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rAZI, ETAPA A IX-a A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA FOTBAL

Campionatul diviziei A programează

• CONSTANȚA: Farul—Dinamo București
• CRAIOVA : Universitatea—U.T.A.
• PITEȘTI : F.C. Argeș-C.F.R. Cluj
• CLUJ : Universitatea—Crișul
• BRAȘOV : Steagul roșu—Steaua
• BACAU : Dinamo—A.S. Armata Tg. Mureș

Reamintim că toate partidele din această

In campionatul de volei :

RAPID PROGRESUL
3 0 (1.9.5)

Sala Progresul, din Capitală, 
a găzduit, aseară, partida femi
nină din cadrul campionatului 
divizionar de volei, în care 
s-au întîlnit echipele bucureș- 
tene Progresul și Rapid. Rapi- 
distele, cu o garnitură com
pletă, au depășit net pe gazde. 
Voleibalistele de la Progresul, 
fără valori deosebite, conduse 
insuficient de atent de antre
norul Gh. Rindașu, nu au opus 
rezistență decît în setul II, 
cînd au jucat — în special în 
prima parte — de Ia egal la 
egal cu adversarele. în cele
lalte seturi, ele au cedat mai 
ușor decît arată scorul. Parti
da a fost bine condusă de 
cuplul : M. Oancea — O. Geor
gescu, din București.

Gheorghe DINU

cu
PRIN

O Tn vizită 
„Sportul", Maria 
Alexandru își îm
părtășește impre
siile dintr-un lung 
turneu • în 20 
de zile, 12 orașe 
— 12 întilniri 
• O utilă tato
nare pentru mon
dialele de la Na
goya • Ozechi, 
stec nouă pe fir
mamentul tenisu
lui de mată nipon

Printre primele 
Vizite pe care cam
pioana naționali, 
maestra emerită a 

taeprtului Maria A- 
•Rtrcdru, ie-a fd-

DIMINEAT A HD A unA

GALA FESTIVA A SPORTULUI ALB
etapă vor începe

15, în deschidere, de la ora 
întîlni echipele de tineret-

• BUCUREȘTI: Rapid—Jiul (stadionul Re
publicii, ora 
13,15 se vor 
rezerve)

• PLOIEȘTI: Petrolul — Politehnica Iași

astăzi etapa a IX-a. Iată meciurile i

la ora 15.

HAIDE „U“!

finaleifața spectatorilorapărut înNăstase și Ion Țiriac (care — în foto cum au

Das-
8 ani, 
Traian 
Sudu :
Remus — trimite un voie necruțător) așa 

„Cupei Davis', la Cleveland

U 1919-1969"

CLUJ, 25 (prin telefon de la tri
misul nostru).
• Solidare cu aniversarea omo

nimului lor mai tn vîrstă, «U“. 
cluburile universitare din Capi
tală au trimis In bătrfna Napocâ 
soli ai studențimll — delegații de 
cite trei sportivi activi — care 
să omagieze venerabila virstă a 
„U“-ului șl să participe la serbă
rile jubiliare ale acestuia.
• La expoziția retrospectiv»

;,U“, cîteva tablouri sinoptice a- 
parținînd lui ștefan Sumurduean 
rezumă tn cifre semnificative 
toată istoria fotbalului la «U“. 
Din cel care înregistrează icon- 
stanța jucătorilor la club", am 
extras cîteva date : Surlașlu — 
David — lancovlcl : cite 9 ani, 
Medrea : 10 ani, Tony
călu. Sever Coracu : 
Mircea Luca: 16 ani, 
Georgescu : 17 ani, Ion 
12 ani, Paul Marcu și 
Cîmpeanu : 10 ani.

I

PALETA
JAPONIA

la întoarcerea 
din Japonia a fost 
șt aceea la „Spor
tul-.

(Citiți ta pag. 4 in
terviul nostru cu 

Marla Alexandru).

Exemple care desființează teo
ria «cincinalelor- studențești șl 
care reconfirmă pe cea a valoni 
jucătorilor, tn funcție de constan
ța lor la un club.

• tn săptămlna semicentenaru
lui, la Teatrul Național din Cluj, 
un Impresionant ansamblu coral 
Intonează, Înaintea fiecărui spec
tacol, «Haide U‘, tn aranjamen
tul muzical al profesorului de ar
monie Celestin Cherebețiu, tată! 
fostului mare voleibalist al lui 
„U“, Gabriel Cherebețiu. O evi
dentă probă de afinitate a artis
tului cu o altă artă a armoniei : 
sportul.
• Flori șl omagiu pios nu se 

cuvin doar gloriilor, «gen Guga“ 
— spun veteranii «U”-ulul, care 
șl-au plecat astăzi fruntea la 
mormlntul Iul «Szony-Bat:“, ma
gazinerul care a vegheat, peste 
40 de ani, tricourile cu potcoavă 
ale alb-negrilor.

• S-au împlinit Ieri 20 de ani 
de cînd doctorul Tolan, intrind 
In facultățile de medicină șl drept 
din Cluj, și-a recrutat — după o 
selecție... vizuală — 32 de tineri 
viguroși, compunlnd astfel prima 
echipă de rugby a »U--ulul. Prin
tre componențl, actualii juriști Al. 
Popescu, luga șl Lucad. medld- 
nlștll Igna, Epure, Hoția Nlcu- 
lescu etc.

Animați de serbările jubiliare 
ale aU'-ulul șl de Împlinirea a 
două decenii de la primul meci, 
rugbyștil primei generații 
reunit zilele acestea ' ~
ținind și un med 
C.F.R.

Ce nobile furtuni 
peste timp, dragostea de dub șl 
atașamentul de sportul iubit I
• tn atmosfera de exuberanță 

generală existentă acum la «U“t 
tristețea lui Mircea Neșu contras
tează flagrant. «Tocmai acum, 
ctnd trebuie să strălucim, sm in
trat intr-o penumbră Inexplicabi
lă, total nedorita* — explică ei.

Partida nu este tacă pierdută l 
Duminică, tn ultima zl a sărbăto
rilor semicentenarului. poa
te, prlntr-o comportare merito
rie, să alunge toate suspinele, 
aareotind aniversarea clubului eu 
un med de z£e mari, ta compa
nia CrișultzL

Halde «V !

s-au 
la Cluj, sus- 
jublllar cu

pot dezlănțul

Nvța MUSCELEANU

CE ROL OCUPĂ SPORTUL ÎN VIATA OMULUI MODERN ?»

EL M A PĂSTRAT UN VOLUNTAR AL MIȘCĂRII 
Șl M-A ÎNDEMNAT SĂ NU SPUN NICIODATĂ 

NU FAPTELOR CUTEZĂTOARE!
O convorbire — in exclusivitate
pentru ziarul „SPORTUL" -

I Al

inedită pentru Capitala 
pe parchet 9 JOCURI 
li va reveni „CUPA

• Finaliștii „Cupei Davis" intr-o competiție 
noastră 9 Pentru prima oara, tenis 
IN VITEZA. IN ADEVĂRAT ,;STIL AMERICAN'Cui 
FAIR-PLAY4* oferită de ziarul nostru ?• ION TIRIAC Șl ILIE NĂSTASE
- PRIETENI Șl ADVERSARI - DIN NOU FAȚĂ ÎN FAȚĂ • Sparing-partenerii 
tradiționali. Petre Mărmureanu și Sever Dron, r 
aspiră la promovare » fflnilt TENISULUI 
VII IA ÂlTItlAft Pf fITBGRAFIl flIT.ATf’ 
SPtUAL PflTII ttLA FESTIVĂ» Tranș
misie televizată
pentru primele 30

numai 
minute r

CONȘTIINȚA I 
VALORII !

cu savantul Henri Coandă

„Cupa fair-play“ 
oferită 
de ziarul
SPORTUL

I
I I

n decursul istoriei sale, sportul I 
a făcut celebre nume cate au |

Răspunzînd unei invitații a 
Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România, sa
vantul de renume mondial 
Henri Coandă a petrecut cî- 
teva zile la București, pentru 
utile confruntări științifice 
cu personalități din lumea teh
nicii românești.

Ilustrul nostru compatriot, 
căruia știința universală îi 
datorează avionul cu reacție, 
efectul Coandă — principiu 
de bază pentru o serie de 
invenții intrate azi în circui
tul mondial — și, în detaliu, 
farfuria zburătoare și epole- 
tul zburător, acesta din urmă 
folosit în operația de asele
nizare a celor dinții oameni 
pe lună, este și un vechi 
sportiv, aparținind generației 
de pionierat a sportului de 
la noi, ca și din Europa.

Cronicile vremii îl află 
prezent in natatie și patinaj, 
în schi și bob, în scrimă, tra
gere la semn și călărie (a cu
cerit trofee internaționale în 
turful berlinez), în rugby 
(jucător în campionatul uni
versitar francez, ca și în cel

ai primei ligi engleze), iar o 
inițiativă, care ar părea de 
necrezut, l-a purtat in anii 
de aur ai studenției sale, 
jos, într-o cursă alături 
alte douăzeci de persoane, 
Ia Haifa la Pekin, timp 
nouă luni.

Savantul Henri Coandă 
binevoit să răspundă solicită
rii noastre, răspunzindu-ne. 
mai intii. Ia întrebarea: Ce 
rol ocupă sportul în viața 
omului modern ?

— Cred că întrebarea e 
formulată cu referire la omul 
modern, numai ca pretext 
pentru a vorbi despre rolul f 
sportului. Pentru că sportul 
a jucat un rol deosebit și în 
viața omului din antichitate, 
in epocile ce-au urmat si 
a ajuns pînă în zilele noas
tre, continuîndu-și drumul 
laolaltă cu civilizațiile res
pective. Sportul este un mij
loc integrat în viata omului.

Henri Coandă văzut de 
Neagu Radulescu

V. FIROIU

(Continuare te pag. a 3-a)

turneul pe categorii de greutate

SIBIU. 25 (prin telefon de la 
trimisul' nostru). — In general, 
semlfinaliștii turneului de box 
de la Sibiu au evoluat la un 
nivel satisfăcător, dar am asis
tat șl la meciuri de slab nivel 
tehnic.

Cea mal frumoasă comportare 
ca, de altfel, și în meciurile

în pag. a 2-a : 

Elita baschetului 

la a XXI-a 
confruntare 

pentru titlul 
naficnal

precedente, a realizat-o Ovidiu 
Gorea (Voința Reghin). El l-a 
învins prin abandon in repriza 
a IlI-a pe Gheorghe Popa (Me
talul București). La categoria 
grea, Ilie Dascălu (Dinamo Bucu
rești) l-a învins prin abandon 
in repriza a doua pe Șt. Pan- 
duru (Eiectroputere Craiova). I. 
Sănătescu (Eiectroputere Craio
va) l-a învins prin k.o. II pe 
A. Iancu (Cimpulung Muscel). 
La categoria cocoș, G. Pometcu 
s-a calificat în finală prin ne- 
prezentarea lui Otvds (l.S. C. 
\Turzii). La fel s-a calificat și 
I. Hodoșan (Metalul București), 
în dauna lui A. Majai (C.S.M. 
Cluj). Iată celelalte rezultate : 
categoria cocoș — R. Ivanciu 
(Metalul București) b.p. P. Iri- 
mie (Rafinăria Ploiești) ; cat. 
semiușoară — Gh. Roșea (l.S.
C. Turzli) b.p. A. Moraru (Dina
mo Brașov) ; cat. mijlocie — 
V. Tecuceanu (Rapid București) 
b.p. E. Duda (l.S. C. Turzli), I. 
Olteanu (Dinamo București) b.p.
D. Găinaru (Crișul Oradea).

Gheorghe ILIUȚA

L ând ziarula ora
nostru dispare din 
vitrina chioșcurilor, 

iubitorii de M?8» <Jin Ca
pitală sînt în uewr. spre 
Sala Floreasca. Tradițio
nala gazdă a marilor com
petiții pe teren acoperit 
și-a deschis larg porțile 
pentru gala festivă a spor
tului alb. Se joacă tenis 
pe parchet, un spectacol 
inedit pentru bucureștem, 
care mărește și mai mult 
atracțiile mult așteptatei 
întilniri cu cei patru echi
pieri ai României, reve
niți în țară după drama
ticele întreceri din Chal
lenge-round.

De fapt, nu numai lo
cuitorilor Capitalei le este 
asigurată șansa revederii

cu Tiriac, Năstase, Măr- 
mureanu și Dron — cel 
4 mușchetari ai tenisului 
românesc. Prin diligențele 
televiziunii se face o 
transmisie directă de Ia 
Floreasca, astfel că șl Iu
bitorii de sport din pro
vince vcr avea pnlejul 
de a asista la gala teni
sului. Precizăm, însă, câ 
transmisia televizată cu
prinde numai prima ju
mătate de oră a întrece
rilor, care — conform 
gramului prevăzut — 
buie să dureze trei 
Deci, dacă vreți să
noașteți pe învingătorul 
tumeului-fulger și să fiți 
martori ai partidelor de
cisive, veniți cu noi în 
sală !

Juriului este 
co- 1 
vor' M 1 V» 4

pru- 
tre- 
ore.
cu-

Pe masa 
instalată o prețioasă 
lecție de trofee, care 
răsplăti pe cei mai buni I 
dintre participanții la tur- ‘ 
neu. Printre acestea și o s 
frumoasă «Cupă fair-play" ’ 
oferită de ziarul nostru, i 
Cui ?_ Vom vedea. Este 
una din surprizele galei.,

Pentru prima oară, în | 
țară, asistăm la o compe
tiție de tenis .indoor" de ■ 
reală anvergură. Niciodată I 
nu s-a jucat tenis pe par
chet, în București, nici-. 
odată mingea albă nu 
a alergat atit de repede

Radu VOIA

(Oontinuare te pap. a <-a)

concursului, un avantaj 
substanțial realizind o sui
tă de 7 victorii din tot 
aii tea asalturi susținute dar 
in a doua parte a fost mai 
inegală inregistrînd trei în- 
fringeri (toate cu 3—4 la 
Voinea, la Pop și la Vicol). 
In schimb, Vicol a demarat 
mai lent dar s-a regăsit 
in a doua parte cînd a ob
ținut 7 victorii în 8 asal
turi. Linia comportării Su- 
zanei Ardeleanu prezintă 
un profil mai puțin agitat, 
raportul dintre 
înfringeri fiind 
parte și de alta 
acestui concurs.

O comportare 
avut Sofia Orban, clasată 
în imediata apropiere a 
floretistelor din lot (la nu
mai două tușe de Ardelea
nu). Aceeași apreciere i se 
poate acorda Linei Halchin, 
care a terminat la egalita
te de victorii cu Adriana 
Moroșan (in pofida exce- 
lentului start 
fiind întrecută 
tușe.

