face 
față tot mai greu pre
singului adversarului 
în ultima repriză și, la 
ultima bătaie a gongu
lui, pleacă la colț fără 
nici o speranță. învin
gător, bineînțeles, Lin
ca.

Deși dezavantajat net 
de alonja și garda in
versă a irlandezul ui 
Gillroy, Mircea Dobres- 
cu forțează schimburi 
de aproape, reușind se
rii fulgerătoare de ma
re efect. După un minut 
de luptă irlandezul e 
trimis pentru 8 secunde 
la podea. Mircea își dă 
seama că poate încheia 
repede acest meci și, în

rundul 2, îl obligă pe 
Gillroy să mai poposeas
că de două ori pe pre
lata ringului ; directo
rului de luptă nu-i mai 
rămîne nimic de făcut 
decît să ceară abando
nul pugilistului irlan
dez. După ce obține un 
avantaj net în primele 
trei minute, Gheorghe 
Fiat se alege, la un 
clinei, cu arcada dreap
tă deschisă. Dar nu din 
lovitură, ci dintr-un li
lac cu capul. Autorul s- 
cestei acțiuni neregula
mentare, polonezul Ni- 
edzwiedzki nu e nici 
măcar avertizat. Meciul 
continuă, iar Fiat dă 
dovadă de o admirabilă 
putere de luptă, pla
sează adversarului nu
meroase lovituri dure 
și cîștigă confortabil la 
puncte. C. Dumitrescu 
trece ușor de luxembur
ghezul Picknick. Tlie 
Dragnea domină cate
goric în reprizele I și 
III pe englezul Foster, 
dar arbitrii Casanova — 
Spania, Nicolle — Eive-

ția și Kluber — Germa
nia occidentală îi refu
ză victoria. Nicolae 
Mîndreanu este elimi
nat de Horvath (Unga
ria). Pugilistul maghiar 
cîștigă la puncte grație 
tacticii folosite, aceea 
de a nu accepta lupta 
de la mică distanță, pre
ferată de boxerul ro
mân.

Reprezentantul nostru 
la categoria grea, D 
Ciobotaru ,a coborît din 
ring învins în prima sa 
partidă la aceste euro
pene. El a adoptat o 
tactică nepotrivită, aș- 
teptînd prea mult a- 
tacurile boxerului sovie
tic Soțikas, care a avut 
avantaj în fiecare repri
ză. V. Tiță a pierdut 
meciul cu Koutny (Ce
hoslovacia), iar Fiat a 
fost victima arbitrilor. 
Ușor avantaj în primul 
rund (pentru Fiat), ega
litate în următorul și 
net superior în ultimul 
(cînd a folosit cu suc
ces serii de croșee și 
laterale), acesta este, 
succint, filmul meciului 
său cu Lukici (Iugosla
via). învingîndu-1 pe 
Majdloch (Cehoslova
cia), Mircea Dobrescu 
s-a calificat în semifi
nalele competiției, în 
schimb, C. Dumitrescu 
a capotat în fața lui 
Budai (Ungaria).

Seara semifinalelor.

niei. Antrenat de Zenon Ste
faniuk, Rozek, de profesie o- 
perator miner, a susținut pînă 
acum 108 întîlniri, din care a 
pierdut 10 și a terminat cinci 
la egalitate ;

— muscă : Jerzy Wichman 
(Gwardia Varșovia), în vîrstă 
de 24 ani, de asemenea cam
pion național pentru a doua 
oară. Din cele 135 de meciuri 
susținute, campionul muște
lor, antrenat de fosta glorie a 
pugilismului polonez, Wala ■ 
sek, a pierdut 18, realizind 
totodată opt meciuri egale. 
De remarcat că Wichman este 
de meserie bucătar ;

— cocoș : Janislaw Kardas 
(Gwardia Lodz), în vîrstă de 
26 ani, campion al Poloniei 
pentru prima oară ;

— pană : Jan Prochon (Le- 
gia Varșovia), în vîrstă de 21 
de ani, repetă performanța 

obținută anul trecut. Elevul 
lui Stanislaw Wasilewski a 
pierdut 11 partide din cele 93 
pe care le-a susținut în scurta 
sa carieră ;

— semiușoară : Jan Szcze- 
panski (Legia Varșovia), 30 
ani, campion al Poloniei pen
tru a treia oară consecutiv ;

— ușoară : Jerzy Kulej 
(Gwardia Varșovia), 29 ani, 
campion al Poloniei pentru 
a șaptea oară ;

— semimijlocie : Sylwester 
Kaczynski (Legia Varșovia), 
32 ani, campion al Poloniei 
pentru a treia oară ;

— mijlocie ușoară : Wieslaw 
Rudkowski (Legia Varșovia), 
de patru ori campion națio
nal ; 155 meciuri, opt înfrîn- 
geri, două „remize" ;

— mijlocie : Edmund He
bei (Litoral Gdansk), pentru 
prima oară omul nr. 1 al 
categoriei; 21 de ani, student, 
a disputat 82 de meciuri, pier- 
zind 4 ;

— semigrea : Jan Fabich 
(Litoral Gdansk), 27 de ani, 
de asemenea pentru prima 
oară campion al Poloniei. An

trenat, ca și Hebel, de Alek. 
Antkiewicz. 195 de prezențe în 
ring, 22 de înfrîngeri, 7 me
ciuri egale ;

— grea : Ludwik Denderys 
(Gwardia Wroclaw), 25 de 
ani, campion al Poloniei pen
tru prima oară.

Așadar, patru dintre noii 
campioni naționali sînt... de- 
butanți pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului.

Deosebit de disputată a fost 
finala categoriei muscă care 
a opus pe Wichman lui Hu
bert Skrzypczak. Spectatorii, 
care au umplut pînă la re: 
fuz sala de sport din Mielec, 
au fost martorii unei surprize 
de mari proporții : puternicul 
și bătăiosul Skrzypczak, fost 
campion și vicecampion al 
Europei, medaliat cu bronz la 
Jocurile Olimpice de la Me
xico, n-a reușit să obțină vie 
toria în fața „scrimerului" 
Wichman.

La capătul celor 8 zile de 
întreceri, comisia de organi
zare a campionatelor l-a de
semnat drept cel mai tehnic 
boxer al competiției pe tînă- 
rul subofițer Rudkowski, po
sesorul unei necruțătoare lo
vituri de stînga și al unui joc 
de picioare care a amintit a- 
sistenței de cele mai bune zile 
ale fostului campion european 
Pietrzykowski.

La cîteva zile după înche
ierea campionatelor naționale 
antrenorul federal Felix 
Stamm, coordonatorul tehnic 
al reprezentativei de box a 
Poloniei, a înștiințat presa că, 
după toate probabilitățile, 
garnitura, completă, pe care o 
va alinia la europenele de la 
București va avea următoarea 
configurație : ROZEK, WI
CHMAN. ANDRUSZKIE- 
W1CZ, PROCHON, CARUK, 
PETEK, FILIPIAK, RUD
KOWSKI, HEBEL, FABICH 
și TRELA.

După cum se observă, lista 
„europenilor" conține numai 
sase dintre boxerii care au 
cucerit recent laurii de cam
pioni. Surprinde, desigur, lip
sa, între cei ce vor fi prezență 
la București, a lui Kulej, dar 
explicația acestei absențe este 
următoarea : dublul campion 

Dobrescu plasează ex
celente upercuturi 'a 
ieșirea din lupta corp 
la corp și-l elimină pe 
Behrend (R.D.G.). Linca 
însă, deși avea 2 punc
te avantaj la sfîrșitul 
partidei, este declarat 
învins în meciul cu 
francezul Annex. Este 
a treia decizie (după 
Fiat și Dragnea) care 
nedreptățește pe boxe
rii români. De altfel, 
imediat A.I.B.A. hotă
răște scoaterea din cor
pul oficialilor a judecă
torilor Galagher (Irlan
da) și Kubler (Germania 
occidentală).' In finală, 
Mircea Dobrescu luptă 
cu mare ambiție, dar 
Basel (Germania occi
dentală) se impune în 
lupta de la distanță și 
cîștigă la puncte, cu un 
avantaj minim.

Romeo CĂLĂRAȘANU

Campionii Europei- 
ediția 1955 : Basel (Ger
mania occidentală), 
Stefaniuk (Polonia), Ni
chols (Anglia), 
Kurschat (Germania 
occidentală), Drogosz 
(Polonia), G a r g a n o 
(Anglia), Pietrzykowski 
(Polonia), Șatkov 
(U.R.S.S.), Schoppner 
(Germania occiden
tală), Soțikas (U.R.S.S.).

olimpic este prins de febra 
examenului de stat, pe care 
îl va susține, la începutul lui 
iunie, la Institutul de educație 
fizică.

Jan WOJDYGA

AGENDA CAMPIONATELOR EUROPENE
• O fabrică din Reghin a 

primit o comandă de 200 mă
nuși de antrenamente (de 10, 
12 și 14 uncii), care vor fi 
folosite de toți boxerii prezenți 
la europene.

• Federația română de spe
cialitate a înaintat forului in
ternațional propunerile privind 
candidații noștri la examenul 
de arbitri A.I.B.A. Dacă comi
sia de arbitri din cadrul foru
lui mondial va accepta propu
nerea F.R. Box, atunci se vor 
prezenta in fata comisiei Mi
hai Voiculescu (Craiova), Aii 
Rișat (Constanța), Petre Mihel- 
fi (Oradea), Constantin Paras- 
chivescu (Constanta) și Victor 
Schiopu (București).

• Pînă în prezent 108 zia-

Pumnaci, pe vremea cînd nici nu ne născusem...
Acum, în preajma campio

natelor europene ce vor avea 
loc în țara noastră, să ne a- 
ducem aminte de unii dintre 
pionierii boxului românesc și 
de. primii pași făcuți in acest 
sport.

Unul dintre aceștia este 
ing. arhitect Virgil Salvanu. 
Născut in comuna Ceaba, jud. 
Cluj, in anul 1890, Salvanu 
își face liceul la Gherla unde 
ia contact pentru prima dată 
cu sportul practicînd gimnas 
tica, disciplină în care se re
marcă foarte repede. Citind 
în ziarele vremii despre marii 
campioni ai. lumii la box și 
lupte, in sufletul lui Salvanu 
încolțește ideea de a practica 
un sport în care să nu fie în
trecut de nimeni în țară și 
străinătate. Ajuns student la 
Budapesta, unde urmează In 
stitutul Politehnic, Salvanu 
practică boxul, luptele și chiar 
fotbalul în cadrul secției spor- 
live a Societății studenților 
români „Petru Maior".

CAMPION 
LA „CLASA MEDIE"

Sub îndrumarea antrenoru
lui american de culoare Bobby 
Dobbs, foarte apreciat în 
acea vreme, Salvanu prac

tică sistematic boxul, făcîn- 
du-se repede cunoscut în Tran- 

riști străini și-au cerut a- 
creditarea la campionatele 
continentale de la București. 
Cei mai mulți cronicari de 
specialitate vor veni din Polo
nia, Danemarca, Iugoslavia, 
R.D.G. și U.R.S.S. Ei vor avea 
la dispoziție 12 cabine telefo
nice, 10 telexuri, o sală de lu
cru special amenajată.

• Opt ringuri de antrena
ment vor fi amplasate in sala 
de atletism de la „23 Au
gust1. Spațiul afectat fiecărui 
ring va fi delimitat printr-o 
cortină, în așa fel incit fie
care boxer să-și poată face 
ultimele pregătiri ferit de... 
ochi indiscreți. Se vor ame
naja, de asemenea, încă două 
spații de antrenament în aer 
liber, în incinta complexului 

silvania, în cercurile sportive 
din Austro-Ungaria precum și 
mai departe. Astfel, în anul 
1912 devine campion de box 
al Ungariei la „clasa medie". 
In anul următor (1913), în 
compania unor boxeri din 
Germania, Anglia și Dane
marca, Salvanu dispută la 
Budapesta același campionat. 
Intîlnind în finală pe engle
zul Tom Smith, unul dintre 
cei mai buni boxeri europeni, 
îl învinge de o manieră cate
gorică, juriul acordînd însă 
decizia la puncte lui Smith .pe 
motivul că acesta „are mai 
multă experiență". In anul 
1.914 Salvanu cîștigă titlul de 
campion al Ungariei și la 
lupte. 11 întîlnim apoi după 
primul război mondial repre
zentînd țara noastră, împre
ună cu călăreți români, la 
jocurile interaliate de la Pa
ris (1919), unde se clasează pe 
un merituos loc trei.

Numit în anul 1919 ca ar
hitect al orașului Cluj, la în
frumusețarea căruia a centri 
huit din plin, Virgil Salvanu, 
acest om cu „brațe de fier" și 
minte sclipitoare, a cărui ro
bustețe și vigoare se păstrează 
aproape intacte, n-a trădat ni
ciodată mișcarea sportivă și 
sportul căruia i-a dedicat u 
parte din viața sa. .

CLAUZA MECIULUI —
300 COROANE !

Un alt pionier al boxului 
românesc poate fi considerat 
campionul româno-american 
Dumitru Argăseală, după cum 
îl prezentau în paginile lor 
din anul 1913, ziarele „Gazeta 
Transilvaniei" și „Românul". 
Originar din Satulung (azi 
Săcele, jud. Brașov), a plecat 
în America de Nord (1901) 
unde a devenit boxer de prim 
rang A susținut — pînă în 
anul 1913 — 104 meciuri cu 
cei mai celebri boxeri din Eu
ropa, Mexic și S.U.A. (prin
tre care și boxerul de culoare 
Henry Perdi), ciștigînd 78 din
tre ele.

Dorind să-și revadă ținutu
rile natale și familia, îl re
găsim pentru puțină vreme 
pe Dumitru Argăseală, in 
toamna anului 1913, în Transil
vania. Cu această ocazie el

„23 August". Rezultă că oas
peții vor avea la dispoziție 
10—)’ ringuri de antrena
ment. Suficiente, dacă ne gîn- 
dim că la C.E. de la Roma 
toate delegațiile străine s-au 
pregătit în 3 săli foarte mici.

• Ringurile sînt gata. Rea
lizatorii lor, muncitorii din 
Atelierele I.E.A.B.S. Ringul 
oficial măsoară 5,10x5,10 m 
(în interior) și 7,10x7,10 m (în 
exterior). După „europene", 
ele vor fi donate unor centre 
pugilistice din provincie.

• După 1 mai va începe 
vinzarea biletelor pentru (S.E 
Sîntem informați că nu se 
vor face abonamente. 

va organiza una dintre puți
nele gale de box ce au avut 
loc înaintea primului război 
mondial in această parte a 
țării noastre. Gala de box 
fixată pentru data de 22 sep 
tembrie (5 octombrie 1913) 
în sala hotelului nr. 1 din 
Brașov avea în program ca 
uvertură trei meciuri între 
amatorii acestui sport din lo
calitate și apoi meciul vedetă 
dintre Dumitru Argăseală și 
campionul maghiaro frâftcez 
Kocsis Jozsef, „concurați în 
pauzele dintre meciuri, pen
tru distrarea publicului, de 
către muzica militară". Intra
rea la gală s-a făcut contra 
cost, intre una și patru co
roane biletul, în funcție de 
categoriile locurilor. Probabil 
că din acești bani Dumitru 
Argăseală trebuia să plătească 
lui Kocsis suma de 300 de co
roane (clauza meciului), în ca
zul cînd acesta va rezista pum
nilor lui Argăseală timp de o 
oră.

K.O. IN RUNDUL TREI

înaintea desfășurării meciu
lui vedetă, urma să se dea ci
tire regulamentului de box 
pentru a informa pe cei pre
zenți despre modul de desfă
șurare a unei astfel de întil- 
niri. jucru de altfel făcut și 
în paginile ziarului „Gazeta 
Transilvaniei" din dimineața 
galei. Aflăm astfel că meciu
rile de box se desfășurau in 
runduri de cîte trei minute cu 
o pauză de un minut in care 
timp secundanții ștergeau 
corpul combatanților. Un ju
riu special — arată ziarul — 
dădea semnalul de începere 
a fiecărei reprize. Lupta lua 
sfîrșit atunci cînd unui dintre 
boxeri, în decursul unui rund, 
căzînd la pămînt, nu se putea 
reculege timp de 10 secunde 
spre a continua lupta. Se 
putea întîmpla ca meciul 
să țină o oră, dar, după 
cum remarca anonimul cro
nicar de sport, acest lucru 
era o raritate. în cazul 
acesta juriul declara învin
gător pe acela „care s-a 
luptat mai bine și mai fru
mos, aplicînd contrarului cele 
mai multe și mai zdravene 
lovituri". Remarcînd populari
tatea de care se bucură acest 
sport In viața poporului ame
rican, cronicarul conchide că, 
în decursul meciurilor, secun
danților și publicului specta
tor le este interzis să se ames
tece în desfășurarea luptei, 
avertizînd pe brașoveni că 
un astfel de amestec ,'ilicit" 
ar avea urmarea ca Dumitru 
Argăseală să refuze acordarea 
premiului de 300 de coroane 
adversarului său.

Meciul amintit și populari
zat prin afișe și în paginile 
presei cotidiene a avut * 
desfășurare scurtă. După opt 
minute de luptă (în rundul al 
treilea), Dumitru Argăseală a 
ieșit învingător prin k.o, Ne- 
găsindu-și un adversar pe mă
sura forțelor sale, după ce în
cearcă acest lucru și Ia Arad 
(octombrie-noiembrie 1913). 
Dumitru Argăseală părăsește 
Transilvania, îndreptîndu-se 
iarăși spre America.

