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RÎNDUR1 PENTRU CEI ȘASE
PROGRAMUL

ț

»

de Iunie — unică, tn istoria bexxdni dos- 
băieți de aur vor urca trepiede

............................... din Europa. N-« 
convins că fterare 

dintre ei va lupta pină la ultimul atom de energie, asa cua 
ne-au obișnuit, făcind să răsune in repetate rtadări, «ff, 
din incinta patinoarului, pină-n cele mai depărtate <aifri a*e 
bătrînului continent — Imnul de stat al României.

Vreau să spun doar citeva cuvinte pentru cei șase, exprt- 
mlnd gînduri, simțăminte, năzuințe unanime. B voi reaiasari 
astfel lui Ciucă — dacă mai este nevoie — că are de reparat 
o dublă injustiție a soartei : mai intii, in numele M Mi tea 
Dobrescu, finalist la europene in 1355 și 1357, frustrat de tâdai 
olimpic la Melbourne, in anul intermediar — și apei, firesae. 
în numele lui... Constantin Ciucă. medaliat cu bronz la Mos
cova și Berlin,, cu argint la Roma, acum doi ani și, in ftae, 
cu... Completarea de rigoare s-o lăsăm, insă, in seama cam
pionului nostru.

Aurel Dumitrescu știe, probabil, că spectaculoasa categorie 
cocoș a fost ilustrată la noi. cu decenii in urmă, de celebrități 
ca Lucian Popescu și Toma AureL El mai știe, de nenrifii, 
că nimic n-ar putea releva mai convingător -miracolul naă* 
nesc“ în acest domeniu, decit trecerea c catar ii eacrrke ta edi
ția precedentă de către Nicolae Gfju. in miinile >nărului său 
compatriot ! îmi dau seama că misiunea 
trem de dificilă, dar mă incâpăținez să 
capăt.

Despre Calistrat Cuțov circulau opinii 
tea semifinalei de vineri, seară; de atunci,

In seara aceasta 
tru amater — șase 
pentru a demonstra că sint cei mai buni 
intenția să dau vreun pronostic ; sint ferm

contradictorii, tnain- 
__________ cota de popularitate 

a brăileanului crește vertiginos, incit la ora de tați puțini co
mentatori mai pun la îndoială destinația titlului, — printre 
„sceptici" numărindu-se, insă, bulgarul Pilicev. Deci— atenție, 
Cuțov !

Principalul nostru favorit, Victor Stlberman. pare să aibă 
o sarcină ceva mai simplă — dar calculele hirtiei s-au dovedit 
nu o dată foarte friabile. Convins de inutilitatea sublinierilor 
școlărești, mă voi mărgini să notez că, la semimijlocie, am 
fost reprezentați cindva de un anume Nicolae Linca — aur 
olimpic, la Melbourne — și totuși titlul continental ne stxride 
acum pentru intiia oară. Putem rezista unui asemenea zimbet 7 

Lui Ion Monea mă simt dator să-i șoptesc o taină, la ure
che : deși Pozniak este... cine este, nimeni dintre not nu te 
consideră invins dinainte. Avem Încredere, Ioane, In experiența, 
în ambiția ta șl in dreapta aceea, care race uneori ravagii. Si. 
în definitiv, nu-i pacat să ne rezumăm la succesul lui Negrea, 
la Praga, în 1957 ?

In sfîrșit, cel de al șaselea magnific, Ion Alexe, repreaMă 
cea dinții speranță temeinică la consacrarea europeană ia ca
tegoria coloșilor. A fost, cu ani in urmă. Dumitru Ctobotaru. 
învingătorul lui Soțikas; i-a urmat Vasile Mariuțan. aureolat si 
el de un k.o. asupra altui campion coQunental, italianul 
Baruzzi. Trăim astăzi „momentul Alexe- — ziua eventualei 
consacrări pentru acest băiat vlnjos. temerar și excelent «Mat 
la capitolul psihic. Fie ca ultimul gong al europenelor de la 
București să-i aducă satisfacția supremă încununind străbneât 
„seria tricoloră"

Succes, băieți

Semi muscă : Gedo Ungaria—Ud el la "halte'

Muscă : CIUCA România —No*ikov U.R.S.S.Î 

Cocoș : DUMITRESCU România—Cosentino Franța) 

Pară : Orban Ungaria —Taior Turcie

Ser- ușoară -. CUȚOV România ^-Piiicev Bulgaria

Ușoara : Frolov U.R-S.S.—Stoicev Bulgaria

Seffiimijlocie : Si L3ERMAN (România—Meier R.F.G.' 

Mijlocie mică : Tregubov (UJLS-S.—Focdtetti italia', 

Mijlocie : Tarasenkov [U R.S.S.—Pariov Iugoslavia.

Semigreo : MCNEA România —Pozniai U.R.S.S.

Grea : ALEXE (România —Pondov Kdgaric

BALCANIADA

dl. Robertdeclară

lotului american

ML f-UELE «TRECERI

Bayard,

Dan DEȘUU

Categoria semimuscă

CTUlm
te. 
tâ in

Directul de stingă, executat cu o rileze i 
mitrescu in finală. Englezul Filter

AUREL DUMITRESCU 
România

FINALIȘTII FAȚA IN FAȚA

RADIO — De la ora 17,45, pe programul I, în cadrul 
eMSiMM .Sport și muzică*, alternativ cu transmisiile me- 
z .- : :e repriza a lll-a a fiecărui meci de box.

III

LA RADIO ȘI T.V

T.V. — De la oro 18, transmisie în direct: întreaga 
go^.

SI INTERNAȚIONALELE DE TIR

GYORGY GEDO 
(Ungaria)

20 de ani, strungar. 1.62 
Înălțime, 48 kg greutate.

S-a calificat in finală ast
fel : b.ab.III Gadjev (Bulgaria), 
b.p. Escudero (Spania).

Palmares : 40 de meciuri sus
ținute. 38 de victorii : campion 
al Ungariei în anul 1968.

FRANCO UDELLA 
(Italia)

22 de ani, cofetar, 1,54
48 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.ab.I I. Temei (Turcia), 
b.p. Rosek (Polonia).

Palmares : 55 de meciuri sus
ținute, 52 de victorii ; campion 

’ -................ ■ ' ’ t la

m,

ca). b,p. Mirkovicx <Iugos-a.^)t 
tap. Grasso (Italia).

Palmares : 190 de mecnm
susținute. ITS de victorii : cam
pion al U.RSK 19«- in 19® -

CONSTANTIN CIUCA 
(România)

27 de ani. strungar. 150 m, 
51 kg.

S-a 
fel : 
b.ab.I 
Olech

Palmares : 187 de meciuri
susținute, 160 de victorii. De 
șase ori campion național, cam
pion balcanic, medalie de argint 
la campionatele europene de la 
Roma-1967, și de două ori me
dalie de bronz la 
europene din 1963

calificat in finală ast- 
b.p. McHugh (Scoția).

Warnke (R.D.G.). b_p. 
(Polonia).

187

19 a=L elev, 1.73 =l 54 kg
S-a calificat ia fiaalâ ast

fel : b.p. Ibcah;movia (Iugo
slavia). bp Fredrikson (Suedia). 
b.p. Pinner (Anglia).

Palmares : campion de juniori 
1968. campion de senior. 19®. 
69 de meciuri. 50 de victorii.

campionatele 
și 1965.

ținute,. ue viului ii , ucuixp 
al Italiei 1969, a participat 
Olimpiada din Mexic.

Categoria muscă
NIKOLAI NOVIKOV 

(U.R.S.S.)
23 de ani, ofițer," 1,63 m, 51 kg.
S-a calificat în finală ast

fel : b.ab.II Groth (Danemar-

Categoria cocoș
ALDO COSENTINO 

(Franța)
21 de ani. fotograf, 1,61 m, 

54 kg.
S-a calificat în finală 

fel : b.p. Huppen (Olanda), 
Andruskiewicz (Polonia), 
Dowling (Irlanda).

Palmares : 97 de meciuri

ast- 
b.p. 
b.p.
sus-

Competiții la zi
Handbaliștii au luptat 

ieri cu..- ploaia
Partidele celei de a doua 

zile a turneului internațional 
de handbal au avut de depă
șit un serios handicap: ploaia.

In primul joc, handbaliștii 
Voinței s-au impus ușor în 
fața colegilor de Ia Tractorul 
Brașov și au cîștigat detașat: 
18—8 (10—5).

Partida a doua a rezervat 
puținilor spectatori prezenți o 
surpriză. Handbaliștii japo
nezi au încercat și azi să im
pună ritmul lor infernal, dar 
masiva formație maghiară a 
reușit să-i tempereze și să 
cîștige o partidă în care au 
dominat. Scor final : 5—3
(2—2). De remarcat că de-a 
lungul celor 60 de minute de 
joc s-au ratat cinci lovituri 
de la 7 m.

RorAniei șl R. D. Germane 
victoriile au fost împărțite. 
La fete, româncele au învins 
cu scorul de 2675 p.d. — 2654 
p.d., stabilind astfel și un 
nou record național (ca și 
Ana Marcu cu cele 494 p.d.). 
La băieți, oaspeții au avut 
mai mult sucpes, realizing 
5629 p.d. față de 5599 p.d. ob
ținute de 
tri.

Categoria pană
SEYFI TATAR 

(Turcia)
23 de ani, polițist, 1.65 m, 

57 kg.
S-a calificat în finală ast

fel : b.p. Christiansen (Dane
marca), b.p. Tsironis (Grecia), 
b.p. Mihailov (Bulgaria).

Palmares : campion al Tur
ciei 1969, locul II la C.E. de la 
Roma. 1967

LASZLO ORBAN 
(Ungaria)

20 de ani, militar In termen, 
1,67 m, 57 kg.

S-a calificat tn finală ast
fel : b.p. Sarar (Iugoslavia), b.p. 
Laine (Franța), b.p. Richardson 
(Anglia).

Palmares : campion de juniori 
în 1967, campion de seniori în 
1968.

reprezentanții noș-

A. VLASCEANU 
coresp. principal

La

Echipele de popice ale 
României și R.D. Ger

mane și-au împărțit 
victoriile

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). 
In tntllnlrea Internaționala de 
popice dintre reprezentativele 
feminine șl masculine ale

gimnastica 
București — Budapesta 
(juniori): 442,85—451,65

Aseară, Începînd de la ora 
17, sala Floreasca a găzduit 
intilnirea internațională de 
gimnastică București — Buda- 
pesta-juniori.

REZULTATE : Băieți : Buc.
— 271,85, Bud. — 269,40 ; Fete :
BUC. — 171,00, BUd. — 182,23.
Clasament ind. compus : Bă
ieți : 1) Dan Grecu (Buc.) — 
56,35 ; 2) Laszlo Molnar (Bud.)
— 54,70 ; 3) Constantin Petres
cu (Buc.) — 53,95. Fete : 1—2 
Marglt Horvath, Marta Ke- 
lemen 37,50, 3) Katalin Tasi 
36,65.

HORIA ALEXANDRESCU 
corespondent

Categoria semiușoară
CALISTRAT CUȚOV 

(România)
21 de ani, electrician, 1,75 m, 

60 kg.
S-a calificat în finală ast

fel : b.p. Schwede (R.F.G.), b.p. 
Vujin (Iugoslavia), b.p. Loma
kin (U.R.S.S.).

Palmares : 97 de meciuri sus
ținute, 91 de victorii. Campion 
Î968, 1969, locul III la J.O. din 
Mexic

STOIAN PILICEV
(Bulgaria)

31 de ani, ofițer, 1,76 m, 60 kg.
S-a calificat în finală ast

fel : b.desc.II Doorenbose (Olan
da), b.p. Harrison (Scoția), b.p. 
Petek (Polonia).