Clasamentul

victorii și 
egal de o 
a medianei

meritorie a

' al acesteia) 
la număr deMaria Vicol (stingă) fn plină acțiune, va termina învin

gătoare asaltul cu Suzana Ardeleanu, asigurîndu-și 
locul II în clasamentul final

Fotoi THEO MACARSCHI
„CUPA ROMÂNIEI44 LA SCRIMĂ

probei te-

OLGA SZABO (floretă) Șl 0. VINTILĂ (sabie) AU ÎNCHEIAT
ȘIRUL ÎNVINGĂTORILOR DIN ACTUALA EDIȚIE

Trei din cele cinci com
ponente ale echipei de aur 
de la Havana (Olga Szabo, 
Maria Vicol și Suzana Arde- 
leanu) au fost prezente în

întrecer a pentru „Cupa Ro
mâniei" și toate trei au ter
minat în fruntea clasamen
tului final. Szabo și-a cre
at, in prima jumătate a

minine de floretă : 1. Olga 
Szabo (Steaua) 11 v ; 2. Ma
ria Vicol (Progresul) 10 v 
(27 t.p.) ; 3. Suzana Arde- 
leanu (Steaua) 10 v (31 t.p.);

4. Sofia Orban (Medicina I 
Tg. Mureș) 10 v (33 t.p.) ; }
5. Adriana Moroșan (Pro
gresul) 9 v 
Lina Halchin 
stanța) 9 v 
Maria Salai 
București) 8 
Voinea (I.E.F.S.) 6 v.

Marele performer al ac-1 
tualei ediții a Cupei Romă- I 
niei avea să fie cîștigăto- 
rul probei de sabie, Octa-1 
vian Vintilă, neînvins toate I 
cele 15 asalturi susținute. 
Singurii adversari care l-au . 
silit să se întrebuințeze 
mai serios au fost M. Sandu ' 
(remarcabil clasat pe locul 
VII) și Dan Popescu (că
ruia i-a oferit, mărinimos, 
o tușă în compensație pen
tru o flagrantă inexactitate | 
de arbitraj a unui juriu 
improvizat). Reeditîndu-și 
succesul de anul trecut, • 
Vintilă ne-a oferit un ade
vărat recital cu numeroase 
faze de arme care au îneîn- 
tat. Următoarele locuri au 
revenit colegilor săi de 
club H. Bădescu și G. Ale- 
xe, acesta din urmă același 
număr de victorii dar ma 
puține tușe primite decît 
I. Budahaziu și Dan Po
pescu.

Clasamentul probei de 
sabie: 1. Octavian Vintilă 
(Steaua) 15 v ; 2. H. Bă
descu (Steaua) 13 v ; 3. G. 
Alexe (Steaua) 11 v (40 
t.p.) ; 4. I. Budahaziu (Uni
versitatea Buc.) 11 v (45 
t.p.) ; 5. Dan Popescu (Po
litehnica Iași) 11 v (46 t.p.);
6. C. Nicolae (Steaua) 10 v
(44 t.p.) ; 7. M. Sandu
(I.E.F.S.) 10 v (49 t.p.) ; 8. 
G. Culce* (Steaua) 9 v.

(31' t.p.) ; 6. i 
(Farul Con- |

(36 t.p.) ; 7. 
(Universitatea
v ; 8. Ewa !

1

I

I

depășit cu mult granițele unei 
jări, impunîndu-se memoriei a t 
sute și sute de mii de simpati-| 
zanți, ca valori indubitabile.

Ceea ce i-a caracterizat pe acești I 
sportivi, în afara fantasticelor perfor-l 
mante obținute în urma unui regim de 
antrenament susținut cu maximum de < 
intensitate, a fost — fără putință de» 
tăgadă — o mare conștiință a valorii, 
dublată, în aceeași măsură, de mo-1 
destie.

in aceiași timp, lumea sportului a 
fost — și este — populată de o seriei 
de sportivi considerați .minune", dar» 
care au (ori au avut) o evoluție ase
mănătoare unui meteorit în nemărgi-l 
nițele spații cerești, dispărînd tot atit • 
de repede cum au apărut.

Acest fenomen — am zice universal
— nu ne-a ocolit. Mulți dintre cei ce 
se anunțau, la un moment dat, ca niște 
viitoare .stele" de primă mărime aie 
sportului nostru s-au pierdut după cîtva 
timp în anonimat. Fără îndoială, cauza 
trebuie căutată și în defecțiunile din 
cadrul procesului de antrenament, dar 
și în alunecarea sportivului — ca ur
mare a greșelilor săvîrșite în activita
tea educativă — pe pantele unei vieți 
ce nu are nimic comun cu sportul.

Antrenorii, în goana după obținerea 
unor rezultate — să le spunem — mi
raculoase, tolerează, adeseori cu bună 
știință, abaterile mărunte săvîrșite de 
sportivii pe care-i îndrumă, lăsînd ast
fel să se deschidă larg poarta indul
genței. Unii dintre admiratori, în do
rința de a le dovedi „idolilor" toată 
afecțiunea ce o au pentru ei, îi în
deamnă la acte cu totul contrarii celor 
impuse de normele vieții sportive, 
atrăgîndu-i în mrejele primejdioase ale 
automulțumirii de sine și delăsării. De 
aici și pînă la formarea în conștiința 
sportivului a părerii că totul i se cu
vine, că are dreptul să se manifeste 
oricum, pentru că valoarea îl face 
indispensabil echipei, că i se va tolera 
orice, nu este decît un pas. Dar tot 
un pas este și pînă la neglijarea pro
gramului de antrenament, al unei vieți 
dezordonate, al actelor grave de indis
ciplină săvîrșite pe teren sau în afara 
lui. Și acestea făcute numai în numele 
talentului, al înțelegerii eronate a no
țiunii de valoare. Iar cînd se constată 
că din ceea ce a fost considerat talent 
nativ n-a mai rămas nimic( el fiind 
măcinat încet, dar sigur, de fisurile 
ivite — și nereparate la timpul potrivit
— în comportarea 
este prea tîrziu.

De aceea, Dină a 
dacă s-ar accepta 
idee — că totul ți 
multă, foarte multă muncă, pentru câ 
platforma adevăratei măiestrii se află 
undeva foarte sus și pentru a o atinge 
nu este suficient numai talentul. Acest 
lucru nu trebuie neglijat cînd te afli 
pe primele trepte, chiar dacă ți se 
spune că ești unic și inegalabil între 
cei de o vîrstă cu tine, pentru că astfel 
riști să rămîi undeva pe drum.

Regretele devin tardive la ceasul 
socotelilor I

Emanuel FANTÂNEANU

tînărului sportiv,

ajunge să 
totuși și 

se cuvine,

crezi — 
aceaslâ 
se cere

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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ELITA BASCHETULUI
PENT^fim^NATIimiAL

SUCCES!
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DE ECHIPE DE 
BASCHET (12 de 
băieți și 10 de fete) 
pornesc In marato
nul, pe cit de dificil 
pe dttt de atractiv, 
de-a XXI-a ediții a

Radu Diaconeseu, „argintul viu" al dinamoviștilor, actualii 
campioni ai țării, in drum spre coșul stelistului Dimancea 

care, însă, îl urmărește cu multă atenție
Foto i A. NEAGU

CUPA SPORTUL" UN STIMULENT
Imbold pentru a înscrie cît mai multe puncte ? Da, 

dar nu numai atit, ci și stimulent pentru apărări cit 
mai dirze. Aceasta vrea să fie „Cupa Sportul- oferită 
de redacția ziarului nostru pe baza clasamentului ce 
va fi Întocmit conform regulamentului anunțat acum 
cîteva zile. Sperăm că acțiunea își va atinge scopul și 
va determina echipele să privească cu maximum de 
seriozitate fiecare Intilnire, chiar și pe cele in care 
victoria este „acontată".

In definitiv, cărei echipe ii prisosește un trofeu frumos 
in vitrina cu cupe și plachete ?

al celei
campionatelor naționale. O 
întrecere așteptată în fiecare 
toamnă cu justificată nerăb
dare de amatorii acestui spec
taculos joc sportiv, doritori 
să-și revadă favorit ii, să ur
mărească cu sufletul la gură 
dinamicele faze ale baschetu
lui modern, să palpite pînă 
în ultima secundă pentru 
soarta formației îndrăgite. O 
competiție menită să ierarhi- 
zeze cele mai bune echipe ale 
țării, dar în același timp să 
ilustreze potențialul bazei 
baschetului de performanță 
din România. O dispută in 
care fiecare dintre cei ce ur
măresc evoluția baschetului 
românesc dorește să asiste la 
explozia tineretului, la afir
marea lui deplină și la un 
nivel cit mai inalt. Un cam
pionat în care așa-zișii vete
rani, de fapt exemple de dra
goste 
sport, 
pilda oferită 
parteneri de întrecere, la sti
mularea acestora în pregătire 
Și în comportarea din timpul 
meciurilor.

După un sezon estival In 
care insatisfacțiile 
internațional s-au 
cu o regularitate 
toare, uneori chiar 
tă, campionatele 
devin acum singura 
Pentru că, din team-urile pe 
care le vom vedea săptămână 
de stăptămină, vor fi selec
ționați cei care anul viitor 
vor reprezenta România la 
marile competiții internațio
nale. Deci, în mod direct, 
divizia A rămine principalul 
mijloc de verificare perma
nentă a actualilor și viito-

și abnegație pentru 
să contribuie, prin 

mai tinerilor

pe plan 
succedat 

îngrijoră- 
alarmau- 
naționale 
speranță.

rilor selecționabili, prilej de 
radare a elementelor de per
spectivă intr-o întrecere de 
anvergură, de afirmare a 
acestora în compania unor 
parteneri experimentați, că
liți in focul disputelor deci
sive.

Desigur, scriind despre fac
torii determinant ai bunei 
desfășurări a campionatelor 
naționale, nu putem ad nu 
amintim 
anonimi, 
des finta protestelor gălăgioa
se ale publicului și jucători
lor (din păcate, nu rareori și 
ale antrenorilor). Ce dorim 
de la ei ? Să aplice regulile 
jocului fără interpretări sa
vante, să contribuie prin 
competenta, corectitudinea și 
intransigenta deciziilor la ri
dicarea calitativă a întrece
rilor și — de ce nu ? — la 
disciplinarea baschctbaliștilor 
cu atitudini reprobabile.

Așteptată cu încredere, cu 
optimism, cea de-a XXI-a 
edifie a campionatelor națio 
nale trebuie să confirme că 
baschetul românesc are re
zerve, perspective și valoare, 
că insuccesele din acest an 
nu au lăsat pe nimeni indi
ferent, ci au produs acel șoc 
așteptat de mai multă vreme.

Sînt premise ca aceste cam
pionate să însemne momen
tul de răscruce al baschetului 
nostru, evenimentul care să 
marcheze poziția nouă a fo
rurilor diriguitoare, a antre
norilor și jucătorilor, a arbi
trilor și oficialilor, a specta
torilor, a tuturor celor ce 
doresc cu sinceritate și con
vingere redresarea lui.

de arbitri, acești 
uneori, dar foarte

Tabloul de onoare al medaliatelor 
nomninnololnr noHnnalo

MASCULIN FEMININ
1950 METALUL w23 AUGUST*

Locomotiva P.T.T. Buc. 
Dinamo Buc.

BUC. ȘTIINȚA BUC.
Locomotiva C.F.R. Buc. 
Flamura roșie Cluj

1951 LOCOMOTIVA P.T.T. BUC 
Dlnamo Buc.
Metalul .23 August* Buc.

LOCOMOTIVA C.P.B. BUC.
Știința Buc.
„Ianoș Herbak" Cluj

1952 METALUL „23 AUGUST» 
C.C.A. Buc.
Dinamo Buc.

BUC. LOCOMOTIVA C.F.R. BUC. 
știința I.C.F. Buc.
Progresul Oradea

1953 DINAMO BUC.
știința i.c.r. buc. 
C.C.A. Buc.

ȘTIINȚA CLUJ
știința I.C.F. Buc. 
Progresul I. C. Oradea

1951 DINAMO BUC.
C.C.A. Buc. 
știința I.C.F. Buc.

ȘTIINȚA CLUJ
știința I.C.F. Buc. 
Constructorul Buc.

1955 DINAMO BUC.
C.C.A. BUC.
Știința I.C.F. Buc.

ȘTIINȚA I.C.F. BUC.
Constructorul Buc. 
Locomotiva Buc.

1956 C.C.A. BUC.

Dinamo Buc.
Locomotiva P.T.T. Buc.

ENERGIA TRUST. 1 
CONSTK. Buc.
Știința I.C.F. Buc. 
știința M.l. Buc.

1957 DLNAMO BUC.

Locomotiva P.T.T. Buc. 
C.C.A. Buc.

ENERGIA TRUST. 1
CONSTR. Buc.
Locomotiva Buc. 
Progresul M.l. Buc.

1957—1958 C.C.A. BUC.
Dinamo Buc.
Dinamo Tg. Mureș

CONSTRUCTORUL BUC.
Olimpia M. I. Buc. 
C.F.R. Buc.

1958—1959 C.C.A. BUC.
Știința Cluj 
Dinamo Tg. Mureș

CONSTRUCTORUL BUC. 
Olimpia M. I. Buc. 
Voința Brașov

1959—1960 C.C.A. BUC.
Dinamo Tg. Mureș 
știința Cluj

RAPID BUC.
Știința Buc.
C.S.M. Tg. Mure»

1960—1961 C.C.A. BUC.
Dinamo Tg. Mureș
Rapid Buc.

RAPID BUC. 
Știința Buc. 
C. s. Oradea

1961—1962 STEAUA BUC. 
Dinamo Buc. 
Știința Cluj

RAPID BUC.
Știința Cluj 
știința Buc.

1962—1963 STEAUA BUC.
Știința Cluj 
Știința Timișoara

ȘTIINȚA BUC. 
Rapid Buc. 
Mureșul Tg. Mure»

1963—1964 STEAUA BUC.
Dinamo Buc. 
Rapid Buc.

ȘTIINȚA BUC. 
Rapid Buc. 
Voința Buc.

1964-1965 DINAMO BUC. 
Steaua Buc.

Știința Timișoara

RAPID BUC. 
știința Buc. 
Voința Buc.

1965—1966 STEAUA BUC. 
Dinamo Buc. 
Universitatea Cluj

POLITEHNICA BUC 
Rapid Buc.
Voința Brașov

1966—1967 STEAUA BUC. 
Dinamo Buc. 
Universitatea Cluj

POLITEHNICA BUC.
Rapid Buc. 
Universitatea Cluj

1967—1968 DINAMO BUC. 
Steaua Buc.

* Politehnica Buc.

POLITEHNICA BUC.
Rapid Buc. 
Universitatea Cluj

1968—1969 DINAMO BUC. 
Steaua Buc. 
Politehnica Buc.

RAPID BUC.
Politehnica Buc.
I.E.F.S. BUC.