Nicolae CORDOȘ, 
Tiberiu CORNEȘANU

V. Visul cel mare s-a împlinit
Plouă... „I.a grande bataille" se amină pentru luni 28 Iulie 

1936. Arena Venus freamătă de spectatori. In meciurile inter
naționale premergătoare marii partide românii obțin victorii 
prin Gh. Popescu și Mielu Doculescu (la Malvicb și — res
pectiv — Cassadei)' iar Lucian Popescu termină ia egalitate 
cu Dell’ Orto. început de bun agur. Să vedem acum ce va 
face Tomiță 1 Aceasta e seară la care visează el de anj de 
zile, prin bistrourile pariziene, pe malurile Dîmboviței sau 
ale Dunării... Iată-1, se apropie de ring în halat albastru, în
conjurat de o gardă de soigneuri și prieteni, surîzător, plin de 
încredere. Papa Leclerc, în schimb, pare vizibil emoționat. 
Acum escaladează corzile ringului Poppy Decico, campionul 
Europei. Francezul poartă tot un halat albastru, dar pare 
mai îngîndurat. Austriacul Fischer cheamă combatanții la 
mijlocul ringului. Fotografii declanșează obiectivele. După 
primul gong, cei doi pugiliștl se iscodesc fără a se încumeta 
să atace. Decico aruncă prima laterală pe care Toma o evită. 
Apoi campionul revine cu lovituri dure la corp. Toma pare 
cam greoi. In schimb Decico lasă o impresie covârșitoare. 
E rapid și atacă plin de dexteritate. In repriza a 2-a, Toma 
își ia vînt ca de obicei, plasează un swing de stingă șl iese 
victorios dintr-o controversă la corp. Decico îi plătește 
insă imediat cu aceeași monedă. Egalitate. In manșa a treia. 
Toma Aurel atacă din primele secunde. Formidabil 1 Decico 
a căzut fulgerat de o dreaptă în plină bărbie. Toma, uluit și 
el, încremenește. Arbitrul îl împinge spre colț, ca să-l nu
mere pe Decico, dar Toma tot nu se clintește, în sfîrșit, 
pleacă în colțul său, dar lyonezul a avut răgazul necesar 
să-și revină. Cu o săritură de panteră îl surprinde pe Toma 
și-i administrează o porție suculentă de lovituri. Arena a 
Înghețat cu strigătul „hai Toma" pe buze. Revenirea lui 
Poppy Decico pare incredibilă. Totuși acesta e adevărul 
Decico s-a remontat și e acum rîndul românului să treacă 
prin clipe grele. Gong 1 Leclerc îl masează cu energie pe 
Toma și-i șoptește la ureche : „Te-a lovit rău 7“ „Un upercut 
la corp... ăla. a fost tare de tot". „Respiră lung... așa... Re

priza asta stai la cutie 1“ Toma strînge cauciucul protezei 
între dinți și pornește spre Decico. Lyonezul știe c-a lovit 
puternic și zîmbește. Suride pentru prima oară în această 
seară. Aooi atacă. Toma evită abil rafalele și impinge. înainte 
directul de stingă. „Ușor, monsieur, mai suntem si noi pe 
aici!" Trece și repriza a cincea. Defensiva a mers bine. 
Toma și-a revenit și soarbe cu lăcomie aerul rece. „Bien 
îl chestionează papa Leclerc, la colț, „ța va, papa". „Alions, 
â la guerre comme ă la guerre... Mw, prudence... mon ami". 
Arena Venus e un templu al tăcerii; Toți spectatorii au res
pirația tăiată de replica lui Decico. Se aude din nou bătaia 
gongului. Repriza a 6-a. Și, deodată, vuietul glasurilor cu
prinde întreaga arenă. Mai întii ca o tălăzulre molcomă de 
valuri, apoi deodată asurzitor, ca revărsarea unei imense 
cascade. Toma Aurel este iarăși peste Decico. Atunci cînd 
toți credeau că e gata Toma s-a repezit, plin de forță și 
hotărîre, la atac. Lyonezul e pistonat la cap și corp și din 
torentul de lovituri se alege cu arcada spartă. Toma se agață 
de el și îl pisează mal departe la corp fără milă... Decico 
singerează, își blochează arcada, dar primește lovituri de pre
tutindeni și abia se dezmeticește în colț, cînd Tassin îi varsă 
găleata de apă în cap. De acum, Toma nu mai poate fi 
„stopat". Atacurile sale sint tot mal numeroase, tot mai vio
lente. Parcă abia acum a-nceput meciul. In repriza a 9-a, 
campionul se refugiază în corzi. încurajat frenetic de pu
blic, Toma îl judecă pe îndelete. Urmează repriza a 10-a. 
Spre uimirea generală, românul nu mai insistă. Se aud 
imputări din public : „Atacă Toma... Ce stai 7 îi ai in mină... 
Ce aștepți 7“ Dar el Și-a pregătit replica pentru repriza a 
11-a. Ca un uragan, pornește spre Decico. Iată-1 pe Toma 
pe incomparabilul Toma ! Se bate cu o ambiție care uluiește 
întreaga arenă. Pe ring parcă e acum un singur om : Turna 
Aurel. Loviturile cele mai năpraznice din cîte au văzut 
bucureștenii se opresc toate in Decico, care debordat de 
această alură infernală, se retrage spre colțul lui și lasă, 
înfrint, brațele jos. Tassin,. managerul său. care ținea bure
tele pregătit de vreo două minute... îl aruncă în ring. De
cico a renunțat la luptă Și la titlul european 1 Arena Venus 
e acum un iad. Un strigăt uriaș e scandat de mii de voci : 
„Toma Aurel... Campionul... Campionul". Cu brațele larg 
desfăcute spre cerul de iulie. Toma Aurei cheamă parcă 
toate stelele să lumineze cel mai mate triumf al vieții sale 1 
E acum noul campion al Europei la categoria cocoș. Arbi
trul Fischer declară : „N-am crezțit să găsesc în România 
un boxer ’atit de formidabil. Chiar dacă nu abandona, De
cico pierduse net la puncte". Toma Aurel jubilează : „Sint 
fericit. De o mie de ori fericit. Titlul e acum in miinile mele. 
Decico e un boxer brav". Excam pionul, tamponindu-și ar
cada rănită, recunoaște : „Am fost învins de un om mai 
bun ca mine. Toma Aurel e un campion autentic. Are o 
voință de fier șl un pumn de oțel. Eu am simțit și una și 
alta..."

Peste trei săptămîni, Toma Aurel își ia din nou rămas bun 
de la București. Pleacă cu avionul spre Paris. îl așteaptă alte 
angajamente. „Cota" sa e acum mult avansată. Pe aeroport, 
o ultimă fluturare de mină, și citeva cuvinte acoperite de 
zgomotul elicei de avion :

— O să auziți de mine... fraților.

Pasărea de aluminiu se înalță spre azurul cerului de au
gust. Se mai zărește cîteva minute apoi piere, înghițită de 
scama norilor albicioși. Avionul îl duce iarăși printre străini 
departe... Și Toma Aurel știe prea bine că acolo nu va avea 
alt sprijin decît in brațele sale viguroase în pumnii aceștia 
aprigi, învățațl încă de mici cu asprimea ciulinilor din Bă
răgan...

șt. Papană se acoperă de glorie la mitingul aviatic de la 
Los Angeles. Pierre Gallien cîștigă Turul României la ci
clism. Joe Louis îl lichidează prin K. O. pe Jack Șharkey 
și Al. Ettore. Millcă Teodorescu, după două victorii la Istan
bul, pleacă spre Paris, unde Vasile Șerbănescu mai face 
o ispravă, depășindu-1 net la puncte pe Tino Rolando. Joe 
Louis umblă după Braddock care nu vrea să-și apere titlul 
suprem. înfuriat, negrul, declară ziariștilor : „Dacă mă evită 
șl pe mine cum l-a evitat pe Sclimelling, il prind pe stradă 
și îl bat... Dacă i-e frică, s-o spună cinstit".

Toma Aurel se antrenează cu spaniolul Ortega. Papa Leclerc 
perfectează pentru 27 octombrie 1936 întîlnlrea cu Lorenzoni 
la sala Central. Deși n a mai susținut un meci oficial de trei 
luni, Toma Aurel reușește o partidă excelentă. Dreapta sa 
își face din nou datoria și Lorenzoni e trimis în lumea vise
lor în repriza a 7-a. Jeff Dickson a revenit la sentimente 
mai bune, mai ales de cînd Toma Aurel e în posesia centurii 
europene. Jeff ține neapărat să organizeze meciul cu Sang- 
chilli, dar, ghinion, spaniolul, care nu mai face greutatea, 
a abandonat titlul și s-a stabilit în Statele Unite. Liderul 
mondial este acum Sixto Escobar. La 1 noiembrie Sandu 
Ion, Millcă Teodorescu și Gherase obțin noi victorii la 

Paris, Iar trei săptămîni mai tîrziu. Toma asistă la intll- 
nirea Poppy Decico — Sandu Ion. Va fj un meci crîneen 
disputat pînă la ultimul sunet de gong. Sandu e la podea 
de două ori, Iar Decico o dată. Decizia il e atribuită fran
cezului.

La 26 noiembrie, va fi rîndul lui Toma Aurel să pătrundă 
în ringul de la Wagram. înaintea meciului cu Batallle el 
răcește. Stă în pat cu temperatură. Înconjurat de amicii 
săi apropiați. In ziua galei, Toma anunță că va boxa șl intră 
pe ring cu spatele plin de ventuze I Batallle e un adversar 
incomod, cu garda pe stingă. Toma se descurcă destul de 
greu, dar obține decizia la puncte. Prietenii îl Invită la tra
diționalul banchet, insă el reluzâ. Ișl stringe bine gulerul 
de la pardesiu și cheamă un taxi, ca să-l ducă la hotelul său 
din Montmartre. Afară plouă cu găleata. In așteptarea ma
șinii, Toma Aurel recapitulează in gînd fazele ma| impor
tante ale partidei cu Batallle. Deodaiă se simte bătut pe 
umeri :

— How do you do, big boy 7
Apoi necunoscutul cu trabuc în gură se recomandă : „Lew 

Burston. Manager de box". Omul de încredere al marelui 
organizator american Al. Francis.

— Unde vrei să mergi 7 Poftim in mașina mea, mister 
Toma... E un Ford 1936. Ultimul model. Ițj place 7

George MIHALACHE
Capitolul viitor: O SINGURA SEMNĂTURĂ ȘI te FAC

Toma Aurel 
(dreapta) înaintea 
meciului cu Poppy 

Decico 
(fotografie din co
lecția antrenoru
lui Franckie-Nour 

Niculescu)
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„WEEK-END" SPORTIV 
BRAȘOVEAN

...Din nou la Brașov? Mai ieri, parcâ, a apărut aproape o pagină în care pro
blematica intortochiatâ a sportului de masă era dezbătută și întoarsă pe toate fețele.

Da ! Din nou la Brașov. Atunci, purtasem în jurul unei mese, la cafea, discuții 
mai mult teoretice cu cîteva dintre notabilitățile orașului, ascultam și transcriam punctele 
lor de vedere, ideile lor. Totul se consumase, așadar, între patru pereți, sub un aco
periș, afară ploua mărunt, iar Tîmpa avea fruntea înnourată.

Acum, insă, am vrut să vedem totul pe viu, să cunoaștem Brașovul sportiv în In
timitatea lui, dezbrăcat de haina vorbelor sau a angajamentelor.

_ Norocul a surîs reporterilor. A fost o duminică sublimă, aflată sub semnul unei 
primăveri dezlănțuite ; cu cel mai profund cer senin pe care și l-ar putea imagina ci
neva ; cu un soare neînchipuit de sincer, care te alunga, pur și simplu, din casă.

Agenda de competiție a Brașovului avea în acel sfîrșit de săptămînă dimensiuni 
record. Aproape 20 de întreceri I Dar, noi nu pe acestea le-am urmărit cu precădere, 
pentru că — fiind „oficiale" — ele trebuiau să se desfășoare oricum. Ne-a interesat, 
în special, atașamentul brașovenilor față de activitățile de mișcare, ei fiind, din punctul 
de vedere al condițiilor care le stau la îndemînă, niște mari răsfățați. Și numai o simplă, 
dar fericită coincidență a făcut ca în duminica lui 27 aprilie Steagul roșu să treacă la 
conducerea clasamentului seriei I a diviziei B la fotbal, aprinzînd speranțe că noul 
stadion din Bartolomeu nu s-a zidit de pomană. Și chiar dacă această postură de lideri 
va fi efemeră, noi am găsit în „week-end-ul brașovean" toate fețele zîmbitoare și toate 
frunțile descrețite.

Să pornim l.„

Spre culmi, Cineva, acolo sus... schiază

Șl, TOTUȘI, PRIMĂVARA A VENIT 
IN POIANA

Drumul «pre Poiana Bra
șov, cel care a deschis 
raidul nostru duminical, 

este în orice vreme a anului 
fermecător. Acum, la îmbina
rea dintre două anotimpuri, 
cînd verdele crud mal este 
peticit de albul zăpezii, el 
pare și mal fascinant. Poate 
și pentru că marchează deta
șarea totală, Irevocabilă, de 
coșmarul unei ierni care ne-a 
părut pînă lerl-alaltăierl, fără 
de sfîrșit.

Dinspre Brașov urcă mereu 
mașini. în Poiana, deși este 
Încă devreme (ora 9), se află 
sute de iubitori al turismului, 
ai sportului. Mulți se îndreap
tă spre teleferic, pentru a-și 
continua drumul spre Cristian. 
La ora 9,20 urcaseră 305. Am 
remarcat numeroși tineri care 
nu-și uitaseră acasă schiurile 
și l-am Invidiat Cînd să ple
căm de lingă stația teleferi
cului, a stopat Sîngă noi un 
autobuz cu număr de Bucu
rești.

— In excursie ?
— Da. Bucuria aceasta ne-a 

fost făcută de Comitetul U.T.C. 
al sectorului 3.

ULTIMA DUMINICĂ...
Duminica aceasta 

cu vremea splendidă 
— veritabilă invitație 
la petrecerea timpului 
în aer liber — n-a a- 
vut în programul 
manifestațiilor spor
tive decît o singură 
întrecere atletică: 
competiția de cros. 
Desigur, crosul — mal 
ales primăvara — este 
binevenit. Dar, acum, 
la sfîrșitul celui de 
al 7-lea deceniu al se
colului nostru, cînd 
iarna nu-i mal pune 
stavilă atletismului, 
cind știința sportului 
a găsit căi pentru un 
antrenament eficace 
în anotimpul zăpezi
lor (chiar șl acolo 
unde nu există stadi
oane sub cupolă), 
pentru un oraș de ta
lia Brașovului un 
cros — ca unică ma
nifestație în acest 
sport al sporturilor —

Șl tînărul, fără să , piardă 
din ochi o fată spre care se 
îndreptau șl alte priviri, ne-a 
salutat din mers...

Soarele revărsa valuri de 
căldură, cînd am poposit lingă 
patinoarul artificial. Gheața 
se menținea totuși (doar pe 
lingă mantinele începuse să 
se topească) șl cîțlva copil fă
ceau, sîrguincioșl ca la școală, 
„opturi" sub privirile de Ar
gus ale arbitrilor. Dorinela 
Ularu, nostimă, drăguță, ca 
orice copil de 9 ani, mai exer
sa pînă să-i vină rîndul în 
concurs. Mulți dintre noi 
ne-am fi dorit siguranța ei pe 
patine, eleganța mișcărilor, 
exactitatea cercurilor pe care 
le caligrafiază pe gheață. Și, 
totuși s 1,8—1,7—1,9, atît îl a- 
cordă exigențil judecători ai 
lunecușulul.

Sînt în total 7 concurenți și 
21 de spectatori la „Cupa Car- 
pați“. O competiție „în fami
lie", deși antrenorii Turușanco 
și Heuhert și-ar fi dorit cît 
mal mulți invitați. Să nu le 
placă oare brașovenilor pati
najul ? Să nu fi cunoscut prea 
bine (ah, popularizarea !) ce se

de IONESCU-CRUM

reprezintă trist de 
puțin. Atleții noștri au 
avut posibilitatea să 
se antreneze în iarnă 
și, desigur, au făcut-o. 
Atunci, de ce n-au ie
șit pe pistele brașo
vene ?

Cu ani în urmă, 
cînd sportul nu se 
bucura de atîta aten
ție, noi, atleții, mai a- 
les cei din școli, n-am 
fi pierdut o duminică 
plină de soare ca a- 
ceasta. De la începu
tul primăverii și pînă 
toamna tîrziu partici
pam la concursurile 
Pe școală, la cele în- 
ter-școlare sau la me
ciurile dintre cluburi, 
nu lăsam o zi să zboa
re fără a fi făcut ceva 
pentru potolirea setei 
noastre de atletism.

Știți cum ne antre
nam iarna ? Fiecare 
pe unde putea, fără 
maestru și fără „con
diții speciale”. Eu, fi
ind elev la Liceul An
drei Șaguna, alergam 
ore întregi pe culoa
rul internatului, lung 
de vreo 20 de metri, 
pină cînd zgomotul îl 
supăra pe director (lo
cuia la parter, sub cu
loar) și luîndu-mă de 
urechi mă punea sub 
,.paza“ pedagogului. 
Dar primăvara, cînd 
primele raze ale soa
relui încălzeau pămîn- 
tul reavăn, nu ne mai 
putea ține nimeni lo
cului. Nu exista săp
tămînă fără con
cursuri! Așa am reu
șit si sar — pentru

0 MAI MARE VARIETATE PROGRAMELOR SPORTIVE!li

Primarul municipiului Brașov, tova
rășul Constantin Cirțină, este un mare 
iubitor al sportului. Cunoscînd aceasta, 
nu ne-a surprins prezența d-sale în tri
bunele stadionului, unde duminică di
mineața se disputa partida de fotbal 
dintre Steagul roșu și Dunărea Giurgiu, 
meci-cheie pentru șefia primei serii a 
diviziei B. Propunerii de a fi intervie
vat, tovarășul Constantin Cirțină l-a 
răspuns cu deosebită amabilitate.

— Duminica aceasta este, pentru ora
șul Brașov, deosebit de bogată In ma
nifestații sportive oficiale. Ce cauză a 
determinat, după părerea dv., progra
marea lor doar pe parcursul restrins al 
orelor de dimineață 7

— Sînt mai multe cauze. în primul 
rind, faptul că după amiază spectato
rul n-ar mai onora, așa cum se cu
vine, întrecerile locale. El se simte a- 
tras de transmisiile întrecerilor cu ca
racter național și internațional, de la 
radio și televiziune. în al doilea rind, 
o mare parte a brașovenilor își con
sacră orele după amiezii excursiilor tu
ristice în împrejurimile orașului, tran
zistorul păstrindu-i totuși în mijlocul 
tumultuoasei lumi a sportului. în sfîrșit, 
chestiunea poate fi pusă și pe seama 
tradiției existente la noi în privința 
programării competițiilor sportive. Aș 
spune, însă, că modul cum sînt orga
nizate întrecerile nu se află la înăl
țimea exigențelor. De pildă, în des
chidere și in pauza meciului de fot
bal nu au Ioc demonstrații de aero-

modeiism și ciclism, intreceri atletice 
ș.a.m.d. Organele sportive nu se stră
duiesc incă suficient pentru a da o mai 
mare varietate programelor. Cursele 
de viteză pe circuit Ia motociclism și

Interviu cu tovarășul CONSTANTIN ClRȚlNĂ— 
prim secretar al .Comitetului municipal 

al P.C, R., primarul Brașovului

ciclism, cele de motocros și automobi
lism, concursurile de gimnastică, toate 
acestea și multe altele ar trebui să se 
afle pe afișul manifestațiilor sportive 
din sezonul de vară. La o asemenea 
extindere a întrecerilor ar trebui să re
flecteze mai mult organele sportive lo
cale.

— Sînt oameni care afirmă că numă
rul încă mic de baze sportive nu per
mite dezvoltarea activității competițlo- 
nale...

— Pînă nu de mult, într-adevăr aceasta 
era realitatea. Acum, însă, numărul te
renurilor a crescut evident. S-au a- 
menajat în noile cartiere microbaze, 
îndeosebi pentru copii, dar care pot fi 
folosite și de tineretul sportiv; noul 
stadion al orașului degrevează și el o 
serie de terenuri, iar construcțiile spor
tive dintr-o serie de uzine pot fi utili
zate cu succes. Acțiunea de întărire a

petrece pe dreptunghiul de 
gheață din Poiana ?

In sfîrșit, mai departe I Dar, 
unde ? Stadionul este pustiu, 
pe lac n-a apârut nici o bar
că, iar dinspre terenul de bas
chet (cel desenat pe asfalt) nu 
se aude nici un zgomot.

Chiar și singură, natura — 
atît de darnică în Poiana — 
este în stare să atragă un 
mare număr de oameni de 
toate vîrsteie. Pînă la ora 
prînzului urcaseră vreo 8 000.

SECRETUL

Ghid în labirintul competi
țiilor brașovene, condu- 
cîndu-ne (la volanul 

„Volgii") de la un teren la 
altul, de la o margine a ora
șului la cealaltă, ne-a fost 
prof. VASILE LĂZĂRUȚ, pre
ședintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport.

N-am Intenționat să-i luăm 
un interviu. Dar, cum este — 
în mod firesc — un cunoscă
tor în amănunt al activității 
sportive din această zonă a 
țării, ne-a spus, pe parcursul 
raidului, multe lucruri intere
sante, pe care le-am încredin
țat carnetului de notițe. Din
tre ele, cel fnal semnificativ 
(poate chiar și cel mai util) 
a fost acela privind sursa bo
găției manifestațiilor sportive 
programate de la un capăt la 
celălalt al orașului de la poa
lele Tîmpei.

„Fără îndoială — remarca 
prof. Vasile Lăzăruț — n-am 
ajuns ia limita maximă a po-

prima oară în Româ
nia — peste 7 m la 
lungime și să fiu so
cotit (într-un clasa
ment publicat în iu
nie 1936 de un ziar 
francez) al 3-lea sări
tor al Europei

Concursuri, cît mai 
multe concursuri! 
Iată calea sigură spre 
progresul general al 
atletismului, iată mii- 
locul eficace pentru o 
continuă ascensiune a 
rezultatelor.

Adresez apelul meu 
în primul rînd pro
fesorilor de educație 
fizică, oameni care 
pot și au datoria să 
alimenteze pasiunea 
tineretului, a elevilor, 
pentru un sport care 
este temelia tuturor 
sporturilor.

Să fie aceasta ul
tima duminică pe ca
re atletismul brașo
vean o irosește ! 

Dar dacă li s-ar oferi acolo 
posibilitatea să urmărească un 
spectacol sportiv de calitate, 
să-și încerce forțele într-o în
trecere simplă, fără pretenții, 
n-ar veni oare mai mulți și 
n-ar pleca mai satisfăcuți 
pentru ziua petrecută în veci
nătatea brazilor ?