Palmares : 279 de meciuri sus-

(Continuare tn pag. aia)

Constantin Ciuca (dreap
ta) atacă vijelios. Directa 
sa de stingă caută plexul 
polonezului Arthur Olech, 
iar dreapta este gata să 
punpteze figura adversaru
lui. „Scăpat" de eternul și 
valorosul său adversar, 
Ciucă are acum mari șan
se să cucerească centura 
de campion al Europei la 
categoria muscă.

FORMIDABIL"', ȘI PERSPECTIVA?F I III

conducătorul

Ferecatu, Caban, Allerhand, 
Vasilescu, Olărescu și Si- 
corschi.

Și la pistol viteză va fi 
inro^i strat un număr re
cord de participant (60). 
De aceea, probabil că între
cerile celor două manșe se 
■•or întinde pe parcursul a 
mai multor ore. Participa
rea este selectă, dacă ne 
gindîm că se vor alinia 
c—pianul lumii “Virgil Ata- 
natăn, medaliatul cu argint 
Ia J. O. din Mexic, Marcel 
Roșea. During și Dommrich 
RJD.GJ — locurile 4 și 6 in 

Mexic. Masurat (R.F.G.) — 
locui 5 la ultimele J. O., 
Nacosrski, Falta (Cehoslova
cia) — locurile 7 și 10 la 
Mexic. românul Tripșa, 
Blankendup și Hershel An
derson (S.U-A.)

Ultimele două 
programul de 
desfășura de la 
armă standard
Incuri — femei
probă pentru juniori, ulti
ma r_să numai in cadrul 
Baira-.iaden

I

probe din 
azi se vor 
ora 11.45 : 
culcat 60 

și aceeași

Antrenorul Valentin Ene, trăgătorul Nicolae Rotaru și recordmanul 
mondial, Lones Wigger (S.U.A.), schimbă primele impresii la Tunari

SERBARE
CULTURAt-SPORTIVÂ

CU PRILEJUL ZILEI MILIȚIEI
Cu prilejul Zilei Miliției, in 

Parcul sportiv „Dinamo", din Sos. 
Ștefan cel Mare, se va organiza 
azi, duminică 8 iunie, începînd de 
la orele 9,00, un interesant pro
gram cultural-sportiv. In program 
sînt prevăzute demonstrații au 
ciini de serviciu, exerciții de au
toapărare probe de îndeminare 
pe motociclete, gimnastică ritmi
că, exerciții cu cai, momente 
folclorice la care își dau concursul 
soliști de la Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Ciocirlia“, momente 
vesele etc.

In încheierea programului de 
dimineață va avea loc meciul de 
fotbal dintre echipele de veterani 
de la cluburile Dinamo

După amiaza, de la 
vor avea Ic c întreceri 
un concert de fanfară 
colul prezentat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Cioctrlia14.

și Steaua, 
ora 17,30, 
sportive, 

și specia-
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AZI, IN CAMPIONATUL DIVIZIEI
NAȚIONALE A LA FOTBAL

in cadrul etapei a XXVIII-a a campionatului 
diviziei naționale A, vor avea loc azi următoarele 
meciuri :

• CLUJ : „U“ — Dinamo București 
BACAU : Dinamo Bacău — U.T.A
PITEȘTI : F. C. Argeș — „U“ Craiova
TG. MUREȘ : A.S.A Tg. Mureș — Progresul 
PETROȘANI: Jiul — Petrolul
ARAD: Vagonul — Politehnica Iași 
BUCUREȘTI : Rapid — Crișul (stadionul 
Giulești, ora 18) Steaua — Farul (stadionul 
Republicii, ora 18, în loc de stadionul ,23 
August")

I
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e mai bine de un deceniu, în 
arhitectura sportului româ
nesc, rugbyul oferă o imagine 
reconfortantă. 15 sau 20 de 
sportivi „— îmbinare plenară 
de forjă, talent, stăruință și

entuziasm — ou prilejuit iubitorilor 
acestei discipline (și desigur nu numai 
lor) momente de reală satisfacție. Suc
cesele din Anglia, victoriile din con
fruntarea — devenită tradițională — cu 
Franța, tranșarea definitivă în favoarea 
României a dialogului sportiv cu Italia, 
iată atîtea dovezi incontestabile a ma
nifestării pluridimensionale a rugbyului 
autohton.

Numai că, treptat — printr-o lege a 
firii, implacabilă și în alte sporturi —- 
marile glorii, fie că eie s-au chemat 
Paloșanu sau Titi lonescu, Marinache 
sau Dobre, Teofilovici sau Viorel Mo- 
raru, Blâgescu sau Penciu, ați cedat 
pasul unor colegi mai tineri, nu înainte 
însă de a le fi transmis un mesaj 
(nescris), acela de a menține echilibrul 
unei valori recunoscute pe continent și, 
mai mult, de a căuta modalități pentru 
a amplifica valențele sportului îndrăgit.

Se poate consemna deocamdată o 
reușită. Există sentimentul stenic că foștii 
cădeți — titularii de azi ai naționalei
— detașați tot mai mult de emoția 
marilor examene, s-au impus în această 
ipostază, de continuatori ai unor mari 
rugbyști. Dar, mai devreme sau mai 
tîrziu — prin jocul aceleiași legi im
placabile — predarea ștafetei va trebui 
din nou făcută. O asemenea perspec
tivă generează întrebarea : dar, mîine ? 
Care vor fi titularii ? Cît de aproape 
se află „speranțele" de aspirația spre 
echilibru și autodepășire a înainta
șilor ?

Sînt gînduri mai vechi care revin 
în prim plan,, izvorîte din constatări 
care nu sînt nici ele prea noi. Schim
bul de mîine al rugbyului românesc 
își face mult prea timid inirarea în 
scenă. Elementele capabile să perma
nentizeze atmosfera de entuziasm în 
acest sport sînt asemenea unor flori 
rare pe o pajiște obsedant de întinsă. 
Un Simion, un Corneliu, un Barba, un 
Comănici, iată puținele valori finite des
prinse din recent încheiatul turneu al 
luniorilor. Pledoariile prea puțin con
vingătoare (și nesusținute viguros de 
cei care au o asemenea calitate) pentru 
sporirea numărului de centre și de echi. 
pe la nivelul speranțelor — exceptînd 
Bucureștiul — determină o penurie de 
tineri rugbyști și un sentiment dezo
lant, apăsător. Rugbyul de perspectivă 
rămîne prea mult apanajul primului 
oraș al țării, în timp ce într-o serie de 
orașe cu vechi tradiții (Cluj, Bîrlad, 
Ploiești, lași. Galați, Timișoara, Bra
șov) el este tot mai vizibil dezancorat 
din preocupările organelor sportive, 
aproape absent în școli, în cele pro
fesionale, cu precădere. O demonstra
ție statistică ar fi absolut de prisos.

Așa, nu se poate. Pentru a menține 
în raza de activitate a acestei disci
pline o efervescență continuă, pentru 
a asigura rugbyului românesc capaci
tatea de racordare pe plan mondial
— o astfel de perspectivă este reală, 
cel mai palpabil indiciu reprezentîndu-l 
invitația primită nu de mult din Aus
tralia — sînt necesare impulsuri noi, 
pornite în primul rînd din școală încu
rajate în fapte de toți cei ce-și desfă
șoară activitatea în perimetrul sportu 
lui. Și, poate, nu numai de ei. Altă 
cale nu există I

Tiberiu STAMA
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MATTHEWS ARE

Încă proiecte
Sir Stanley Matthews, 

care a sărbătorit recent 
împlinirea vîrstei de 51 
de ani, nu are intenția 
til abandoneze sportul. 
Dimpotrivă, el tji face 
incă mari proiecte și 
dorește să joace fotbal, 
cel puțin pînă la 60 de 
ani! La înapoierea sa 
din Malta, unde a pe
trecut peste două luni 
în interes de afaceri, 
„bătrînul 
este numit în Anglia, a 
declarat i „Am vrut să 
contribui la ridicarea 
nivelului fotbalu
lui practicat în Malta. 
Voi continua să joc pînă 
la 60 de ani. Am pri
mit invitații pentru a 
disputa meciuri demons
trative în Zambia și Ja
maica. In vederea aces
tui turneu m-am antre
nat cu regularitate tn 
Malta și am jucat chiar, 
in mai multe rinduri, 
in meciuri din cadrul 
campionatului regional".

EXISTĂ „M1CR0BISMUL SPORTIV" ?
Răspunde laureatul Premiului Nobel:

prof. dr. ANDRE LWOFF
..

microbisrtiul— Există oare 
sportiv" ?

— De fel, ne 
savantul francez . 
dre Lwoff, laureat ol Premiu
lui Nobel (ediția 1965), pre
ședintele Asociației 
ționale a societăților 
crobiologie.

Tntr-o vizită făcută 
noastră, ca invitat al

interno
de mi-

n« și nicidecum o maladie in- 
fecțioasă", adăugind că urea
ză sportivilor români multe 
succese, iar publicului susți
nător — „acelei admirabile 
armate din tribune fi din pe
luze, care luptă cu cel mai 
nobil armament ; INIMA, și 
cu cea mai explozivă -----

fie: ENTUZIASMUL ÎMPINS 
PTNA LA PASIUNE,— sati«- 
facțiile pe care le visează, pe 
care și le dorește și Pe care, 
de multe ori, le determină", — 
a încheiat ilustrul nostru in
terlocutor

muni- V. F.

Stan“, cum

în țara 
___  științe
lor medicale românești, ilus
trul oaspete a binevoit să răs
pundă întrebării ce i-am a- 
dresat cu privire la „microbis- 
mul sportiv", privit ca o ma
ladie apărută în civilizația 
contemporană printre feno
menele care determină unele 
dintre manifestările omului 
modern.

— Nu există un microbism, 
ci numai o neclintită 
care, după intensitatea 
ramentală a fiecărui 
se manifestă în forme 
porții personale.

El însuși vislaș de 
gură, ilustrul nostru interlocu
tor a binevoit să ne satisfacă 
și solicitarea de a trimite pu
blicului sportiv din România 
un gind 'prietenesc, pe care-l 
reproducem în traducere ; 
„Sportul e o minunată pasiu-

Le. ĂhM

'i /, kn J>' ti
X
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utnihicile unui nespor

Se vorbește de eu 1 tură 
tehnică, de «ultună artis
tică, de cultură literară și 
chiar de o cultură spor
tivă. Toți acești termeni 
definesc un oareoare grad 
dez specializare într-un do
meniu anumit. Specializa
rea este o necesitate a 
evoluției omenirii, impusă 
de complexitatea tot mal 
mare a tehnologiei proce
selor de creație și de do
minare a legilor fizice și 
sociale. Invențiile tehnice 
au adăugat, în secolul nos
tru. realități noi naturii, 
modificând și alterînd ima
ginea pe caro o aveam des
pre om și univers, 
rită mijloacelor de 
nicare, nu se mai 
în jurul fiecăruia
noj cîte un zid, caro ne 
desparte de restul omeni
rii. Delimitările și îngră
dirile dintre indivizi, gru
puri, țări și continente 
sînt depășite tot mai mult. 
Nu prin cultura tehnică, 
literară, artistică sau de 
altă natură, in parte, ci 
prin totalitatea însăși a 
Culturii. Adioă prin acea 
înțelegere adîncă și atitu
dine de viață, care cu
prind totul ‘într-o sdngurT 
perspectivă.

N-aș vrea să fiu greșit 
înțeles sau de fel Spre 
a-mi explica părerea pe 
cane o am despre cultu
ră și, poate, o mai au și 
alții asemenea mie. tre
buie să repet cuvintele ce 
le-am 
rință 
unde 
trese
Pe mulți. dar nu pe toți. 
Spuneam, de pildă, că so
cotesc adesea mai cult un 
sătean, cu ceva școală 
mentară și două sau 
duzini de cărți citite, 
bine asimilate, care 
stimează pe sine,. își
mează semenii și stimea
ză viața, decît pe un doct 
doldora de învățătură, 
care, fără a avea o etică, 
strivește totul în jur, în 
numele îngustei sale spe
cialități neadecvate Ia via
ța imediată. Din astfel de 
oameni lipsesc inhibițiile 
smerite ale respectului de 
tradiții, formă și cultură, 
cum 
Acel 
olandez, care a căzut vic
timă. într-un lagăr de 
concentrare, tocmai exce
lentei tehnici a aparatului 
de război și 
ziștilor, din 
sea nici un 
însă cultura,

Dato- 
comu- 
ridioă 
dintre

pasiune 
tempe- 
individ, 
și pro-
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TRIPLA NEÎNȚELEGERE
Neînțelegerea SPORTIVUL ANTRENORUL

TRACUL

ce nu poți supri- 
oricît de deștept 
de pregătit ai fi, 
există și trac —

Ceea
ma, 
sau 
căci 
febră de start — crea
toare. Ce ne va aduce 
pilula anului 2000 — 
nu știm.