RAPID ȘI-A IMPUS JOCUL Șl A CIȘTIGAT ÎN FAȚA
I. E. F. S.-ULUI

UN MINUT DE „ZONA A DECIS TITLUL

JUBILEU
LA POALELE TIMPEI

1ȘI SERBEAZĂ

ACTIVITATE

Faptul s-a petrecut în ultima 
»t»pă s campionatului natio
nal disputat în anul ' ‘ ’
federația impusese 
echipelor divizionare 
rea apărării om la 
ultimul minut al 
Constructorul — Rapid, deci
siv pentru cucerirea titlului, 
și prima. formație avea un a- 
vâns de numai un punct. Min
gea se afla, insă, la rapidiste 
care, după time-out-ul solici
tat de antrenorul Ferencz, se 
pregăteau să pornească tema 
tactică potrivită unui astfel

1958, cînd 
tuturor 

practica- 
om. Era 
meciului

de moment. Cind, 
baschetbalistele de 
structorul trecuseră într-o zonă 
cit se poate de clasică (antre
norul lor, Avachian, folosise 
și el minutul de odihnă pen
tru a da sfaturile „de rigoa
re"), în fața căreia feroviarele 
rămăseseră stupefiate. Se 
scurseseră aproape toate cele 
60 de secunde pină ce oficia
lii, sesizați de protestele jus
tificate ale lui Ferencz, au 
oprit meciul, l-au admonestat 
pe antrenorul Constructorului, 
și au obligat echipa sa să a-

stupoare : 
la Con» plice din nou spăr»-e« om la 

om. Ceea ce s-a și petrecu*, 
dar prea tîrziu pentru Rapid 
care nu a mai avut răgazul 
necesar pentru a-și concretiza 
combinația tactică. Deci, un 
titlu ciștigat datorită încălcării 
regulamentului (ulterior, Ava- 
chjan a fost sancționat cu... 
avertisment!, iar acest lucru 
a fost posibil, deoarece arbitrul 
intilnirii
Blanchard, 
interdicția 
zonă.

era... francezul 
care nu cunoștea 

folosirii apărării in

Aseară, In sala Floreasca, 
Intr-unui din derby-urile cam
pionatului feminin, jucind cu 
un calm imperturbabil și im- 
punîndu-și necontenit ritmul 
ce le convenea, baschetbalis
tele de la Rapid au Învins pe 
1 E.F.S. cu 63—56 (31—24). 
Campioanele au condus din 
primele minute și nu au ce
dat avantajul, deși studentele 
s-au apropiat de cîteva ori 
pînă la diferențe minime, 
învingătoarele au folosit a- 
tacuri ..lungi-4 (plnă la limita 
celor 30 de secunde), cu nu
meroase aruncări de la se- 
midistanță și distanță, foarte 
potrivite împotriva apărării 
in zonă aplicată de I.E.F5- 
In prima repriză.

•
I.E.F.S. a luptat din răs

puteri pentru victorie, dar 
comportarea inexplicabil de 
slabă a uneia din jucătoarele 
sale de bază, Trandafir, i-a 
scăzut evident din eficacitate. 
Indiferent de rezultat, TE.F.S. 
a confirmat valoarea ridicată 
și perspectivele actualului lot.

Au înscris : SULIMAN 24, 
FERENCZ 8. Ivanovici 4. 
CHIRALEU 12, RACOVIȚA 
15 (au mai jucat Bițu și Va- 
silescu) pentru Rapid, respec
tiv SZABADOS 8. Trandafir 
2- Salcu 5, DEAK 8. TITA 
12, Farcaș 4, PETRIC 17 (a 
mai jucat Pajtek). Bun arbi
trajul prestat de Dan Chiriac 
și llie Șerbănescu.

56
în cele două meciuri mas

culine : Steaua—Politehnica 
Brașov 80—52 (38—31), Rapid 
— I.C.H.F- 78—85 (39—40).

Organele de miliție au 
Încheiat aseară proces- 
verbal de contravenție lui 
Constantin Sratu, student 
la I.E.F.S., pentru tulbu
rarea ordinei publice in 
cursul jocului Rapid — 
I.E.F.S.

VARIETĂȚI

ECHIPELE DIVIZIEI A
Vă prezentăm, în rindurile de mai jos. loturile participantelor la 

divizia A, completate cu unele date personale (in paranteze, in or
dine : înălțimea, anul nașterii, anul din care Joacă in divizia A șl 
anul din care race parte in actuala formație).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI. Antre

nor î Dap Nieuleșcu ; jucători : 
M. Albu (maestru emerit al spor
tului, 1,86 m înălțime, născut in 
anul 1939, joacă în divizia A din 
1954. joacă la Dinamo din 1963), 
Radu Diaconescu (maestru al 
aportului, 1,86 m, 1944, 1961, 1967), 
Gh. Novac (maestru al sportului, 
1,96 m, 1945, 1964. 1964), C. Dra- 
gomirescu (maestru al sportului, 
1,87 m, 1943, 1961, 1962), A. Cernea 
(maestru al sportului, 1,98 cm, 
1941, 1961, 1961). H. Giurgiu (maes
tru al sportului, 1.94 m, 1933, 
1957, 1959). P. Wizner (maestru 
al sportului, 1.90 m, 1939, 
1958), M. Mazilu (2,04 m. 
ira.: ‘ “ ■
1963,
1950.
(1.85 
neș 
mai 
pei 
eri 
tori 
noi : Săuca devenit), Haneș 
Chivulescu.

STEAUA. Autrenor : V. Popes
cu ; jucători ; D. Nosievici (maes
tru al sportului 1,86 ni, 1938. 
1959, 1961), E. Jekely (maestru al 
sportului, 1.96 m, 1945. 1964, 1963), 
M. Dimancea (maestru al spor
tului, 1.78 m. 1940. 1962, 1963). V. 
Gheorghe (maestru al sportului,
l, 96 rn, 1940. 1962, 1962), T. Tarău 
(maestru al sportului. 1,98 m.

1946. 1965. 1968). A. Savu (maestru al 
sportului, 1,91 m, 1942. '
P. Czmor (1.97 ni, 1947, 
M. Popa (1,88 m, 1940,

Niculescu (1,84 m, 
1969), V. Irimie (1,83 
1967, 1969), Gh. Oczelak (2.02 m.
1951. debutant), D. Nicolaescu 
(1,91 m, 1944. debutant) : echipa 
a cucerit de 10 ori campionatul 
național ; jucători plecați : Ba
rău, Novacek și Rușu ; jucători 
noi : FI. Niculescu, Irimie, Ocze
lak și Nicolaescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI. 
Antrenor: Stela Rusu: jucători: 
FI. Dudescu (1,85 m, 1940. 1958,
1966), S. Molin (1,91 m, 1945, 19 >G, 
1966), V. Popa (1,97 m, 1949, 1906, 
1966), L. Andreițu (1,94 m, 1949,
1967, 1967), Dan Georgescu (2,00 m, 
1949, 1967, 1967), Al. Vescan (1,88
m, 1947, 1967, 1967), M. Troacă
(2.02 m, 1948, 1967, 1967), D. Stani
că (1,86 m, 1949. 1967, 1»58), V. 
Rusu (1,84 m, 1943, 1966. 1969), A. 
Anastasiu (1.87 m, 1947, debutant), 
Al. Melenciuc (1,91 m. 1950, debu
tant), S. Rotaru (1.94 m, 1949, 
debutant), R. Hamangiu (1,92 m, 
1949. debutant), I. Andronescu 
(1.88 m, 1949, debutant), C. Stoe- 
nescu (1,82 m, 1950. debutant), 
Gh. Oliva (2,03 m, 1949. debutant); 
echipa s-a clasat pe locul 3 in 
1968 și 1969 : jucători plecați : FI. 
Niculescu. Haneș, Săuca ; jucă
tori noi : Rotaru, S t ă n i c ă, 
Oliva, Rusu, Andronescu, Me
lenciuc. Stoenescu, Hamangiu și 
Anastasiu.

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor : 
Gr. Avachian ; jucători : Cr. Po
pescu (maestru al sportului, 1.80 
m, 1937, 1937, 1957), H. Tursugian 
(1.84 m, 1935. 1953. 1960), R. Po- 
pavici (1.90 m, 1935, «956. 1961),
M. Predulea (maestru al spor
tului, 1,80 m. 1939, 1958, 1958). T. 
Stănescu (1.96 mi 1942. 1957, 1959), 
F. Bandu (1.90 m. 1943, 1966. 1960 
M. Vasilescu (1.93 m, 1942, 
1959), C. Ivan (1.80 m, 1944,
1966) , P. czell (1:92 m. 1945,
1987). " -------- ---------
1967) ,
1968, 
1M8, 
a,Bl ________ __ .
a efștffat în 1981 eamp 
rtt, suetnd șub numele 
va F.T.T.; jucători pl

1958, 
1943,

1968). T. Săuca (1,96 m, 1946, 
1969), Gr. Bradu (1,92 m, 

19G8, 1968), M. Chivulescu 
i m. 1944, 1963. 1969), D. Ha- 
(1,83 m, 1944, 1962 1969) ; Cfile 
bune performanțe ale echi- 

în divizia A : a cucerit de 7 
campionatul național ; jucă- 
plecați : nici unul : jucători 

Și

FI.

1963, 
1966, 
1960. 
1946, 
m,

1965), 
1963), 
1962),
1964, 
1946.

1959.
1964,
1965, 
1961.
1950.

l. Lucacf (1.99 m, 1946,
M. Roxin (1,78 m,

1968), șt. Vlădescu (2,00 m, 
1967, 1967), L. Lunguiescu
m, 1947, 1969, 1969) ; echipa 

i«t»t In 1061 eamplon.tul țO-
- . ‘ Looomotl-
____I jucători plecați i alei

unul ; jucâtori noi : Lungulescd.
UNIVERSITATEA CLUJ. Antre

nor : M. Bugnariu ;
H. Demian (maestru 
lui, 2,00 m, 1942, 1959,
Rtihring (maestru al

I, 81 rn, 1942, 1962,
Vizi (1,84 m, 1936, 1957, 
Bogdan (1.87 m, 1943, 1959, 1959),
l. stăvariu (1,96 m. 1946. 1966,
1966) , P. Ronai (1,96 m, 1947, 1967,
1967) , M. lonescu (1,84 m, 1933, 
1956, 1956), L. Moraru (i,85 m, 
1947, 1969, 1969), I. Kun (1,83 m,
1944, 1963, 1964), V. Moldovan (1,84
m, 1946, 1964, 1964), M. Geomolea- 
nu (1,75 m, 1942, 1959, 1962). M. 
Simon (1,84 m, 1947, 1968, 1968) ; 
echipa s-a clasat pe locul 2 în 
1959 și 1963 ; nici un jucător ple
cat, nici un jucător nou venit.

POLITEHNICA GALAȚI. Antre
nor : P. Vasiliu ; jucători : L. 
Gontz (1,82 m, 1936, 1960, 1960), N. 
Samson (1.80 m, 1945, 1966, 1966). 
C. Maxim (1,82 m, 1943, 1964, 1964), 
C. Peter (1,91 m, 1947. 1967, 19J7), 
A. Debreczi (1.82 m, 1943, 1964,
1964), M. Anton (1,80 m 1917, 
1968, 1968), C. Moraru (1,94 m.
1945, 1965 1965), A. Baltag (1,91 ni. 
1941. 1961, 1961). E. Nicolescu (1.91 
HI. 1950. 1968. 1968), I. TÎVpă (1.88 
IU. 1ÎH9. 
(1.93 m 
măniță
V. Răilcanu (1.97 m, 1950, debu
tant). V. Cornea (1,91 m, 1950, 
debutant), R. Martinescu (1,87 m, 
1950. 1967. 1969), N. Pămînt (1,80 
m, 1949. debutant), M, Cucu (1,93 
m. 1949. debutant), V. Avadovoa- 
iezi (1,89 m, 1951. debutant) ; ju
cători plecați : Chivulescu ; ju
cători ;noi : Martinescu și debu- 
tanții ; echipa s-a clasat pe lo^ 
cui V în 1963.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Antrenor : L. Bachner; jucători : 
N. lonescu (1,88 m, 1937. 1959,
1962), N Viciu (maestru al spor
tului. 1,79 m, 1939, 1959, 1968). G 
Leonte (1-78 m. 1940. 1-959, 1968), 
C. Chirluțâ (1,80 m, 1944. 1962,
1962), L. Caloș (1,80 m, 1949, 1&6, 
1966), ’ ' -----
1966, 
1963, 
1968, : 
1949, 
(1,95 
(1.85 
tiuc 
Lungu (1,94 m, 1951, debutant). L. 
Weber (2,02 m, 1951, 1968, 1969). 
Echipa s-a clasat pe locul 3 in 
1963 și in 1965 ; jucători plecați :

■ Erdei și Ivanici ; jucători noi : 
Weber, Pascaru, Lup, L<ungu și 
Habatjuc.

I.E.F.S. BUCUREȘTI. Antrenor : 
M. Nedef ; jucători : I. Antones
cu (1,86 m, 1941, 1960, 1967), 
Roman (1,97 m, 1948, 1966. 
A. Podvarcu (1,92 m, 1943, 
1966), N. Pîrșu (1.83 m, 1948, 
1966), T. Bartha (1,87 m, 1948, 
1966), V. Moisin (1,93 m,
1967, 1967), C. Ioneci (1,95 m, 
1963, 1969), V. Barbu (1,82 m. 
debutant), Dan Roman (1,98 m, 
194», 1968, 1968), D. Dumitru (1.87 
m, 1950. 1967, 1969), V. Victor (1.92 
m, 1950, debutant). M. Adăscăli- 
ței (1,90 m, 1950, debutant) ; ju
cători plecați’: Spiridon, Scorțes
cu, Vasilescu, Irimie ; jucători 
noi : Barbu, Dumitru. Vasile, A- 
dăscăliței ; echipa s-a clasat pe 
locul 2 în 1953.

POLITEHNICA BRAȘOV. An
trenor : Gh. Marcu : jucători :
Fr. Dikay (2,01 m. 1944. 1963, 1»67). 
Dan Bădescu (1.86 m. 1946, 1968, 
1964), A. Iliescu (1.90 m, 1948. 
1963, 1967), M. Dimache (1,96 m. 
1947, 1968, 1966), T. D«aky (1,85 
m, 1944, 1961, 1968), S. Bobancu 
(1.90 m, 1944, 1968, 1962), M. Ni- 
chiforescu (1,80 m, 1946, 1968, 19M), 
C, Anghel (1.81 m. 1950, debutant), 
*. Trășculescu (1,90 m, 1930* de-

M. jucători : 
al sportu- 
125*), M, 

sportului, 
1963), E. 

1957), A.

1968. 1968), D. Teleman 
1930, 1968, 1963), C. Co

lt, 77 m. 1939, 1960, 1960).

butant), M. A ba bei (1,91 
debutant), P. Catincescu 
1930, debutant), St. Pal 
1948, 1968, 1968), C. Iliescu 
1947, 1963, 1966), St. Lazăr 
m, 1943, 1963, 1968) ; echipa 
clasat pe locul IX tn 1969 ; 
eători plecați : nici unul ; jucă
tori noi : Anghel, Trașculescu, A- 
babei, Catincescu.

I.C.H.F. BUCUREȘTI. Antrenor: 
M. lonescu ; jucâtori : E. Nicu
lescu (maestru al sportului. 1,78 
m, 1932, 1953, 1968). M. Cimpeanu 
(maestru al sportului, 1.93 m, 
1939, 1960, 1968), Gh. Barău (maes
tru al sportului, 1,89 m, 
1959, ’— " - ---
1942, 
1944,
1943, 
(1,87 
(1,85 
lușel

m. 1»^. 
(X.tl m, 
(1.83 m, 
(1,82 m

(l.M 
s-a 
Ju-

1939, 
1969), M. Axente (1,7» m. 

1966, 1965), S. Satniari (1.82m. 
1964, 1961), V. Bulat (1.96 m, 
1961, 1969), M. Andreescu 
m, 1943, 1962, 1969), I. Roșea 
m. 1954, 1968, 1961), H. Mă- 
(1,92 m, 19(4. 1964. 1968). St. 