Să nu fi băgat de seamă cei 
ce se ocupă de organizarea 
întrecerilor în Poiană că pri
măvara a venit cu adevărat ?

BOGĂȚIEI
tențialului nostru organizato- 
rio. In privința activității 
sportive de masă sîntem
— în această zi —• chiar 
deficitari. Veți recunoaș
te însă că 18 competiții
— cite găzduiește astăzi Bra
șovul — constituie un volum 
considerabil. Pentru organiza
rea lor s-a investit multă 
muncă. Dacă am reușit să le 
asigurăm o desfășurare nor
mală, dacă in viitor vom pu
tea să le sporim numărul, a- 
ceasta se datorește îndeosebi 
comisiilor județene pe ramură 

de sport. Avînd în componen
ța lor activiști cu experiență, 
adevărați pasionați ai sportu
lui, oameni competenți și har
nici, comisiile pe ramură de 
sport reușesc să organizeze în 
condițiuni bune — și, uneori, 
foarte bune — un mare vo
lum de activitate. Contribuția 
lor in calitate de organizatori, 
arbitri etc. Ia dezvoltarea 
activității sportive, a perfor
manțelor, este directă, eficien
tă. Activul voluntar merită, 
după părerea mea, recunoș
tința deplină a sportivilor și 
antrenorilor, a noastră, a tu
turor".

Desigur, nu putem decît să 
fim de acord cu cele spuse 
de prof. Vasile Lăzăruț. în 
plus, am sugera Consiliului, 
al cărui președinte este d-sa, 
un plus de sprijin (eficient și 
la timp) acestui prețios activ 
obștesc.

bazei materiale a sportului brașovean 
continuă cu amenajarea unui complex 
la Dîrste, rezervat studenților, cu te
renurile de la Uzina 2. cu cele bitu- 
mate din școli etc. Așadar, nu lipsa 
bazelor sportive este cauza, ci poate, 
lipȘa inițiativei. De altfel, socotesc că 
nici Poiana Brașov nu este — din 
punct de vedere sportiv — integral fo
losită. Ar fi necesar să se organizeze 
acolo mai multe intreceri atletice și 
chiar competiții la jocuri sportive.

— Afișul întrecerilor sportive brașo
vene din această duminică este foarte 
sărac In competiții de masă. Care cre
deți că este motivul 7

— Insuficienta preocupare a orga
nelor locale ale U.T.C., sindicatelor și 
sportive. Așa cum spuneam, există te
renuri (și numărul lor va crește) dar 
cei care ar trebui să se ocupe de per
manenta lor populare acționează prea 
lent. Deși timpul a devenit prielnic, 
competițiile sportive intre secțiile u- 
zinelor, între clasele școlilor, cele care 
să cuprindă un număr cil mai mare de 
tineri și vîrstnici întîrzie. Poate du
minica viitoare situația va fi alta. As
tăzi insă...

Am mulțumit tovarășului Constantin 
Cîrțînă pentru bunăvoința de a fi răs
puns solicitării noastre. Socotim că or
ganele locale (sportive, sindicale și 
U.T.C.) pot să considere sugestiile și 
criticile primarului orașului ca venite 
direct pe adresa lor I

REFUGIU INGRAT PENTRU IUBITORII ȘAHULUI
Victimă eternă a ironiilor 

(ca și popicele sau oină), 
șahul reclamă totuși un 

loc sub soare, înfruntînd eroic 
tortura nepăsării. Ar fi în
drăzneț de afirmat că o dimi
neață de duminică petrecută 
în fața mozaicului alb și ne
gru, în concertul monoton al 
tic-tac-ului ceasurilor de con
trol, poate fl socotită „sporti
vă". Dar, cum ziua liberă tre
buie să-i ofere omului niște 
ore de agrement (după prefe 
rințeși posibilități), acest exer
cițiu de inteligență nu trebuie 
ignorat

Brașovul își consumă pasiu
nile șahiste într-o încăpere 
ceva mal mică decît o sufra
gerie (cu lumină indirectă șl 
o masă de ping-pong așezată 
în mijloc), pusă generos la 
dispoziție de asociația sporti
vă Voința. Deșt în scriptele 
oficiale, echipa orașului evo
luează sub ecusonul „Politeh
nicii", onorîndu-1 recent cu 
calificarea în FINALA @AM- 
PIONATULUI NAȚIONAL. 
Formația aceasta (care în se
mifinala de Ia Bacău a pro
dus o uriașă surpriză) est? 
alcătuită din oameni atașați

UN .PARADIS INSUFICIENT FOLOSIT
Uzina de tractoare dispu

ne de un complex spor
tiv admirabil, de invi

diat. Stadionul poate rivaliza 
cu foarte multe arene din țară 
și este îndoielnic dacă ar 
pierde cursa. Alături, tere
nuri (recent bitumate) pe 
care se pot desfășura simul
tan 3 meciuri de handbal și 
mai rămîne loc pentru încălzi
re, iar la doi pași sala, care 
fără să fie un „Madison", în
găduie, în condiții excelente, 
de parchet, partide de volei 
și de baschet. Uitasem să spu
nem că terenul de fotbal este 
înconjurat de o pistă atletică, 
de dimensiuni regulamentare, 
cu o foarte bună reputație la 
capitolul calității. Toate aces
tea sînt plasate în decorul u- 
nui parc pitoresc, ceea ce 
constituie, de asemenea, un 
plus.

Duminică dimineața, la ora 

cu totul dezinteresat șahului, 
care-1 practică pentru simplul 
motiv că-I iubesc și le place. 
Ar fi de citat aici cîteva nu
me : juristul Adrian Enescu, 
inginerii Constantin și Ale
xandru Kiss, matematicianul 
Horia Banca, studentul Grigo- 
re Bota, profesoara de limba 
engleză Heindrun Branțsch și, 
înainte de toate, profesorul 
pensionar Ion Șeitan (instruc
torul voluntar, mentorul și 
motorul întregii activități) care 
— la 64 de ani — dă dovada 
unui entuziasm exploziv, ti
neresc, neobișnuit și— ne
onorat

Din scurta discuție pe care 
am purtat-o cu el desprin
dem că :
• La Brașov există un 

uriaș interes pentru șah.
• Zilnic, în cămăruța de 

la Voința (supranumită cu 
totul impropriu „Sală") vin 
vreo 30—40 de copii dornici să 
descifreze criptografia jocului.

• Echipa orașului a cîștigat 
„Cupa Mureșul" la juniori.

• Elevul Andrei Hîncu (10 
ani) promite să calce demn pe 
urmele lui Florin Gheorghiu, 
iar micuța Luminița Cîrmaciu 
(10 ani) își petrece timpul li
ber analizînd partidele marilor 
maeștri.

® La Brașov nu există un 
local adecvat șahului, UN 
GLUB.
• Nu este prevăzută în bu

getul federației NORMA de 
antrenor.

Iată de ce am plecat în „es
cala" următoare cu un senti
ment amar.

vizitei noastre, baza sportivă 
a Tractorului — cu excepția 
gazonului pentru fotbal — era 
la maximum solicitată de par
tidele de handbal și de bas
chet din campionatul județean 
și din diviziile naționale.

Tocmai de aceea ne-a sur
prins numărul foarte mic de 
spectatori prezenți în tribune
le încăpătoare. Erau acolo

★ *

Acest reportaj anchetă nu cere concluzii scrise. Pentru sim
plul motiv că ele se deduc. Orice altceva ar părea intrus, con- 
trafabricat.
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Valeriu CHIOSE, 

Hristcche NAUM
și Carol GRUIA 

Fotografii de V. SECAREANU

vreo 50 de elevi ai școlii pro
fesionale a Uzinei, jucătorii de 
rezervă al echipelor aflate în 
întrecere, cîțiva suporteri, o 
duzină de prieteni ai sportivi
lor și sportivelor, părinți, rude.

Ne atrage atenția un om 
în vîrstă, cărunt, care făcea, 
oarecum, notă discordantă cu 
asistența. „Evrica !*, iată un 
brașovean get-beget care a 
venit aici. Intrăm în vorbă 
(după prezentările și scuzele 
de rigoare), aflînd că interlo
cutorul nostru se numește 
Victor Constantinescu și este 
contabil. Dar, deziluzie :

— De fapt, eu venisem pen
tru meciul de fotbal și am a- 
flat abia aici că jocul echipei 
Tractorul (din categoria C) 
s-a amînat pentru după-amia- 
ză. Am rămas, totuși. E foarte 
frumos afară...

Ne convingem repede că a- 
vem de-a face cu un om că
ruia sportul, în general, dar 
mai ales realitățile „Tractoru
lui" nu-i sînt necunoscute. 
Victor Constantinescu remar
că, deosebit de competent, că 
— față de condițiile materiale 
existente — realizările de per
formanță ale clubului sînt, 
totuși, minore.

— Dar cele în privința spor
tului de masă ?

— Așișderea ! Acest parc 
minunat, acest veritabil, pa
radis, este insuficient folosit. 
Totul se reduce la desfășura
rea partidelor oficiale și a 
citorva antrenamente.

Un vecin, care trăsese cu 
urechea, a ținut să adauge :

— Adevărat, așa era. Acum, 
o dată cu alegerea unei noi 
conduceri a clubului, lucrurile 
par să se remedieze. Pe a- 
gendă figurează mai multe 
competiții locale, „de casă", 
menite să țină treaz interesul 
pentru sport, pentru mișcare. 
Dacă se va înțelege că scopul 
lor este DOAR acesta și că ele 
nu urmăresc să fabrice cam
pioni și performeri va fl foar
te bine.

— Cu cine am avut plă
cerea ?...

— Cu un iubitor de sporturi 
din Brașov 1

COPIII
Peste drum de complexul 

sportiv al Uzinei, între 
blocuri care nu-ți su

gerează nici o clipă ideea că 
te-ai afla la periferia orașu
lui, un îneîntător loc de agre
ment pentru copii. Tobogan, 
leagăne, scărițe, spaliere. In 
imediata apropiere — un lac 
artificial (secat), iar dincolo 
de el terenuri virane, care ar 
putea deveni oricînd ale Apor
tului.

Vin aici, în medie, cîteva 
mii de copii pe zi și este cu 
atît mai de mirare că parcu
lui nu i se acordă — la a- 
ceastă oră. cel puțin — grija 
gospodărească caracteristică 
.brașovenilor.

De pildă :

• Aleile ar putea fi pie
truite.

• Lacul recuperat; deocam
dată, din cauza fisurilor el nu 
păstrează apa ;

• Amenajările sportive, 
extinse ;

• Eventual, tot terenul să 
fie împrejmuit cu un gard 
viu.

Pentru că, asemenea tere
nuri rămîn „păsări rare" in 
urbanistica noastră și e păcat 
să nu fie exploatate integral. 
Pentru că micii vizitatori de 
azi ai parcului vor fi miine 
cei chemați să traverseze șo
seaua și să pășească pe pista 
și pe terenurile „Tractorului", 
atît de slab populate. Pentru 
că puștiul care a căzut din 
leagăn, și-a julit genunchii, 
dar n-a piîns, are inimă de 
campion. Și ca ei sînt mulți, 
foarte mulți...

★
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Voi munților mtndri, moșnegi cununați 
Cu stelele bolții albastre,
In leagănul vostru de codri și sttnci 
Dorm toate poveștile noastre.

'Alături de șoimii cu ochii aprinși.
Din tainica voastră dumbravă
Se-nalță-ndrăzneață-n lumina din ea
Și visele noastre de slavă.

Octavian GOGA

Luafi-vâ sacul pe curele în spinare 

și noroc I Tnfoarceți-vă îmbujorați, 

mai tari, mai voinici, împrieteniți bine 

cu pămîntul, cu piatra, cu oamenii, cu 

lanurile, cu holdele, cu florile, cu vie

tățile zburătoare... Inima va fi mai 

mulțumită și mai vie.

Tudor ARGHEZI
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aradoxal sau, dimpotrivă, perfect logic, tn epoca 
vitezelor cosmice umblăm mai puțin ca oricînd. Obli
gați să ne drămuim cu zgîrcenie fiecare minut, n-avem 
timp pentru spațiu decît, îndeobște, din goana vehi
culului terestru sau aerian. O statistică aparent amu
zantă ne-ar dovedi — sînt convins — că majoritatea

contemporanilor noștri cunosc muntele, lunca, peștera, canio
nul, savana exclusiv pe căi intermediare. Tehnica modernă faci
litează accesul iluzoriu la vistieria naturii ; obiectivul foto sau 
camera de luat vederi se substituie retinei; telefericul, șalupa, 
elicopterul ne scutesc de clasicele eforturi personale, atît de 
necesare (zice-se) mușchilor, inimii, bronhiilor și în ultimă in
stanță acelui element încă indefinisabil, căruia i se spune, 
parcă, sufletul omenesc...

Să nu uităm că, după expresia unui mare filozof, nu putem 
iubi cu adevărat decît ceea ce cunoaștem. Relația intimă, 
nemijlocită, cu pămîntul natal, cu natura în genere, tmbogă; 

.țește spiritul, înaripează sentimentele — îndeosebi pe cel mai 
profund, mai viabil : dragostea de țară. Avem — se știe — 
privilegiul unui relief de excepțională varietate, de o frumusețe 
unanim recunoscută. Rare sînt colțurile de lume în care natura 
să-șî fi răspîndit cu atîta generozitate darurile, pe o arie rela
tiv restrînsă, ca tn cuprinsul patriei noastre. Drumeți — oameni 
de știință, ciobani, filozofi, pictori — i-au închinat de-a lungul 
vremii un imn de admirație, entuziast și convingător. Versurile 
doinelor și baladelor, filele de poveste, nenumărate pagini din 
cartea de aur a literaturii române oglindesc profilul acestor 
plaiuri binecuvîntafe, cu creste semețe și văi înverzite, cu dea
luri și obcine scăldate în lumină, cu largul cîmpiei și cu adîncu- 
rile nestrăbătute ale codrilor. Despre farmecul cuprinsului ro
mânesc nu vorbim doar noi, autohtonii, găsim mărturii eloc
vente pe buzele tuturor celor ce-au avut prilejul să întreză
rească, fie chiar tn treacăt, ceva din zestrea lui sclipitoare. 
Deosebit de interesantă, pentru cititorul contemporan, mi se 
pare însemnarea francezului Xavier de Marmier, de felul său 
din Tours — car» a străbătut ținuturile dintre Carpafi și Du
năre acum aproape o sută de ani și ni-l prezintă ca „un ținui 
în car» natura pare a fi îndulcit anume fața pămîntuluî.» Rodnic 
îi este toiul, blîndă TI est» clima. Pășunii» sal» pot hrăni turme 
fără număr, din cîmpll s» obțin recolta bogat», din păduri — 
lemn de construcție și de corăbIL. Această țară, car» ar putea 
fi atît d» bogată, este una dintre cele mai oropsite din întreaga 
Europă. Cea mal mare parte a minelor nu sînt exploatat» ; nici 
o ambarcațiune nu-i străbate riuril», nici o întreprindere indi
genă n-o eliberează măcar în parte de tributul pe care-l plă
tește Industriei străine. Orașele sale înfățișează un amestec de 
clădiri somptuoase și adăposturi mizere".

Rîndurile de mai sus se tipăreau tn 1874, exact cu șapte de
cenii înainte de ziua în care poporul român a devenit, stăpîn 
la el acasă. De atunci, pe lîngă vastele prefaceri ale peisajului 
românesc, asistăm la un fenomen complementar, pe cît de spon
tan, pe atît de semnificativ : imboldul spre drumeție. Oamenii 
vor să vadă lacurile din munți, făurite cu propriile mîini, ca 
niște ceruri inverse, în care se oglindesc mari arbori electrici, 
terenurile smulse apelor, în ultimii ani, prin luptă aprigă și in
teligență, de-a lungul Dunării, de la Calafat pînă-n preajma 
Brăilei, ctitoriile socialismului învingălor, alături de venerabi
lele ziduri strămoșești de la Tismana și Cozia... Drumeția incită, 
firește, la investigarea zonelor „clasice* — cum ar fi celebrele 
creste și văi carpatine, labirintul vrăjit al Deltei, Țara Hațe
gului cu zimbri, capre negre, vestigii dacice și monumente ale 
siderurgiei, Moldova, cu turlele semețe ale Ceahlăului și bro
deriile de vis ale Voronețului... Ea trebuie să cuprindă însă, cu 
necesitate, și itinerarii mai lăturalnice — de pildă nordul țării, 
între Sighetul Marmației și Vatra. Dornei, unde sălbăticia și 
grandoarea peisajului nu-s cu nimic mai prejos de ceea ce se 
poate vedea în Tessin sau In Tirol.

De-a lungul acestui periplu, să repetăm mereu, ca un adagio 
vital — că drumețul autentic, care folosește cu economie mij
loacele mecanice, în beneficiul motorului orggnic, va găsi tărîm 
prielnic oriunde, în orice colț de șes sau de zonă deluroasă, 
în vecinătatea Capitalei sau în împrejurimile cătunului mon
tan...

Buturuga jilavă, dintre scaieți și brusturi, meandrele rîului 
sub poala pădurii, stînca încinsă de soare — cristal enorm, cu 
focuri amorțite — gheonoaia de pe trunchiul capacului și sobo
lul din mușuroi, totul vorbește, cui știe să privească și să as
culte, în graiul marilor revelații. Sînt atîtea lacuri și tăuri, isla
zuri și păduri, sate și tîrguri, pajiști și măguri vrednice de aten
ția călătorului pătimaș I Sînt aici, la îndemînă, relicve istorice 
și curiozități ale naturii, gorgane scitice și apeducturi romane, 
ruine voievodale șl fortărețe ale noii noastre industrii. Sînt 
oaze de tihnă, între ierburi și gîze, unde poți să zăbovești cu 
folos lîngă cartea deschisă ori lîngă măiestria străveche, alcă
tuită din vargă, strună și cîrlig și definită de un umorist băști
naș drept „instrument avînd la un capăt o vietate mai mare, 
Iar la celălalt capăt — una mal mică*.

Vom însera la foc de vreascuri, în cabana de tub creastă 
tau în casa de pescari j vom asculta istorii de odinioară și în- 
tîmplări din ziua de astăzi a țării j ne vom limpezi sufletul și 
gîndurile în fîntîna cu apă vie..;

Drumeți, în adevăratul și unicul înțeles al cuvîntului, țara din 
preajmă ne îmbie cu podoabele și minunile sale I

Dan DEȘLIU

PENTRU VIITORII OASPEȚI

Orașul Piatra Neamț, vatră 
veche de așezare omenească 
In care vestigiile trecutului 
— cele demne de Interesul și 
respectul nostru — se Înve
cinează acum cu realizările 
Înnoitoare ale prezentului.

PORNIND DIN PIATRA NEAMȚ
PE DRUMURILE DE LEGENDĂ ALE MOLDOVEI DE SUB MUNTE

Potrivit unor date estima
tive, zona de mare Interes tu
ristic cuprinsă Intre brațele 
Dunării urmează să fie vizi
tată anul acesta de peste 
80 000 de excursioniști. Orga
nele locale au țl luat o serie 
de măsuri menite să înles
nească accesul turiștilor plnă 
în cele mal tainice locuri ale 
Deltei țl să le asigure con
diții îmbunătățite de cazare 
ți alimentație.

In ceea ce privește cazarea, 
de exemplu, au fost identifi
cate peste 500 locuri în locu
ințele cetățenilor din locali
tățile Sulina, Crișan, Mila 23 
ș.a. întrucît noul hotel din 
Tulcea s-a dovedit a fi insu
ficient față de multiplele ce
reri din timpul verii, urmează 
să înceapă, în acest oraș, con-

struirea anul non hotel cu 
150 locuri.

Amintim că tn Deltă mai 
funcționează hoteluri la Su- 
Una ți la Maliuc.

De asemenea, tn aceste lo
calități sînt In construcție 
două restaurante realizate In 
stilul arhitectonio speclfio 
Deltei și care vor servi — cu 
precădere — preparat» pescă
rești.

Pentru efectuarea excursii
lor, parcul de mijloace de 
transport va fi mărit cu două 
noi hidrobuze și cu o șalupă. 
Aceasta din urmă va putea fi 
închiriată pentru „expediții" 
de mai multe zile spre punc
tele de mare atracție ale Del
tei.