E1 uită că s fost ca 
și tine cîndva și îți 
cere să te stăpinești și 
să te învingi ; ca și 
cum ,tu ai vrea altfel.

PARTENERUL,

Alter ego al tău, dor- : 
nic ca Și tine de vic
torie. Pregătit 
tine, cu prieteni 
biți în tribună, 
tine. Legea lui. 
sportului.

ca și 
Și iu- 
ca și 
legea

Partenerul a devenit 
,d.p. d.v. tactic" adver
sar. Și r 
țat. 
tiv, 
rea. 
norul, succesul.

iu trebuie cru- 
Pentru tine, spor- 

contează întrece- 
pentru el, antre-

LOVITURA
ILE LA 7 
SAU II M

ARBITRAJUL

ÎNFRÂNGEREA

—- Doamne, de ce tre
buie s-o execut chiar 
eu !..

.Cit ai vrea să fii de 
obiectiv, dar parcă tot 
ne-a nedreptățit puțin"

este, firește 
grea. Dar o 

îți arată cit 
trebuie încă 
învinge. Sint

Pentru el 
cea mai 
înfrîngere 
îți mai 
pentru a 
și înfrîngeri pe care nu 
le uităm niciodată

viață, paideia elină.
Ce este, de fapt, eultu- 

ra ? Este „stilul" eare dă 
omului și unei epoci osa
tură morală, făcînd din 
spirit stăpîn, prin eroism, 
dăruire, aBțhine, peste for
țele oarbe ale universului. 
Cultura este, în ultimă in
stanță, mod de a sugeta 
și de a acționa, este sen
timentul vieții unui indi
vid șl al unei comunități, 
este calitatea raportului 
omului cu sine însuși Și 
cu lumea. Vreau să spun 
că nu cît și ee știi arc 
importanța cea mal marc, 
ci cum folosești cunoștin
țele dobîndite în relațiile 
cu semenii. Firește, vor
bind la modul simplu, po
litețea în sine nu e încă 
un aspect sau o 
certă a culturii, 
ea poate să fie și 
oportună. Dar 
mai profundă, a 
aceea care izvorăște din 
ființa noastră morală și se 
confundă cu ea, este ecoul 
fără greș al dragostei și 
respectului vieții, al devo
țiunii pentru un ideal no
bil. Biologia descoperă de 
altfel, din ce 
clar, că există 
instinct mult 
decît cel al 
speciei: este 
care ne determină să râv
nim nemurirea în faptă, 
în creație, în dominația 
asupra firii prin spirit.

Tehnica zborurilor cos
mice ne dă o probă mi
nunată despre ce este în 
stare creierul speculativ 
și făuritor al omului. Cul
tura este chemată, la rîn- 
dui ei. să tragă conclu
ziile umaniste din aceste 
victorii ale mașinilor și să 
obțină o ameliorare con
tinuă a existenței noastre 
terestre.

Meditația asta, care poa
te să pară multora ab
stractă, s-a născut dintr-o -î 
scurtă plimbare duminica
lă în valea, cu liliac săl
batic în plină floare, de 
lingă vechiul cimitir de 
la Pipera. Ce frumoase 
sînt trupurile omenești 
profilate pe verdele cîm- ‘ 
pului și azurul cerului ; 
soarele aprinde ochii, vîn- > 
tul primenește obrajii și 
florile parfumează respi
rația. Cultura te 
face — ea singură 
trăiești viața din 
să 
de 
re

reflecție 
deoarece 
o mască 
politețea 

inimii,

în ce mai 
în om un 
mai adîna 
conservării 

instinctul
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a ciștigat cursa

Teoaata
nizse
cursa

a eșuat într-un, han, 
s-a dovedit că mai 

și alți concurenți rătă-

Suport 
.doar 
vină".

Dacă a
ție. te va înțelege 
fi lingă tine și te 
ierta. Dacă nu, 
victis* !

rostit intr-o corife- 
la un for academic, 
concepția ce-o nu- 

a surprins pe mulți.

în atletism sau înot ad
versarul trebuie depă
șit. la fotbal • 
tralizat la box 
vit „Dar

• pe mine.

ele- 
trei 
dar 

se 
sti-

— Trebuie să marche- — Eu. 
ze. a repetat acest lu- ram i 
cru de zeci de ori la cam. 
antrenamente.

ir.) împreună cu alt concurent, Casiera, lingă velo- 
cipedul cu care

Arareori admite că s-a 
arbitrat corect, dar e 
silit de realități s-o 
facă și. sportiv, o reeu- 
noaște.

duminicile 
comemorai 
rul primei 

iste orga: 
sosea :

Cauza ei o vede prea 
adeseori in sportiv și o 
suportă chiar mai greu 
decît tine.

race
feră ce! mai mult, 
peste o oră sau o 
uitat-o 
uni

dar 
zi a 

pentru totdea-

Desen de OCTAVIAN ANDRONIC

i
Autorul neînțelegerilor Virgil LUDU

MEAZZA RĂPIT!
Făimosul centru atacant al 

„Squadrei azzurra", Giuseppe 
Meazza, fostul căpitan al echi
pei italiene de fotbal campioană 
mondială In anii 1934 și 193S. a 
fost răpit, recent, In Împrejurimi
le orașului Reggio Calabria. Ră
pitorii, care erau cîțiva studenți, 
au' cerut drept „despăgubire" 
pentru eliberarea lui Meazza, 
20 de sticle de vin și trei capre. 
Despăgubirea le-a fost acordată, 
mai ales că ea trebuia să ser
vească pentru sărbătorirea absol
virii examenelor de către acești 
studenți.

urniă 
număr 

bruxel- 
lez „La libre Belgique" - 
ctirsa reunea Ia startul e; pa 
rizîan circa a vită de cn- 
renți. dintre care cinei 
mei. Victoria, și odată 
aceasta premiul in vali 
de o mie de franci aur. a 
venit unui tehnician 
nar pe nume J 
în vârstă de 20 de ar.:, care 
înainte de a se apuca de ci
clism se frieresase de curse
le de cai. Velocipedul lui 
Moore era înzestrat cu două 

din față 
de 1.20 m, 
— 0.40 m.
concurente

fo- 
cu 

are 
re-

v°teri- 
Ja-es Mocie

roți metalice, cea 
avind un diametru 
iar cea din spate

Prima dintre 
s-a clasat pe locul 29. tre-
cind linia de sosire la era 
trei și jumătate noaptea (ple
carea se dăduse în dimineața 
zilei precedente la ora șapte 
și jumătate). Timpul înregis
trat de ea a reprezentat 
aproape dublul timpului în
vingătorului. care acoperise 
distanța Paris — Rouen în 
10 ore 25 minute, cu o me
die orară de 12 km.

Principalul favorit ai curse: 
un anume Traffault. s-a pier
dut în noapte și pîr.ă la

EXPRESIONISM
Discutam cu el cu plăce

re șl îl ascultam ori de cîte 
ori iși susținea punctul de 
vedere.

Știam că-i plăcea în- mod 
deosebit expresionismul, șl 
mai ales Van Gogh. O dată, 
înainte de a pleca la Praga, 
cu ocazia unei competiții' 
sportive, îmi spuse cu bucu
rie in priviri :

— Bătrîne, am ocazia să-l 
admir pe maestru în original, 
la Muzeul de Artă din Praga. 
Sint fericit.

Peste cîteva zile, îl zăresc 
pe stradă și-l strig de depar
te

— Heei ! Te-am văzut la 
televizor. Vă felicit pentru 
victorie. Apoi il întreb cum 
i-a plăcut „orașul de aur", și 
de-adată îmi amintesc...

— Apropo! Ți-ai văzut 
maestrul 1

La care îl văd că strînge 
pumnii, privește spre cer, 
apoi zâmbește și-mi spune:

— Hai, bătrîne, să bem o 
cafea și-o să-ți povestesc 
totul.

Peste cîteva minute, in 
fața ceștilor de cafea, începu:

— Știi, adică-ți închipui că 
primul meu drum din Praga. 
a fost la Muzeul de Artă. Am 
cam întirziat și paznicul toc
mai voia să includă. L-am 
rugat să-mi dea voie numai 
citeva minute, că sînt străin 
și e singura mea ocazie să 
văd muzeul, că miine am 
meci și apoi mă reîntorc în

departe, 
ți ingă- 

spus ,.pro- 
m-am sim- 
sălile cu-

tară și așa mai 
Cehul a înțeles 
duitor, mi-a 
sim“. Deodată 
țit singur în
rate și tăcute. Trec cu febri
litate printre busturi și pînze, 
celebre desigur, și caut, caut. 
Apoi brusc îmi apare în față 
pe un perete, el, fantasticul, 
generosul, bizarul Van Gogh.

Mă uit în jur — ni-
meni; mă apropii e-
moțional, să ating mă-
car o dată bogăția de cu-
loare, pasta aruncată ge-
nial pe pinză și mă-nfior 
de strălucirea „sorilor" dez- 
lănțuiți, explozibili, de-asupra 
lanului de grîu. Apoi m-am 
retras încet, cu spatele, să 
am o vedere de ansamblu 
asupra peisajului. Mă re
trăgeam încet, fascinat (se 
opri o clipă, sorbi din cafea 
și continuă) și-apoi totul s-a 
petrecut intr-o fracțiune de 
secundă. Parcă simt și-acum 
senzația penibilă — cu spa
tele am dat peste ceva care 
se răstoarnă, da, se răstoarnă 
și se va zdrobi... M-am în
tors ca fulgerul și plonjind 
am prins, aproape de pămlnt, 
un bust. Am citit pe placa 
de metal: era un Rodin. Așa 
că, bătrîne, de-aici înainte 
nu mă pot gîndi la Van 
Gogh, fără...

... Pe stradă, ridearn de 
unul singur și mă întrebam, 
ce s-ar 
flex ?

CLAUDIU OLARU, PIATRA 
NEAMȚ. Adresa tenismanului 
egiptean Ismail El Shafel ? Ar II 
suficient să indicați doar orașul: 
Cairo. Dar il găsește vreodată

poștașul acasă ? Riscați să vă vină 
scrisoarea retur, cu mențiunea: 
„adresantul plecat lntr-o direc
ție necunoscută".

ION SINDLER.
„Avind încredere în 
răspunsurilor dv., vă 
spuneți de la ce distanță a în
scris Gliergheli golul victoriei, in 
meciul cu reprezentativa R.F. a 
Germaniei, disputat in toamna 
Iui 1967 la București ?“ Dacă nu 
m-ați fi flatat atîta, v-aș fi răs
puns : de la circa 14 metri. Dv. 
așteptați însă de la mine un răs
puns absolut exact. Iată-1: de la 
14,225 m 1“

GHEORGHE BUSTUR, BUCU
REȘTI. Meciul de fotbal Albania 
— România, disputat la 13 octom
brie 1946 la Tirana, 
cu scorul de 1—o în 
cătorilor albanezi.