Ttjddssi (1,91 m, 1943, 1962, -----
N. Ga! (1,89 m, 1943, 1964, 
M. Chiciu (1,85 m, 1944, 1964, 
I. Costac’aa (1,82 m. 1941, 
1965); echipa s-a clasat pe 
10 in 1969 ; jucători plecați 
Dinescu, I. Cimpoiaș ; 
noi : Barau și Andreescu.

COMERȚUL TG. MUREȘ. An- 
jucători i 

1960, 1959), 
19(4, 
1M3, 
1945,

UI.

1963). 
1967), 
1967).

1963. 
locul 

I. 
jucători

1948, 
(1,70 
Far-
Eli- 

1965,

(1,68 m. 1951, 1967, 1967) ; 
s-a clasat de două ori pe

Pe- 
noi :

Dinamo Brașov a împlinit 
20 de ani de existență l Cu 
ce se prezintă clubul brașo
vean la acest jubileu ? Lunga 
sa viață ne oferă o suită de re
zultate bune, unele deosebite 
chiar. Firește, nu vom aminti 
decit de cele principale, fă- 
cînd un scurt bilanț al perfor
manțelor. Astfel, vom consem
na că Dinamo Brașov și-a în
scris în patrimoniu peste 300 
de titluri de campioni națio
nali, că prezența dinamoviști
lor brașoveni s-a făcut simțită 
într-o serie de finale ale cam
pionatelor țării, că reprezen
tanții săi au realizat zeci de 
recorduri naționale și că au 
reprezentat cu cinste culorile 
patriei, în dese rînduri. In a- 
cești ani clubul Dinamo Bra
șov s-a impus pe plan națio
nal la o serie de ramuri de 
sport. Prin secțiile sale au tre
cut sumedenie de sportivi de 
elită: atleții Viorica Gabor, 
Ana Sălăgean, Ilona Micloș — 
pe care o vom întîlni și in 
fruntea schioarelor din țară —, 
Victor Pop, Aurel Coman, Du
mitru Zamfir, Ladislau Deac, 
patinatorii viteziști Crista 
Tracher, Andrei Okoș, Aneli- 
se Ștefani, Laurențiu Căplescu, 
schiorii — în rindul cărora se 
numără nu mai puțin de 227 
de campioni ai țării — printre 
care I. Cojocaru, D. Sulică, 
Gh. Roșculeț, Gh. Cristolovea- 
nu, I. Bîrsan, K. Gohn, Gh. 
Olteanu, I. Voina, C. Enache, 
I. Sumedrea, M. Aldescu, P. 
Dinu, G. Vilmoș, Gh. Bădescu, 
D. Lupu, FI. Voina, ca și Mar
cela Leampă sau Mihaela San
du, alpiniștii (cu cele peste 
150 de premiere și 300 de es
calade) T. Hurubeanu, N. Ji- 
taru, Al. Floricioiu, M. Oprlș. 
boxerii N. Puiu, J. Demeter? 
luptătorii I. Mureșan, I. Bă- 
trînu, M. Belușică, Fr. Hary, 
V. Onoiu, cărora li se adaugă 
handbaliștii — campioni ai 
țării in 1953 și 1958 — cu vir- 
furi sportive ca I. Donca, D. 
Lupescu, L. Constantinescu, P. 
Streifert, C. Nica — toți aceș
tia formînd doar o parte din
tre cei care in 20 de ani au 
îmbogățit tezaurul local de 
trofee.

„Tînărul dinamovist" a con
stituit, in același timp, o pe
pinieră rodnică pentru împros
pătarea lotului de sportivi ai 
clubului la diferite discipline 
ca fotbal, gimnastică, box, pa
tinaj etc. In acești ani, de la 
clubul Dinamo Brașov s-au 
desprins două secții puternice:, 
cea de lupte, cedată inj^tenă 
glorie Steagului roșu 
și cea de fotbal — actuala e- 

de divizia A Dinamo 
Totodată, au fost puse 
unor noi secții, unele 
ele activînd și azi cu

• Jucătorii cu cea mai 
mare longevitate în campio
natele naționale sînt maestră 
emerită a sportului Eva Fe- 
rencz 
Emil 
butat 
după 
lueze 
tua'ul său club. Rapid. Emil 
Niculescu a susținut primele 
meciuri în „A“ în anul 1953 
si. după ce a contribuit ca 
Steaua să cucerească de 10 
ori titlul, s-a transferat, anul 
trecut, la I.C.H.F.

și maestrul sportului 
Niculescu. Prima a de
in anul 1952, la I.C.F., 

care a continuat să evo- 
fără 'întrerupere la ac-

Crișan 
echipa 
locul 3 ; jucătoare plecate : 
trie și Nedelea ; jucătoare 
Ciurtea, Pop și Baboia.

PROGRESUL BUCUREȘTI, 
trenor : Emil Manea : jucătoare: 
Francisca Seifert (1,79 m, 1948, 
1965, 1962), Maria Braga (1.76 m.
1939, 1953, 1933), Marga Sufaru 
(1,64 m, 1848, debutantă, 1966),

Lucia Floroiu (1,77 ni, 1951, 1968,
1964) , Doina Cosma (1.68 m, 1946.
1963, 1964). Ecaterina Murariu
(1.81 m, 1949, debutantă). Adina 
Răoița (1.72 nț. 1949, debutantă). 
Mana Anmacof (1,77 m, 1951, 
debutantă). Liliana Popescu (1.64 
m. 1951. debutantă), Cristina Fa- 
noș (1-83 m, 1951. debutantă). 
Doina Ciucă (1.69 m. 1951. debu
tantă), Mioara Marin (1,79 m, 19C0. 
debutantă). Silvia Cristescu (1.73 
m, 1950. debutantă). Constanța 
Uie (1.71 m, 1949. debutantă). Ma
na Kucsa (1,76 m, 1949. debu
tantă) : echipa s-a clasat pe lo
cul 8 in divizia A ; jucătoare ple
cate : Tiu. Bohm și Nicolae : ju
cătoare noi : toate debutantele.

A.S.A. CLUJ. Antrenor . Nici- 
lae aiartin ; jucătoare ; Clara Bu- 
gar (Ml ni, 1*>4, 1955, 19o.?), lldi- 
ko SlpOS (1,29 m, 1944. 19UI, 19o2), 
Agneta Farkas (j,7i m, 1944, 1966, 
19j2), Eva Jeleh.cn (l,t>6 m, 1936, 
1957, 1963), Doina Rimoaș (1,70 m. 
4946. 19bb, 19o3), Roz alia Varga
(1,62 m, 1946, 1968, 19o2), Li via 
Popovici (1,72 m, 194b, 1964, 196»), 
Ecaterina Pajtek (1,75 m, 
debutantă), Jukici Leposava 
m, 1945, debutantă), Mana 
delea (1,78 m, 1949, 1966, 
Donna Marin (1,7b ni, 1953,
1966) , Elena Tomescu (1,75 
1953, 19o9, 1966) ; echipa s-a clasat 
o data pe locul 8; jucătoare ple
cate : Doina Rusu ; jucătoare noi: 
Nedelea, Pajtek, Jelescu.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI. 
Antrcăior : Constantin Dinescu ; 
jucătoare : Ana Preaa (1,69 m, 
1942, 196(J, 1964), Ecaterina Cher- 
ciov (maestră a sportului, 1,70 m,
1940, ................  - ' '
(1,80 m, 
Poulief (1,64 m, 
Liliana Sandu (1,71 m, 1919, 1967,
1967) , Margareta Pruncu (maestră
a sportului, 1,7? m, 1942, 1959,
1969), Marieta Gugu (1,74 m, 1951, 
1968, 1968), Domnița Gheorghe 
(1,75 m, 1951, 1968, 1968), Mihaela 
Popescu (1,68 m, 1950, 1968, 1968), 
Sanda Maracu (1.64 m, 1948, 1986,
1968) , Gabnela Dumitran (1,69 m, 
1952, debutantă), Adriana Bălan 
(1,74 m, 1952, debutantă), Angela 
C|lian (1,68 m, 1950, debutantă) ; 
echipa a cucerit de 4 ori cam
pionatul național ; jucătoare ple
cate ; Cristina Spiridon, Doina 
Bălan, Victoria Arion, Anca Ro- 
setti, Mariana lonescu ; jucătoa
re noi : Pruncu, Gugu, Cheor- 
ghe, Popescu, Maracu, Dumitran, 
Bălan, Călian.

MUREȘUL TG. MUREȘ. Pînă 
în prezent, echipa nu are antre
nor angajat (! !), de pregătirea e- 
chipei ocupjndu-se Bela Koos, 
vicepreședintele clubului ; jucă
toare : Borbala Brassai (1,72 m, 
1942, 1961, .1960), Martha Borbela 
(1,72 m, 1945, 1962, 1961), Magda
lena Tordai (1,67 m, 1942, 1966,
1965) , Eiisabeta Lucaci (1,74 m» 
1944, debutantă, 1967), Clara Szabo 
(1,76 m, 1951, debutantă, 1965), 
Ana Ldrincz (1,83 m, 1946, 1965, 
1967), Ana Grigorescu (1,58 m. 
1950, debutantă, 1965), Martha 
Barabas (1,68 m, 1950, debutantă), 
Rozalia Bernat (1,78 m, 1950, de
butantă), ludith Borosnyai (1.72 
m, 1951, debutantă), Ildico Toduț 
(1.70 m, 1953, debutantă) ; echipa 
s-a clasat de două ori pe locul 
3 ; jucătoare plecate : Iudita Ba
las ; jucătoare noi : debutantele.

Aceste prezentări au fost făcu
te cu sprijinul corespondenților 
P. Radvani, State Constantinescu, 
P. Arcan, C» Gruia* I, Păuș și I. 
Ghișa.

An-

m.

• Cei mai înalți jucători 
ai actualelor campionate : Ma- 
zilu (Dinamo) 2,04 m și Octa
via Bițu (Rapid) 1,86 m.

chipă 
Bacău, 
bazele 
dintre
rezultate remarcabile, ca de 
pildă patinajul viteză, care 
intr-o perioadă scurtă a ajuns 
la 30 de titluri de campioni 
naționali.

Avind o bază materială so
lidă, cadre tehnice cu înaltă 
calificare și o îndrumare per
manentă din partea organelor 
de resort, Dinamo Brașov a 
devenit și o adevărată școală 
de sport, din rindul sportivilor 
proprii formindu-se antrenori 
cunoscuți ca I. Donca, D. Lu
pescu, E. Pahan, Fr. Pali, Gh. 
Olteanu, Gh. Roșculeț, V. Bo- 
biț, I. Birlă, T. Hurubeanu, N. 
Jitaru, I. Sumedrea, N. Bur- 
chi, M. Cerchez, E. Ulrich, I. 
Simionescu, C. Radulescu, K. 
Gohn, pe care ii intilnim azi la 
conducerea tehnică a diferite
lor secții din multe cluburi 
și asociații din (ară și, normal, 
la clubul care i-a crescut.

La aniversarea acestor 20 
de ani de existență plină de 
împliniri, urăm dinamoviștilor 
brașoveni alte succese și pres
tigioase performanțe sportive !

• Unul dintre cei mai pro- 
digioși baschetbaliști care au 
evoluat in țara noastră, 
trenorul _________
Herold, nu a avut niciodată 
bucuria de a imbrăca tricoul 
de campion național, deși a 
jucat la două mari echipe; 
Locomotiva P.T.T. și Steaua. 
A avut. insă, satisfacția 
team-ul pregătit de el 
Steaua — să ciștige de 10 
competiția supremă.

an-
erherit Constantin

ca

ori

toar* : Cornelia Taflan (maestră 
a sportului, 1,73 m, 1942, 1960,
1963), Ecaterina Savu (maestră a 
sportului. 1,8» m, 1946. 1964, 1965),
Ileana Gintă (1.74 tn. 1941. 1965, 
1*65), Gabnela Ciocan (1,83 m.
1947. 1*65. l»66). Ana Mana De-
metrescu (1.80 m. 1944, 1*65, 1966). 
Bogdana Diaconescu (1.84 m, 1942. 
1*83, 1*68). Marcela Topor (1.78 
m. 1*43. 196.. 1»M). Aurelia En- 
eiu (1.** m. 1*4*. 1968. 1*68). Filof- 
teia Andrei (1.70 m. 1940. 1964.
1969), Maria Stoicluta (1.6S m. 
1*48. debutantă), Gabriela Fordea 
(1,70 m. 1350. debutantă) ; jucă
toare plecate : Ursula Fierlinger, 
Oltea Chelara. Doina Lupeanu, 
Margareta Pruncu : jucătoare noi: 
FUof.ela Andrei. Mana Slelchița. 
Gabnela Fordea ; echipa a cu
cerit campionatul de 5 ori.

I.E.F5. BUCUREȘTI. Antrenor: 
Teodora Predescu : jucătoare :
Suzana Szabados (1,66 m, 
1965, 1*65). Floarea Trandafir 
m. 1*48. 1963, 1965). ludith 
kas (1.0* m. 1948. 1363, 1965), 
sabeta Pajtek (1.7g m, 1947,
1*66). Rozalia Korondy (1.74 m. 
1*48, 1965, 1965), Ana Novac (1.65 
m, 194», 1963, 1965). Georgeta
Schreiber (1,70 m. 1947, 1963, 1*65), 
Ana Deak (1.80 m, 1950, debu
tantă). Cornelia Petric (1,81 m. 
1*50. 1967. 1969). Ana Popov -----
m. 1*50. debutantă). Eugenia 
cu (1,73 m, 1950. debutantă), 
gelica Tita (1.80 m, 1950, 
1969); echipa a ciștigat o 
campionatul national ; jucătoare 
plecate : Nișa, Goaga, Dumitriu, 
Stihalca ; jucătoare noi : Deak, 
Petnc, Popov, Salcu, Tita.

CRIȘUL ORADEA. Antrenor t 
Traian Constantinescu ; jucă
toare : Ana Mihuț (1,73 ni. 1936, 
1959, 1957), Agneta Bodor (1-.C6 
m. 1*33, 1939, 1967), ileana Gintă 
(1.61 m, 1942, 1961. 1965), Ana Hor
vath (1,72 m, 1946, 1963, 196„), Iu- 
liana Balogh (1.62 m, 1947, 1»3J, 
1966), Viorica Boca (1,78 m, 1552, 
1968. 1966), Ecaterina Vigh (1.63 m. 
1950, 1968. 1966), Ecaterina Covaci 
(1.6» m, 1949, 1967, 1967), Maria 
Popa (1,81 m, 1930. 1968, 1967), Eva 
Bencze (l,7o m, 1948, 1968, 1968), 
Maria Krupka (1,69 m, 1951, 1969, 
1969), Tereza Schimpf (1,81 m,
1948, 1*68, 1968) ; echipa s-a cla
sat pe locul 3 In 1961, sub nu
mele C. S. Oradea ; jucătoare 
noi ; Maria Krupka.