Amatorii de pescuit vor 
putea închiria în centrele spe-

claie de Ia Maliuc șl Murighlol 
uneltele necesare.

Nu au fost uitați nici turlș- 
tii-auto pentru care se va 
extinde campingul „Doi iepu
rași" din pădurea Babadag 
(șos. Constanța — Tulcea) 
și se vor amenaja terenuri 
noi de camping în pădurea 
Topologului, la Murighlol și 
Căprioara, precum și pe ma
lul lacului Ciuperca. La Tul
cea vor Începe, de asemenea, 
lucrările pentru construirea 

unei stațiuni „Auto-service“.

In sfîrșit, primăvara s-a decis 
să surldă încurajator amatorilor 
de drumeție șl, potrivit previziu
nilor meteorologice, zilele urmă
toare vor să se întreacă In a ne 
oferi un 
val.

încotro 
nu s-au 
nem o întâlnire la Piatra Neamț, 
centrul uneia dintre cele mal a- 
trăctlve zone turistice din țara 
noastră. Lacul Roșu, Cheile Blca- 
zulul, Ceahlăul; lacul de acumu
lare de la Blcaz, valea Bistriței, 
snunțll Neamțului, vechi monu
mente Istorice ți de artă (Ceta
tea Neamțului, mănăstirile Blstrl. 
ța, Văratec, Agapla, Becu, Neamț 
etc.) alcătuiesc un țlrag de obiec
tive care pledează pentru vizita
rea acestui ținut.

In modemul municipiu de pe 
valea Bistriței lșl dau Intllnlre 
drumuri ce pornesc sau fac le
gătura cu numeroase orașe din 
țară. Distanța care separă piatra 
Neamț de București este de 
345 km (pe DN 2 pînă la Bacău 
șl In continuare pe DN 15) ; de 
la lași slnt 140 km (pe DN 28 A 
pînă la Pașcani, apoi pe DN 15 C 
prin Tirgu Neamț), de la Sucea-

veritabil preludiu ești-

să pornim T Celor ce 
hotărlt Încă, le propu-

lava — 115 km (pe DN 2 plnă 
Cristești, pe DN 15 în continuare), 
de la Galați — 224 km (pe DN 18 
pină la Tecuci, pe DN 24 pînă la 
Mărășeștl, pe DN pînă la Bacău 
șl apoi pe DN 15). Autoturlștil 
din Tg. Mureș au doar 167 km 
(pe DN 18 pînă la Topllța, pe

dlata vecinătate a complexului 
arhitectonic al Curții Domnești șl 
exponatele Iul împing vlrsta așe
zărilor omenești de pe aceste 
locuri cu peste 12 mil de ani In 
urmă. Se află — aici — sub vitrine 
de sticlă, mărturiile acelor vre
muri din preistorie, țlnlndu-le to-

Neamț și TIrgu Neamț.
C care leagă aceste două

ITINERARE AUTO

OPT LOCURI DE' POPAS 
PENTRU TURIȘTII PE PATRU ROȚI
Suita celor patru 

zile de vacanță din 
acest început de 
mai va ispiti, fără 
îndoială, pe turiș
tii motorizați să 
întreprindă ex
cursii în diferite 
zone ale țării.

Le vom aminti, 
în cele ce urmea
ză, locurile de po
pas care îi așteap
tă — sperăm cu 
tradiționala ospita
litate — de-a lun
gul drumurilor pe 
care le vor stră
bate spre nenumă
ratele frumuseți 
ale patriei noas
tre. Ne vom limi
ta, însă, Ia mote
luri și la hanuri 
turistice întrucît 
„sezonul campin
gului" n-a venit 
încă. Așadar...
MOTELURI

COZIA. - Situ
at pe DN 7 (Rm. 
Vîlcea - Sibiu) la 
2,5 km spre nord 
de stațiunea Căll- 
măncști.

Dispune de în
călzire centrală. 
Capacitate : 80 ca
mere cu 2 paturi- 
Restaurant, bar de 
zi. Loc de parcare. 
Stație PECO în 
Călimănești.

BUCIUM. - Si
tuat la marginea

Iași, pe
Iași-Vaslui

orașului 
șos.
(DN 24).

Dispune de în
călzire centrală, 
grup sanitar în 
camere. Restaurant. 
Loc de parcare. 
Stație PECO ’ 
Iași, la 3 km.

PARALELA 45. 
— Situat pe DN 1 
(între Ploiești și 
Cîmpina) la km 
80 (in dreptul lo
calității Băicoi).

Dispune 
camere cu 
ri. Grupuri 
pe palier, 
rant. Loc 
care. Stație PECO, 
lingă motel.

in

de opt 
17 locu- 
sanitare 
Restau- 
de par-

Si-

HANURI 
TURISTICE

AGAPIA. 
tuat în apropierea
(6 km) DN 15 C 
(Piatră Neamț — 
Tirgu Neamț) 
gă mănăstirea 
gapia.

Dispune de 
călzire centrală. 
Grupuri sanitare pe 
paliere. Capacita
te : 40 locuri în
camere de 2 — 3 
paturi. Restaurant. 
Loc de parcare.

HANUL ANCU- 
ȚEI. - Situat la 
intersecția șoselei 
Roman — Fălticeni 
(DN 2) cu dru
mul spre Tupilați.

lîn- 
A-

în-

Dispune de 10 
camere a 2 paturi. 
Grup sanitșr pe 
palier. Restaurant 
cu specific româ
nesc. Loc de par
care.

RUCAR. - Si
tuat pe DN 73 
(șos. Pitești—Bra
șov) în localitatea 
Rucăr.

Construit în stil 
arhitectonic speci
fic regiunii, 
pacitate : 40
turi. Dispune de 
încălzire centrală, 
lavoare în camere 
(unele au și duș). 
Restaurant, cofetă
rie. Loc de par
care.

S1MBRA OILOR. 
— Situat pe DN 19 
(Negrești - Sighe- 
tul 
pe 
lui 
de 
10 
sanitar pe palier. 
Restaurant în stil 
rustic. Stînă pro
prie. Loc de par
care.

SLĂNIC PRA
HOVA.- Situat în 
localitatea Slănic 

. Prahova. Dispune 
de 50 ' ' *
călzire 
lavoar 
fiecare 
Restaurant, cofetă
rie, bufet- Loc de 
parcare.

Ca- 
pa-

Marmației) 
culmea dealu- 
Huta. Dispune 

20 de locuri în 
camere. Grup

locuri. în- 
centrală, 

și duș în 
cameră.

DN 12 plnă la Gheorghlenl șl apoi 
pe DN 12 C).

Privind de pe Cozla sau de pe 
Pietricica, de pe Cernegura sau 
Bttca Doamnei, orașul Ișl dezvă
luie vtrstele după înfățișarea 
străzilor, a clădirilor sau a mo
numentelor. In stingă, la poalele 
Cozlel, biserica sf. loan șl tur- 
nul-clopotniță păstrează vie 
strălucirea Curții Domnești, ros
tuită aid de Ștefan cel Mare. Bi
serica Sf. loan este una din re
prezentantele cele mal caracteris
tice ale stilului arhitectural 
dovenesc definit In ultima 
oadă a domniei lui Ștefan, 
zeul arheologic se află în

mol- 
peri- 
Mu- 
lme-

în perspectivă

DACIA S" PENTRU ALERGĂTORII NOȘTRI
Inceplnd din primăvara anului trecut. Regla 

Națională a Uzinelor Renault fabrică un nou tip 
de mașină : R 8 S. Este vorba de un automobil 
cu tendință sportivă, care, în gama automobi
lelor Renault, se înscrie Intre R 8 obișnuit șl ma
șina de competiții R 8 Gordlni 1300.

Zilele trecute ne-a parvenit știrea unei Ini
țiative lăudabile : un număr de mașini R 8 S (deo
camdată doar 50 de bucăți) vor fi montate la 
Uzina din Pitești pentru a fi puse la dispoziția 
unor piloțl români. Este o acțiune care merită a 
fl subliniată șl care se înscrie pe linia propune
rilor mai vechi făcute În coloanele ziarului nos
tru. Dlspuntnd de o mașină cu performanțe su
perioare, automobillșUi români vor putea să-și 
măsoare forțele In condiții de concurs egale, să-șl 
sporească experiența competJțlonală șl să ne re
prezinte mal bine In întîlnlrlle internaționale.

Montată la noi în țară, noua mașină se va numi 
„Dacia S“. Motorul el are, ca și cel al modelului

de bază. 1108 cmc. Puterea este Insă mal mare : 
60 CP SAE la 5500 rot/mfn („Dacia 1100“ dispune 
după cum se știe de 46 CP SAE la 4600 rot/min.). Spo
rul de putere se obține pe baza unul raport de 
compresie mărit (8,5:1), al unui carburator cu 
dublu corp, inversat, șl al unul arbore cu came 
speciale. în acest fel, mașina poate realiza o vi
teză maximă de 145 km/h (la „Dacia 1100- viteza 
maximă este de 133 km/h). Cu sțart de pe loc, 
Dacia s parcurge 40o m In 19,8 s, Iar 1000 m în 
37,8 s.

In privința echipamentului, noua mașină se dis
tinge prin cele 4 faruri, prin roțile cu Jante 
largi de Renault 8 Gordlni, printr-un tahometru 
electronic plasat la tabloul de bord. Iată și alte 
caracteristici tehnice : motcr șl tracțiune spate, 
ambrelaj monodisc uscat, frîne disc pe toate ro
țile, greutate totală 780 kg.

vărășle una din cele mal bogate 
colecții de vase de tip Cucutenl.

„Muzeul Carpațllor", casa me
morials Calistrat Hogaț; parcul 
natural de pe muntele Cozla, se 
înscriu de asemenea In aria ce
lor mal frecventate obiective tu
ristice ale orașului.

DN 15 care leagă valea ‘Mure
șului cu valea Bistriței prin pasul 
Tulgheș ne Înlesnește, pe o șos°a 
modernizată, accesul comod către 
Bicaz. De-a lungul celor 26 km. 
ce separă aceste localități, pot fl 
vizitate mănăstirea Bistrița, ctito
ria lui Alexandru cel Bun (rami
ficație din șosea la km 310), pre
cum șl bisericile suprapuse de la 
Pîngărați. La km 290 șoseaua in
tră în orașul Bicaz. Prezența sa 
lnlr-o zonâ de mari frumuseți na
turale îl recomandă drept unul 
din importantele centre turistice 
ale Moldovei. înconjurarea lacu
lui de acumulare de la Poiana 
Teiului, urmată de o ascensiune 
pe Ceahlău, începutul unei fru
moase călătorii pe cursul supe
rior al Bistriței, spre Vatra Dor- 
nei, o trecere prin pasul Tulgheș 
spre Borsec sau spre valea Mu
reșului vizitarea Cheilor Bicazu- 
lui și a stațiunii Lacul Roșu, par
curgerea unul traseu spectaculos 
peste muntele Stănișoarel pînă la 
Tirgu Neamț, lată citeva din a- 
tracțllie turistice din vecinătatea 
orașului Bicaz. Turiști! găsesc aici 
un hotel șl un restaurant mo
dern, o cabană de 160 
struitâ în vecinătatea 
iar 12 km mal departe 
spre Poiana Teiului, 
Potoci, un camping cu 
te de 200 locuri tn căsuțe șl cor
turi.

O altă etapă a acestei excursii 
străbate distanța dintre orașele

locurl con- 
barajului, 

de șoseaua 
In punctul 
o capacita-

Platra 
DN 15 
Importante centre turistice este 
modernizat în Întregime și tri
mite de-a lungul său citeva scurte 
ramificații către obiectivele înve
cinate. Drumul spre Tirgu Neamț 
trece prin satele Dobrenl (km. 12), 
Bodeștl (km 18), Oșlobenl (km 
20), Crăcăoanl (km. 28). '
brenl este așezat la 
drumului ce pătrunde 
pînă la Schitul Almaș .
In așezarea neolitică de la Fru
mușica, aflată In apropierea So- 
■deștilor, au fost descoperite mi
nunate vase de ceramică pictate, 
aparțlnlnd culturii de tip Cucu- 
tenl. Din Crăcăoanl, un drum de 
țară merge plnă la Ghindăoanl, 
satul natal al filozofului Vaslle 
Conta șl locul unde Sigismund de 
Luxemburg, regele Ungariei, a 
fost învins de mica oaste moldo
venească a voievodului Ștefan I 
Mușat.

Șoseaua trece apoi prin Bălță- 
teștl, mică stațiune balneo-clima- 
terlcă. Două ramificații, la km. 35 
și respectiv 39, conduc pe călător 
lă cunoscutele așezări mănăsti
rești Văratec și Agapla. Prima a- 
dăpostește mormîntul Veronicăl 
Micle, în cea de a doua, putem 
vedea valoroasa pictură religioasă 
a lui Nlcolae Grigorescu. In a- 
proplerea mănăstirii Agapla pu
tem poposi In condiții conforta
bile, la noul han turistic, con
struit In liniile arhitecturale ale 
frumosului stil local.

Orașul Tirgu Neamț estt la 
rlndul său, punctul de acces că
tre alte obiective 
nâstlrea șl cetatea 
năstlrea Secu ți 
șl Sihăstria.

Cu automobilul 
asfaltul șoselei sau pe întorto
cheate poteci de pădure, călăto
rul va cunoaște și va îndrăgi unul 
din cele mal Inclntătoare ținuturi 
ale țării.

Satul Do- 
răscrucea 
spre vest 
(12 km.).

turistice : mă- 
Neamțulul, mă- 
schiturile Sihla

sau pe jos, pe

N. DOGARU

(D. I>.) Eram prima oară în 
Maramureș și, aducîn- 
du-mi aminte cum în a- 
jun venisem pe Iza în 
sus, m-a prins de-o dată 
pofta să fac drumul îna
poi, cu piciorul, alături 
de tînăra apă pe care, 
atît de neașteptat, o în
drăgisem. Cei mai puțin 
de o sută de kilometri ai 
ei, ce-o fac să romînă tî- 
nără de la început pînă 
la sfîrșit, sînt o îmbiere 
pentru un drum pe jos...

„.Drumul atesta prin 
Maramureș este un drum 
solemn și fermecător, 
care îmi potolește setea 
de mărefie și, în același 
timp, nevoia de tandrețe.

Geo BOGZA



ARUNCAREA DISCULUI
E dansul cu pămintul, de-a lăstunii;
E dansul in inel, e dansul lunii.

Medalia astrală pendulează 
In mina tandră, vajnică și trează.

Se-nșurubează trupul in spirală, 
Se-nnoadă mușchii torsului rotund 
Și-n arcuri grele brațele ascund 
Impuls de aripi, forța virtuală...

Supremă adunare-n răsucire
Și hotărirea ! Firele se rup
Cu despărțirea inimii de trup.

Vasile DIACONESCU (Brașov)

NEȘANSA SAU INSUCCES?

Izgoniți de capriciile unei ploi 
de primăvară ne refugiasem în- 
tr-un birou rece și strimt unde 
încercam să restabilim un dia
log început afară, pe mantia 
verde a stadionului. Olimpia
devenise preocupată, agitată,
trebuiau depuse eforturi pentru 
a Întreține discuția. De-abia
mai tîrziu aveam să înțelegem 
că atmosfera „cu ploaie și zia
riști" — cum spunea ea — ii 
reactualizase după-amiaza aceea 
de octombrie cînd sorții îi indi
caseră, pe lista de concurs, nu
mărul 13, iar de la aruncătoaraa 
cu nr. 7 se dezlănțuise o ploaie 
densă, „vitregie a naturii care 
făcuse ca cercul să-și piardă sta
bilitatea, iar discul să scape din 
mină ca un pește".

Din respect, ne-am încredin
țat și noi amintirilor Olimpiei 
și, derulîndu-le, aveam să înțe
legem că „Mexicul" nu reprezin
tă pentru colocutoarea noastră 
o pagină încheiată, iar dacă 
ploaia a putut constitui un alibi 
al atletei față de opinia publică, 
față de ea însăși nu reprezintă 
o justificare ; OLIMPIA CATA
RAMA nu vorbește de NE
ȘANSA ci de INSUCCES. Iar 
eforturile pe care le face acum 
nu au drept scop o reabilitare 
în lumea atletică ci — în primul 
rînd — o împăcare cu sine. Și 
germenii pactizării au apărut. 
Chiar în după amiaza aceea fu
sesem martorii unei aruncări de 
peste 55 de metri. Privisem sa- 
tisfăcuți, nu fără o undă de ui
mire, cum banda ruletei se 
destindea și înghițea distanțele. 
Vrînd parcă să ne întărească 
certitudinile, antrenorul Olim
pici, profesorul Emil Drăgan, 
preciza : „Nu este uri accident. 
De o lună, de cînd lucrăm afa
ră, toate aruncările Olimpiei au 
fost peste 53 de metri. Săptă
mâna trecută (n.r. 12.IV), în pri
mul concurs local de verificare, 
a reușit 54,60 m. Pină astăzi 
(n.r. 19.IV.) a mai adăugat 60 de 
centimetri. Sperăm ca la 3 mai, 
la „divizie", să oferim o surpri

ză. Tocmai de aceea n-am. fi 
vrut să fie cunoscute cifrele. 
Mai ales că...

OLIMPIA ESTE TOTUȘI 
O FATA TIMIDA...

... pe care publicitatea o in
hibă, pentru care fiecare nou 
concurs este mereu primul și, 
după o lege arhiverificată, pri
mul examen îi provoacă totdeau
na vertigii. Deși are experiența 
a 12 ani de concurs (timp în 
care a fost campioană națională 
și balcanică) nu a căpătat „tu
peul", siguranța și acea non
șalanță a sportivilor consacrați. 
Deși a depășit din ’58 granița 
celor 45 de metri, fiecare nouă 
aruncare generează pentru ea 
temeri, constituie o piatră de 
încercare".

Să -reprezinte, oare, cazul de 
față mentalitatea marelui spor
tiv care nu ignoră sau dimi
nuează importanța nici unui 
concurs, indiferent de dimen
siunile sale ? Să citim aici mo
destia ei de a nu se recunoaște 
niciodată pe deplin confirmată 
și preocuparea de a merge me
reu în întîmpinarea „împlinirii"? 
Sau...

COMPLEXUL LIA?

In toamna anului 1957, cînd 
Olimpia nu avea decît 16 ani și 
de-abia făcuse cunoștință cu 
discul, regina probei, marea Lia 
Manoliu, de mai tîrziu, avea 
de acum experiența a două o- 
limpiade. Intre începătoare și 
maestră distanța era incomen
surabilă și nici cele mai opti
miste prezumții n-ar fi indicat 
atunci că numai doi ani mai 
tîrziu, la Jocurile Balcanice de 
la București, ierarhia discului 

avea să înregistreze, pe primele 
două locuri, pe cele două ro
mânce : Lia Manoliu cu 49,31 m 
și pe Olimpia Cataramă cu 
45,32.

S-au scurs 11 ani și, caz rar 
în istoria sportului, preopinen
tele probei au rămas aceleași, 
schimbul ținînd numai de evo
luția rezultatelor, de mutația 
locurilor. Pentru că, nu o dată, 
locul întii a fost revendicat de 
„mezină" cu nume predestinat 
parcă pentru sportul de perfor
manță. Și totuși, nu o dată 
s-a spus că Olimpia Cataramă 
nu este decît umbra Liei Mano
liu. Idee care a vehiculat, nu 
fără o undă de malițiozitate, 
in ciuda faptului că deseori 
(1961, 1965, 1967 — campioană 
națională ; 1961 și 1967 — cam
pioană balcanică) Cataramă și-a 
învins rivala.

Iată însă că Olimpia nu-i de 
acord cu cuvîntul — RIVALA — 
și tine să ne specifice : „Nici
odată nu m-am considerat rivala 
Liei. Și nici n-am trăit comple
xul ei. Totdeauna am conside
rat-o o mare valoare, pe care 
trebuie s-o stimezi, și simplul 
fapt de a te afla alături de ea 
te face să te simți tu însăți mai 
mare. Nu considerați un exces 
de modestie sau o disimulare 
mărturia că totdeauna mi-am 
dorit să merg bine tocmai ca să 
onorez acest context. M-am 
născut sub zodia ei și nu am 
avut vanitatea de a-i răpi 
steaua. Iar succesele mele n-au 
fost victorii asupra Liei ci doar 
izbinzi ale discului".