CORABIA, 
exactitatea 
rog să-mi

s-a terminat 
favoarea ju-

COVASNA. 
britanic, ar 
regulamen-

făcut fără acel re-

Dorin ALMĂȘAN

MIHAI BOTOMEI, 
Best, fiind cetățean 
putea juca, potrivit 
telor internaționale, in echipa de 
fotbal a Angliei. Dar englezii nu 
recurg niciodată, nici in meciuri 
amicale, la jucători scoțieni, ga- 
lezi sau irlandezi tcum e cazul 
Iul Best). Și-l Înțeleg. Slnt destul

englezi care joacă foarte bine 
fotbal !

J. GLIGOR, TRITIN1I DE JOS. 
Radu Nunwelller este născut la 
16 noiembrie 1944. El a făcut 
parte, la un moment dat. și din 
lotul echipei Viitorul. Din 1963. 
joacă la Dinamo București.

VICTOR ALBU, ORADEA. Ro
mânia a participat la trei turnee 
finale ale campionatului mondial 
de fotbal : 1930 (Uruguay), 1934 
(Italia) și 1938 (Franța). De două 
ori, am fost primiți cu brațele 
deschise. In lipsă de concurenți. 
In 1934 Insă, am obținut partici
parea prin luptă, după un baraj 
cu Iugoslavia și Elveția, tn ace
lași fel (evident mai merituos), 
avem toate șansele să obținem 
calificarea pentru Mexic 1970.

ILIE LALESCU, DEVA. în mod 
normal, avînd dreptul de a în
locui 2 jucători, o echipă, acț>o- 
nînd în aceste limite, ar trebui 
să aibă și permisiunea ne a în
locui pe unul dintre jucătorii de 
rezervă introdus în teren șl ac
cidentat la puțin timp

aceea. Așa am crezut și noi, așa 
au văzut și unii arbitri cu care 
am ștat de vorbă. Colegiul cen
tral al arbitrilor are insă un alt 
punct de vedere, neadmlțînd ca 
jucătorul de rezervă, o dată in
trat In joc, să lie schimbat. <Nu 
știu de ce statutul acestui jucător

urmă 
unde 
erau 
ciți...

Câștigătorul. James Mooie, 
al cărui fiu, acum în vîrstă 
de 81 de ani, a asistat la 
11 mai la „Cursa centenaru 
Iui", a trăit majoritatea tim
pului în Franța. A murit to
tuși în Anglia, țara sa -na- 
tală. după ce împlinise im
pozanta vîrstă de 90 de ani.

afirma Huizinga.
Huizinga. filozof

teroare a na- 
care nu lip- 
șurub, lipsea 
dragostea de

poate
— să 

plin și 
intens

i

te bucuri mai 
fiecare clipă trecătoa- 
a ei.

George SBARCEA
D. DRAGOMIRESCU

INVITAȚIE (TARDIVA) LA
Apariția unei cărți de pa

tinaj artistic n-ar trebui să 
treacă neobservată, mai ales 
fiind vorba de prima lucra
re de acest fel în literatura 
noastră sportivă. Ca orice 
început, limitele sînt mai cu
tând 
nual de învățare a patina
jului, 
cane 
gheață. O sută de pagini sau 
aproape, în cuprinsul cărora 
sînt prezentate noțiunile de 
bază ale disciplinei, inițiere 
în tehnica alunecării corecte, 
cunoștință cu cele mai sim
ple figuri din repertoriul pa
tinatorului artistic.

modeste. Este un ma-

intenționat pentru cei 
fac primii pași pe

trebuie si fie altul decît al ce
lorlalți !). Șt, bineînțeles că arbi
trii. chiar dacă sînt de 
părere 
ma de 
telar.

aceeași 
cu... Ion Poșt xșu, țin sea- 
dispoziții’e forului ior tu-

MIHAI VRABETE, MOL- 
NOUA și MIHAI ZALTA- 

tn

ING.
DOVA . __  _________
ROV, IAȘI. Vreți să plecați

la

o 
fie

PATINAJ *)

Mexic, pe jos, pentru a asista 
la turneul final al campionatului 
mondial de fotbal 71 Nu vă cu
nosc, dar sint sigur că vă înfu- 
riațl cînd nu vine autobuzul și 
trebuie să parcurgeți c’.ieva sute 
de metri pe jos, de acasă la ser
viciu 1 Și eu la fel — recunosc — 
nu mai contenesc cu ocările, 
dacă ar trebui să merg pe 
pînă în Mexic 1 Pe tov. 
VRABETE, l-aș sfătui să-șl 
mal bine... calculele, iar dv. 
Zaltarov, care spuneți că : 
20 de ani și ' l" '
vă răspund că aveți de ales alte 
o sută de căi mai bune 
a vă dovedi elanul și 
tinerească.

Autor: Radu Ionian, unul 
și același cu fostul campion 
care, cu cîțiva ani în urmă, 
colecționa titlurile republica
ne la solo și perechi, iar 
acum se arată un activ și 
pasionat antrenor. Semnătura 
sa pusă pe coperta (foarte 
reușită, de altfel) a micului 
op — intitulat „învățați pa
tinajul" — reprezintă o ga
ranție. ce nu se dezminte 
o lectură, chiar sumară.

Era nevoie, firește, de 
asemenea lucrare, care să
și un start înspre întocmirea 
unei literaturi de specialita
te în acest sport cu populari
tate mereu crescîndă, depă
șind tiparele obișnuite. Parcă 
însăși ținuta acestei cărți, ca 
și textul unora dintre capi
tole, țintesc mai departe de
cît obiectivele unui simplu 
manual pentru începători. De 
ac^ea, mai ales, îl conside
răm doar un prim pas, că
ruia trebuie să-i urmeze nea
părat alții.

Pentru moment, consem
nând reușita lucrării de față,

ne permitem să formulăm și 
unele 
fire :

a) 
anei 
făcută, totdeauna, în depen
dență și de sezoanele 
tivitate, pentru ca 
să nu fie puși, ca în cazul 
de față, în , situația de a 
prinde gustul patinajului 
cînd gheața începe să se to
pească 
verii ;

b) o 
explică 
ales cea atît de complicată,

' pe muchea patinei) are nea
părată nevoie de foarte bune 
ilustrații — desene, fotogra
fii, kinograme — ceea ce, din 
păcate, nu se prea vede în 
paginile acestei '’fiili.

Și o mică remarcă (c) ar 
putea fi- adresată autorului, 
care trebuia să se decidă 
mai exact căror cititori li se 
adresează. Așa cum e redac
tat textul — cu foarte amă
nunțite referiri tehnico-meto- 
dice — el pare destinat cercu
rilor mai restrânse de peda
gogi și instructori. Un copil 
de vîrstă școlară greu se 
poate dumiri, din lectura 
cărții, de felul cum trebuie 
să abordeze învățarea „con- 
tratreiului" sau a piruetei. Vor 
trebui să citească, împreună 
cu micul patinator, negreșit 
și părinții acestuia. Ceea ce 
complică, oarecum, lucrurile.

observații pseudo-cri-

programarea 
cărți sportive

apariției 
trebuie

dei ac- 
cititorii

sub soarele primă-

lucrare în care ni se 
tehnica mișcării, (mai

Rd. V.

* Radu Ionian, „Invățați pa
tinajul". Ed. ClN.E.F.S. 1969.

. Dai 
jos 

ing. 
facă 
tov. 

aveți 
,o voință de fier",

TRAVERSAREA AUSTRALIEI PE BICICLETA

pentru 
ambiția

BUCU-SIMEON PETREAN,
REȘTI. Sînt cam întîrztate feli
citările pe care vreți să le adre
sați fotbaliștilor noștri, 
succesul de la 
aveți însă un... 
după meciurile 
Grecia. Sperăm

pentru 
Lausanne. Mai 
tren : la toamnă, 
cu Portugalia și 
să fie cazul !

Ilustrații : N. CLAUDIU

Vic Browne, căpi
tanul echipei ciclis
te de urmărire a 
Australiei, la Jocu
rile Olimpice de la 
Tokio din 1964, a 
realizat un "record 
de prestigiu traver- 
sînd, pe bicicletă, 
întregul teritoriu al 
Australiei (4 503 km) 
în 11 zile, 6 ore și 
47 de minute. Star
tul a fost dat din 
orașul Perth, unde 
roata din spate a 
bicicletei lui Browne

fusese udată de a- 
pele Oceanului In
dian. La sosire, în 
orașul Sydney, el a 
intrat cu roata din 
față în apele Ocea
nului Pacific.

In cursul acestui 
maraton ciclist, 
Browne, care este 
în prezent ciclist 
profesionist, a stră
bătut zone de jun
glă și deșert, între- 
cînd cu peste * zile 
recordul „probei”

stabilit in urmă cu 
32 de ani de sir Hu
bert Opperman, ac
tualul amtîăsador al 
Australiei in Malta. 
„Cea mai dificilă 
perioadă a călătoriei 
— a declarat el — au 

> rost 35 de mile, 
cind mă îndreptam 
spre Canberra, unde 
a trebuit să mă 
lupt cu somnul, 
după ce pedalasem 
fără întrerupere 
timp de 22 de ore",
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Intre miile de oameni 
urmăreau meciurile din 
drul campionatelor europene 
de box de la București, unul 
ne-a atras atenția în mod 
deosebit. O figură deschisă, 
drapată de o mustață lăsată 
să crească în voia sălbăticiei 
ei naturale, ca a lui Maxim 
Gorki. Dar cine e oare acest 
personaj care riu consultă 
pe nimeni, care nu manifes
tă nici entuziasm și nici re
probare. fără preferințe și 
probabil fără deziluzii, care 
nu aclamă și nici nu con
testă. rezumîndu-se doar să 
urmărească disputele, cu toi 
cortegiul lor de peripeții ? 
E William Saroyan, celebrul 
scriitor american, care a fo
losit trecerea prin București 
pentru a fi prezent la aceas
tă săptămină a boxului eu
ropean

— Cum ați descoperit 
boxul ? — îl atragem in rin
gul unei convorbiri

— In America, din copi
lărie, pe stradă, din joaca cu 
ceilalți copii, poate chiar în 
Vis...

— Se pare că aveți pentru 
box predilecții cu totul spe
ciale. Vă rugăm să hi le îm
părtășiți.

— In America, țn care am 
copilărit și unde trăiesc, 
boxul este sportul-rege, con
siderat drept oel mai vechi 
sport al mulțimilor. Boxul 
este, în esența lui, sportul 
săracilor, al celor 
sportul în care săracul se 
poate măsura cu bogatul, ur
gisitul cu potentatiri. în care 
victoria aparține celui mai 
tare, celui care luptă mai 
bine. Boxul este sportul prin 
care mulțimile respiră dorul 
de luptă, deslușind în înver
șunarea lui nevoia de a se 
bate, de a-șii spune și altfel 
cuvîntul decît prin jalbe ade
seori prea puțin ascultate și 
satisfăcute în limbajul con
veniențelor sociale.

— Hemingway afirma că 
cine nu apucă să vadă cel 
puțin o dată pe an un straș
nic meci de box, 
că mai trăiește, 
această opinie ? 
xul o înclinație, 
artă sau numai 
col ?

— Boxul este 
merat de atribute, 
adună pe toate cele 
v-ațj referit dv. In plus, bo
xul este sportul in care con
flictul dramatic e mai evi
dent. momentele 
purtîndu-te cu gîndul la în
săși lupta Dantru viață.

— Dacă ațj fi practicat 
boxul, la ce jategurie v-ar fi 
plăcut să vă încadrați ?