UNIVERSITATEA CLUJ. An
trenor : Vasile .Geleriu ; jucă
toare : Ildiko Horvath (1,68 m, 
1942, I960, 1960), Magdalena Wag
ner (1.80 m, 1942, 1961, 1962), O- 
limpia Păcuraru (1,70 m, 1947,. 
1965, 1965), Ana Muțiu (1,69 m,
1948, 1967, 1967), Ana Dobli (1,77 
m, 194*, 1968, 1968), Clara Dobri 
(1,77 m, 1950, 1963, 1968). Virginia 
Iacob (1,65 ni, 1948, 1968, 1968),
Maria Kovalcsik (1.72 m, 1930, de
butantă), Viorica Haurleț (1,75 m, 
1950, debutantă), Gabriela Vanea 
(1,71 m, 1952, debutantă), Marieta 
Aramă (1.70 m, 1949, debutantă); 
echipa a cucerit de două ori cam
pionatul național ; jucătoare ple
cate : Doina Rizescu, luliana Se
res, Ellsabeta Marton. Maria Vogi, 
Cornelia Florea ; jucătoare noi: 
Haurleț, Kovalcsik, Vanea șl A- 
ramă.

• O succintă anchetă 
rindul specialiștilor a dat 
mătorii favoriți în disputa 
viitorilor coșgeteri : Demian 
(„U“ Cluj), Albu (Dinamo), 
Tarău (Steaua), Țedula (Co
merțul Tg. Mureș). Se așteap
tă. pe parcursul campionatu
lui, părerea... contracandida- 
ților.

în 
ur-trenor : A. Borbely ;

R. Țedula (1,9» m, 1939,
l. Mihalydeak (1.80 m,
1961) , L. Albu (1,35 m, 
1967), p. Bara (1,84 m,
1964) , V. Barezi (1,98
1968, 1966), Gh. Magoș
m, 1949, 1968, 1968). Fr. Scharer 
(1.89 m. 1943, 1963, 1963), Dan Ma
de (1,79 m, 1947, 1966. 1966), St. 
Haller (1.81 m, 1941, 1962, 1962), I. 
Frenț (1.81 m. 1843, 1966, 1966), M 
Antonya (1.90 m, 1950, 1967, 1967).
l. Bencze (1.98 m, 1Ș49- debutant). 
B. Raczovi (1.90 m, 1950. debu
tant), Z. Arcadiu (1,99 m. 1950, 
debutant); jucători noi : debutan- 
ții ; jucători plecați : L. Toth și 
L. Soos ; echipa s-a clasat pe lo
cul 2 în 1969 și 1961. sub numele 
Dinamo Tg. Mureș.

VOINȚA BUCUREȘTI. Antre
nor : I. Dinescu ; jucători : Gi». 
Antonescu (1,91 m, 1940. 1963,
1965) , M. Kiss (maestru al spor
tului, 1.94 m, 1937, 1954, 1967). I.
Duță (1,97 m. 1946, debutant, 1962), 
N. Bodîlcă (1.82 m, 1945, debu
tant, 1965), v. Ciobanu (1.99 m,
1942, debutant, 1965), R. Stcrian 
(1,81 m, 1945, debutant, 1966), M. 
Capsali (1,75 m, 1946, debutant.
1962) , M. Strugaru (1.88 m, 1939, 
1963, 1969), D. Scorțescu (1.91 m, 
1944, 1961, 1989). O. Teodoru (1,84
m, 1944, 1965, 1969), M. Dumitran 
(1,84 m, 1950, debutant). E. Du
mitru (1.91 m, 1959. debutant), G. 
Matei (1.92 m. 1950. debutant), V. 
Vlaicu (i,9o m. 1950, debutant) ; 
echipa a promovat în divizia A ; 
jucători plecați : Al. Dolinșchi și 
P. Nia ; jucători nou veniți : 
Scorțescu, Teodoru, Dumitran, 
Dumitru, Matei și Vlaicu.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI. Antrenor î

S. 1 > encz ; jucătoare : Eva Fe
rencz (maestră emerită a aportu
lui, 1,67 m, 1929, 1952, 1955), Elena 
Ivanovici (maestră a sportului,
l, 80 m, 1934, 1957, 1957), Irina Va- 
silescu (maestră a sportului, 1,78 
ni, 1941, 1959. 1961), Dorina Suli- 
man (maestră a sportului, 1,73
m. 1940, 1959, 1964), Anca Racoviță 
(maestră a sportului, 1,75 m, 1939. 
1955, i960), Octavia Bițu (1.86 m,
1943. 1963, 1965), Gabriel* Nicola 
(1,75 m. 1947, 1065, 1963), Ileana 
Chjraleu (1,66 m. 1938, 1955, 1963), 
Ana Niea (1,73 m, 1944. 1965. 1969), 
Luiza Tall (1,73 m. 1952, 1968, 1968), 
Maria Buzaș (1.68 ni, 1946. 1969, 
1969), ștefania Basarabia (1.75 m, 
1951, 1967. 1967). Elena Țancu 
m, 1947. 1964, 1964), Rodica 
l<°anu (1,71 m, 1953. 1969, 19G9) 
chlpa a cucerit campionatul 
7 ori ; jucătoare noi : Niea, 
zaș și Văleartu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI. 
Anlrcuor t Gr. Costescu j Jucă-

1962.
1967. 
1967,
1939. 
(1,93

(1.82 
Sal- 
An- 
19o5. 
dată

1949, 
(1,<5 
Ne- 

1969).
ISbl. 

rr.,

1959, 1962), Anca Odobeseu
1945, 1959, 1959), Catinca

1942, 1960, 1960),

Grupaj realizat

DUMITRU STANCULESCU

1

C. GRUIA
coresp. principal

AZI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"
CADRUL FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC,1943,

IMS, 
ni. 1949, 
(2.00 nț, 
Pasca ru 
P. Lup

Lenart (1,78 m,
M. Bolcu (1,88 i 
A. Minius (1,87 
Gh. Cimpeanu ( 
1968), Stelian !

1950, debutant), !
m. 1950, debutant). C. Haba- 
(2,02 m, 1951, debutant), I.

, L.
1966), 
1966), 
1968), 

1967.
m.

m,

Gh. 
1966),
1965,
1966, 
1966, 
1949, 
1946, 
194S,

; •- 
de 

Bu

VOINȚA BRAȘOV. Antrenor : 
Gh. Roșu ; jucătoare : Octavia
Simon (maestră a sportului, 1,78 
m, 1938. 1955, 1*53). Agnes Dumi
tru (1.76 m, 1944, 1959, 1959), Pa- 
raschiva Bunica (1,76 m, 1947, 
1965. 1965), Mariana Moldovan 
(1.73 m, 1951, 1968, 1968), 
Ciurtea (1,78 m, 1950. 
Emilia Lecs (1,69 m, 1950, 
1966), Olivia Constantin (1,69 m, 
1949, 1966, 1966), Felicia Opreanu 
(1,71 tn, 1947, 1967. 1967), ------
Albert (1,75 ni, 1947, 1964, 
Elena Voicu (1,66 m, 1950, 
1966), Luminița Pop (1.75 m. 1950. 
1969, 1969), Maria Baboia

Mona 
1969, 1969). 

1966,

Edith 
1964), 

1966.

(1,78
m. 1950, 1069. 1069). Marta Balogh 
(1,75 m, 1947, 1963, 1965), . Maria
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Marea cursă s-a terminat—

DE-A LUNGULPE

Bucu-

JOS,

din nou. Ia 
tovarășilor 
la fabrica 
am incon- 
parcurgind

Șl DE-A LATUL ȚARII

un exercițiu pentru minte si 
trup, care generează o intrea- 

morală. Este o scoală, dar 
a forței fizice, ei a pute- 
morale. o scoală a cindirii 
a manifestării pe care o 

conjugă rațiunea eu potenția
lul fizic, dorința de izbntire.

Nu ne amintim oare de a- 
ceie splendide episoade in 
care, luptind cot la cot. spor
tivii depun întregul efort 
pentru a obține victoria, ce 
revine unuia singur : si-atunci. 
cei ee speraseră, crezuseră in 
succesul lor, subscriu la iz- 
binda adversarului si-i prezin
tă felicitări ?

Ei bine, această recunoaș
tere. de fel produsul unei re
semnări sau al vreunei con
veniențe de fals protocol so
cial, este tot ceea ce poate fi 
mai frumos dintr-o întrecere 
sportivă, valorind chiar mai 
mult decît performanta teh
nică cu care s-a calificat vic
toriosul campion sau record
man.

O asemenea mentalitate 
transformă competiția intr-o 
manifestare a spiritului u- 
man. în care nobilele virtuți 
ale omului sînt afirmate din

Duminicile unui nespor

4
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' La o mai aproape cercetare, 
semicentenarul sportiv de la 
Cluj are o semnificație deose
bită. a fost, încă de la
înființare, mai mult decît o 
asociație sportivi: a fost un 
colectiv care a cultivat spiri
tul de club, i-a dat un 
sens moral, a creat un con
tact pe cale emotivă cu pu
blicul. Nu prin victorii spec
taculoase, fiindcă au fost, ori
cum, și din acestea, ci prin- 
tr-o anume solidaritate, simț 
de echipă, sentimentul precis 
al valorii sportului tn cultură.

Mă gîndesa la toți cărtura
rii, medicii, profesorii, oame
nii de litere și artă care s-au 
strlns tn jurul „Universității" 
clujene. Nu o dată, sala O- 

, perei Române și spectacolele 
t Teatrului Național din orașul 

de reședință se umpleau de 
oameni, care arborau la buto
nieră, tn locul rozetei deco
rațiilor, emblema clubului, in
cit credeai că te afli la un 
congres sportiv, nu la o sea
ră de ficțiuni scenice. Toți 
aceștia intenționau ca, prin 
sprijinul și simpatia nutrite 
pentru „U“, să dea sportului 
un loc bine hotărit tn acti
vitatea spirituală. De a nu-l 
izola in arenă și pe stadion, 
ca pe-o preocupare străini de 
viața morală,. ci de a-.l integra, 
tn indeletnicirile necesare pen
tru stimularea ființei totale a 
individului și colectivității.

Țin minte dorința profeso
rului luliu Hațieganu — unul 
dintre protectorii cei mai în
suflețiți și mai statornici ai 
„Universității" — de a intro- 
duce manifestările corale in 
cadrul serbărilor sportive Șl a 
cctivitâților de club. Vroia, 
prin asta, să șteargă hotarele 
ce se trasau, de o concepție 
îngustă și tehnicistă, între miș
carea corpului și mișcările spi
ritului, să 
cultivarea 
mai larg, 
sului ; să 
formă fără conținut, ci expre
sia unei bogate vieți interioa
re, a unui surplus de energie 
vitală tălmăcit în forme armo
nioase.

Ceea ce ni se pare multora 
deosebit de important in exis
tența de-o jumătate de veac a 
„Universității" de la Cluj este 
consecvența promovării unui 
spirit de club, a simțului mo
ral pe care îl presupune spor
tul și sportivitatea. Tocmai 
ceea ce constituie, așadar, e- 
sența asociațiilor sportive, în
lănțuite in cea mai profundă 
contingență cu viața omeneas
că. tn măsura în care orice 
sport stimulează în noi ela
nul acțiunii, al cultivării la
tențelor de energie din indi
vizi, în ultimă instanță însuși 
elanul creator, clubul sportiv 
este o lume în miniatură, care 
ne învață la 
stimă reciprocă, 
nergiilor. intr-un cuvint, 
de la valorificarea, în virtutea 
legilor individuale și colec
tive, a forțelor creatoare din 
om.

Că „U“ și-a făcut datoria în 
acest sens, o demonstrează 
temperatura ridicată a sărbă
toririi de la Cluj, marele nu
măr al participanților, ecoul

larg pe care l-a stirnit in toa
te categoriile de public din 
țară. Clubul acesta a făurit 
nu numai prietenii de-o viață 
intre membrii lui, dar a fău
rit, mai ales, mulți prieteni 
ai sportului românesc — al 
unui sport care nu e doar joa
că a mușchilor și a agilității 
cinetice, ci și unul din aspec
tele firești ale culturii națio
nale.

George SBARCEA

plin spre prietenie, spre re
cunoașterea valorii celui mai 
înzestrat, a celui mai îndrep
tățit.

Ei bine. iată, acesta e spor
tul : un exercițiu al rațiunii, 
un exercițiu a| mușchilor, o 
mare investiție sufletească.

— Ziarul SPORTUL a pu
blicat o fotografie a dv. între 
tentsnanîi care au reprezen
tat România în competiția in- 
temitionaia deschisă tinete- 

cestui an la V chy. Tinerii 
sportivi români au povestit 
la înapoierea lor. emoționați, 
că acolo, printre străini. le-ați 
ins-rflat ceea ce se numește 
forța de luptă, fără cuvinte, 
fără discursuri, ci mult mai 
puternic, prin fapte directe.

— Dar dumneavoastră atin
geți deodată mult prea multe 
corii ale sufletului meu. Gin- 
diti-vă că acei tineri luptau 
in fata unui public străin lor 
si. ca atare, eeea ce m-a fă
cut să mă oc"n de ei era că-i 
consideram niște luptători C'i 
o grea răspundere: pe piep
tul lor p-irtau ecusonul na
tional al României.

Si cind această Românie e 
r-atria lor si a mea. anoi. cum 
să fi avut eu tihna să-mi fac 
cura pentru care venisem la 
Vichy ?

Ei. acum deslușiți ce rol 
.joacă sportul în viata omului?

Dumneavoastră ați formu
lat întrebarea : in viata omu
lui modern ? Eu vă precizez 
însă : in viata omului, a omu
lui de ieri, de azi $i a omului 
de mîine.

La virsta Ia care nu se mai 
cuvine să te afli pe gazonul 
sau pe pistele stadionului, ia 
loc., frate. în tribună și re
trăiește, prin ceea ce fac cei 
tineri, dulcile emoții ale lup
tei și uneori chiar volupta
tea înfrîngerii care săde$te 
victoria de mai tirziu. Vei ră
mîne sportiv și în același 
timp nu vei simți — te asi
gur — că nu mai ești tu în
suti tînărul de ieri.

Iatămă, 
rești. în mijlocul 
mei de muncă de 
„Vulcan*. după ce 
jurat tara, oe jos. 
2147 de kilometri. A fost o 
ambiție a mea. un fel de 
prinsoare cu mine însumi, o 
mânușă aruncată celor 43 de 
ani ai mei. Fostul mărșălui
tor si maratonist de acum 
18—20 de ani — locul 31. din 
112 concurenti. la maratonul 
international din Kosice. în 
1950 — se cuvenea s-o ridice. 
M-am gindit 
nat prilej de 
musetile tării, 
atîtia turiști 
drept, nu re jos — de la sute 
si mii de kilometri... Consul- 
tindu-mă cu un medic. Marin 
Manafu. acesta mi-a spus că 
voi face o treabă bună și din 
punct de vedere al sănătății 
mele, lăsind pe drum ceva 
din plusul de kilograme pe 
care le acumulasem cu virsta. 
La 1.58 m înălțime, cintă- 
ream 79 de kilograme. Prea 
mult, firește.

că e un minu- 
a cunoaște fru- 
pentru care vin 
străini — este

Toast la „SportulStudențesc"
Cu prilejul reuniunii tovărășești în care s-au regăsit, după ani și ani, 

jucătorii, antrenorii și conducătorii cunoscutei echipe de fotbal de acum 
3—4 decenii, Sportul Studențesc, poetul Tudor George (Ahoe) a rostit 
următorul toast :

Tot ce-ai trăit cu ochii de copil 
Nu trece-așa, ușor de az-pe-mîine 1 
Se-ntipărește ca-ntr-un lut fragil ! 
Se face piatră-n suflet 

și-ți rămîne !
Poți ca să uiți iubirea ce-a trecut, 
Or primii bani din leafa ciștigată, 
Dar primul pas cu mingea, primul șut 
Și primul „gol" din viață, niciodată!
Ba poți să uiți c-ai fermecat cîndva 
Tot Wenibley-ul, San Siro, tot Lausanne-ul, 
C-ai uluit c-un șut America,
Dar niciodată n-ai să-ți uiți maidanul!