„ATENȚIE, 
FORMA SPORTIVA !"

Am însoțit-o pe Olimpia la 
un antrenament de forță unde 

a ridicat circa 12 000 de kilogra
me, iar jocul acesta cu tonele 
ne-a făcut să ne gîndim la 
spaima pe care ar încerca-o, în 
fața unui atare regim de lucru, 
o spectatoare neavizată.

După ce și-a ordonat singură 
„obiectele torturii" (halterele), 
atleta s-a apropiat de noi, îm
bujorată, dar nu marcată de 
efort.

Pentru a doua oară, antreno
rul Drăgan a simțit nevoia unei 
precizări. De data aceasta nu 
ne-a mai oferit-o verbal ci sub 
forma unui document. 11 tran
scriem, făcînd specificația că 
poartă parafa Centrului de me
dicină sportivă București și da
ta de 10.IV : Starea de sănătate 
și dezvoltare fizică nu ridică 
nici un fel de probleme ; capaci
tatea de efort este foarte bună, 
mai bună decît la examenul, 
dinaintea „Mexicului", fapt ce 
arată că vă apropiați de forma 
sportivă. Deci — ATENȚIE 1

Concursurile locale au și con
firmat intrarea în formă. Ce va 
spune „Divizia" ? Numai de n-ar 
citi Olimpia reportajul. Ni s-a 
spus doar^că publicitatea o in
hibă ! I

CUMVA, 
STADIONUL „OLIMPIA"?

La 28 mai, prima bază spor
tivă rezervată exclusiv atletis
mului și construită Ia Cîmpu- 
lung, își va arbora steagurile

OLIMPIADA, UN MARE „RĂZBOI AL NERVILOR-

700 DE METRI

și-i va primi pe cei dintîi oas
peți. Va fi o zi festivă, onorată 
cu prezența celor mai apreciați 
sportivi ai țării. Printre ei se 
va număra, bineînțeles, și per
formera locurilor, maestra spor
tului Olimpia Cataramă. Nu este 
ea, oare unul dintre factorii care 
au convins „cu probe" că cel mai 
indicat loc pentru un astfel de 
templu al atletismului este Cim- 
pulungul ? Fără ea, fără Maria 
Diți, fără generația de juniori 
talentați ai profesorului Gabriel 
Bădescu argumentele ar fi fost, 
desigur mult mai șubrede.

Cineva, preocupat cu inaugu
rarea, propune ca stadionul o- 
limpic să'se cheme chiar... O- 
limpia. Nu știm dacă a gîndit 
la similitudinea de nume cu 
atleta din Muscel sau la o pura 
adopțiune de Ia Jocurile Olim
pice.

Indiferent însă de unde ar 
proveni numirea, ea ar avea, 
pentru oricine, dublă trimitere: 
către Olimpia, performera care 
de atiția ani a reprezentat cu 
probitate Cîmpulungul, și către 
„olimpice".

Ar constitui, implicit, un sti
mul și o permanentă invitație 
spre măiestria sportivă pe care 
o presupune marea confruntare 
ce se cheamă OLIMPIADA.

Nușa MUȘCELEANU

O sută de pași,
O sută de metri. 
De-aici pină colo : 
O piatră bine aruncată : 
Ai zice : o nimica toată.
O fugă cit zbwrătuirea pietrii:
O sută de pași... o sută de metri

Și pentru asta, omul se dedublează, 
Toți mușchii i se încordează : 
Deltoidul, pectoralul, 
Bicepsul, tricepsul, solearul, 
Ca intr-o cumpănă supremă 
Și parcă alergând spre țel 
Se detașează el de el.
Iar sîngele-i aleargă prin făpturi, 
Mai repede ca pașii lui pe zgură.
N-ai timp să vezi de unde pină unde...
E un torent zorit;
Cînd ținta se măsoară in secunde, 
Ea parcă s-a mutat la infinit.

Un pocnet de pistol!
O smulgere din propria ființă 
Și-apoi senzația căderilor in gol...

O epopee, ce s-a întâmplat 
lntr-un răstimp ce-l crezi cu neputință, 
Care-a-nceput și s-a și terminat,..
Atît cit ține aruncarea pietrii.

O sută de pași... o sută de metri.

Victor HÎLMU

Odihna rugbystului pe iarba
Mingea mă așteaptă.
Iarba mă așteaptă.
Buturile mă așteaptă.
Aerul e profund și vibrează 
ca o frunte cu ginduri.

Dan LALU (Ploiești)

Paul VIALAR:

SPIRITUL SPORTULUI
A trecut timpul cînd sporti

vul era considerat ca un feno
men. Nu mai există decit feno
mene naturale. Și este un a- 
devăr care ar trebui afișat pre
tutindeni : omul are nevoie 
să-și clădească o lume solidă și 
pe măsura oamenilor, și cel care 
își cultivă corpul va fi totdeau
na și un bun muncitor ; pentru 
că cel ce-și asumă responsabi
litatea trupului său este gata 
să-și asume toate celelalte res
ponsabilități.

Da. există un limbaj univer
sal. înțeles de toți, pe care îl 
pot înțelege toate popoareie : 
este acela al mișcărilor de pe 
stadioane.

Datorăm Greciei antice, în e- 
poca sa de aur, de a fi asociat 
educația fizică cu cultura spor
tivă. Roma, se știe, a canalizat 
acest acord spre un profesiona
lism brutal, adeseori numai mi
litar. Astfel se explică apogeul 
și declinul tuturor popoarelor. 
Sportul, datorită Greciei deve
nise bucurie, sănătate, plăcere, 
frumusețe'', relații sociale, an
trenament civic, cununie intre 
frumos și adevăr. Roma a fost 
meșteșugarul războiului, al o- 
presiunii și, adeseori, al răului... 
Insă atunci nu se mai punea 
problema sportului, ci doar a 
unui antrenament fizic fără mo
rală și fără alt spirit decît a- 
cela al dominării prin forță. Cît 
de departe erau atunci de spi
ritul spartan 1

A face sport înseamnă a în
vinge fără a ucide. Stadionul 
poate și trebuie să • înlocuiască 
pentru totdeauna cîmpul de bă
taie.

Iată Jocurile. Privesc înain
tea mea tinerețea lumii. Și 
ceea ce mă minunează și îmi 
strînge inima de bucurie este că 
știu că această tinerețe e dura
bilă.

Acum, oamenii se întîlnesc 
datorită Jocurilor Olimpice, nu 
pe cîmpurile de bătălie, nu pen
tru a muri, ci pentru a trăi din 
plin.

Veniți cu mine ! Toți acești 
bărbați, aceste femei, să-i pri
vim cum aleargă, ca și cum am 
fi noi înșine. Să-i privim cum 
se întrec, cum echipele lor se 
înfruntă și să ne gîndim că cel 
mai bun balon de oxigen este 
încă balonul de fotbal.

Iată atleții, alergătorii. Ce 
înseamnă a alerga ? înseamnă 
a ști să mergi mai repede decît 
tine însuți ! Ce înseamnă a 
sări ? înseamnă a putea să te 
arunci dincolo de tine însuți 1 
Fiecare călcătură te readuce pe 
pămînt ; totuși, l-ai părăsit pen
tru o clipă. -

Să privim zgura de pe pistă. 
Ea este rănită de cuiele panto
filor de alergare. Insă aceste 
răni dispar sub mîngîierea unei 
mături de mesteacăn și nu mai 
rămîne cicatrice.

Să alergăm, să alergăm cu 
acei care aleargă pentru noi. 
Să ne amintim de cursele pe 
care le-am alergat și noi. Muș
chii fac parte din creier pentru 
că își amintesc. Ultimii metri ! 
Acest fir, înaintea mea, mi-e 
de ajuns să-mi dea curaj. Mă 
sprijin de el 1 L-am trecut 1 
Cade ca un zid și atunci parcă 
ceva se prăbușește, ceva care 
se sfîrșește și care poate sînt 
eu însumi. însă ceva de aseme
nea renaște și acesta sînt eu 
cu siguranță.

Și mă gîndesc la acel care

(HI)

cîștigă doar „cu un piept" ; a- 
ceasta nu pentru că al său este 
din naștere mai larg, ci deoare
ce are inima mai bună-

întrecerile urmează una du
pă alta. Cît de corect este aici 
cuvîntul întrecere 1

Sprint ; ceea ce-i mai bun 
din tine însuți pe o sută sau 
două sute de metri.

Fond : ceea ce-i mai bun din 
tine însuți pe cinci sau zece ki
lometri.

Maraton ; ceea ce-i mai bun 
din tine însuți pe patruzeci și 
doi de kilometri.

SPORT : ceea ce-i mai bun 
din tine însuți pe toată exis
tența.

însă pista este circulară : nici
odată nu se sfîrșește. Iată 
pentru ce este nevoie să fie 
marcate distanțele, să se stabi
lească o limită, să se dozeze e- 
fortul în funcție de aceasta. De 
la start, începe sportul. Sportul 
este dozare înainte de orice. 
Și pe trambulină, și pe pista 
de alergat, și pe cea de sărit nu 
mai există sistem metric, iatzi 
sau alte unități de măsură ; căci 
— in definitiv - numai inima și 
corpul măsoară distanțele, a- 
ceste distanțe, care pe stadion 
sînt aceleași pentru toți.

Am fost săritor în înălțime, 
într-o epocă in care se ignora 
tehnica săriturilor și perfor
manțele care se realizau atunci 
ar provoca astăzi surisuri. La 
șaisprezece ani săream pină la 
înălțimea gurii mele — aveam 
de pe atunci un metru și opt
zeci și cinci. De pe vremea a- 
ceea am încercat mereu — cre- 
zînd c-o să reușesc — să sar 
mai mult decît înălțimea mea. 
N-am izbutit niciodată, însă nu 
regret de loc : am încercat.

Ah 1 cît de bine mi-am înțe
les posibilitățile înaintea șta
chetei 1 Atunci, aveam un ri
val. Șapte centimetri ne sepa
rau, pe care n-am reușit să-i 
cîștig niciodată, orice am tăcut. 
Ei bine, această diferență a iz
butit să ne unească mai mult 
decît egalitatea. Datorită ei ni
mic nu ne-a despărțit și nu ne 
va despărți niciodată.

Am jucat mult timp tenis de 
cîmp și odinioară - cînd gă
seam un teren de tenis la Lon-

în Anglia, doi pasionați ai 
fotbalului — tehnicianul Char
les Reep și statisticianul dr. B. 
Benjamin - au elaborat o me
todă originală cu ajutorul că
reia fotbalul poate fi analizat 
și pe cale... matematică. Cei 
doi au publicat un amplu ar-

ANALIZA

MANCHESTER
ticol despre această metodă în 
ultimul număr al lui Journal 
of the Royal Statistical Society, 
relatările lor atrăgind atenția 
iubitorilor sportului cu balonul 
rotund.

începînd din anul 1953, Char
les Reep a „înregistrat" 578 

dra, Berlin, Helsinki, Abidjan 
sau la Vancouver — aveam de 
fiecare dată impresia - minu
nată extrateritorialitate — că 
mă aflu la mine acasă.

Acesta-i sportul. Acesta-i 
înainte de orice. Firește, dintre 
cei care-1 practică, răsar une
ori campioni. Cunosc însă cam
pioni care nu sînt sportivi. Cu
nosc — din fericire — mult mai 
mulți sportivi care nu sînt cam
pioni. Să nu căutăm să facem 
cu tot dinadinsul campioni ; a- 
ceasta nu-i un scop ; să facem 
oameni și, printre ei, o să avem 
norocul să găsim și campioni.

Privesc pe unul dintre aceștia 
alergînd pentru a încerca să 
realizeze mai mult, să-și depă
șească limitele- îl văd învingîn- 
tiu-se de două ori pe el însuși, 
atunci cînd îmbunătățește re
cordul. îl văd luptînd și învin- 
gînd, ajungînd singur la ținta 
lui, într-o necesară, splendidă 
izolare.

Da, să-l privim pe el, și pe 
cei ca el. Cît de multe femei au 
fost iubite pentru că s-au citit 
cărți de iubire 1 Cîți oameni au 
devenit eroi fiindcă au devorat 
pe Don Quijote ! Cum să a- 
siști la spectacolul unui om 
care vrea și se face mai bun și 
mai tare decît el însuși fără a 
avea dorința de a-i semăna ? 
Iată pentru ce sportul poate fi 
un spectacol. Căci cum să te 
identifici cu un atlet pe stadion 
fără a fi puțin tu însuți atlet ? 
O să vedem în apropierea Pa
risului un stadion de o sută de 
mii de locuri. Se pune proble
ma : o sută de mii de specta
tori și cîți sportivi ? Răspund : 
mult mai mulți Ia ieșire decît 
Ia intrare...

...Poate oare, în realitate, să 
existe o viață spirituală mai 
frumoasă decit cea determinată 
de asemenea . calități morale 
cum sînt sensul efortului, acela 
al responsabilității, acela al dis
ciplinei voios acceptate, al res
pectului regulii, al multor re
nunțări, al sincerității, ai fair- 
play-ului și al spiritului de e- 
chipă?

Asta înseamnă spiritul spor
tului...

partide jucate în cadrul primei 
ligi, în Cupa Angliei și în ca
drul campionatului mondial. El 
a notat aceste partide sub for
ma unor succesiuni de pase 
(treceri de balon). Pasele le-a 
împărțit in mai multe categorii : 
pase-0 (cele interceptate de ad-

STATISTICĂ ÎN FOTBAL

11 CIMPANZEI!
SAU

UNITED ȘI CEI
versar), pase—1 (cele adresate 
partenerului care pierde însă 
balonul), pase-2 și așa mai de
parte pînă la pase-7. adică o 
serie de pase în care mingea 
este schimbată de jucătorii a- 
celeiași echipe de șapte ori.

Ce au arătat cele 578 partide

Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico au prilejuit destul de 
multe surprize. In multe cazuri, 
favoriții au plecat acasă fără me
dalii fiindcă i-au trădat propriii 
lor nervi. Toți concurenții cate 
nu au putut sau nu au știut să-și 
stăpinească nervii, au pierdut In 
schimb, cei care au știut să-și în
vingă nervii în momentele deci
sive, i-au învins și pe adversarii 
lor direcți.

O înotătoare care nici nu înce
puse bine întrecerea nu mai pu
tea să respire în bazin. Susținea 
că se sufocă. Medicii s-au străduit 
să o convingă că nu are nici un 
motiv. Ce-i drept, sportiva nu s-a 
sufocat, dar nici n-a reușit să 
cîștige. Și totuși venise la J.O. 
ca mare favorită în proba de 
100 m bras avînd la activ exce
lenta performanță de 1:14,2. Cine 
a învins-o ? O necunoscută, înotă- 
toarea iugoslavă Biedov. Campi
oana mondială Catie Ball, căci 
despre ea este vorba, a rămas 
fără medalia de aur pentru că 
nu a știut să-și stăpinească nervii, 
fapt confirmat chiar de medicii 
echipei S.U.A. Nervii ei au cedat 
febrei olimpice.

Recordmana mondială la 800 m 
plat, sportiva iugoslavă Vera 
Nicolici, a abandonat în semifi
nale, după 300 de metri. Motivul ? 
Era perfect sănătoasă, excepțio
nal de bine pregătită fizic (la 
antrenamente alerga chiar sub 
două minute) dar, ca și în alte 
ocazii, nervii ei nu au rezistat, 
înainte de cursă a mărturisit că 
nu va putea alerga, că îi este 
foarte frică să se prezinte la 
start. Totuși a fost convinsă să 
concureze. Era, însă, foarte ner
voasă. Și-a scos brusc verigheta 
din deget șl a aruncat-o pe pistă. 
A luat un start bun dar, după

Antrenorul Gh. Constantinescu, în mijlocul actualelor sale eleve, de mai multe ori 
campioane ale țării

studiate ? Că cel mai mare nu
măr de pase este acela de tipul 
zero = 39,4 la sută. Urmează pa
sele - 1 cu un procentaj de 27,5. 
Pasele de tip pștru și mai mult 
au ocupat, din păcate, doar 0,9 
din totalul celor înregistrate în 
partidele cercetate. Așadar, 

mai mult de jumătate din pase 
au fost pierdute fie imediat 
după primirea mingii, fie după 
primul schimb între parteneri.

Pe baza datelor furnizate de 
Charles Reep, amicul său dr. 
B. Benjamin a ajuns la conclu
zia că ele pot fi descrise foarte

• Mari favoriți învinși nu de
• Keino, un sportiv dotat
300 de metri, a părăsit cursa. 
După două-trei minute a redeve
nit perfect lucidă. Apucîndu-și 
capul în mîini a început să 
plingă, întrebindu-se ce-a făcut. 
Nervii ei n-au fost în stare să 
suporte tensiunea unei curse 
mari.

In finala probei de 200 m bras, 
înotătoarea sovietică Galina Pro- 
zumenșclkova era . pe punctul de 
a se îneca. Abla a terminat cursa, 
sleită, fără un pic de vlagă. Au 
intervenit oficialii care au scos-o 
pe brațe din bazin. Specialiștii 
s-au Întrebat : cum este cu pu
tință ca Prozumenșcikova, una 
dintre cele mai bune înotătoare 
din lume, campioană la Tokio, 
să-și epuizeze într-atît puterile 
fără să fi realizat măcar timpul 
său cel mal bun ? Nu ! Nu a fost 
vorba de rezistență. Ea a fost ex
cepțional pregătită din punct de 
vedere fizic. Dar nervii i au ce
dat în momentul în care și-a dat 
seama, spre sfîrșltul oursei, că 
nu este nici prima, nici a doua.

Alergătoarea olandeză Kaizer,

DE 0 MIE DE ORI PE BANCĂ: GHEORGHE CONSTANTINESCU
De trei decenii și jumătate 

un om minat de o pasiune puțin 
comună a făcut legămînt cu 
voleiul. Treizeci și cinci de ani 
dedicați sportului cu mingea 
peste plasă fie ca jucător, fie 
ca antrenor, treizeci și cinci de 

exact printr-o expresie statis
tică cunoscută sub numele de 
..negative binominal distribu
tion." Expresia este folosită a- 
deseori în diferite calcule ale 
probabilităților, bunăoară șan
sele pe care le are un lucră
tor dintr-o fabrică de a suferi 
un accident pe an. Pe baza u- 
nor analize matematice, dr 
Benjamin a tras concluzia că 
rolul factorului întimplarc în 
desfășurarea unui meci este ex
trem de mare, puțind fi mai 
important chiar și decit calita
tea pregătirii jucătorilor. Evi
dent, datele se referă numai la 
echipele de forța celor studiate. 
Autorii subliniază faptul că in 
ciuda rolului foarte important, 
după părerea lor, al întîmplă- 
rii, buna pregătire a unei echi
pe poate totuși acționa cu mij
loace tactice corespunzătoare 
pentru a folosi în avantajul 
său elementul întîmplător.

Bineînțeles că cele publica
te în revista statistică engleză 

adversari, ci de propriii lor nervi 
cu o mare stăpinire de sine

concurentă în proba de 800 m, a 
fost și ea o victimă a propriilor 
nervi, deși olandezii așteptau de 
la ea un rezultat mare. Venind 
in Mexic ffiră antrenorul ei, fără 
cineva care să-i poată da un sfat 
la timpul oportun, alergătoarea o- 
landeză a abandonat cursa chiar 
de la start. O teamă nefire^că o 
paralizase complet. „Am încercat 
totul ca să o încurajăm. Dar nu 
a folosit la nimic. Nervii ei nu 
mai ascultau comenzile rațiunii" 
— au spus specialiștii olandezi.

înotătorul american Rerych, 
unul dintre favoriții probei de 
200 m liber, cel mai bun com
ponent al ștafetei de 4x200 m, nu 
s-a prezentat la finala întrecerii 
Individuale. înainte de finală a 
fost cuprins de o durere de sto
mac Insuportabilă. Nici măcar in
jecția cu calmante nu l-a ajutat. 
Diagnosticul medicilor : nervii 
sînt de vină 1

Nu au lipsit nici cazurile cînd 
concurenții au știut să se stăpi
nească, să-șl controleze șl să-și 
învingă starea de excesivă nervo-

ani de emoții, mari satisfacții 
și uneori amare decepții care 
i-au nins deopotrivă părul.