— La categoriile mie lup
ta e întotdeauna bazată pe 
tehnică, pe suplețe, pe scri
ma mănușilor, pe rapidi'.a'ea 
mișcărilor, 
disputa se 
rin d, pe 
pumnului. 
Ce Tony 
Dempsey 
Fiipo. supranumit .taurul 
din Pampas*, pe cate i-am 
cunoscut personal? Eu aș fi 
d .rit să lupt în prima cate
te ■ . car după cum vede i. 
c. i. iij mi-e potrivnic căci 

greutatea.
— Deci 9
— Deci, iată răspunsul nit-u 

li întrebarea dv. anterioară : 
este o ariă prin teh- 

n.ca Iui. o tehnică avansată 
la măiestria arte; și in orice 
caz o știință, o știință care 
nu e hărăzită oricui, o știin
ță în care savanții se nu
mesc campioni, tninănunche- 
rea acestor atribute și folo
sirea^ lor cu eficiență asigu
ră nuanța artistică a boxu
lui

— De ce asistați la galele 
de box 9

— încă din copilăria mea 
grea, de odraslă a unei fa
milii de imigranți in Ameri
ca. atunci cînd vindeam zia
re pe trotuarele străzilor, 
aveam și răgazul, între două 
valuri de cumpărători, să ci
tesc eu însumi ziarele și să 
rețin. Și mă pasionau croni
cile de box, reportajele des
pre viața marilor protago
niști care țineau atunci ca
pul de afiș. Pătrunderea în-

care 
ca-

multi.

e păcat 
Subscrieți la 
Socotiți bo- 
o știință, o 
un specta-

un conglo- 
care le 
la care

din ring

La cele mari, 
bazează, în primul 
forță, pe puterea 
Să pomenesc aici 
Gale.nto. de Jack 

sau chiar de Luis 
supranumit

pe caie

MICROSTATISTICA
La marea competiție au participat 130 de pugiliști 

din 25 de țări. în semifinală s-au calificat 44, repre-
zentind 17 țări, iar în finală 22, din 9 țări.

• Fină la reuniunea finală s-au desfășurat 158 de 
meciuri, dintre care 30 s-au terminat prin abandon, 
2 prin k.o., 3 prin descalificare, restul la puncte.

• f’c parcursul celor 12 gale s-au dictat 17 
mente. Cefe mai multe le-a înregistrat — în 
meci — boxerul spaniol Rubio, care, totalizind 
ții, a fost descalificat.

• Dc-a lungul competiției, arbitrii din ring 
situația -de a număra pînă la opt de 74 de ori. 
cei mai buni puncheuri se află Victor Silberman, 
provocat adversarilor șase k.d.-uri și A. Dumi- 
cu 4.

VIRGIL SALVAN 
LA EUROPENE
O surpriză pe cit de 

neașteptată, pe atît de 
plăcută. Vineri 
în timpul 
lei de a 
nale a 
europene 
vizitat la 
arhitectul 
Saivan, unul dintre pio
nierii boxului româ
nesc. In ciuda celor 80 
de ani, Virgil Saivan a 
venit la București pen
tru a vedea la fața locu
lui disputele celor mai 
valoroși pugiliști de pe 
continentul nostru. 
Chemarea ringului a 
fost mai' puternică de
vii tentația de a vizio- 

a „europenele" din 
fotoliu, pe micul ecran. 
Prin prezența sa la 
campionatele continen
tale, Virgil Saivan și-a 
mărturisit din nou dra
gostea pentru sportul 
tinereții sale.

seara, 
disputării ce- 

doua semifi- 
campionatelor 
de box ne-a 
masa presei 
clujean Virgil

tr-o arenă de box a copilu
lui care eram eu pe atunci, 
cu bilet plătit din banii des
tinați mincării. mi-a dat sen
zația că sint și eu un boxer. 
In arena din București, ca

într-un gigantic laborator cu 
elemente vii, îi aflu acum 
pe cei mai buni boxeri din 
multe țări. Am în față un 
ecran viu în care pot apre
cia specificul școlilor națio
nale de box. catacteristicde, 
temperamentele și, ntai ales, 
gindirea și puterea de luptă 
a fiecăruia. Ei, acest prilej 
e un mare lucru. pentru că 
in esența lui boxul e gîn- 
dire și luptă. Și apoi, spu
neți și dv., nu e mai frumo» 
ca tineretul lumii să se în
frunte în ring decst pe cim- 
piile de luptă, in care larma 
nu are nimic din voluptatea 
gălăgioasă a arenelor de box. 
din Jirica boxului ? — a în
cheiat. cu o întrebare, care e 
de fapt o mărturisire, cele
brul scriitor William Saro
yan. ale cărui cărți sini de 
aflat pe muite dintre meri
dianele globului păminlesc.

V. FIRCIU 
^7 

ctfiL

sportiv prin 36 de țări

Cititorilor pasionați ce boz a: ^portei

FOTOGRAFIA ZILEI

sport al ui. 
închipui 
produce

— Cine ești dumneata, Ni
kolai Ozerov 7

— Mai întîi, na consider un 
credincios slujitor al Thaliei. 
In 1945 am terminat Institutul 
de artă dramatică din Moscova. 
De afund am jucat la 
M.H.A.T. și din colectivul sec
ției de teatru a radioteleviziu- 
•ți; moscovite, intr-un reperto
riu larg de la Shakespeare la 
Gorki, de la Tolstoi si — 
ta Sheridan.

'— Cum ajunge un 
emerit cel mai cunoscut

Ce/ior

artist
ți mai

apreciat comentator sportiv din 
(ara sa 7

— Am fost, mai întîi, jucă
tor de tenis (45 de titluri unio
nale), pe vremea cînd la dum
neavoastră frații Viziru și Ca- 
raluiis erau marile rachete 
(ne-am și întîlnit în numeroase 
partide). Intr-o gi, cineva avu 
ideea să încerc o transmisie 
sportivă la radio. S-a întîmplat 
acest lucru la 29 august 1950 
și tentativa, probabil, a plăcut.

— Mă tem să întreb la cite 
competiții ați participat in u- 
cest răstimp. în calitate de ra
dio și telereporter. Mă aștept 
la o enumerare cit o carte de 
telefon

— Vă dau numai un ultra- 
rezumat: toate olimpiadele de 
iarnă și de vară din 1950 în
coace , 3 campionate mondiale 
de fotbal (Suedia, Chile, An
glia) ; tntilniri din tot atilea 
campionate de fotbal ale Euro
pei (inclusiv turneul final de 
anul trecut din Italia): 12 cam
pionate mondiale de hochei ; 
două campionate mondiale de 
hochei pe iarbă ; campionate 
europene de atletism, box, tur
nee de tenis la Wimbledon.

— Palmaresul e — probabil — 
unic în felul său, și presupune 
peregrinări prin.. .

— 36 de țări.
— Ce sprijin găsește comen

tatorul sportiv Nikolai Ozerov 
în actorul cu același nume ?

— Foarte mare. Dicțiunea, 
frazarea, debitul verbal, promp
titudinea replicilor, prezența de 
spirit, capacitatea de integrare 
intr-o anumită atmosferă, po
sibilitatea de a exprima inten
se stări afective, toate acestea 
și încă multe altele fac parte 
din arsenalul actoricesc și sint 
excelente atribute pentru re
porterul stadioanelor.

— Sportul, cu înfruntările, 
apoteozele și momentele lui de 
tragism, cu marile 
fletești pe care le 
cu destinele atîtor 
rioși sau înfrînți, 
om de formație teatrală o vas
tă frescă dramatică v

— Desigur. M-am gîndit de 
multe ori la lumea sportului, 
ca la un univers cu autentice 
conflicte omenești, cu momente 
de excelent, dramatism, echiva
lent cu cel existent in teatrul 
de cea mai bună calitate. Am 
trăit epopeile atîtor eroi ai sta
dioanelor. substituindu-mă lor. 
tncercînd și reușind adesea să 
intru în pielea acestor persona
je, incit consider că manifes
tările mele de comentator spor
tiv cpmpun prin adiționare cel 
mai lung și mai interesant rol 
al unei de mult începute ca
riere actoricești. '

— Care , sint cele mat izbu
tite transmisii sportive pe care 
le-ați realizat ?

— O suită de reportaje din 
timpul Olimpiadei de la Mel
bourne. comentariile la senza
ționalele curse ale lui Vladimir 
Kuț, finala Cupei Europei la 
fotbal din 1960, precum și trans
misiile de la campionatul mon
dial de hochei din Suedia (1963).

— Cu ce calitate se 
te crainicul reporter 
Ozerov '!

— Cu obiectivitatea

Vladimir SAFRONOV
(U.R.S.S.)

SEVI TATAR 
Turcia

Al. CLENCIU

furtuni »v 
dezlănțuie, 
eroi victo- 
pare unui

In aceste zile Ozerov, îm
preună cu Satkov (fost cam
pion olimpic de bor), transmi
te pentru radioteleviziunea so
vietică aspecte de la campio
natele europene de box.

R. BAlAoAN

N. ANESTIN

inform i-

mîndreș- 
Nikolai

EDDIE
(antrenori secund-Anglia)

HEARN

pentru că am certitudl-

fi vorba decît despre o 
de griji în plus !

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI sporul

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ BOXUL
1. Ținînd seama de tentațiile multiple 

ce i se oferă astăzi, prin ce mijloace 
credeți că poate fi atras tineretul spre 
exercițiul dur al boxului ?

2. Nu credeți că prin efectuarea cîn- 
tarului la urcarea în rina ar putea fi0

alungat din box un prilej frecvent de 
ipocrizie ?

3. Ce condiții trebuie îndeplinite pen
tru a menține corectitudinea și a înlătura 
brutalitatea din boxul amator ?

4 Prin fața ochilor noștri
“ s-au perindat, zilele 

acestea, cei mai valoroși pu
giliști din Europa. Toți s-au 
întrecut cu ardoare, dar nu 
toii au reușit să ne arate 
ceea ce are mai frumos a- 
cest sport. Concluzia pe care 
o trag — deci — este că 
boxul are- mare nevoie de 
sportivi de certă valoare, că 
prea puține talente autentice 
am văzut între corzile ringu
lui. Și aceasta, datorită fap
tului că —, lucru verificat, 
chiar și în țara noastră — 
spre sălile de box vin azi 
mai puțini tineri decît acum, 
să zicem, 15—20 de ani. Ei 
bine, ținînd seama că la dis
poziția tineretului de azi stau 
multe tentații extrasportive, 
cred că prin popularizarea 
unor mari campioni (prin 
presă, radio, T.V., filme do
cumentare etc.) am putea să 
repopulăm sălile noastre. Și, 
pentru că a venit vorba des
pre săli, este absolută nevoie 
ca acestea să prezinte un 
aspect cît mai plăcut: apa
ratură, dușuri, vestiare, mă 
rog, tot ceea ce poate atra-

ge un tînăr care vrea să prac
tice boxul. Cînd intră în sală, 
sportivul să se simtă cît mai 
bine, să se pregătească . cu 
plăcere. în sfîrșit, pentru a- 
tragerea tineretului spre no
bila artă este neyoie de 
„gale de propagăndă1*. îndeo
sebi în oraș 
pugilistică.
cărora alături de sportivi din 
localitățile respective să evo
lueze
2

rului 
cum 
■zent.

Celebrul antrenor polonez
FELIKS STAMM

VISEZ LA DISPARIȚIA 
KNOCK-OUT-ului!

tpaganda . lmleo- 
șț* fără tradiție 
gale în oadrul

și > boxeri fruntași.
Nu încape nici o în
doială. oficierea cînta- 
trebuțe să se facă așa 
se procedează în pre- 
Dacă acest lucru s-ar 

efectua cu puțin timp înain
tea meciului, sportivul n-ar 
mai putea lupta în plenitu
dinea forțelor. Trebuie să se 
țină seama că majoritatea 
boxerilor se prezintă la cîn- 
tar nemîncați, pentru a evita 
orice surpriză, adică pentru 
a nu depăși categoria de 
greutate. După cintar. normal 
el trebuie să mănince. Apoi, 
in ring 1 Or, a te urca între' 
corzi cu stomacul plin în
seamnă să aduci prejudicii 
organismului.