Mi-i amintesc și-acum, cu-acelașt drag. — 
Ca Stan și Bran din film făcîndu-și jocul — 
Cum la cabină apăreau în prag 
Nenea Titel-Ursache și nea Socu !

împingă sportul spre 
unui concept tot 

universal, al frumo- 
facă din el nu o

colaborare, la 
la unirea e- 

tin-

V
ION 

lhtea 
tineri 
soare 
Țiriac 
țară. ._ --------- -
echipamentul cu care au jucat 
la Cleveland, iar în raz contrar 
vor face pe jos drumul Craiova- 
București și înapoi. Aș vrea 

’ să știu- dacă s-au ținut de cu- 
vînt ?“ Nu știu. Poate că merg 

(Încet și n-au ajuns încă in
București 1 Nici nu le cer să-și 
onoreze pariul, ținînd seama de 
evoluția, apreciată de toți spe
cialiștii pe care au avut-o Ți
riac și Nâstase, la Cleveland, in 
finala „Cupei Davis". Șl-apoi, 
măcar de-ar fi aceștia singurii 
mei datornici 1

TUDOR NECIU, BRAILA. Mi
hai lonescu, portarul Petrolului; 
împlinește 33 ani; la 19 noiem
brie. Meciul care l-a adus afir
marea (oarecum tfrzlu : la 26 
de ani !) a fost acel joc de 
campionat din ediția 1963—61, In 
care Petrolul a Învins Rapidul, 
ta bucurești, ou 6-91

MICU, BUCUREȘTI. „Ina- 
finalei „Cupei Davis“, doi 
craioveni au făcut o prin- 
cu dv in sensul că, dacă 
și Năstase aduc cupa în 

le procurați o piesă din

Maidanul tău șt strada din cartier 
Și prima minge

- — chiar de-a fost de cirpă ! —
Ți le-aminti-rei pin-cjungi in cer 
Și pină amintirea ți se surpă !
Așa e scris : ca-ntiiei bucurii 
Să îi aduci prinosul toată viața !
Și-n sinea noastră, ne putem mîndri 
Că ne-am trăit cu patos Dimineața !
Cu-atît mai mult, in sufletu-ți arder.t. 
Simți-vei amintirile prin vene 
Schimbîndu-ți primul tău „echipament' 
De pe maidan,

cu-al marilor arene !
Cum voi uita,

' ■ — de pe maidanul meu 
Unde băteam beșicile de-a surda — 
Cînd am pășit, asemeni unui zeu. 
Pe Venus, pe Olimpia, pe Turda ?!
Cum voi uita întîii mei bocanci 
De fotbal

— de la „Zauber" — 
prima gheată

— Copil, pe-atunci, desculț și fă~ă franci — 
Cine-ar putea să uite ? Niciodată !
Cine-ar 'putea să uite-acel tricou —
Insigna „Sportul Studențesc* purtată 
Care-o simțeam pe piept ca un erou 
Și-aș fi dormit cu dinsa ?

Niciodată !
Cine-ar uita

— eu n-am să nit pe veci! — 
Cind ne sculam cu soarele-n găleată, 
Duminica întiiului meu „meci" 
Pe-un stadion cu bare ?

Niciodată !
Și-acele amintiri copilărești
In suflet ți se-nnoadă pe vecie !
Ți-ai aminti etern de anii-acești 
Și chipul celor intru bucurie !

CLAUDIU FILIPESCU, CLUJ.
1. „Vreau sâ știu dacă distanța 
de 100 metri a fost parcursă 
vreodată în 9,1 secunde". Pe jos 
sau cu mașina ? Am și eu o 
întrebare : oare nu vă mulțu
mește acel fabulos 9.9 secunde, 
care constituie recordul mondi
al la atletism, pe 100 de metri?
2. Ion Moina n-a fost record
man mondial sau european, dar 
acel 10,4 sec pe 100 de metri, 
realizat cu 23 de ani în urmă, 
a reprezentat pentru timpul a- 
cela un rezultat de prim plan

!n arena internațională. Pe ta
bela noastră de recorduri, el a 
rezistat mal mult de 20 de ani. 
Acum, recordul nostru national 
este 10,3, mica și totuși atit de 
marea 
puțind 
singur 
rescu.

zecime de secundă ne- 
fi smulsă decît de un 
atlet. Gheorghe Zamfi- 

Și o singură dată
păcate !).

(din

Parcă-i aud șî-acum, 
sună-n

Unul pripit la vorbă, altul 
Cum ne-ndulceau cu mierea din borcan 
?i ne vorbeau, ca-n cronică — Neculce !
O, cronicari I

Ce cronici ar putea 
Să mai. păstreze vie. peste veacuri, 
Vorbind prin timp despre „echipa mea". 
De farmecul acelor sfinte fleacuri ?!
De prima gleznieră, primul pas, 
Cind mi-am legat șiretul și jambiera l_ 
Constantinescu-Grecu mi-a rămas 
Mai drag decit Zamora mu Herrera 1
Căci poți uita de faima tuturor.
Ori c-ai fi fast vedetă cor.sacra’ă. 
Dar n-ai să-l uiți pe-ntiiul antrenor 
Ce ți-a-nnodat șiretul,

niciodată!
Pe mulți din fotbal i-am uitat

— firesc .' - 
Cu mulți am fost coleg numai in pripă, 
Dar pentru mine-i „Sportul Studențesc* - 
Cu

timpan — 
dulce —

primij mei colegi — 
prima echipă !

Nicușor, de Didi, de Ignat, 
Scmăreanu îmi aduc aminte ! 

Și despre-ntiiul meu campionat! 
Și despre-ntiiul meu crampon — 

țin minte !

De 
De

•V«-i roi uita^din ochii mei cei clari. 
Pe „idolii" ce ne-ndemnau spre glorii, 
Pririndu-ne ca niște frați mai mari. 
Cu care ne mindream, noi — juniorii !
La „Sportul Studențesc" am înțeles 
Ce-nzeamnă „suflet* — să te ai ca frqții! — 
Și-ntiiul cult al gestului ales : 
Ștafeta sfintă dintre generații
„.Ar fi de spus atitea !— multe sînt.
Dar cite sint n-ar incăpea-ntr-o carte 1 
Le
Ce

simt în suflet, ca pe-un legămtnt 
l-am transmis și altor

— mai departe J...
ceasu-acesta scump. evocator.La

Să-nchin și eu acest pahar, cer voie. 
In cinstea Dumneavoastră-a tuturor ! 
Și : Vivat Aportul Studențesc" !

AHOE

CONSTANTIN POPA. COMU
NA CHIRNOGI. F. PETRI. LU
GOJ. In urmă cu citeva zile, 
am lămurit această problemă, 
consultîndu-ne și cu președm- 
tele Colegiului central al arbi
trilor. George N. Gherghe: por
tarul de rezervă poate intra in 
poartă in locul portarului titu
lar, eliminat din joc, in același 
moment echipa respectivă sco- 
țînd însă de pe teren un jucă
tor de cîmp. Făcind această pre
cizare. deosebit de importantă, 
să sperăm că problema va râ- 
mine de ordin... tec-etic l

GEORGE GEARAVELA, ME
DIC. COMUNa TATARAȘTI. In 
dorința de a încuraja jocul o- 

numai 
unei 

revină 
mare 

pe

feasiv In deplasare, nu 
că ] 
cupe.
fotbalistului 
număr

propuneți Instituirea 
care ar urma să 

cu cel mai 
de goluri Înscrise te-

MARIN DIACONU. BUCU
REȘTI. Dinamo București are 
in palmares două victorii eu 
7—0 in meciurile le campionat 
susținute cu Farul Constanța. 
Aceste scoruri astronomice au 
fost Înregistrate la București, nu 
la Constanța. Mă îndoiesc insă 
că asta i-a consolat prea mult 
pe cei de la . arul !

VASILE CHERAN, CRAIOVA. 
Acordarea sau neacordarea li
nei lovituri de la 11 metri con
stituie aproape Întotdeauna un 
subiect controversa4. In cazul in 
speță, arbitrul N. Cursaru, care 
a condus partida Dinamo Bucu
rești—Universitatea Craiova, a- 
preciind că Stoenescu l-a îm- 
brincit pe Ivan, dupâ ce acesta 
declanșase șutul, n-a acordat 
penalty. Așa a văzut lucrurile 
șl observatorul federal, Angelo 
Niculescu. Alta este însâ opinie 
cronicarului nostru șl a celor 
care au urmărit faza la tele
viziune, Fără discuții, fotbalul 
m.m rwtat fotbal I

____ _ să 
această cupă, 

interesantă, 
problema go- 
teren

ren străin, dar sinteti gata 
acordați chiar dv 
Propunerea este 
Credeți Insă că 
lurilor înscrise pe 
a fost rezolvată ?

propriu

cala- 
fotbal,

NICOLAE PARISCU.
RASI. Campionatul de 
întrerupt din cauza războiului, 
a fost reluat o dată cu ediția 
1S46—1S47. S-a produs atunci 
contopirea echipelor Unirea Tri
color și Ciocanul, născindu-se... 
Dinamo București. fn ediția 

1947—43, la campionatul diviziei 
A. am avut chiar două echipe
Dinamo : A șl 
urmă (formată, 
jucători de la 
ntrogradlnd.

B, aceasta din 
!n general, din 

Unirea Tricolori

iluitrajih N. CLAUDIU

Am plecat din fața uzinei, 
în dimineața zilei de 23 au
gust si m-am înapoiat. așa 
cum imi propusesem, in ziua 
de 22 octombrie. Itinerariul ? 
Ploiești — Brașov — Bran •*- 
Cîmnulung Muscel — Pitești 
— Slatina — Bal» — Craio
va — Filași — Tirgu Jiu — 
Petroșani — Hațeg — Hune
doara — Deva — Arad — 
Oradea — Cluj — Turda — 
Tg. Mures — Gheorghieni — 
Bicaz — Piatra Neamț — Ro
man — Bacău — Mărășeș’i— 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Siănic — Tecuci — 
Galati — Constanta — Bucu
rești. Am enumerat Creste, 
orindoalele localități prin 
care am trecut Cea mai lun
gă etapă a fost Slobozia — 
Uniceai. 65 de kilometri. oe 
care i-am parcurs in 14 ore 
si jumătate. Nu însă aceasta 
a fost si etapa cea mai difi
cilă. Drumul de la București

SINCERITATE
RĂSPLĂTITĂ

distante 
15 kilo- 
ața mai 
mușchii, 
prelung.

poiere. mi-a arătat că starea 
sănătății mele este excelentă, 
’.a aceasta contribuind și cele 
8 kilograme de care am scă
pat. De fapt, cursa nu s-a ter
minat. Timp de o săptămână 
dacă nu mai mult, va trebui 
să parcurg zilnic 
mari pe jos — intii 
metri, apoi 12. 10 și 
departe — pentru ca 
obișnuiti cu efortul 
să nu se anchilozeze.

La anul, voi face din nou 
Turul României, de data a- 
ceasta pe bicicletă. în com
pania celor doi copii ai mei: 
Rodicai în virstă de 16 ani, 
si Niculae. In etate de 19 ani. 
Vom merge pe bicicletele fur
nizare de fabrica din Zărnești, 
dovedind atit tăria noastră, 
cit si a produselor acestei u- 
n?.ă:i industriale, cu o fai
mă binemeritată.

Iar in 1972. cind vo- avea 
51 de ani. vreau să-mi închei 
activitatea sportivă, realizînd 
cea mai lungă cursă din viata 
mea: de la București la 
Munchen. De jos. pentru a a- 
sista la Jocurile Olimpice. 
Sînt convins că voi reuși a- 
cest lucru si că nu voi fi atât 
de obosit incit sâ n-am pu
tere să strig, ori de cite ori 
vor concura sportivii noștri: 
..Haide România"!

Ia Ploiești, din prima zi. m-a 
rus cui mai mult Ia încercare. 
Ar fi trebuit, probabil, să-mi 
rezerv un parcurs mai scurt, 
de cel mult 40 de kilometri, 
pentru a nu-mi supune din
tr-o dată organismul, picioa
rele mai ales, unui efort prea 
mare. Și am plătit tribut a- 
ceste; imprudente, trebuind 
să suport o mică operație la. 
talpă. După aceea însă, to
tul a decurs norma!. Nu m-am 
gindit nici un moment să mă 

’.as păgubaș si să mă întorc 
acasă. Simțeam din ce în ce 
mai puțin oboseala, iar peisa
jele pe care le vedeam mă 
îmbiau mereu la drum. Cînd 
am ajuns pe serpentinele din
tre Bran si Câmpulung Mus
cel. am avut senzația că vi
sez. că trec prin niște locuri 
ireale, din. povești.

Poate că amintirile n-ar fi 
fost atât de plăcute, dacă la 
capătul etapelor n-as fi gă
sit. aproape pretutindeni, un 
sprijin deosebit Consiliile 
populare. în special cele din 
Tecuci. Slobozia și Piatra 
Neamț, clubul sportiv Dună
rea Galați. Consiliul munici
pal pentru edubație fizică și 
sport din Craiova mi-au în
tins o mînă caldă de ajutor, 
scutindu-mă de multe din 
grijile pe care ti le creează o 
asemenea călătorie.

A fost foarte frumos. Am 
păstrat, ca... trofee, cele două 
perechi de pantofi de atle
tism și perechea de ten iși 
transformate în simple...- a- 
mintiri re drumul-acesta atit 
de’ lung. Controlul medical, 
pe care l-am efectuat la îna

Serviciul poștei din orașul- 
american Pittsburg a fost pus 
în fata unei probleme deli
cate : nu știa cui să înmî- 
neze o scrisoare anonimă a- 
dresată „CELUI MAI PROS
TĂNAC BOXER DIN LOCA
LITATE".

Zece boxeri.- .cărora facto
rul poștal le-a adus această 
scrisoare, au returnaț-o cu 
indignare, f&dînd în același 
timp o... salată funcționarului 
poștal, pentru că îndrăznise 
să-i socotească destinatari ai 
scrisorii.

Abia al 11-lea, Ernie 
Loughran. a acceptat-o. El 
n-avea să regrete sincerita
tea sa. deoarece plicul con
ținea o bancnotă de 100 de 
dolari și un bilețel cu urmă
torul conținut! „Vă felicit 
din inimă. Nu sinteti atit de 
prost cum vă cred colegii 
dv.“.Niculae D. NICULAE

PILULA
Schiță de AL DINCĂ

Celor care cred că înalta performanță se 
cucerește prin „rețete" miraculoase...