Este voi ba de actualul antre
nor al echipei feminine Dina
mo, Gheorghe Constantinescu. 
Sfîrșitul sezonului îi prilejuieș-

au suscitat imediat vii comenta
rii în lumea fotbalului. Unii au 
considerat interesante și sem
nificative cifrele privind pro 
porția paselor. Alții, nemulțu
miți de evoluția fotbalului bri
tanic și de rezultatele' obținute 
in ultimul timp in întilnirile 
internaționale, și-au exprimat 
îndoiala că sublinierea factoru
lui intîmplării intr-un meci ar 
putea ajuta la o mai bună pre
gătire.,. în sfîrșit, un comen
tator sportiv — este vorba de 
John Hennessy de la ziarul Times 
— a publicat un comenta
riu foarte spiritual în care su
gerează că Manchester United 
a făcut o mare greșeală anul 
trecut, cînd a cîștigat C.C-E., 
că a folosit echipa sa de ve
dete. Dat fiind că întîmplarea 
a fost oricum de partea sa, 
clubul ar fi putut face o eco
nomie enormă trimițind pe sta
dion 11... cimpanzei 1

U. VALUREANU

zitatc. Excelentul alergător afri
can Kypchoge Keino s-a împie
dicat șl a căzut în cursa de 
10 000 m, pentru ca la 1500 m să 
termine triumfător. „M-am în
vins pe mine însumi continuing 
să alerg după ce am căzut in 
cursa de 10 000 m", a declarat zia
riștilor după ce a cîștigat cutsa 
de 1 500 m.

După cum se știe, în cursa de 
10 000 m, Keino a căzut ca lovit 
de trăznet. I s-au dăt imediat pri
mele ajutoare chiar pe marginea 
pistei. Deși știa că părăsind pista 
este descalificat, Keino a reluat 
alergarea în clipa în care șl-a 
revenit „A trebuit să continui 
cursa, altfel aș fi fost pierdut 
psihologic" — spunea el mal tîr
ziu. Datorită faptului că a fost 
mal dirz decît alții, că a știut 
să-șl învingă nervii, el a rezistat 
extraordinarului efort. După eșe
cul total din cursa de 10 000 m, 
el și-a impus voința reușind să 
cucerească apoi două medalii: 
una de aur și una de argint.

A plecat fericit acasă, lăsînd 
celor ce I-au văzut un exemplu 
elocvent de tenacitate, de stăpi
nire de sine.

Gh. GLISICI

te cunoscutului tehnician săr
bătorirea mai multor eveni
mente : o jumătate de secol de 
viață, 35 de ani de neîntrerup
tă activitate în volei, două de
cenii de permanență la condu
cerea echipelor Dinamo. în ul
tima etapă a campionatului a 
condus pentru a mia oară 
„team“-uî dinamovist !

„Avalanșa" acestor eveni
mente în interval de o singută 
lună ne-a determinat să arun-: 
căm o privire retrospectivă a- 
supra acestei vieți petrecute în 
jurul fileului. O carte de vizi
tă bogat ilustrată, reflectînd o 
pasiune poate inegalabilă, o 
statornicie și o credință neștir
bite față de sportul îndrăgit

Valorosul antrenor și-i* fă
cut intrarea în volei în 1934 ca 
jucător la liceul D. Cantemir, 
apoi la Avîntul sportiv, fiind — 
mai tîrziu — component al e- 
chipei naționale care a cîști
gat prima Balcaniadă din 1946 
și, in sfîrșit. jucător la Dina
mo (1949—1951). Antrenoratul 
l-a început încă din 1941 ca vo
luntar la echipa sa, Avîntul 
sportiv, l-a continuat ca sala
riat la Petrolul și, in ultimii 
20 de ani, la Dinamo.

Timp de 14 ani a fost antre
norul echipelor naționale de 
băieți și fete, care au ocupat 
locuri fruntașe în marile com
petiții internaționale. Nu pu
tem uita că sub bagheta sa de 
mare maestru voleiul feminin 
și-a înscris în palmares cel 
mai valoros rezultat obținut 
vreodată : locul II la C.M. de 
la Paris 1956. Cu echipa de fete 
a clubului Dinamo a obținut 
performanțe cu care nu se 
poate mîndri alt antrenor : 811 
partide cîștigate in întreceri 
interne și internaționale, ofi
ciale sau amicale, din cele 
1000 jucate, de nouă ori titlul 
național adus în vitrina clubu
lui din Ștefan cel Mare, de 
cinci ori semifinalist în 
„C.C.E.”, cîștigâtor al Dinamo- 
viadei jubiliare cu echipa de 
fete, 35 de jucătoare și jucători 
dați loturilor naționale. Dacă 
mai adăugăm și faptul că lui 
i se datorește apariția unor ta
lente ale voleiului nostru : 
Berzei, Miculescu. Helga Bog
dan, Marilena Ștefănescu etc. 
că a avut poate cea mai rod
nică activitate de inițiere a ti
nerilor antrenori, care recunosc 
în el un neîntrecut pedagog și 
sfătuitor, că a avut o contri
buție însemnată prin presă, te
leviziune, referate de speciali
tate, kinograme și comunicări 
la îmbogățirea teoriei voleiului, 
devine explicabil pentru ce îi 
dedicăm astăzi aceste rînduri...
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PARIS, 29 (prin telefon). 
Iată-ne și în preziua meciu
lui de fotbal cu România. Sta
dionul Parc des Princes, care 
a găzduit cu doi ani în urmă 
„ediția" precedentă a jocului 
Franța — România, și-a pus 
la punct toaleta pentru a 
primi miercuri seara pe cei 
40 000 de suporteri ai repre
zentativei cocoșului galic.

După cum se știe, Franța 
are, de curind, o nouă echipă, 
alcătuită da Georges Boulogne 
după zdrobitoarea infrîngere 
suferită, cu S—0, pe Wembley, 
de fosta formație reprezen
tativă.

A fost binevenită măsura ? 
Se pare că da, apreciind după 
rezultatele obținute de „spe
ranțele" Franței in meciurile 
disputate cu Real Madrid 
(scor 5—3) și cu Selecționata 
de tineret a Italiei (scor 2—0).

Să vă prezint, însă, in rîn- 
durile ce urmează, noua echi
pă a Franței; o echipă care 
cuprinde doar 3 jucători ce 
depășesc vîrsta de 23 de ani: 
portarul Chauveau și fundașii 
Djorkaeff și Lemerre, ultimul 
■fiind folosit pe post de „li
bero" în spatele celor trei a- 
părători: Djorkaeff, Novi și 
Rostagni.

Mijlocul terenului va fi con
trolat de Michel și Broissard. 
■Primul, a mai jucat în echipa 
națională, cel de al doilea, a- 
bia debutează.

Cei patru înaintași au fie
care sub 23 de ani: Loubet 
și Revelli au la activul lor 
mai multe selecționări în echi
pa A, Horlaville este încă un 
fotbalist amator care joacă în 
echipa C.F.A. din Quevilly, fn 
divizia a treia, fn sfirșit, Bras, 
cel de-al patrulea jucător din 
linia întîi, este un fotbalist 
tînăr care s-a afirmat anul a- 
ce sta.

I se
a Franței faptul că, in mo
mentul de față, ea nu dis
pune de mijloace tehnice deo
sebite. Este poate un adevăr, 
dar trebuie spus că ea com
pensează această inferiontate 
prin entuziasm și printr-un 
elan propriu tinereții. Mai 
mult decit atît, cu prile
jul meciurilor disputate re
cent această echipă a făcut 
dovada unei mari coeziuni su
fletești și a unui excelent spi
rit ofensiv. Așa de pildă, 
Loubet, care este un veritabil 
înaintaș virf de atac, nu pre
getă să se replieze, deseori, 
mult în propriul teren pentru 
a-și ajuta coechipierii 
parare.

Spiritul ofensiv al 
tinere speranțe începe insă de 
la jucătorul „libero", Lemerre, 
care nu se rezumă doar la 
rolul 
liniei 
desea 
diază 
trări 
asemenea fază, cu participarea 
lui Lemerre in atac, a fost 
realizat cel de al doilea gol 
al francezilor în meciul cu re
prezentativa de tineret (sub 
23 de ani) a Italiei.

Cei doi mijlocași, Michel și 
Broissard, sprijină constant li
nia de atac, venind pină la 
înălțimea înaintașului Horla- 
ville, cu care formează o ex
celentă linie de susținere pen
tru cele trei vtrfuri.

in sfirșit, Revelli nu este un 
vîrf de atac prea rapid, dar 
are ceea ce se cheamă simțul 
golului și, pe deasupra, deține 
o foarte bună formă sportivă.

Aceștia sînt cei „11“ care 
vor evolua miercuri seara în 
compania jucătorilor români 
pe stadionul Parc des Princes.

reproșează noii echipe

din a-

acestor

de măturător in spatele 
de fundași. El „urcă" a- 
în atac, de unde expe- 
excelente pase sau cen- 
partenerilor săi. La o

LA TELEFON, PARISUL!
— Alo, Bucureștlul 7 Ziarul 

Sportul 1 Aveți Parisul 1 La 
telefon, hotelul Primăverii...

La cîteva momente după a- 
cest apel așteptat, auzeam 
binecunoscuta voce a antre
norului ANGELO NICU- 
LESCU.

— Am sosit la Paris la o- 
ra 11,30 (12,30 ora Bucureștiu
lui) după o călătorie plăcută. 
O primăvară călduroasă ne-a 
intîmpinat la aeroportul Le 
Bourget și, pentru a fi în ton 
cu vremea, federația franceză 
de fotbal ne-a rezervat locu
rile la elegantul hotel Primă
vara, de unde vă vorbesc.

— Cine v-a primit la aero
port ?

— Mai mulți reprezentanți 
ai federației, in frunte cu 
domnul A. G. Guntzburger, 
de la care am aflat cîteva a- 
mănunte în legătură cu jocul 
nostru de miine (n.r. de azi), 
cum ar fi, de pildă, ora de în
cepere a partidei — 20,30 (ora 
Parisului), brigada de arbitri 
— italienii : Marchi, Bereta, 
Laveti, starea gazonului de pe 
celebrul Parc des Princes etc-

— Ați avut timp să frun
zăriți ziarele franceze 
sport 7

— Foarte puțin, sîntem abia 
de 40 de minute in capitala 
Franței, dar am remarcat, to
tuși, in titlurile rubricilor do 
fotbal două elemente impor
tante : jocul cu libero (pe a- 
cest post evoluînd Lemerre) al 
adversarilor noștri și prezența 
în atac a extremului Loubet, 
cei mal periculos atacant

med

pen- 
,no-

gazdelor in ultimul 
Franța — România.

— Ce măsuri veți lua 
tru contracararea acestor 
utăți" ?

— Jucind cu libero, france
zii vor avea un om In plus 
in apărare, iar noi vom im
pinge un om in plus in atac ; 
iar pentru Loubet, nu vom 
pregăti o tactică specială i 
fundașul de pe partea Iul va 
„răspunde" de el, atit.

— Ce „11" veți alinia ?
— RADUCANU — LUPES- 

CU, HĂLMAGEANU, DAN, 
DELEANU, GHERGHEEI, DI-

Emerich Vogi, plecat o dată cu 
lotul, se va opri în Elveția 
pentru a urmări antrenamen
tul viitoarei noastre adversare 
de la 14 mal.

— Așa i-a șl intîmplat, co
legul Vogi oprfndu-se la Zu
rich, unde azi după-amiază 
(n.r. — ieri) va urmări Jocul 
de verificare a naționalei 
helveto iu compania echipei 
vest-germane Borussia Mon- 
chengladbach. Mîinc, Insă, 
(n.r. — azi) Emerich Vogi va 
sosi Ia Paris 
mări partida 
pa Franței.

— înaintea

și va putea ur- 
noastră cu echi-

stabilirii urmă-

Praga București
CORNEL DRÂGUȘIN: Ne așteaptă un

Cu cîteva ore 
înaintea plecării 
selecționatei Bucu
reștiului în Ceho
slovacia, am stat 
de vorbă cu antre
norul Cornel Dră- 
gușin, conducăto
rul tehnic al lotu
lui, sollcltîndu-l 
cîteva date în le
gătură cu această 
partidă.

C. DRÂGUȘIN t 
E bine, în primul 
rind, să se știe că 
selecționata de 
fotbal a Bucu
reștiului nu va a- 
linia echipa cea 
mai reprezentati
vă a 
noastre, 
buni 
bucureșteni aflin- 
du-se la ora aceas
ta la Paris.
. Un al doilea ele
ment esențial este 
acela că în jocul de 
la Plsen trebuia să 

o primă înțelegere, 
națională a României 

sub titulatura „selecțio- 
a Bucureștiului", ar fi 
un meci de verificare

Capltalei 
cei mai 
jucători

Jucătorii selecționatei Bucureștiului exersînd 
lovitura cu capul. In prim plan fundașii 

centrali Măndoiu și Grama.

evolueze,
e-după 

chipa 
care, 
nată 
făcut 
pentru partida oficială de la 
Lausanne. Intervenind însă me
ciul de la Paris, pentru jo
cul de la Plsen s-a format o 
selecționată ad-hoc, care va 
fi opusă reprezentativei ora
șului Praga, în care cred că

vor evolua majoritatea titu
larilor echipei naționale a 
Cehoslovaciei

REP.: Cuvintele dumnea
voastră sugerează maxima di
ficultate a întîlnirii de la Plsen 
pentru această selecționată a 
Bucureștiului. Ca speranțe nu
triți, totuși, înaintea partidei ?

C. DRÂGUȘIN : Sper să ob
ținem un rezultat onorabil.

ADNOTĂRI PE MARGINEA FINALELOR
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

în obiectiv, categoriile:
Considerată drept una din 

categoriile care presupune o 
armonioasă îmbinare a forței, 
vitezei, supleței și indemînării, 
categoria mijlocie a reunit la 
startul recentelor finale opt pu- 
giliști de valori apropiate. De 
altfel, după prima lor evoluție 
nu se putea anticipa care din
tre ei va intra în posesia centu
rii de campion. De la început, 
doi boxeri au primit aprioric 
girul Colegiului central de 
antrenori, așezîndu-i la polii o- 
puși al schemei de concurs 
(procedeu generalizat la toate 
categoriile), pentru a nu se în- 
tilnl, în mod direct, decit în ul
tima reuniune (H. Stumpf și Gh. 
Chivăr). Ceilalți au fost trași 
la sorți. Făcind o retrospectivă 
cu referire la prima evoluție 
trebuie să arătăm că H. 
Stumpf (Metalul București) n-a 
excelat, dovedind proverbiala-i 
perseverență în... aceeași gre
șeală : neaprecierea prealabilă 
a distanței îrj declanșarea lo
viturilor. V. Tecuceanu (Rapid 
București) s-a agitat perma
nent, căutînd să impună lupta 
de la semidistanță ; spre final 
a reușit, dar era tardiv, iar ar
cada dreaptă îi sîngera. '„Chi- 
nograma” sălii de box a clu
bului Dinamo București, Ion 
Olteanu, a pierdut în fața lui 
I. Petrea (Dinamo Brașov) da
torită unui „impas" tactic din 
care n-a putut ieși și pe care 
a încercat să-1 substituie cu ți- . 
neri și acțiuni neregulamentare, 
sancționate de arbitru prin 
două avertismente. I. Petrea, 
nu mai puțin obstructionist, a 
demonstrat că este foarte pu
ternic, că are o deosebită vita
litate, dar că mai are încă de 
urcat multe trepte pe scara 
măiestriei boxului- C. Cojoca
ru (Chimia Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) a probat unele 
calități remarcabile, invingind 
prin abandon pe tinărul dina- 
movist Gh. Drăgan, întocmin- 
du-și astfel și schița avancroni
cii pentru meciul ulterior, cu 
A. Năstac. Gh. Chivăr (Steaua) 
a realizat un meci echilibrat

mijlotie, semigrea
cu colegul său de 
tac, pină in repriza 
cînd hazardul i-a jucat festa : 
intenționînd să declahșeze un 
atac cu salt înainte, este în- 
tîmpinat puternic în figură, pu- 
nîndu-1 pe arbitrul de ring în 
situația de a termina numără
toarea cu „out“.

Judecind după evoluția ulte
rioară a faptelor, socotim că 
trei din cei opt boxeri ai ca
tegoriei s-au impus atenției: H. 
Stumpf, A. Năstac și C. Cojo- 
caru. Pină cînd A. Năstac își 
va termina convalescența im
pusă de medicul lotului, iar C. 
Cojocaru va fi trecut printr-un 
stagiu de „carantină’’ tehnică, 
în special în sfera deplasărilor 
și a procedeelor de apărare, H. 
Stumpf rămîne singurul repre
zentant potrivit pentru mara
tonul european. Ca o caracte
ristică generală, trebuie să 
menționăm existența unor se- 
rioase carențe în sfera pro
cedeelor de apărare. A. Năstac, 
învingător în acest turneu, a 
demonstrat că doar un raport 
ușor favorabil între puncte re
alizate și lovituri recepționate 
îl menține în plutonul fruntaș 
al boxului românesc. Nu cumva 
acest preț este prea mare ? Nu 
va influența oare cu nimic 
longevitatea sa sportiva ? Vom 
vedea.

Șl
sală,

grea
A. Năs- 
a treia,

★
Din cei opt boxeri ai catego

riei 81 kg, doar doi — Ion Mo
nea și Marin Constantinescu, 
ambii de la Dinamo — ni s-au 
părut mai aproape de cerin
țele boxului modern. Ceilalți 
șase sînt depășiți, în primul 
rind de necesitățile tehnice ale 
categoriei și după aceea de că
tre adversari. N. Manița (Oțe
lul Galați) nu are o dezvoltare 
fizică corespunzătoare, fiind 
foarte fragil. Gh. Preda (Farul 
Constanța) este prea scund, P. 
Pirvu (Steaua) prea static și 
uniform, Gh. Dumitrescu (Me
talul Plopeni). S. Șchiopu (E- 
lectroputere Craiova) și Lucian 
Gavrilă (Olimpia București) 
sînt . lipsiți de forțe volitive,

Programul meciurilor din Capitală 
ale campionatului diviziei A

se evita aglome- 
casele de bilete 

meci, Gomisia 
de fotbal Bucu-

Pentru a 
rația de la 
în zilele de 
municipală 
reștl împreună cu reprezen
tanții cluburilor au stabilit 
următorul program al parti
delor din returul campionatu
lui diviziei naționale A :

DUMINICA, 4 MAI : stadio
nul Republicii, ora 10 : Pro
gresul — „U“ Cluj; stadionul 
Dinamo, ora 17 : Dinamo 
București — Jiul.

DUMINICA, 18 MAI : sta
dionul 2.3 , August, ,cwa 15,45 :

Huni, înaintea plecării ta Pari», eelecționabilii eu efectuat un ușor 
aurita da ta «M Auguet*. In prim plan, fundașul Dan

® ■ 1 rtif ii/IM
Sț iii

Steaua — Vagonul ; ora 17,30 j 
Rapid — Politehnica Iași.

SÎMBATA, 24 MAI i stadio
nul Republicii, ora 17,30 : Pro
gresul — F. C. Argeș (este 
necesar șl asentimentul clubu
lui plteștean).

DUMINICA, 25 MAIi stadio
nul Dinamo, ora 17,30 : Di
namo București — U.T.A.

DUMINICA, 1 IUNIE : sta
dionul 23 August, ora 16,15: 
Steaua — Rapid; ora 18: 
Progresul — Dlnamo Bucu
rești.

DUMINICA, 8 IUNIE : sta
dionul 23 August, ora 16,15 '. 
Rapid — Crișul; ora 18: 
Steaua — Farul.

MIERCURI, 11 IUNIE : sta
dionul Republicii, 
Progresul — „U“ 
stadionul Dinamo, 
Dinamo București — Petrolul.

DUMINICĂ, 15 IUNIE : sta
dionul 23 August, ora 16,15î 
Steaua — Dinamo Bacău, 
18 c Rapid — Jiul.

ora 18: 
Craiova; 
ora 18:

ora

fot- 
Ra-

EXCURSIE LA MECIUL 
F.C.ARGEȘ - RAPID!