Tehnică desăvârșită, a- 
*• dică lovituri corecte, 

precise și variate, o conti
nuă mișcare în ring, o apă
rare cît mai bine pusă la 
punct. Pentru a ajunge însă 
la asemenea măiestrie trebuie 
ca ,încă de la primele lecții 
de antrenament să se insis
te asupra însușirii treptate a 
tehnicii. Dacă Ion , Covaci, 
de pildă, ar fi învățat de la 
început a.b.c.-ul boxului, azi 

fi fost un boxer desăvîr-ar
șit ținînd seama și de forța 
pe
Pe 
antrenament 
se repete, să 
se corijeze 
maj astfel vom ajunge să 
avem mai mulți boxeri teh
nici, capabili de rezultate 
deosebite.

care o are. Desigur 
parcursul procesului 

este nevoie 
se studieze, 
loviturile. I

că 
de 
să 

. să 
Nu-

Romeo CALARAȘANU

Prezent la București, in ca
litate de observator — la în
ceputul acestui an. medicii i-au 
recomandat să rămină. măcar 
temporar, ceva mai departe de 
corzile ringului — reputatul an
trenor polonez Feliks Stamm 
face parte din acea categorie 
de oameni ai universului pu
gilistic despre care cifrele vor
besc mai bine decît toate cu
vintele dicționarului : pan Fe
liks a fost omul care, intr-o 
carieră de aproape trei dece
nii, a dădăcit, din colțul careu
lui magic,, 5 campioni olimpici 
(Chychla — la Helsinki. Paz- 
dzior - la Roma. Grudzien. 
Kulej și Kasprzczyk — la To
kio și, din nou, Kulej - Ia 

' Mexico) și nu mai puțin de 
25 de campioni ai continentu
lui, între care nume ca Pietr- 
zykowski, Drogosz sau Wala- 
szek nu mai necesită nici o 
prezentare. .. Nu călcăm, de
sigur. în perimetrul exagerării 
afirmînd că Feliks Stamm - 
boxerul cu o nesemnificativă ca
rieră copipetițională („Mi-e 
greu să recunosc : în viața mea 
n-am susținut ’decit... 13 me
ciuri !“) — se numără astăzi 
printre cei mai de necontestat 
specialiști ai nobilei arte, fiind 
unul dintre practicienii cei mai 
verificați din lumea boxului 
mondial, posesorul unui pal
mares pe care l-am numi, cel 
puțin, impresionant.

In camera nr. 102 a hotelului 
sportiv din complexul „23 Au
gust", Feliks Stamm a răspuns 
cu gentilețe la întrebările im-

puse de ancheta noastră, ru- 
gîndu-ne, totodată, să transmi
tem foștilor 
liști români 
salut.

Și-acum.
4 Dacă
■ ceastă 

europenelor, 
îndrituit s-o 
cînd pot să vă spun absolut 
deschis : voi, românii, nu tre
buie să vă faceți griji in pri
vința atragerii tineretului spre 
box ! Atunci cînd există suc
cese — și aceste campionate vă 
vor fi, probabil, foarte favo
rabile — cînd popularizarea 
sportului cu mânuși atinge toa
te sferele posibile — atunci ti
nerii vin singuri spre sălile de 
antrenament 1

Știu, în contextul educației 
contemporane se vorbește ade
sea despre necesitatea pene
trației boxului în șcbli — ca 
argument decisiv în realizarea 
unei continuități, a unei tradi
ții. Au și apărut primele exem
ple : Anglia, Japonia, R.D.G., 
U.R.S.S., dacă nu mă înșel. . .

Ei bine, nu cred că boxul 
In școală rezolvă totul ! Poate 
că acest sport nu este, prin de
finiție, o activitate de masă. 
Cred — și sper să nu mă înșel 
— că problema nr. 1 este cea a 
antrenamentului, a seriozității 
lui. Adică, meserie sau distrac
ție

•2

și actualilor pugi- 
un cald și sincer

răspunsurile : 
mi-ați H pus a- 
întrebare înaintea 
v-aș fi crezut mai 
faceți decît acum.

re ar
parte,

Nu, nu consider' că ac
tualul sistem de cîntări- 
trebui modificat. Pe de o 
el asigură condicii egale

ambilor boxeri, pe de alta, ofe
ră posibilitatea adăugării, in 
ultimul moment, a unor kilo
grame, uneori atît de necesa
re. . . Se vîntură ideea „ulti
melor trei ore dinaintea gon
gului”, dar eu am impresia că 
n-ar 
sursă

•» iată o întrebare care-mi 
re place tare mult ! Și îmi 

place
nea că, în privința corectitudi
nii — mă refer nu numai la 
cea din ring -. marea majori
tate a arbitrilor și arbitrilor-ju- 
decători ar rămine. .. muți ! 
Lăsind gluma de-o parte, tre
buie să recunosc că și în acest 
domeniu principalul „argu
ment" il constituie tot antreno
rii, cei ca,re au menirea să-și 
inițieze elevii în spiritul unui 
box cît mai tehnic. Ca să ex
cludă total brutalitatea dintre 
corzi, arbitrii de ring opresc 
acum mult mai repede me
ciurile decît o făceau înainte 
(uneori chiar prea repede.. .) 
— și acest lucru este, desigur, 
de apreciat.

Visez, însă, Ia o zi cînd ter
menul de k.o. va dispărea din 
dicționarul boxului, dar sint 
convins că ziua aceea nu va 
veni niciodată. K.O.-urile se vor 
rări, dar nu vor putea să dis
pară cu totul, prin chiar esența 
lor accidentală. ..

Ovidiu IOANIJOAIA

t
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ținute, 247 de victorii, partici
pant la două ediții ale J.O. și la 
4 campionate europene, de 6 ori 
campion al Bulgariei.

Categoria ușoara
VALERI FROLOV 

(U.R.S.S.)

28 de ani, Inginer 1,72 m, 
63,5 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.p. Rosado (Spania), b.p. 
Sivebaek (Danemarca), b.p. Ca
pretti (Italia).

Palmares : campion european 
la Roma 1967, campion unional 
1969

PETER STOICEV 
(Bulgaria)

23 de ani, instructor auto, 
1.73 m, 63.5 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.p. McCourt (Irlanda)^ 
b.p. Veselinovici (Iugoslavia)? 
b.p. Jakubowski (Polonia).

Palmares : de două ori cam
pion al Bulgariei.

Categoria 
semimijlocie 

GUNTER MEIER 
(R.F.G.)

27 de ani, militar, 1,75 m, 
67 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.ab.II Fougart (Belgia), 
b.p. Ikonomatos (Grecia), b.p. 
Musalimov (U.R.S.S.)

Palmares : campion al R.F.G., 
medalie de bronz la J.O. din 
Mexic.

VICTOR SILBERMAN 
(România)

22 de ani, lăcătuș, 1,78 m, 
67 kg.

S-a calificat tn finală ast
fel : b.ab.III Olsen (Danemar
ca), b.p. Cerny (Cehoslovacia), 
b.p. Wolke (R.D.G.), b.p. Kiria- 
kov (Bulgaria)

Palmares : campion 1968,, 1969.

Categoria 
mijlocie mica

BRUNO FACCHETTI 
(Italia)

22 de am, muncitor, 1,76 m, 
71 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.ab.II Baars (Olanda), b.p. 
Skalka (Polonia), b.p. Covaci 
(România).

Palmares : locul II ra cant-

pionatul Italiei, pentru prima 
oară participă la o competiție 
internațională.

VALERI TREGUBOV
(U.R.S.S.)

27 de ani, ofițer, 1,79 m. 71 kg. 
S-a calificat în finală ast

fel : b. k.o. I Dahn (R.D.G.), b.p. 
McCusker (Irlanda), b.p. Kovacs 
(Ungaria), b.p. Imrie (Scotia).

Palmares : campion al UriSS 
1969.

Categoria mijlocie
VLADIMIR TARASENKOV

(U.R.S.S.)
22 de ani, student, 1,82 m, 

75 kg.
S-a calificat în finală ast

fel : b.ab.I Jhonneux (Belgia), 
b.ab.III Hejduk (Cehoslovacia). 
b.ab.III Gheorghiev (Bulgaria).

Palmares : 160 de meciuri sus
ținute, 136 de victorii. Locul II 
la campionatele URSS 1969.

MATHE PARLOV 
(Iugoslavia)

20 de ani. student,
75 kg.

S-a calificat in finală ast
fel : b.p. Jarrfier (R.F.G.), b.p. 
Gortat (Polonia), b.p. Virtanen 
(Finlanda).

Palmares : campion al Iugo
slaviei 1967, 1968. 1969.

Categoria semigrea 
DAN POZNIAK 

(U.R.S.S.)
30 de ani, aspirant în pedago

gie, 1,81 m, 81 kg.
S-a calificat in finală ast

fel : b.p. Osster (Suedia), b.ab. 
III Jensen (Danemarca).

Palmares : multiplu campion 
unional, de două ori campion 
european — 1965 Berlin. 1967 
Roma. Campion olimpic la Me
xic.

ION MONEA
(România)

28 de ani, ofițer, 1,81 m, 81 kg.
S-a calificat in finală astfel : 

b.p. Waida (R.F.G.), b.p. Frenk- 
ham (Anglia), b.p. Schlegel 
(R.D.G.).

Palmares : de 10 ort campion 
republican. Medalie de bronz 
la campionatele europene de la 
Roma, mpdalie.de argint la J.O. 
din Mexic.

Dan Pozniak (stinsa) plasează precizie o directă de dreaptacu

Victor (Franța), b.p. Hussing 
(R.F.G.).

Palmares : 70 de meciuri sus
ținute. 58 de victorii. Campion 
republican în 1967. 1968, 1969, 
participant la Olimpiada din 
Mexic.

Palmares : 127 de meciuri sus
ținute. 90 de victorii. Medalie 
de argint la C.E. de la Berlin 
1965, medalie de bronz la C.E. 
de la Roma 1967.

AU CUVlNTUL OASPEȚII
VLADIMIR SAFRONOV (U.R.S.S.) — 

campion olimpic de box la J.O. de la 
Melbourne : „In activitatea mea sportivă 
am avut prilejul să întilnesc Intre corzile 
ringului, in numeroase rinduri, boxeri 
români. îmi amintesc că, in 1954, am sus
ținut primul meu meci internațional tn 
compania unui pugilist român.

Au trecut anii, iar astăzi gazdele cam
pionatului european de box, boxerii ro
mâni, au atins o valoare remarcabilă, e- 
vidențiată de calificarea in finale a șase 
reprezentanți ai boxului din România. 
Stilul agresiv al pugiliștilor români a 
fost completat cu o tehnică înaltă și cu 
o mare rezistență.

Aș vrea să remarc buna organizare a 
întrecerilor. condițiile create reprezen
tanților presei.

După părerea mea, ceea ce a nemul
țumit a fost arbitrajul prestat in primele 
zile. In 
dreptat.
remarc comportarea surprinzător de bună 
a sportivilor din Anglia, Bulgaria, Fin
landa șt Turcia, care au demonstrat un 
box modern și promit mult pentru viitor. 
Cred că la viitoarea ediție vor concura 
și mai bine. Dintre boxerii români mi-au 
plăcut, prin măiestria demonstrată Sil- 
bemian, Ciucă, Dumitrescu și Cuțov. 
Cred că nu greșesc cînd afirm că unul 
dintre cei mai buni boxeri ai campionate
lor este Valen Frolov.

Mulțumesc prietenilor din România 
pentru primirea călduroasă și pentru 
buna organizare a campionatelor euro
pene".

partea finală lucrurile s-au in- 
In ceea ce privește participarea,

ROBERT DUQUE, președintele Federa
ției spaniole de box : „Delegația spanio
lă aduce sincere și calde mulțumiri Fe
derației române, pentru modul ireproșa
bil cum a asigurat desfășurarea acestor 
campionate. Totul a fost îneîntător, prin 
precizie și amabilitate. Nu găsesc cuvinte 
pentru a-mi exprima buna impresie pe 
care mi-a lăsat-o publicul bucureștean, 
foarte sportiv, extrem de corect și sur
prinzător de bun cunoscător al boxului. 
Cit privește pe boxerii români, ei sini 
btne pregătiți și posedă o tehnică foarte 
bună. Categoric, au o clasă europeană".