Din nou infrint. A șaptea 
oară in patru ani. Și cită nă
dejde iși pusese în cursa a- 
ceasta... N-a fost chip să-l în
treacă pe „marele campion", 
cum îl botezaseră ziariștii. Mii- 
ne, din nou ziarele vor con
semna evenimentul cu litere 
de-o șchioapă; „marele specia
list al curselor de 400 m gar
duri n-a putut fi învins nici 
in concursul preolimpic..." 
Azi, mai mult ca oricînd, spe
rase intr-o victorie. N-a 
reușit. Pe ultimii metri a 
fost depășit... Și-a prins ca
pul înfierbîntat în palme, 
derulind in memorie fil
mul curselor, întocmai unor 
documentare, cu toate detalii
le... După trecerea gardului al 
7-lea. avea 4—5 metri avans... 
In ’fiecare cursă.... Pe ultima 
iută își păstra avantajul. Cu 
cîțiva metri înainte de sosire, 
aruncindu-și instinctiv privi
rea in urmă, il văzu pe „El" 
cu fața descompusă, cu privi
rea halucinantă, sticloasă, cu 
buzele livide, plutind parcă pe. 
culoarul său, in drum spre 
victorie. Era o clipă de groază, 
in care timpul se oprea in loc. 
Nimic parcă din întreaga sa 

• ființă nu mai funcționa cum 
trebuie. își încleșta pumnii. 
Scrișnind din dinți în supre
mul efort, se încorda cu toată 
ființa pentru a păstra un mi
nim de avantaj, blestemîndu-și 
neputința. Zadarnic! „El", ca 
intr-o alergare siderală, rupea 
primul firul alb de la sosire... 
Și totuși, la mijloc...

Iși masă fruntea incinsă. 
Timplele zvicneau spasmodic. 
Căută să se liniștească. Reuși 
doar citeva minute. Apoi, din 
nou, infringerea obsedantă ii 
sfredeli sufletul. Iși aduse a- 
minte că-l urmărise și la an
trenamente... la concursuri. Ni
mic senzațional... Deodată, tre
sări. „Ba nu ! era ceva ciudat". 
A observat că înainte de încăl
zire. .. ti spusese și antrenoru
lui său, dar „nea Sache" i-a 
rîs în nas :

— Fii serios, măi Vlade. 
Ce-ți mai trece prin cap ? Mai 
bine hai să chibzuim unde pu
tem spori încărcătura antrena
mentelor și — făcu o pauză 
cu subînțeles — nu te mai ui
ta in urmă decit după ce treci 
primul linia -le sosire...

Asta a fost tot. Lui insă i-a 
rămas înfiptă intr-un colț de 
creier ideea că la timpul po
trivit, antrenorul ii strecura 
pastila miraculoasă care-î dă
dea vitalitatea ultimilor metri.

Treptat, gîndul s-a transfor
mat in obsesie deprimantă. Ve
nea la antrenamente mai mult 
de gura celor apropiați. Apa
tia lui se materializase curind 
In secunde-n plus față de per
formanțele anterioare. Nopțile

lui nea Sache se transforma- 
seră-n coșmare. Se visa alchi
mist, fierbînd in retorte uriașe 
din toate ierburile pămintului 
leacul campionilor.

Intr-o bună zi, un gind îi 
fulgeră mintea... Sosit la sta
dion, se echipă ca-n tinerețe 
și luîndu-și o suliță, provocă 
specialistele la un concurs pe 
zece prăjituri. Nea Sache ra
dia de bucurie. Nu atit pentru 
pariul cîștigat, cit pentru mu
tra lui Vlad cind va afla ves
tea. Intr-adevăr, scăpă sacoșa 
din mîniț, iar vorbele i se fă
cuseră ghem undeva în gît, 
privindu-l pe nea Sache cu ui
mirea celui care nu 
nici măcar 
rea visului.

— Ei da, ce te miri. In via
ță vei găsi întimplări și mai 
de necrezut. Important este că 
vom obține ce ne trebuie pen
tru Olimpiadă...

Apoi, îi povesti cum fra
tele său, inginer șef la 
uzinele de material rulant, 
fiind tn delegație la o u- 
zină similară din țara „mare
lui campion", l-a cunoscut pe 
celebrul antrenor care era 
maistru in uzina cu pricina. In 
cele trei tuni, s-au împrietenit 
la cataramă, participind chiar 
în ultima vreme cu regulari
tate la antrenamente, l-a vor
bit și despre „secretele" sale, 
arătindu-i pilulele din care 
inginerul a luat „de curiozita
te" două. Suficiente. Una pen
tru analize și una pentru O- 
limpiadă. Numai că cele zece 
luni care au mai rămas, va 
trebui să muncească pe 
brînci...

— Și să lași diacului .uita
tul in urmă — conchise nea Sa
che istoria, iscodindu-și ade
sea elevul cu coada ochiului.

Lunile au trecut. Vlad lu
cra cu pasiune. Adesea ii su
gera lui nea Sache să adauge 
programului de antrenamente 
exerciții in plus. Rubricile din 
caietul antrenorului erau com
pletate cu cifre însoțite de 
semne ale exclamării. „Sint 
însemnări personale, așa că 
n-are rost să le vezi", era re
plica antrenorului care stopa 
curiozitatea lui Vlad. „Eu îți 
spun precis timpii realizați, 
așa că ."

In primul concurs, a spul
berat recordul național. Nea 
Sche rîdea cu gura pină la 
urechi: „Ce-o mai fi, cind o 
să iei pilula ?" Concursurile 
premergătoare jocurilor Olim
pice tl «ituează pe yiad tn

sperase
o clipă în realiza-

virite

rîndul marilor favoriți. Apoi, 
deplasarea în țara gazdă a O- 
limpiadei. Vlad era din ce în 
ce mai nervos. Dar nea Sache 
se plimba cu mîinile
pînă-n coate în buzunar, fluie- 
rînd refrenul lui favorit, „Pa- 
loma". Acest calm, încredere 
în viitor, se strecura nevăzut 
și-n ființa lui Vlad.

Sosise și ziua finalei. Pro
nosticurile cronicarilor erau în 
doi peri, mărginindu-se la în
șiruirea performanțelor din 
ultimii doi ani ale finaliștildr. 
La start, pentru a opta oară, 
urma să se întîlnească 
„marele campion".

Finaliștii sosiseră în 
încălzire. Nea Sache .' făcu 
semn lui Vlad. Dintr-o cutie, 
scoase o pastilă pe care atle
tul o aruncă cu înfrigurare în 
gură, făcînd-o să dispară 
un gîț de apă minerală, li 
comandă să se-ncălzească 
meinic. Apoi, nea Sache, 
pasul domol, strîngînd in mina 
stingă cutiuța dâ carton, se-n- 
dreapiă spre plasa de sîrmă 
de lingă sosire.

Pocnetul pistolului îl făcu 
să tresară. La ieșirea din. tur
nantă, Vlad conducea cu ceva. 
Pe gardul 5, avantajul era evi
dent... Și în a 
Ultima sută... 
nu s-ar uita...

Explozie de 
stadionul în. picioare, ovaționa 
pe învingător. Vlad, în culmea 
fericirii, îmbrățișa pe primul 
ieșit în cale... o arbitră de la 
sărituri care ducea foile de 
concurs la secretariat. Blon
da secretară nu se sfii să-l 
sărute pe obrajii umeziți deo
potrivă de lacrimile bucuriei 
și sudoarea sublimului efort, 
bucuroasă că va apare pe co- 
perțile revistelor și în pagiriile 
ziarelor, în brațele acestui ro
mân entuziast — campion ab
solut la 400 m garduri.

Apoi, într-un suflet se-n- 
dreaptă spre antrenorul său 
care, modest, stătea cuminte la 
gardul de lingă sosire.

— Ai văzut, nea Sache, am 
învins ! , se aruncă Vlad în 
brațele antrenorului. Acesta, 
zimbind șugubăț, îl mingîie pe 
creștet, cum îi era obiceiul, 
indemnindu-l apoi să se îm
brace.

Bătrînul antrenor o porni a- 
gal'e spre vestiar, în timp 
căutînd din priviri un coș 
hîrtii azvîrli cutia mozolită 
atîta strînsoare și pe care 
putea citi: ..yjțamint jiC D"-

Vlad cu'

țarc, la

cu 
re-
i?-
t l

doua turnantă...
4—5 metri... De

urale ! întreg

ce 
cu 
de 
se



CU PALETA PRIN JAPONIA • ••

Interviu cu Maria Alexandru
Cititorii 

Alexandru, 
într-o echipă a Europei care a evoluat timp de 20 de zile In 
Japonia. Pe maestra emerită a sportului Maria Alexandru au 
recomandat-o selecționerilor Uniunii europene de tenis de 
masă performanțele obținute de-a lungul prodigioasei sale 
cariere e campioană mondială la dublu (Pekin 1961), cam
pioană europeană de simplu (Londra 1966) și de dublu mixt 
(Zagreb 1960), a doua tn clasamentul celor mal bune jucătoare 
din lume în anul 1969. Parteneră de concurs i-a fost cam
pioana europeană (echipe, Lyon 1968) Edith Bucholz (R. F. a 
Germaniei). în același timp, o reprezentativă europeană 
masculină, alcătuită din Neale, Janssen și Stepanclci, a primit 
replica virtuozilor niponi, tot în deplasare.

Revenită din acest lung și interesant turneu, desfășurat 
între 1 șl 21 octombrie, Maria Alexandru a avut amabilitatea 
să ne facă o vizită la redacție, acordîndu-ne un interviu.

,.Sportului* cunosc, desigur,' 
multipla noastră campioană,

faptul că Maria 
a fost selecționată

acordîndu-ne un interviu.

— Cum v-ațl acomodat 
cn condițiile de Joaî

— Am avut de la început 
surpriză i mesele slnt multO

mai moi dectt cele obișnuite, 
paradoxal pentru stilul agre
siv de joc și forța lovituri
lor sportivilor țării gazdă. In 
general însă, eu cunoșteam 
stilul adversarelor și m-am 
străduit să-i fac față. Mi-a 
plăcut totul, a fost o utilă 
experiență, o călătorie minu
nată.

<3 in lume
LUCRĂRILE FORURILOR OLIMPICEdc sheet, C. Comarnlsclii, transmite

ECHIPA U.R.S.S. A ClSTIGAT«

l

— Pe ce Itinerar ați tn- 
tîlnlt valoroasele repre
zentante ale tenisului de 
masă japonez 7

— Drumul a fost lung, mă- 
surînd mii de kilometri, pe 
care i-am parcurs cu avio
nul, trenul și vaporul, In
tr-un adevărat carusel al ple
cărilor și sosirilor. Am evo
luat la Tokio, Osaka, Nagoya, 
Kioto, Hiroșima, Senday, To
yama, Marioko, Okayama și 
în alte orașe, în care am sus
ținut în total 12 întilniri. Vă 
închipuiți că acest aspru ma
raton ne-a solicitat eforturi 
maxime. Am avut însă satis
facția de a întilni partenere 
de o valoare incontestabilă, 
în compania cărora am făcut 
jocuri spectaculoase, entuziast 
aplaudate de un public pre
tutindeni generos, bun cunos
cător al acestui sport.

— Ea timpul potrivit, 
agențiile de presă au sub
liniat performanțele pe 
care le-ați realizat, succe
sele obținute în fața unor

Jucătoare cotate excelent 
la .bursa* tenisului de 
masă mondial. Ar fi mo
mentul să revenim asu
pra lor. Sînteți de acord 1 

— De la început simt ne
voia să fac o precizare i în 
ansamblul rezultatelor din 
acest turneu, victoriile au 
alternat cu tnfrîngeri de care 
însă nu mă rușinez, deoarece 
am pierdut la „palete" renu
mite nu numai în Japonia, 
ci și in lumea întreagă. 
Le-am învins pe Ohba, Mu
rakami, Yagi și pe alte spor
tive, în întrecerile de la Na
goya și Kioto, unde forma
ția europeană a și întrecut 
de altfel, echipele Japoniei. 
Dar, în fața campioanei mon
diale, Kowada, ca și a dina
micelor Ozechi (a doua în 
clasamentul gazdelor și ma
rea speranță a niponilor pen
tru viitoarele mondiale), Mo- 
risawa (fostă campioană a 
lumii) am pierdut în meciuri 
disputate de cele mai multe 
ori la scoruri limită.

— Ce anume v-a im
presionat in această pe
regrinare sportivă 7

— tn primul rlnd Japonia 
ca atare, o țară ai oameni 
harnici, cu orașe trepidante, 
cu peisaje încintătoare. Apoi, 
publicul îndrăgostit realmen
te de un sport, pe care-l 
practică în proporție de ma
să și valoarea generală a ju
cătoarelor și jucătorilor ja
ponezi, valoare care se ridi
că la înălțimi greu de bă
nuit pentru europeni. Mi-au 
plăcut multe lucruri văzute, 
am făcut o călătorie minu
nată și m-am întors cu un 
plus de experiență competi- 
țională.

— Fără îndoială, expe
riența acumulată vă va 
fi de real folos în pre
gătirea europenelor de la 
Moscova (1970) și — mai 
ales — mondialelor de la 
Nagoya (1971), întreceri 
la care vă dorim succes 
deplin, socotind că nu 
veți considera prematură 
urarea noastră.

REP,

TITLUL DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ
Trăgătorii noștri

25 (prin 
european, 

își adaugă
SAN SEBASTIAN, 

telefon). După titlul 
formația U.R.S.S. 
în palmares și pe cel suprem. 
Toți cei patru țintași sovietici 
au avut o evoluție care a im
presionat publicul și pe spe
cialiști. în ultima lor serie de 
azi, Țuranov, Petrov, Bulba și 
Benesh au obținut punctajul 
maxim, cîte 25 de talere.

Odată cu echipa U.R.S.S. a 
fost desemnată și campioana 
lumii la individual femei. Con
form așteptărilor, titlul a reve
nit tinerei reprezentante a Me
xicului, Nuria Ortinz, cu 145 t.

CLASAMENTE : 
— 1. U.R.S.S. 587 
pioană mondială, 
567 t, 3. S.U.A. 560 
nia 556 t, 5. Chile 556 
Columbia 555 t, 7. 
ța 555 t, 8. Suedia 
9. R.F.G. 552 t, 10. Italia 
11. ROMANIA 549 t, 12. Spa
nia 549 t. Individual (după 150 
de talere) — 1. Țuranov
(U.R.S.S.) 150 t, 2—4. Gilmor

pe echipe 
t
2.
t, 4.

- cam- 
Polonia 

Japo- 
t, 6.

Fran- 
555 t, 
552 t,

GALA FESTIVA A SPORTULUI ALB
(Urmare din pag. 1)

peste fileu. Va fi. fără îndo
ială. e demonstrație de tenis 
modern. Jucat „â l’americai- 
ne“. într-un fel. o reeditare 
a întrecerilor pe care tenis- 
manii noștri le-au disputat 
dincolo de Ocean. Fiindcă te
nisul pe parchet este tot atît 
de rapid ca și cel pe ciment. 
Dacă mai avem nedumeriri 
asupra felului cum s-a jucat 
la ©leveland. în finala „Cu
pei Davis", ele vor fi risipite 
în aceste ore ale dimineții, 
sub cupola Sălii Floreasca.