Cu ocazia meciului de 
bal dintre F. C. Argeș și
pid, programat duminică în 
etapa a XXIV a diviziei A, 
clubul bucureștean organizea
ză o excursie la Pitești, cu 
plecarea duminică dimineață. 
Costul excursiei — transport-l- 
bilet de meci •— este de 42,50 
lei. înscrierile se fac la sediul 
clubului, pînă slmbătă la ora 
12,00.

meci foarte greu
REP. t Remardnd numărul 

mare (șase) al fotbaliștilor de 
la Progresul chemați în a- 
ceastă selecționată, primul 
gînd este acela al garanției 
omogenității echipei care va 
fi aliniată la Plsen. Pe ce 
alte atuuri mal contați ?

C. DRÂGUȘIN t In primul 
rtnd, pe aportul jucătorilor 
rapidiști — Greavu, Dinu și 
Codreanu — în formă deo
sebită, după cum s-a putut 
constata și în ultimul cupla' 
interbucureștean, și pe cel al 
valorii unor fotbaliști apre- 
ciați la noi, ca Suciu, Du
mitru Nicolae, Stoenescu, Voi- 
nea.

REP. j Considerați utilă a- 
ceastă confruntare internațio
nală a fotbaliștilor bucureș
teni ?

C. DRÂGUȘIN : Fără îndo
ială, utilă. Jucătorii care vor 
evolua la Plsen constituie un 
prim schimb al echipei na
ționale, ei fiind luați „în vi
zor" de către antrenorii fe
derali. Pentru acești fotbaliști, 
examenul foarte dificil de la 
Plsen va constitui un prilej 
de rodaj, o utilă experiență 
internațională.

★
Iată „ll“-le care va juca la 

Plsen : Suciu (Mîndru) — V. 
Popescu, D. Nicolae (Măn
doiu), Grama, Greavu, Dinu, 
Stoenescu (Neacșu), Țarălungă, 
Voinea, Dumitriu 1 
dreanu (Creiniceanu).

NU, NASTURESCU, dem- 
BROVSCHI, DUMITRACHE, 
LUCESCU. în repriza a doua 
vor mal fl folosiți portarul 
GHIȚĂ șl, probabil, atacantul 
TUFAN.

— Ce obiective tehnice ur
măriți să atingeți în această 
partidă atît de importantă 
înaintea meclulul-chele de1 la 
Lausanne 7

— în afara faptului că par
tida cu echipa Franței este, 
prin ea însăși, o intîlnire cu 
NUME, cele 90 de minute ale 
acestui joc vor fi folosite pen
tru (1) verificarea potențialu
lui jucătorilor, (2) aplicarea 1- 
deii tactice pe care o vom 
folosi și la Lausanne (intre 
care presingul obligatoriu pe 
care trebuie să-1 facă atacan- 
țil noștri), (3) controlul posi
bilităților de mărire a vitezei 
de joc în acțiunile ofensive, 
(4) interpretarea cît mai ju
dicioasă a apărării om la om 
combinată cu apărarea în zo
nă, cu dublajul pe cupluri 
etc...

— Știam înainte de depla
sarea la Paris că antrenorul

torului noitru rendez-voui 
telefonic, v-aș ruga să ne 
spuneți cînd vă înapoiațl în 
țară ?

— Joi, la ora 18. Iar pen
tru viitoarea noastră convor
bire, vă rog să mă sunați la 
Parc des Princes Ia ora 23,15, 
ora României. De acord ?

— De acord șl vă urez să 
începem convorbirea de mîine 
(n.r. — azi) cu vestea uhui 
scor favorabil 1

— Vă mulțumesc.

M. POPESCU

antrenament pe unul din tere- 
controlează balonul 1ie tineret-rezerve

Duminică, la Bușteni ;
1. sU" Cralov» n ÎS 1 1 42-33 33
3. Crișul 23 14 1 8 38-18 31

Petrolul —
8. A.S.A. Tg.M. a 13 4 0 35-27 30
4. F. C. Argeș 23 111 6 23-23 28
6. Din. Bacău 23 12 8 8 57-34 27

Dinamo Bacău e.
7.

Din. Buc.
Petrolul

23
23

12 2
10 4

9
7

34-26
30-23

26
26

Meciul Petrolul — Dinamo a. Rapid 23 11 4 8 33-28 26
Bacău, din cadrul etapei a 8. Steaua 23 10 4 9 61-36 24
XXIV-a a campionatului dl- 10. i,U“ Cluj 23 9 4 10 25-35 22
viziei naționale A, se va dis
puta duminică pe terenul din

11. U.T.A. 23 B 4 11 32-32 20
12. Farul 23 8 3 12 23-23 19

Bușteni, deoarece echipa plo- 13. Progresul 23 8 6 12 28-44 16
ieșteană nu are dreptul de a 14. Jiul 23 7 1 15 16-48 15
organiza partida pe stadionul 15. Politehnica
propriu, care este suspendat lași 23 1 2 13 23-31 14
o etapă. 48. Vagonul 23 S 5 15 23-50 11

rAZI, LA CRAIOVA

România Polonia (tineret)
SELECIIE PENTRU COPII
Centrul de copii și juniori 

ni clubului Rapid organizează, 
săptămînal, jocuri de selecție 
pentru copii născuți între anii 
1955—1958. Amatorii se pot 
prezenta la stadionul Giulești, 
în fiecare miercuri și vineri, 
între orele 7,30-10 și 14,30-16.

Ion Monea (dreapta), în lupta spre cucerirea celui de al 10-lea 
titlu de campion național.

Foto i A. NEAGU

morale, prezentîndu-se fără un 
echilibru psihic necesar unui 
meci important.

Ion Monea — tot atît de so
bru, de 
precum 
coace — 
tare, la 
continuu _____
M. Constantinescu-

★
Succesorul lui V. Mariuțan, 

tinărul stîngaci I. Alexe (Di
namo București) a cucerit pen
tru a doua oară centura de 
campion. V. Mariuțan a tre
buit să coboare treptele ringu
lui invins, fără a-și fi putut 
satisface dorința de a încheia

simplu și de puternic 
este de zece ani în- 
rămîne stejarul bătrîn, 
umbra căruia crește 
colegul său mai tînăr

activitatea competițională cu o 
victorie. Dintre ceilalți cinci 
boxeri, poate juniorul de anul 
trecut, I. Dascălu (Dinamo), ne 
va spune ceva în plus anul vi
itor — pentru că are bune ca
lități fizice — și poate A. Ian- 
cu (Muscelul Cîmpulung), tot 
la anul, va deveni mai accesi
bil unui box curajos și curat. 
Dar pină atunci, alesul rămîne, 
de la distanță, I. Alexe. Sîntem 
siguri că dacă curajul și vo
ința vor căpăta valențe super
lative în evoluția acestui bo
xer. el va deține mult timp 
supremația ultimei categorii.

Gh. IL1UTA.

Pe stadionul Central din 
Craiova, selecționata de tine
ret a României va susține azi 
o întîlnire amicală în compa
nia echipei similare a Polo
niei. Meciul suscită un viu in
teres în Cetatea Banilor și se 
așteaptă ca după amiază tri
bunele să fie pline.

Marți dimineață, tinerii „tri
colori" au făcut ultimul antre
nament pe terenul unde vor 
evolua azi. Ședința de pregă
tire a durat o oră și toți jucă
torii s-au mișcat bine. De alt
fel, într-o convorbire telefo
nică avută cu antrenorul Din- 
că Schileru, acesta ne-a decla
rat t „La toți tinerii din lot se 
manifestă dorința de a se pre
zenta cit mai bine in fața pu
blicului craiovean. Și eu sper 
Intr-un joc frumos, fiindcă 
majoritatea selecționabililor 
au evoluat la un nivel cores
punzător in meciurile de cam
pionat. De asemenea, după 
cum se știe, componența lotu
lui de tineret au rămas datori 
amatorilor de fotbal după ul
tima lor tntllnire internațio
nală. Ei doresc să șteargă im
presia nefavorabilă creată du
pă meciul cu formația R. D. 
Germane, practicînd de astă 
dată un joc de bun nivel teh
nic. Meciul cu reprezentativa

9 mai, meciul din cadrul „Cu
pei Balcanice". In încheierea 
convorbirii, Dincă Schileru 
ne-a comunicat „ll“-Ie cu care 
va începe partida. Iată-11 
Moldovan — Niculescu, N. 
Ionescu, Stoicescu, Vigu, Din- 
cuță, Strîmbeanu, Pantea, Nea
gu, Lupulescu, Moț. Din lot 
mai fac parte Baumgartner, 
Sărac, Bungău, Sălceanu, Niță, 
Bălan și Velea, care vor fi fo
losiți pe parcursul întîlnirii.

O Echipa Poloniei a sosit 
marți seara în Gapitală și azi 
dimineață își continuă drumul 
cu autocarul la Graiova.

Meciul va începe la ora 
16,45.

Concurs special
Neagu, unul dintre înaintașii 
echipei de tineret — înechipei de tineret 

acțiune. Pronoexpres!
de tineret a Poloniei 
tuie un bun prilej\de 
care a formației care 
treprinde un turneu 
U.R.S.S., începînd din ziua de 
5 mai. Imi pare rău că din lot 
vor lipsi jucătorii craioveni, 
care vor Susține la Tirana, pe

consti- 
verifi- 
va în- 

in

LOTUL JUNIORILOR ROMANI ANUNȚAT
LA U.E.F.A

După luni de pregătire, de 
muncă de selecție, de verifica
re, după numeroase teste oficia
le sau neoficiale, după o rigu
roasă operație de cernere a va
lorilor, „sita" utilizată fiind din 
ce In ce mal deasă, s-a ajuns la 
lotul de juniori oficial, cel care 
nu va mai suferi nici o schim
bare și care a fost înaintat la 
U.E.F.A.

Deoarece la flecare competiție 
întrunind formații de juniori, 
problema vlrstel —

ei sau încălcarea limitei admise 
— a fost un laitmotiv litigios, a- 
părut cu o regularitate supără
toare In comentariile de presă, 
prezentăm cititorilor noștri lis
ta juniorilor români înaintată la 
U.E.F.A., cu specificația expresă 
a datei lor de naștere.

Din cei 26 de jucători de mai 
jos, 16 se vor urca In ziua de 15 
mal In avionul de Berlin, alcă
tuind lotul care va apăra culori
le României In turneul U.E.F.A.respectarea

NUMELE POST DATA 
NAȘTERII

CLUB

1. Daniel Arlclu (P) 18.X.1950 (F.C. Argeș)
2. Vasile Iordache (P) 9.X.1950 (Politehnica Iași)
3. Ion Negru (P) 16.IX.1950 (Unirea Dej)
4. Glicorghe Crlstache (O 9.VII.1951 (Steaua)
5. Decu Crlngașu (O 5.V.1951 (Petrolul Ploiești)
6. Ladislau Broșovschi (O 23.HI.1951 (U.T. Arad)
7. Iuliu Haina! (O 30.VIII.1951 (A.S.A. Tg. Mureș)
8. Ștefan Gligori© (O 9.II.1952 (Steaua)
9. Octavian Deheleanu <r> 11.V.1952 (C.I.L. Blaj)

10. Alexandru Sătmăreanu (O 9.III.1952 (Crișul)
11. Ioan Grigorie (O 14.ni.1951 (Politehnica Iași)
12. Mihai Drăgan (f) 15.IX.1950 (Dinamo București)
13. Costică ștefănescu (m) 26.in.195l (Steaua)
14. Aurică Beldeanu (m) 5.HI.1951 (Progresul)
15. Ion Naom (m) 11.IV.1951 (Metalul București)
16. Viorel Vișan (m) 25.1.1952 (C.F.R. Cluj)
19. Dudu Georgescu (in) 1.IX.1950 (Progresul)
18. Radu Ionescu (at.) 4.VI.1951 (Progresul)
19. Atila Caniaro (at.) 24.V.1951 (A.S.A. Tg. Mureș)
20. Marian Petreanu (at.) 9. IX. 1950 (Rapid)
21. Ion Atodiresei (at.) 14.V.1952 (U.T. Arad)
22. Corneliu Vlad (al.) 9.1.1952 (Steaua)
23. Iosif Hclvei (at.) 22.IH.1953 (Victoria Cărei)
24. Ion Dima (at.) ll.XI.195o (Politehnica Timișoara)
25, Ion Mertesz (at.) 14.III.1951 (Vagonul Arad)
26. Mihai Culda (at.) 12.VI.1951 (T.U.G. București)

De la începutul anului și 
pînă la 25 aprilie 1969, Admi
nistrația de Stat LOTO-PRO- 
NOSPORT a atribuit 340 au
toturisme de diferite mărci și 
capacități cilindrice.

La 7 mai, aveți posibilitatea 
din nou de a cîștiga autotu
risme, excursii sau premii în 
bani, participînd la concursul 
special Pronoexpres care atri
buie premii obișnuite în bani, 
premii suplimentare în auto
turisme și bani, precum și 
premii speciale în autoturisme 
“ NELIMITAT, ex-

COASTA DALMA-
în număr 
cursiî pe 
ȚIEI ș.a.

Pentru 
cîștigurl ■ 
extrageri

La capitolul autoturisme 
precizăm că se acordă nelimi
tat! DACIA 1100, Moskvici 408 
cu 4 faruri și radio, Skoda 1 000 
M.. B. șl alte 20 de autoturisme 
prin tragere la sorți.

Tot prin tragere Ia sorți vor 
fi atribuite și cele 55 de 
excursii — de circa 18 zile _
pe COASTA DALMAȚIEI cu 
autocarul, prin O.N.T.

Cu biletele seria „C" de 15 
lei se poate participa ia toate 
extragerile. Se poate participa 
și pe bilete jucate 50%.

Vînzarea biletelor se face 
pînă în ziua de marți 6 mai, 
Inclusiv.

Procurați-vă din vreme bile
tele.

atribuirea acestor 
vor fi efectuate 9 
— 50 de numere.

autoturisme

PRONOSPORT

Premiile concursului nr. 17 
din 27 aprilie 1969

Categoria I (12 rezultate) : 4 
variante a 27 867 lei

Categoria a II-a (11 rezulta
te) : 62 variante a 2 157 lei

Categoria a IlI-a (10 rezul
tate) : 565 variante a 355 lei.



IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI- LA BASCHET.
POLONIA PREZINTĂ CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ

Cu justificat interes am 
căutat să aflăm lotul baschet- 
baliștilor polonezi pentru cea 
de a IlI-a ediție a „Cupei 
orașului București", deoarece 
dintre echipele care se vor 
întrece sîmbătă, duminică și 
luni în sala Floreasca, aceea a 
Poloniei se anunță cea mai 
valoroasă. Afirmația o facem 
bazîndu-ne pe performanțele 
înregistrate la ultimele ediții 
ale campionatelor europene, 
în cadrul cărora sportivii po
lonezi au ocupat poziții frun
tașe: locul 2 în 1963 la
Wroclaw, locul 3 în 1965 la 
Moscova și în 1967 la Hel
sinki, precum și pe faptul că 
din selecționata Europei 
anul 1969 fac parte și doi 
prezentanți ai Poloniei: 
patka și Trams.

Viitorii noștri oaspeți, 
flați și ei în plină pregătire în 
vederea ediției din acest an a 
„europenelor" (27 septembrie 
—5 octombrie, în Italia), vin 
la București cu cel mai bun 
lot pe care îl au la ora ac
tuală, adică: Wladyslaw Brzo- 
zowsky (Lublianianka Lublin), 
Henryk Cegielski (Lech Poz
nan), Jan Dolczewski (Legia 
Varșovia), Kazimierz Frel- 
kiewicz (Slask Wroclaw), 
Piotr Galantowicz (Slask Wro
claw), Krysztof Gula (Polo
nia Varșovia), Edward Kas- 
przak (Lublianianka Lublin), 
Boleslaw Kwiatkowski (A.Z.S. 
Varșovia), Bogdan Likszo 
(Wisla Cracovia), Mieczyslaw 
Lopatka (Slask Wroclaw), A- 
dam Niemiec (A.Z.S. Varșo
via), Andrzej Pasiorowski 
(A.Z.S. Varșovia), Andrzej Se- 
weryn (Korona Cracovia), 
Wlodzimierz Trams (Legia 
Varșovia). Antrenor: Witold 
Zagorski; arbitru: Zbigniew 
Chmiel.

■y-

d d
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O spectaculoasă pătrundere efectuată de Radu Diaconescu în 
meciul România—Ungaria (69—51) disputat in 1967, în cadrul 

ediției a Il-a a „Cupei orașului București".

ECHIPA DE TENIS A UNGARIEI
PENTRU MECIUL

DE LA BUCUREȘTI
în cursul zll£i de ieri, federați'â 

de tenis din Ungaria a anunțat 
echipa care va susține la Bucu
rești, în zilele de 2—4 mai, întîl
nirea amicală cu reprezentativa 
României. Fac deplasarea : Gu
lyas. Szdke, Baranyi și Machan.

MERCKX: Nu m-am gîndit nici o clipă
să absentez de la startul Turului Italiei

Ziarul „CORRIERE DELLO 
SPORT11 din Roma a publi
cat, zilele trecute, un inter
viu luat de trimisul său spe
cial, Sergio Neri, ciclistului 
belgian Eddy Merckx la Bru
xelles. Redăm din el 
pasagii :

Eddy este aproape 
pentru antrenamentul 
Zîmbește. Este din nou plin 
de optimism. Și se explică : 
„Genunchiul nu mă mai 
pară. Vi se pare 
portant pentru un 
crul acesta

îi comunicăm 
care el, în mod 
aflase încă. Este 
participarea lui la Turul Ita
liei. Mai exact el nu știa că 

-se anunțase oficial acest lucru 
pentru că ultimul cuvînt tot 
el trebuia să-l aibă. I-am a- 
mintit apoi că am citit în- 
tr-un ziar o declarație a sa 
referitoare la acest tur pe care 
îl considera — spunea zia
rul — prea dur.

„Cred că am fost greșit în
țeles — răspunde Merckx — 
pentru că nu m-am gîndit

cîteva

gala 
zilnic.

puțin 
ciclist

veste

TROFEUL „TAȘMAIDAN"

su- 
im- 
lu-

peo
sincer, nu o 
vorba despre

Corespondență specială din Lisabona

CM
Vedetele au obosit, iar succesorii

Ipfringerca pe care echipa de 
fotbal a Portugaliei a suferit-o, 
chiar în fieful său, la Lisabona, 
în fața Elveției, a tăiat echipei 
iberice posibilitatea de a mai fi 
prezentă în turneul final al cam
pionatului mondial de la Ciudad 
de Mexico.

Pentru noi, acesta a fost un

România B. F. a Germaniei
la lupte greco-romane

rebur, l-a învins prin tuș 
la sala Floreasca

N. Martinescu, 
pe R.

in urma acestui spect 
Bock intr-un meci di:

lupte greco-ro-Echipa de 
mane a României va susține 
două meciuri internaționale cu 
puternica reprezentativă a 
R. F. a Germaniei. Oaspeții 
deplasează următoarea forma
ție : Rolf Lacour (cat. 48 kg),

NOVI SAD, 29. — întîlnirea 
internațională de șah dispu
tată la Novi Sad între selec
ționatele Iugoslaviei și Româ
niei s-a încheiat cu scorul de 
12—8 în favoarea șahiștilor 
iugoslavi. Dintre cele patru 
partide întrerupte, două au 
fost cîștigate de jucătorii ro
mâni : Szabo l-a învins pe 
Dezo, iar Mititelu pe Velimi- 
rovici,

Albert Weiser (52 kg), Hans 
Edfeider (57 kg), Waldemar 
Schoîfler (62 kg), Manfred 
SchondoiTer (68 kg), Norbert 
Brehm (74 kg), Peter Nettc- 
kowen (82 kg), Ernst Knoll 
(90 kg), Renhard Bock (100 
kg) și Horst Schwartz (+100 
kg). Din formația română fac 
parte, printre alții, Gh. Ber- 
ceanu, S. Popescu, N. Marti- 
neseu și Gh. Popovici.

Prima întîlnire are loc sîm- 
bătă la Brașov, a doua, luni, 
Ia Sibiu.

lor se
încă o 
fotba- 
consi-

meci care a demonstrat, 
dată, că epoca de aur a 
lului portughez poate fi 
derată ca încheiată în momen
tul în care formația lui Eusebio 
dobîndea locul al III-lea în 
Campionatul mondial din 1966. 
A urmat apoi campionatul eu
ropean în care reprezentativa 
noastră nu a mai dat randa
mentul scontat și, acum, aceste 
întîlniri în cadrul preliminari
ilor C.M. 1970, care au confir
mat declinul.