JAN WOJDYGA (redactor la „Przeglad 
Sportowi"—Varșovia) : „Organizatorii ac
tualelor campionate europene au reușit 
pină acum să se achite cu bine de greaua 
misiune. Totul este pus la punct. Reu 
niunile încep la ora anunțată, amenajă
rile care s-au făcut la patinoar, sînt

Categoria grea 
ION ALEXE 
(România)

KIRIL PANDOV 
(Bulgaria)

m,23 de ani, funcționar, 1,87 
93 kg.

S-a calificat ’n finală ast
fel : b.p. Luberss (Olanda), b.p.

\ 26 de ani, instructor sportiv, 
1,96 m, 106 kg.

S-a calificat în finală ast
fel : b.p. Nedelkovici (Iugosla
via). b.p. Limant (R.D.G.), b.p. 
Denderys (Polonia).

splendide. Ga ziarist pot spune că Biroul 
de presă lucrează bine, ajutindu-ne să 
fim și noi, față de ziarele noastre, ope
rativi. Firește că nu sînt mulțumit de unele 
decizii ale arbitrilor. Nu voi spune con
cret cine anume a fost nedreptățit, dar 
cm observat că oficialii nu acordă aten
ția cuvenită boxerilor tehnici. Referitor 
la reprezentativa Poloniei, trebuie să 
spun că ea este fogrte tînără. Cinci boxeri 
de-ai noștri, in frunte cu campionul o- • 
limpic Kulej, ar fi putut întări substan
țial echipa noastră națională, dar n-au 
venit la București din motive personale. 
In orice caz, boxul polonez n-a mai în
registrat un asemenea insucces din 1947, 
cind la europenele de la - ■ - 
avut nici un finalist".

Dublin n-am
!

SYDNEY HULLS („Daily Express* — 
Londra) „Niciodată n-au fost atît de 
bine organizate campionatele europene 
de box, ca aci la București. Gazdele în
trecerii au reușit turul de forță de a a- 
coperi stadionul în mai puțin de o lună, 
tar apoi au pornit la desfășurarea pro
gramului competițional cu o precizie de 
ceasornic. Iar cind marea sală de sport 
și (bazinul acoperit de 50 m, din parcul 
„23 August", vor fi gata, capitala Româ
niei» va poseda unul din cele mai fru
moase complexe sportive din întreaga 
tume. Aci, sportivii fruntași ai acestei 
țări vor avea cele mai bune condiții 
pentru a-și pregăti victoriile viitoare, in 
celt mai mari competiții".

OLDRIGH HAJEK („Ceskoslovensky 
Sport — Bratislava) : „Cea de-a 18-a e- 
diție a campionatelor europene de la 
București poate fi trecută în rîndul cam
pionatelor reușite. In primul rînd trebuie 
lăudată organizarea pe stadion, care a 
mers ca o mașină bine gresată. Nici un 
fel de coliziuni, nici o întîrziere. Nivelul 
meciurilor a fost bun și m-au surprins 
succesele unor boxeri din țările occiden
tale. La arbitri trebuie apreciat faptul că 
in cazurile de divergențe au dat de cele 
mai multe ori prioritate boxului tehnic 
și nu forței. Decizii nejuste se ivesc peste 
tot; au fost și aci, înșă nu prea multe. 
In ce privește cazarea și masa boxerilor, 
Știu că* sportivii cehoslovaci au fost mul
țumiți de mîncare și nici in ce privește 
cazarea nu am auzit nici un fel de obiec- 
țiuni.

In general, trebuie spus că acest cam
pionat a fost bine organizat. îmi dau 
seama cit efort a cerut această organizare 
din partea a zeci de oameni".

R I
Oricîț s-au căznit Meier și 

Ikonomatos, și ca el încă mulți 
alții — n-au reușit nici să 
realizeze un spectacol frumos, 
nici să ajungă la mult dorita 
medalie de bronz fără enorm 
de multă cheltuială de ener
gie și uzură nervoasă.. La fel 
s-a' întîmpiat și cu italianul 
Facchetti sau bulgarul St.oi- 
cev. Și nu le-ar fi lipsit decît 
o mică, chiar foarte mică 
schimbare de ritm, ca victoria 
să le surîdă cu mult mai 
multă ușurință și rapiditate. 
Aduceți-vă aminte de memo
rabila revenire de la sfîrșitul 
reprizei a doua a lui Silber- 
man și îmi veți da dreptate. 
O serie de lovituri legate cu 
mai multă rapiditate. ur
mate imediat de altele la 
intervale de timp foarte 
scurte. Și Cosentino sau 
Grasso lovesc în serie, și 
ce serii rapide ! Dar ele 
nu reușesc întotdeauna să o- 
prească adversarul sau să-1 
pună în inferioritate. Aceasta 
nu pentru că nu lovesc în 
plin. Dar adversarul parcă 
se învață cu lovitura primită 
de la a doua sau a treia re- 
cepționare din cauză că are 
aceeași forță și viteză, este în 
același mod executată. In 
schimb, dreapta lui Dumitres
cu ce succede unor lovituri de 
tatonare cu stingă, vine ca un 
bolovan aruncat de praștie ; ea 
găsește adversarul nepregătit.

Fiecare lovitură își are 
traiectoria și mai ales felul 
ei de execuție. Dacă se uită 
acest lucru și se înlănțuiesc 
în serie cu aceeași forță și 
viteză, într-un ritm monoton 
și uniform, acest lucru nu 
duce la un rezultat bun. De 
aceea Richardson sau Tregu- 
bov, Monea sau Warnke, în 
scurtele sau lungile lor serii 
de lovituri, accentuează pa

T M
.cite una sau două dintre ele, 
iar succesiunea lor se desfă
șoară aritmie, și aciclic. Desi
gur, această modalitate de exe
cuție se extinde și asupra, suc
cesiunii șeriilor în acțiunile de 
atac sau contraatac. O serie 
scurtă, urmată de alta și mai 
scurtă apoi, imediat, alta mai 
lungă despărțite de scăderi de 
nivel, eschive ' sau deplasări, 
încurcă și surprind advers;’, 
ruj.

E drept că acest lucru e 
mai greu, mai obositor și cere 
o pregătire specială. Dar. de 
fapt, este o cerință generală 
a antrenamentului sportiv.

Eustatiu MĂRGĂRIT

Ieri, Oficiul Național 
de Turism a oferit un 
program turistic (turul 
orașului București) și o 
gală de filme realizate 
de O.N.T. ziariștilor 
străini acreditați Ia 
Campionatele europene 
de box. în cadrul a- 
cestei manifestări, a 
luat cuvîntul ȘTEFAN 
ENaCHE, vicepreședin
te al O.N.T., care a 
prezentat aspecte ale 
dezvoltării turismului 
in România.

La sfîrșitul programu
lui, invitații străini au 
luat parte la un dejun 
în saloanele Uniunii 
Ziariștilor Romă-

a-l

... %

Valeri Tregubov (dreapta) n-a depus eforturi mari pentru 
învinge pe scoțianul Imrie...

tuaiitatea■gr internaționala
Trimisul nostru special. VALERIU CHIOSE. ne comunică

4 din cei 5 floretisti români în sferturile 
de finală ale „Cupei Giovannini

BOLOGNA. 7 (prin telefon). 
Tradiționala competiție inter- 
națîbnală a celor mai buni flo- 
retiști din lume. „Cupa Gio- 
vannini". a reunit. in sala 
Fortitude din Bologna. 120 con
curenți din numeroase țări eu
ropene. Printre ei se află și 
cei cinci fruntași al floretei 
noastre : campionul olimpic
Ionel Drâmbă. M. Tiu. $t. Hau- 
kler. I. Falb și Șt Ardeleanu.

Primul tur al acestei compe
tiții, ajunsă Ia- a 23-a ediție și 
desfășurată sistem turneu, a 
fost trecțită cu succes de toți 
reprezentanții țării noastre, 
în turul al II-lea s-au impus, 
în mod deosebit, Drâmbă și 
Haukler. primul dovedind o 
mare vervă, care il instalează 
printre princiaplii 
„Cupei Giovannini". De altfel, 
campionul nostru olimpic a câș
tigat ediția de anul trecut a

favoriți ai

Spadasinii români,

însemnări
de la masa presei

Aproape două sute de 
boxeri din toată Europa au 
evoluat pe ringul instalat la 
patinoarul „23 August“. Am 
avut numeroase ocazii să ne 
bucurăm sau să suferim decep
ții in ceea ce-i privește pe pu- 
giliștii noștri, opuși marilor 
campioni din răsăritul Euro
pei, sportivi cu un grad de 
pregătire tehnică și fizică de 
invidiat.

Ne referim în special la 
selecționata României, care 
a reușit să ajungă in finală 
cu șase reprezentanți, la echi
pa Uniunii Sovietice (cu cinci 
finaliști), cea a Bulgariei (cu 
trei boxeri în finală) etc. In 
schimb, a decepționat repre
zentativa Poloniei, care, dato
rită absenței mai multor ti
tulari (cel puțin așa mi s-a

spus), nu a reușit să obțină 
nici un loc în finale. Aceasta 
este, indiscutabil, marea sur
priză a campionatelor... Dar, 
permiteți-mi să vorbesc acum 
despre un episod care ne-a 
impresionat pe noi, italienii.

Este vorba despre victoria 
lui Facchetti, care ne-a um
plut inimile de bucurie. Fac
chetti este „mezinul" echipei 
italiene și lui îi revenea mi
siunea cea mai grea. Udella, 
Grasso, Capretti, care îl pre
cedaseră pe ring, au trebuit 
să facă față unor adversari 
valoroși, fără îndoială, dar 
nici unul dintre aceștia nu 
avea faima distrugătoare a lui 
Covaci.

Il cunoșteam pe Covaci 
pentru că l-am văzut de mai 
multe ori in Italia: un ciclon, 
un pumn cu o forță extraor
dinară, o vitalitate impre
sionantă. Și tocmai pugilistu- 
lui „azzurro", care abia acum 
își făcea debutul internațio
nal, i-a revenit onoarea să 
lupte cu un adversar atît de 
experimentat.

Facchetti a reușit însă să 
evite loviturile lui Covaci^ Și 
ne face plăcere să subliniem 
faptul că la anunțarea verdic
tului, publicul nu a' protestat 
absolut de loc : înfrîngerea a 
fost acceptată cu acea sporti
vitate pe care am constatat-o 
și în alte ocazii, ceea ce ng 
determină să adăugăm un 
„mulțumesc" sincer pentru 
căldura arătată boxerilor ita
lieni.

La sfîrșitul întîlnirii, mai 
mulți prieteni români m-au 
întrebat dacă Facchetti este 
cumva frate sau rudă cu fai
mosul jucător de fotbal. Poate 
aceeași întrebare și-au pus-o 
mulți dintre cititorii „Spor
tului". Iată deci răspunsul la 
curiozitatea lor : Facchetti, 
boxerul, nu are nici un fel 
de legătură de rudenie cu 
Facchetti fotbalistul, dar a- 
mîndoi provin din aceeași 
provincie a Italiei: Lombar
dia.

Cesare TRENTINI
redactor la „Stadio"—Bologna

Tiparul 1. P. „Informația“, str. Brezoianu nr. 23—25, București

nan și Noel, 
muți, italianul

întrecuți cu 10-5
8*334

sferturi! 
Stank

acestei cupe și o nouă victorie 
i-ar deschii cuceri
rea defin 
a

numai 
italian 

ipic. E. M 
n-lea a 

odată, de Falb și Ardeleanu 
timp ce Tiu. avind neșansa 
fie aruncat de sorți intr-o 

apă foarte puternică (cu 
Sveșnikov. Kamuti ș_a.). a pier
dut prilejul de a se cz 
semenea celorlalți seri 
mâni, in sferturi de ti 
tontă unui tușaveraj

In afara celor 
zentanți ai țării 
mai calificat in 
finală sovieticii 
Sveșnikov și Putiatin, polone
zul Kaczmarek, francezii Mag- 

maghiarul Ka- 
Pinelli S-a.

patru repre-
IMM

de echipa Ungariei, campioană olimpică
CLUJ, 7 (prin telefon). Turneul 

internațional de spadă la care 
iau parte reprezentativele Fran
ței, Italiei, Ungariei și Româ
niei. programat in sala sportu
rilor din localitate, 'a debu
tat cu un rezultat scontat : Ro
mânia — Ungaria^ 5—10.