Este adevărat că reprezenta- 
Portugaliei a luat un start 
în preliminarii, cîștigînd cu 
în fața echipei României, 
scorul acesta a fost reali-

tiva 
bun
3- 0 
Dar
zat datorită faptului câ adver
sarii fotbaliștilor noștri au abor
dat jocul timorați de un mon
stru" inexistent.

Trebuie, din păcate, să repet 
cîteva lucruri care sînt se pare 
destul de cunoscute. Fotbalul 
portughez nu are suficiente re
surse umane. în ziua meciului 
Portugalia—Elveția, echipa noas
tră de „speranțe" ceda selec
ționatei similare engleze, cu
4— 0, la Coventry. De asemenea, 
Benfica a fost o echipă mare 
otita timp cit a avut cîțiva ju
cători excelenți în frunte cu 
Eusebio. Dar anii au trecut și 
acești jucători nu mai posedă 
calitățile din epoca de glorie. 
Așadar, la ora actuală. Portu
galia nu mai poate opune o re
prezentativă capabilă de rezul
tate onorabile. Dovada : a pier
dut în mod incredibil la Atena 
și s-a lăsat ușor întrecută de 
Elveția, la Lisabona.

Ceea ce este mai bizar : echi
pa Portugaliei a dominat, în 
acest din urmă meci, aproape 
tnt timpul. Dar i-au lipsit ju
cătorii care să pună în pericol 
poarta adversarilor, 
realizatorul de goluri, 
timp, elvețienii au 
4—5 contraatacuri din 
s-au soldat cu goluri. Desigur, 
echipa Elveției ‘nu 'a venit la

lasă incă așteptați
Lisabona ca să facă un joc spec
taculos, bogat in acțiuni ofen
sive. Ea a urmărit doar ca să 
cîștige. Și a reușit. La aceasta 
a contribuit și apărarea portu
gheză, care a făcut greșeli de 
neînchipuit, lăsîndu-i pe oaspeți 
să înscrie nestingheriți. Un con
frate caracteriza astfel acest 
meci : „utilitarismul elvețian a 
învins narcisismul portughezi
lor". Și cred câ a avut mare 
dreptate. Jucătorii noștri s-au 
pierdut in combinații sterile, au 
acționat foarte mult individual, 
în timp ce elvețienii au jucat 
mai simplu ți intr-un spirit de 
echipă remarcabil.

Așadar, pentru reprezenta
tiva Portugaliei, „la commedia e 
finita 1“ Campionatul mondial 
1970 este practic încheiat pen
tru fotbaliștii noștri. Portughe
zii, așa cum scria principalul 
ziar sportiv din Lisabona, „A 
Boia" pot spune : Adio, Mexico, 
adio !..,

Rămîne acum să se decidă 
între elvețieni și români Dar 
elvețienii s-au obișnuit să fie 
prezenți la 
Vor reuși, 
dezvețe ?

fiecare turneu final, 
oare, românii să-i

Carlos MIRANDA

Turul Spaniei

i-a lipsit 
în același 
înjghebat 
cajț; două

Pă-

0. Amza —membru in juriul 
internațional al „Cursei Păcii”

Organizatorii „Cursei
cii“ — care se desfășoară în 
acest an pe ruta Varșovia — 
Berlin — au trimis arbitrului 
internațional Octavian Amza 
invitația de a face parte din 
juriul internațional al acestei 
mari competiții de lung kilo
metraj. Arbitrul român a ac
ceptat invitația.

Un nou turneu „open
LONDRA, 29. — Au început 

întrecerile turneului interna
țional „open“ de tenis de la 
Bournemoutn (Anglia). în pri
mul tur al probei de simplu 
bărbați canadianul Mike Bel
kin l-a învins cu 6—4,’ 3—6, 
5—7, 6—2, 6—0 pe francezul

AU FOST SELECȚIONAȚI
CĂLĂREȚII PENTRU NOVI SAD

Ieri, pe baza hipică din Ca
lea ETevnei, In a doua zi a 
Concursului de selecție pen
tru definitivarea echipei de 
obstacole care va reprezenta 
România la concursul de că
lărie din 10—12 mai de la 
Novi Sad, caii și călăreții au 
fost supuși unui nou examen. 
La proba cu înălțime maximă 
de 1,30 m, cel mai bun s-a 
dovedit a fi C. Vlad (Dinamo) 
cu calul I-Iimalaia, care a e-, 
xecutat parcursul fără penali
zare. L-au urmat Dan Mihăi- 
lescu (Petrolul) cu Potcovar 
cu 4 p penalizare, C. Ilin 
(Steaua) cu Simplon (8 p),
A. Donescu (Steaua) cu Graur 
(8,5 p). Ceilalți concurenți au 
acumulat un număr* mai mare 
de puncte penalizare, iar Al. 
Bozin (Dinamo) și C. Ștefi 
(Progresul Craiova) au fost e- 
liminați pentru greșeli repe-

Jauffret, iar australianul Ken 
Fletcher a dispus cu 6—4, 6—4

■ de sud-africanul Jackie Saul. 
Alte rezultate : McDonald
(Australia) — Fauquier (Ca
nada) 6—4. 1—6, 6—3 Beust 
(Franța) — Baleson (Republi
ca Sud-Africană) 6—1, 6—0. 
în concursul feminin, jucătoa- 
rea australiancă Judy Tegart 
a învins-o cu 6—1, 8—6 pe a- 
mericanca Pat Eisel, iar engle
zoaica Winnie Shaw a elimi
nat-o cu 6—3, 6—2 pe olan
deza Ann Suurbek.

I11CU

mai 
anul
mai

nici o clipă să absentez de 
la startul Turului Italici. Chiar 
și dacă nu aș face-o cu in
tenția de a cîștiga, ci pur și 
simplu ca să sărbătoresc pe 
șoselele Italiei marele 
succes de anul trecut".

— Ești mulțumit ?
— In general da. Și 

ales pentru un lucru : 
acesta am un interval
mare intre Turul Italiei și cel 
al Franței. Sînt 20 de zile care 
inii vor permite să mă refac 
după eforturile pc care Ie voi 
depune in Giro.

Merckx a redevenit omul 
sigur de sine și optimist de 
la începutul sezonului ciclist. 
Genunchiul nu-1 mai supără, 
se simte excelent. Cursa 
ris—Roubaix l-a liniștit 
i-a dat puțin de gîndit.

„într-adevăr, Gimondi 
într-o formă periculos de

Pa- 
deși

este 
bu-

nă. Văd în el pe cel mai 
mare rival al meu In mo
mentul de față."

La Bruxelles s-a zvonit că 
printre echipele care vor par
ticipa la Turul Italiei va fi și 
BIC, în frunte cu binecunos- 
cuții Janssen și Aimar.

— Ți-e teamă de campionul 
olandez ?

— Oarecum da. El va veni 
în Turul Italiei mult mai o- 
dihnit și intr-o bună condiție 
fizică. Totuși, eu cred că o- 
mul pc care va trebui să-I 
supraveghez foarte atent va 
fi Gimondi,

Se vorbește și despre pre
zența lui Gedefroot în Giro- 
Aceasta înseamnă că sporește 
concurența belgiană în marea 
întrecere.

— Nu cred, spune Eddy. 
Godefroot va cîștiga poate cî
teva etape, eu, în schimb, ur
măresc victoria finală...

LA HANDBAL pc o arenă 
nouă în orașul Zavidovici
Tradiționalul turneu da 

handbal din Iugoslavia, cun’is- 
cut sub denumirea „Tașmai- 
dan", se va desfășura an’1 
acesta în „orașul lemnului" — 
Zavidovici din Republica Bos- 
nia-Herțegovina, unde, se gă
sește unul dintre cele mai 
mari combinate de prelucrare 
a lemnului din Europa. In 
cinstea celei de a 75-a aniver
sări a combinatului s-a hotă- 
rît ca anul acesta meciurile 
pentru trofeul mai sus amintit 
și la care vor participa hand- 
baliști din România, U.R.S.S., 
Ungaria, Spania, Japonia și 
Iugoslavia să se desfășoare la 
Zavidovici. în acest scop s-a 
construit un nou stadion cu o 
tribună cu peste 15 000 de 
locuri și un hotel cu patru 
etaje pentru găzduirea sporti
vilor.

JOHAN CRUYFF SAU „COPILUL TERIBIL

Etapa a 5-a a Turului ci
clist al Spaniei, desfășurată 
pe distanța Madrid-Alcazar de 
San Juan (162 km), a fost cîș- 
tigată la sprint de belgianul 
Steegmans în 3h 27:3L0- Pe 
primul loc In clasamentul ge
neral 
Steegmans, 
(Anglia) 
(Spania) 
(Italia) 
(Franța)

individual 
urmat 
2 sec, 
9 sec, 
12

19 sec. etc.

la 
la 

la 
la

a trecut 
de Wright 
Echevarria 
Michelotto 

sec, Pingeon

tate. în proba cu înălțime ma
ximă de 1,40 m, Oscar Recer 
(Dinamo) cu Neron — 4 p 
penalizare, timp 1:29,5, C. Ilin 
(Steaua) cu Viteaz — 4 p pe
nalizare, timp 1:31,5, A. Stoica 
(Petrolul) cu Blond — 4 p 
penalizare, timp 1:33,5.

Avîndu-se în vedere rezul
tatele obținute în cele patru 
probe de selecție și forma bu
nă arătată de caii Neron, Vi
for, Spirt, Himalaia, Blond, 
Pikup, Gînd și Viteaz, comisia 
de selecție și biroul federal au 
alcătuit pentru C.H.I. de la 
Novi Sad următoarea echipă : 
Oscar Recer du caii Vifor și 
Neron, Constantin Vlad cu 
Spirt și Himalaia, Aurel Stoi
ca cu Blond și Pikup, Anghel 
Donescu cu Gind și Graur și 
Cornel Ilin cu Viteaz și Sim
plon.

• Proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Dallas (Texas) 
a revenit cuplului american 
Stan Smith-Tom Edlefsen. în 
finală, perechea americană a 
întrecut cu 7—9, 6—3, 6—4 cu
plul australian Phil Dent-John 
Alexander.

Felix ȚOPESCU

Tiparul 1.1’. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

ROMA, 29 (Agerpres). — S-au 
încheiat întrecerile campiona
tului masculin italian de bas
chet. Titlul de campioană a 
revenit în acest an formației 
Ignis Varese, care în ultima 
etapă a învins pe teren pro
priu cu scorul de 98—68 
(39-24) echipa Simmenthal Mi-

AL FOTBALULUI OLANDEZ.

Cruyff deschide scorul, pe Colombes, in meciul cu Benfica... Era 
minutul 12 al prelungirilor și nu vor mai trece decît 10 pînă cînd 

soarta partidei va fi definitiv decisăI
Johan

Există în Olan
da, în țara aceasta 
curată și primi
toare a lalelelor 
și a saboților de 
lemn, un om 
căruia îi este nes
pus de greu să se 
plimbe pe străzile 
Amsterdamului, de 
altfel orașul său 
natal, în care a 
văzut lumina zilei 
eu nici 22 de ani 
în urmă...

Tînărul acesta 
cu o construcție 
delicată — înăl
țime 1,73 m, gre
utate 67 kg — 
cu un păr negru, 
mătăsos și lung, 
cu un nas puter
nic care l-ar re
comanda mai de
grabă drept fiu al 
Peloponezului, a- 
cest tînăr modest 
și așezat nu este 
altul decît fotba
listul nr. 1 al Olan
dei, „decarul" lui 
Ajax - Amsterdam, 
Cruyff.

Iar , cauza pentru ^are „dri
blerul diabolic" — cum îl 
denumea ziarul parizian „l’E- 
quipe", a doua zi după, victo-r 
ria lui Ajax, cu 3—0, în fata 
Benficăi, pe stadionul Co
lombes — se teme de străzile 
bătrînului port natal, are un 
nume concret : admiratorii !

Admiratorii care nu-i dau 
pace niciunde, solicitîndu-i a- 
utograf după autograf, fiind 
gata să cumpere cu sute de 
florini o bucățică din cravata 
lui Cruyff, admiratorii, care-i 
adresează, zilnic, incredibila 
cifră de 1 500 de scrisori...

Citind în „Corriere dello 
Sport", sub semnătura cunos
cutului comentator Luca Gal
ii, „Victoria lui Ajax are o 
explicație precisă: Johan
Cruyff, «copilul teribil» al 
fotbalului olandez, un verita
bil pachet de mușchi și de 
nervi", ne gîndim, instinctiv, 
la fulguranta, amețitoarea lui 
carieră.

...Descoperit întîmplător po 
unul din stadioanele de la pe-

SPADASINII FRANCEZI
PE PRIMELE LOCURI LA BERNA

ZURICH 29 (Agerpres). — 
Competiția internațională de 
spadă de la Berna s-a înche
iat cu victoria scrimerului 
francez Francois Jeanne, care 
în turneul final a totalizat 6 
victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său

Jean Ladgaillerie — 5 victorii, 
austriacul Rudolf Trost — 4 
victorii (24 tușe), elvețianul 
Peter Loetscher — 4 victorii 
(25 tușe) și polonezul Henryk 
Nielaba — 3 victorii. Au par
ticipat 137 de sportivi din 8 
țări europene.

riferiile Amsterdamului, „mi
cuțul" Johan — nu avea pe 
atunci decit 17 ani 1 — pri
mește după cîteva luni bote
zul focului în aspra bătălie a 
primei ligi. Trecind cu brio 
acest dificil examen, în ■ pra
gul celor 19 primăveri, Cruyff 
îmbracă pentru prima oară 
tricoul reprezentativei olan
deze, în meciul contra Ceho
slovaciei, meci rămas de tris
tă amintire pentru vedeta de 
mai tîrziu: eliminat din joc 
pentru lovirea intenționată a 
unui adversar, debutantul su
portă asprimea unei federații 
recunoscută pentru principii
le draconice i un an suspen
dare !

„Am înțeles multe în anul 
acela — avea să declare Cru
yff recent. Am înțeles că a-ți 
respecta adversarul înseamnă 
a te respecta, înainte de toate, 
pe tine însuți..." Și n-a, mai 
fost de atunci niciodată elimi
nat de pe teren 1

După acest relache fortuit, 
ascensiunea micului Johan a 
continuat, cu rapiditatea ex
plicată de neobișnuita sa do
tare nativă, dar și de multele, 
de nenumăratele ore de an
trenament. „Armele" sale ? 
Un șut violent, mereu sur
prinzător, executat cu ambele 
picioare, un dribling scurt, 
derutant — „driblerul diabo
lic !“ — un start fulgerător, 
mai rapid chiar, zic specialiș
tii, decît atît de renumita ple
care a madrilenului Amancic.

Și a venit anul 1969... Mari
le stele ale fotbalului începu
seră să pălească : - • ■
Charlton, încoronat 
„rege al soccerului", 
tot mai mult un senior 
și venerat al gazoanelor, Eu-

se.bio reclamă deopotrivă lo
vituri mai vechi și mai noi cît 
și lipsa pasei înțelepte a ne
obositului Coluna, Di Stefano 
și-a agățat de mult ghetele în 
cui, Best se preocupă mai ales 
de imprimări de muzică U- 
șoară...

A răsărit atunci, și a urcat 
în fugă pe treptele gloriei, Jo
han Cruyff, băiatul modest 
provenit dintr-o modestă fa
milie portuară, talentul ieșit 
din comun, dar obișnuit cu 
munca și cu strădania. Este a- 
celași Cruyff despre care 
Jacques Goddet avea să scrie, 
în seara de 5 martie, cînd Pa
risul a găzduit tragedia Beji- 
ficăi ! „Vedeta partidei a fost 
un personaj mai degrabă ro
mantic, surprinzătorul Cruyff, 
palid și agil, cu părul lung, 
brun, adaptind, irezistibil, în
tregul joc ritmului său perso
nal, de nebănuit".

în ultimul timp, însă, ss 
vehiculează tot mai mult 1- 
deea că „nababul” Inter a a- 
runcat din Milano peste Alpi 
o „undiță" tentantă pentru 
Cruyff ! Fotbalistul olandez a 
refuzat — însă — politicos 
dar ferm. La auzul acestei 
știri, sute șl mii de admiratori 
i-au făcut adevărate manifes
tații de simpatie „micului" 
Johan, fericiți că idolul lor 
nu 
le 
de

vrea să dea uitării docuri- 
Amsterdamului și lalelele 
Haarlem.

Ovidiu lOANirOAÎA

Bobby 
în ’66 
devine 
liniștit TELEX-TELEX

IGNIS VARESE ESTE
DE BASCHET

’B

maw

CAMPIOANA
PE PISTELE ATLETISMDEA ITALIEI

Cu acest gol marcat de Young — care nu se vede în fotografie — 
Manchester City a cîștigat prețiosul trofeu : Cupa Angliei.

Competiția automobilistică
„Cursa de 500 mile", desfășurată 
la Martinsville (Virginia), a fost 
ciștlgată de americanul Richard 
Petty care a concurat pe o ma
șină „Ford“ și a realizat o me
die orară de 103.649 km.

Intr-un meci conttnd pentru 
turneul final al campionatului de 
bocitei pe gheață al U.R.S.S., e- 
chipa Avtomobilist Sverdlovsk a 
învins cu scorul de 8—7 (3—1* 
2—4. 3—2) formația Aripile So
vietelor Kulbîșev.

O

lano. 
trate 
nesta-Eldorado 78—58 ; Butan- 
gas-Oransoda 69—64 ; Boario- 
Noalex 67—58 ; Fides-Ramaz- 
zotti 97—72. Clasament : 1.
Ignis Varese 34 p ; 2. Sim
menthal Milano 32 p ; 3. Fi- 
des Partenope 30 p etc.

Alte rezultate înregis- 
în ultima etapă : All’O-

Concursul internațional de 
decatlon desfășurat la Walnut 
(California) a fost cîștigat de 
atletul american Rick Sloan 
cu un total de 7 615 puncte. 
Iată performanțele obținute de 
învingător în cele 10 probe : 
100 m 11,2 ; lungime—6,71 m; 
greutate 14,36 m; înălțime 
2,03 ; 400 m 50,9 ; 110 m g 
15,4 ; disc 40,14 m ; prăjină—

5,00
1 500

m ; suliță 55,23 
m — 4:54,2.

★
prilejul unui concurs, la 
tînărul sportiv sovietic 

Doninș, student, în vîrstă

m ;

Cu 
Riga, 
lanis 
de 22 de ani, a cîștigat proba
de aruncarea suliței cu 83,20 
m, cea mai bună performanță 
mondială a anului.

Proba de obstacole din cadrul 
concursului internațional de că
lărie de la Roma a revenit spor
tivului englez David' Broome. în
vingătorul, care a concurat pe 
calul „Morning", a realizat 
timpul de 53,7 și 0 puncte pena
lizare.

Rezultate înregistrate In cam
pionatul de fotbal al U.R.S.S. : 
Torpedo Moscova — Torpedo 
Kutaisi 1—0 ; Aripile Sovietelor 
Kulbîșev — Neftlanik Baku 0—0 ; 
Cernomoreț Odessa — Zaria Lu
gansk 1—0 ; Uralmaș Sverdlovsk 
— Dinamo Kiev 0—0 : Zenit Le
ningrad — Dinamo Tbilisi 0—0. In 
clasamentele celor două grupe 
conduc 
(grupa 
Tbilisi 
n-a).

Dinamo Kiev cu 9 puncte 
I) și respectiv Dinamo 
cu 8 puncte (grupa a

In derbiul campionatului en
glez de fotbal, Leeds United a 
terminat la egalitate 0—0 cu Li
verpool. în urma acestui rezultat 
formația Leeds United totalizează 
65 puncte, fiind virtuală campi
oană a Angliei.

■
Finala campionatului de fotbal 

al Asiei* rezervat echipelor de ti
neret, se va disputa între selec
ționatele Tailandrt șl BIrmaniei, 
In semifinale ; Tailanda — Iran 
1—0* Birmanla — Israel 1—o.
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