Oaspeții au prezentat o garnitură 
puternică (deși campionul olim
pic de la Mexic. Kulcsar. a pri
vit întîlnirea din tribună) avînd 
în frunte pe Fenyvesi și Schmitt, 
componenți ai formației Ungariei 
ciștigătoare a medaliei

Reprezentanții 
ceput 
faima 
și-au

olimpice. 
—iLtcr.țtl noștri au in- 
timid. parcă timorați de 
adversarilor. Treptat, insă, 
revenit, au tras ou mai

multă atenție, dștigind 5 intU- 
nirL S-au remarcat in specia! 
Mironov, autor a două victorii 
(la Schmitt și G. Erdos) și în
vins la mare luptă de S. Erdos, 
cu 6—5.

Rezultat final : Ungara —
România 1<—5 (S. Erdos 4 v. 
Fenyvesi 2 v, G. Erdos 2 v și 
Sr-hmifit 2 v, respectiv Mironov 
2 v. Is tratei Sepeșiu și Mo'.- 
danschi cite 1 v).

Alte rezultate : Ungaria — Ita
lia 4—6 ------------ ------ ----------
cite X Fenyvesi

(G. Erdos, S. Erdos —
2, Kulcsar. 

respectiv Breda, Francescone — 
cite 2, Albanese și Muzio) ; Ro- 

~ 4—11.
Paul RADVAN’Y

mânia — Franța

Triunghiularul atletic de

Lia Manoliu și Carol Corbu
în prima zi

InSOFIA. 7 (prin telefon). — 
tnnlrea triunghiulară de atle
tism Bulgaria — R. D. Germană 
— România a debutat în condiții 
atmosferice nefavorabile, ploaia 
care a căzut pînă la jumătatea 
concursului'dimlnuînd valoarea 
rezultatelor. Echipa română s-a 
prezentat mult sub posibilități, 
datorită absenței multor titulari: 
la multe probe a participat cile 
un singur concurent. S-au remar
cat în prima zi, prin victoriile 
obținute, campioana olimpică 
Lia Manoliu (disc) șl Carol Cor
bu (triplu), ca și mărșăluitorul 
Leonida Caraiosifoglu, clasat al 
3-lea, care a* realizat un nou re-

Primele finale la Roland Garros
Rod Laver din nou nr. 1

PARIS. 7. — Australianul Ken 
Rosewall n-a reușit să repete 
victoria de anul trecut, la Roland 
Garros. în finala probei de sim
plu bărbați a campionatelor inter
naționale ale Franței, el a cedat 
titlul compatriotului său, puter
nicul Rod Laver. După un joc 
mult aplaudat, Laver se dove
dește din nou cel mai bun terns- 
man al lumii, cîștigînd cu n “ 
6—3, 6—4.

Se cunosc și cîștigătoarele 
bei de dublu femei. Ele 
FranQoise Durr (Franța) și 
Jones (Anglia), învingătoare cu 

perechii

pro- 
sînt 
Ann

6—4, 0—6, 9—7 asupra
Margaret Smith Cqurt (Austra
lia) — Nancy Richey (S.U.A.).

's

la Sofia

învingători

TURUL CICLIST
AL SERBIEI

BELGRAD, 
Etapa a 5-a 
Serbiei, disputată contracronome- 
tru, pe ruta Zrenlanin — Novl 
Bece) (37 km), a revenit Iugosla
vului Kuvelja în 48:45,0. Dintre 
concurenți! români, primul s-a 
clasat Al. Sofronie. pe locul 9* 
la 2:15 de învingător.

A 6-a etapă, desfășurată cu 
plecarea în bloc, pe traseul Novl 
Bece) — Subotița (101 km), a fost 
cîștigatâ de cehoslovacul — 
zal — 2h 22:30, urmat, tn 
timp, de românul Tudor 
și iugoslavul Pavlik.

In clasamentul general 
dual conduce Soucek (Cehoslova
cia). Cicliștii români ocupă ur
mătoarele locuri : Selejan (8), la 
1:19.1, Grigore (10). la 4:35,0, Ciu- 
metl (11) la 5:20,0, T. Vasile (13) 
la 5:28,0, Sofronie (14) la 5:45,0. 
Clasamentul pe echipe : 
lonia 
1:43.0

7 (Agerpres). — 
a Turului ciclist al

Dole- 
Bcelașl 
Vasile

indlvl-

1. Po-
43 h 10:0; 2. România la 
etc.

GIMONDI

PRAGUL VICTORIEI

Claudio Michelotto, 
etapei a XXII-a 

Italiei.

ciftigătorul 
din Turul

Penultima etapă (a 23-a) a Tu
rului Italiei, disputată pe traseul 
Cavalese — Folgarida (150 km), 
a revenit rutierului italian Vitto
rio Adomi, urmat de compatrio
tul său Panizzo și de vest-ger- 
manul Altig. tn clasamentul ge
neral continuă să conducă Gi- 
mondi (Italia), urmat la 3:25 de 
Michelotto (Italia).

X

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LA VIENADE CĂLĂRIE

VIENA, 7 (prin telefon). De 
citeva zile, la Stadhalle Ret- 
star Platz se desfășoară „Săp- 
tămina militară internațională 
a calului”, competiție la care 
participă echipele militare ale 
Franței, Italiei, R.F. a Germa
niei, Irlandei, Spaniei, Turciei, 
Ungariei, României și Austriei.

Concursul a Început cu pro
ba completă, care are loc la 
Neustadt. Pe foile oficiale la 
dresaj — din cadrul probei 
complete - au fost consemnate 
următoarele rezultate : 1. Au
stria — 159,6 p, 2. România (re
prezentată de clubul Steaua) - 
181,2 p, 3. Italia - 186 p, 4. Ir
landa — 189,2 p.

Vineri, în program a figurat 
proba de obstacole cu înălți
mea de 1,35 m, la care s-au 
înscris 85 de concurenți. După 
ce 60 de călăreți au efectuat

parcursul, întrecerile au fost 
întrerupte din cauza unei ploi 
torențiale și au continuat sîm- 
bătă dimineața. Din cei 85 de 
concurenți înscriși, 14 au reușit 
să termine traseul fără nici o 
penalizare, printre care concu- 

srentul român D. Velea, cu 
Altai. După baraj a fost întoc
mit următorul clasament o I.' 
Campion (Irlanda) cu Klusin 
0 p, 36,4 sec. ; 2. Kisly (Irlanda) 
cu Artmor 0 p, 36,5 sec. j 3.' 
Lipner (Austria) cu Urania 
0 p, 37,8 sec... 8. D. Velea cu 
Altai 8 p, 37,8 sec.

Concursul continuă azi, cu 
proba de dresaj și cu probe 
de obstacole.

10 km. Pa «chip», 
FEMEI : Români»

Bul-

«1 țârii pe 
prima zi : 

— Bulgaria 39-33, RDG 
garla 44—29, RDG — România 45— 
27; BĂRBAȚI : RDG — Bulgaria 
92—46, RDG — România 91—44, 
Bulgaria —

Rezultate 
wandowski 
Zamfirescu 
11,1 ; 400 m: Friedrich (RDG) 47,9, 
. . .5. Gedeon 48,9, 6. Puiu 49.0 ; 
1500 m : Stoltz (RDG) 3:45,9, . . .5. 
Scheible 3:49,5, 6. Neamțu 3:53.0; 
10 000 m : Tihov (B) 29:27,8, . . .A. 
Cioca, 29:48,8, 5. Mustață 30:20,8 ; 
10 km marș : stebe*(RDG) 43:10,2, 
.. .3. Caraiosifoglu 43:49,2 — re
cord republican, 4. Ilie 44:41,8 ; 
3 000 m obst : Jelev (B) 8:45,2, Ce- 
ian 8:49.6 ; disc : Schaumburg 
(RDG) 58,08, . . .5. Hegheduș 49,ÎS; 
triplu : Corbu 16,35, .. .4. Dumi
trescu 15,76 4 110 mg : Bethge
(RDG) 14,2, Perța 14,3, Sueiu 14,5; 
greutate: Briesenick (RDG) 19,26, 
. . .5. Hegheduș 13,94 ; ciocan : 
Losch (RDG) 65,16, . . .4. Costache 
62,66 ; prăjină : J. Bâr (RDG) 
5,00, Piștâlu 5,00, .. . 4—5. Ivan 
4,60 ; 4X100 m : RDG 39,7, . . .3.
România 41,9 ; FEMEI — 100 m : 
Vogi (RDG) 11,9, Goth 12,1, . . .4. 
Petrescu 12,5 ; «00 m : Birnbaum 
(RDG) 55,1, . . .3. Filip 55,1, . . .5 
lakab 57,2 ; 800 m : Poland (RDG) 
2:10,0, . . .3. Berna 2:11,5 ; înălți
me : Blagoeva (B) 1,79. Bonei 
1,73, . ..6. Matei 1,65 ; greutate : 
Hristova (B) 17,64, .. .4. Sălăgean 
15,64, —6. Prodan 10,56 ; disc : 
Manoliu 56,36, .. .4. Cataramă 
51,24 ; 4X100 m : RDG 45,7, Româ
nia 47,1.

eord 
dup»

— România
România 79—55.
tehnice : 100 m : Le- 

(RDG) 10.7, ... 4. 
11,0, . . .6. Nichifor

PE PISTELE
DE ATLETISM

Riga, sportivul sovietic 
Gailis a terminat învlngă- 
cursa de 5 000 m cu timpul

La 
Maris 
tor in 
de 14:02,4. Ianis Lusis a aruncat 
sulița la 87,70 m. Atletul ceho
slovac Jan Leisek a cîștigat pro
ba de triplusalt cu 15,34 m, Iar 
sprintera poloneză Anna Mokol 
s-a clasat pe 
ba de 100 m

primul loc în pro- 
cu 11,9.
★
(R.F.G.), belgianulLa Aachen

Van de Gaerden a cîștigat proba 
de 400 m plat cu 46,7 (nou record 
al Belgiei). Compatriotul său, 
Paul Poels, s-a clasat pe primul 
loc în cursa de 100 m plat, în 
10,3.

Toma HRISTOV

★
tntr-un concurs, la Krefeld 

(R.F.G.), cehoslovacul Janusek a 
ctștigat aruncarea greutății cu 
18,20 m.

TELEX-TELEX
La Varșovia s-a deschis cea de-a 
68-ar sesiune a Comitetului inter
național olimpic, în cadrul că
reia vor fi luate în discuție pro
bleme legate de mișcarea olim
pică. Delegații Japoniei și R.F. 
a Germaniei vor prezenta rapoar
te cu privjre la pregătirile ’ ce 
se fac în vederea Jocurilor olim
pice de la Sapporo și Miinchen.

După 5 runde, în turneut inter
național feminin de șah de Ia 
Balatonszeplak, conduce Maia 
Ranniku (URSS) cu 4'/z p, urma
tă de Ivanka (Ungaria) 4 p. Re
zultate din runda a 5-a : Ranniku 
— Karakas 1—0 ; Veroczi — Po- 
lihronlade /remiză ; Honfine — 
Jianu 1—0 ; Bilek — Stadler 1—0 ; 
Langos — Nowara remiză ; Ivan
ka — Kowalska 1—0.

Ziarul englez „Daily Mirror” va 
organiza, anul viitor (cu prile
jul campionatului mondial de fot
bal), un raliu automobilistic 
ruta Londra - Atena - Roma - 
rls - Madrid - Lisabona - Rio 
Janeiro - Ciudad de Mexico, 
sirea în capitala mexicană 

avea loc la 31 mal, cînd va 
cepe turneul final al campiona
tului.
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