O mostră de tenis-fulger ni 
s-a oferit și ieri, la antrena
mentele protagoniștilor galei. 
Este intr-adevăr un joc scîn- 
teietor. cu sclipiri de mare 
spectacol. Servicii puternice, 
iutite și mai mult de supra
fața netedă a podelei, apoi 
mingea revine cu putere 
sporită de șocul retururilor. Ju
cătorul cu inițiativa vine ime
diat la fileu, lovind necru
țător din volă. în 3—4 schim
buri de mingi duelurile se 
rezolvă, partida avansează cu 
rapiditate, într-un adevărat 
foc de artificii. Așa i-am vă
zut Jucînd la antrenament pe 
Tiriac. Mărmureanu si Dron. 
ieri dimineață. Năstase se re
zerva pentru e oră mai tîr- 
zie. dar nu ne îndoim că și 
el — mai cu seamă — este 
capabil de lovituri fulgeră
toare pe luciul rarchetului 
verde. Evident, n-au lipsit și 
subtilitățile tehnice, care a-

La antrenamentul de ieri, Petre Mărmureanu și Sever Dron in decorul neobișnuit pen
tru tenis, al Sălii Floreasca

evoluează slab
(S.U.A.), Petrov și Benesh 
(U.R.SS.) 146 t, 5-7. Gabesa 
(Venezuela), Serov, Bulba 
(U.R.S.S.) 145 t, 8. Farfan (Co
lumbia) 143 t. Sportivii noștri 
au realizat următoarele cifre : 
Gh. Sencovici 140 t (în seriile 
de sîmbătă : 22+22+24), Gh. 
Florescu 139 t (23+23+23), D. 
Danciu 136 t (23+23+23), Gh. 
Pintilie 134 t (22+20+23).

Duminică se trage ultima 
manșă de 50 t, la care insă 
participă numai trăgătorii care 
au obținut cel puțin 137 t din 
150. Deci dintre sportivii noș
tri se vor întrece numai Gh. 
Sencovici și Gh. Florescu.

DUBROVNIK, 25 (Ager- 
pres). — Comisia executivă a 
C.I.O. întrunită la Dubrovnik 
a hotărît să propună ca nu
mărul de participante la spor
turile pe echipe, în faza fi
nală a Jocurțlor Olimpice, să 
fie același la MUnchen, în 
1972, ca și la Ciudad de Me
xico în 1968. Astfel la fotbal, 
handbal, baschet, polo pe apă 
si hochei pe iarbă vor lua 
parte cîte 16 echipe, iar la 
volei 10 la masculin și 8 la

femlnin. Reprezentanții C.LO, 
au tinut de asemenea • reu
niune pregătitoare tn vederea 
Congresului C.I.O. programai 
în septembrie 1971 Ia Sofia. 
Din cercurile informate ala 
forului olimpic se afirmă el 
C.I.O. ar putea să aprobe re
clama diferitelor firme pe 
pantofii de atletism. După 
cum se știe Intr-o reuniune 
care a avut loc în luna mai 
la Londra acest procedeu fu
sese interzis.

JAPONEZII DOMINĂ
„MONDIALELE" DE JUDO

La campionatele mondiale 
de judo de la Ciudad de Me
xico. principalii protagoniști 
sînt în continuare sportivii 
japonezi. La categoria semi- 
mijlocie titlul i-a revenit Iul 
Hiroshi Minatoya învingător 
în finală prin tuș In fața 
compatriotului său Yoshi- 
mitsu Kono. La categoria mij
locie. Isamu Sonoda l-a în
vins în finală pe Katsuji 
Hirao (Japonia).

TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE" LA FOTBAL
S-au încheiat întrecerile 

grapelor preliminare ale 
„Turneului speranțelor olim
pice* la fotbal, care se des
fășoară In prezent la Phe
nian. în ultimul joc din ca
drul grupei I, selecționata de 
juniori a României a între
cut cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa de tineret a R.D. Viet
nam. Grupa I-a a fost cîștl- 
gatâ de selecționata R.P.D. 
Coreene cu 8 puncte, urmată 
de echirele României — 5 p. 
Poloniei — 4 p. R.D. Vietnam 
— 2 p și Ungariei 1 p. în 
grupa a II-a pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa 
U.R.S.S. cu 7 p. urmată de 
formațiile R.P.D. Coreene 
(B) — 6 p; Cubei — 3 p,

II
Bulgariei — 3 p șl RJD. Ger
mane l p. Finala se va dis
puta între echipele U.R.S.S. și 
R.P.D. Coreene A. Azi, va a- 
vea loc și meciul România— 
R.P.D. Coreeană B pentru 
locurile 3 și 4.

DE ȘAH
FLORIN GHEORGHIU MAI 

ARE O ȘANSA

în ultima rundă a turneu
lui de șah de la Atena, Flo- 

o 
(cu 
Ni
cu

Rezultatele unei interesante anchete 
a federației internaționale de lupte

Biletele se găsesc de vin- 
zare la casele de la intrarea 
in Sala Floreasca (prețul l 
5 lei ; elevi și studenți, 3 
lei). Pentru evitarea aglome
rării. rugăm pe spectatori 
să vină cu citeva minute 
Înainte de ora începerii.

Sînt valabile carnetele 
C.N.E.F.S. albastre, roșii (pie
le) șl cele de ziariști.

daugă frumuseți jocului cu 
rachete. „Tiri" a dat cîteva 
loburi splendide, prinzîndu-1 
pe Dron complet dezarmat în 
înaintările sale spre fileu, 
după cum și cîteva passing-

shot-uri ale acestuia ara creat 
frumoase breșe defensive In 
atacul adversarului.

Asa a fost
Asa 
gală 
tașii 
zintă 
riac. cel care a dominat timp 
de aproape un deceniu teni
sul nostru. învingător în nu
meroase turnee internaționale, 
în fată îi va sta adversarul 
său tradițional și partenerul 
de întreceri, cu care împarte 
atîtea succese trecute si pre
zente i Ilie Năstase, prefera
tul tribunelor. Amindoi se 
pot intitula, oe drept cam
pioni ai Europei, fiindcă au 
eiștigat întrecerile zonale ale 
„Cupei Davis", competiția su
premă a tenisului. în finala 
interzone, la Wimbledon, ei 
au învins ultimul adversar 
european rămas în cursă, e- 
chipa Marii Britanii i 3—2 I 
Apoi. învinși în challenge
round. ei s-au revanșat în

avanpremiera, 
va fi și spectacolul de 
pe care ni-1 oferă tran
sportului alb. Se pre- 
în fata fileului Ion Ti-

fata actualilor deținător; ai 
Salatierei de argint, tenis- 
manii S.U.A, Intreându-i la 
ultimul turneu disputat in 
America, la Denver. Ashe, 
Smith si Lutz au trebuit să 
plece și ei steagul!

Petre Mărmureanu si Se
ver Dron, echipierii cu nr. 3 
si — respectiv — nr. 4 ai 
si ei frumoase mențiuni pe 
cărțile lor de vizită. Primul 
a fost finalist la ultimul tur
neu international disputat in 
Israel, la Tel Aviv. Tar cel 
de al doilea a succedat cu- 
noscutilor asi aj tenisului 
francez. Francois Jauffret și 
J. M. Leclerq. re lista învin
gătorilor turneului de la Val 
de Marne, disputat recent.

Si amindoi doresc să se a- 
f.rme fn fata coechipierilor 
lor. cărora le-au servit de 
sparing-parteneri pentru ati- 
tea mari competiții.

Pentru cei care vor urmări
— din sală sau la televizor
— întrecerile, vom aminti că 
se dispută un turneu-fulger 
de 6 partide (fiecare cu fie
care). pe distanta unui sin
gur set pînă la nivel de 8 
ghemuri. Pentru spectatori, 
inserăm alăturat un tabel 
care poate fi completat pe 
măsură ce concursul avan
sează. Tn plus, sînt prevăzute 
si două demonstrații de du-

Transmisia 
lei tenislste 
10,» și va 
jumătate de 
rării întrecerilor.

televizată a ga- 
incepe la era 
cuprinde prima 
oră a desfășu-

Federația internațională de 
lupte (FILA) a adresat federa
țiilor naționale din mai multe 
țări un chestionar prin care 
acestea erau rugate să-și expri
me părerea in cîteva dintre 
problemele care preocupă spor
tul luptelor. Cele trei puncte 
principale ale anchetei au fost : 
1. Noile reguli, 2. Calitatea ar
bitrajelor, 3. Alte propuneri. Și 
iată cîteva dintre răspunsurile 
primite pînă acum :

BULGARIA — 1. împotriva 
categoriei 48 kg; pentru zece 
categorii de greutate. 2. Siste
mul de arbitraj este bun, 3. In
troducerea categoriei super- 
grea, atenție mărită la lupta 
activă și pasivă.

CEHOSLOVACIA — 1. împo
triva cat. 48 kg; pentru zece 
categorii. 2. Dacă arbitrajul este 
obiectiv, noile reguli nu mai 
trebuie schimbate. “ ~
anti-doping imediat 
nire.

IUGOSLAVIA — 
ordine. 2. Sistemul 
este bun. 3. Să se schimbe sis
temul acordării de victorie la 
puncte.

TURCIA — 1. Regulile sînt 
bune ; împotriva timpului de 
ducere a luptei (3x3 minute). 2. 
Sînt foarte puțini arbitri buni 
iar avertismentele nu se dau la 
timpul potrivit. 3. Timpul de 
ducere a luptei să fie 12 minu
te ; împotriva meciurilor egale ; 
împotriva opririi luptei cînd 
unul din adversari ajunge în 
situația de „pod".

SUEDIA — 1. împotriva celor 
3x3 minute, împotriva cat. 48

3. Control 
după întîl-
1. Totul în 
de arbitraj

kg, pentru 
greutate. 2. 
lor slabi. 3. 
mulul de acordare a punctelor; 
timpul de ducere a luptei să 
fie de 12 sau 15 minute ; luptă
torul care nu s-a întîlnit cu 
adversarii clasați pe locurile 2 
sau 3 în cadrul unul- turneu, 
deși are cele mai puține puncte 
penalizare, nu va putea fi con
siderat învingător.

MEXIC — 1. Totul în ordine.
2. Arbitraje slabe. 3. Timpul de 
ducere a luptei — 15 minute.

U.R.S.S. — 1. In principiu, 
noile reguli sînt bune ; se pro
nunță. totuși, împotriva cat. 48 
kg, pentru zece categorii de 
greutate. 2. Să fie excluși arbi
trii slabi. 3. Timpul de ducere 
a luptei — 12 minute; împo
triva opririi meciului în situa
ția de „pod", schimbarea siste
mului acordării victoriei la 
puncte.

BELGIA — 1. Totul în or
dine. 2. O pregătire din ce în 
ce mai minuțioasă a arbitrilor.
3. Să se lupte împotriva pa
sivității.

UNGARIA — 1. Totul în or
dine. 2. Arbitrajul e bun. 3. 

opririi luptei în 
„pod".
1. Totul în ordine, 

ia măsuri drastice 
arbitrilor slabi. 3. 

„pod" lupta nu 
luptătorul să

zece categorii de 
Excluderea arbitri- 
Schimbarea siste-

rin Gheorghiu a obținut 
spectaculoasă victorie 
negrele) la iugoslavul 
cevski. Hort a remizat 
Csom, Matulovici a întrerupt 
în avantaj la Jansa, iar Hiib- 
ner într-o poziție egală cu 
Lombard.

Clasamentul: Hort 12’-/., 
Matulovici 12 (1), GHEOR
GHIU 12. Hiibner și Jansa 
ll‘/z (1), Csom 10 etc.

în caz de egalitate pe lo
cul III, regulamentul prevede 
desfășurarea unui meci de 
baraj.

★
4

LA JUDO

Ordinea meciu
rilor : 1—4, 2—3, 
3—4, 1—2, 1—3, 
2—4.

2 3 4 VICTBRU AVFeZ&E LOCUL

1

2

3

4

blu. în care vom revedea Ia 
lucru cuplul Tiriac—Năstase, 
finalist la Roland Garros și 
cistigător a numeroase tur
nee de anvergură.

Arbitrează antrenorul eme
rit Gheorghe Cobzuc, căpita
nul reprezentativei României, 
împreună cu arbitrii noștri 
cei mai versati, Fiorian Ma
rinescu, Mircea Constantines- 
cu și Radu Handoca.

Le urăm numai
mingi bune 1

RAPID BUCUREȘTI»

Fostul internațional ma
ghiar, Nanelor Hidegkuti, ac
tualmente antrenor, își conti
nuă și acum activitatea ca 
jucător (in ciuda virslei sale 
— 48 de ani !) într-o echipă 
de old-boys. Recent, într-un 
asemenea meci, „Nandi" a 
suferit primul accident grav 
din lunga sa carieră : frac
tura tibiei ’

HIDEKGUTI, PENTRU PRIMA 
OARA ACCIDENTAT

ALTAFINI
IN FATA TRIBUNALULUI

ZIG-ZAG FOTBALISTIC

CEASURI DE KILOMETRAJ 
PENTRU JUCĂTORI

au contraatacat, depunînd la 
tribunal o plingere contra 
lui Altafini pentru „ofensă 
adusă publicului". O primă 
ședință a instanței nu a adus 
nici o clarificare. Cei din Pa
lermo pretind că gestul fot
balistului a fost „obscen", 
cei din Neapoie susțin că a 
fost „un simplu gest de bucu
rie". Ca atare, procesul 
fost iarăși amînat.

A SURCLASAT
SELECȚIONATA BRNO

Giulești,

împotriva 
situația de

IRAN — 
2. Să se 
împotriva __
în poziția de 
trebuie oprită ; 
nu aibă mai mult de două 
meciuri într-o zi.

R.D.G. — 
conveniențe 
kg. 2. Mai 
din partea 
minarea să _ ___ „
la 8 puncte de penalizare; 
victoria la puncte să se acor
de la diferența de 7 puncte.

FRANȚA — 1. Totul în or
dine. 2. Sistemul este bun. 3. 
Victoriile la o diferență de 
10—15 puncte să fie conside
rate drept victorii prin tuș.

Ancheta FILA a arătat în ce 
direcție se îndreaptă preocupă
rile federațiilor naționale. A- 
naliza atentă a propunerilor 
acestor federații 'trebuie să 
constituie una din sarcinile 
principale ale Federației inter
naționale de lupte.

1. Sînt destule in- 
cu categoria 48 

multă obiectivitate 
arbitrilor. 3. Eli- 

se facă nu la 6 ci

După 14 runde, la Gloggnitz 
conduce Uhlmann cu 10 p, 
urmat de Portisch — 8l/s (2) 
p. Hecht — 8'11 (1) p. An
dersson — 8 (2) p, Smejkal 
— 8 (1) p etc. Maestrul ro
mân Dolfi Drimer ocupă lo
cul 11 cu 7 (2) p.

★
Tn runda a treia, la Porti- 

mao (Portugalia), maestrul 
italian Mariotti (cu piesele 
albe) a obtinut o surprinză
toare victorie în fața marelui 
maestru iugoslav Gligorici. 
Filip a cîștigat la Schuma
cher. iar Boboțov l-a învins 
pe Littleton.

BOXERII JUNIORI
ÎNVINȘI

ÎN R. D.
CU 8-3
GERMANA

Vineri seara, 
box (juniori) a 
luat in orașul 
unde a întîlnit 
Iară a R.D. 
au cîștigat cu scorul de 8—3 Din 
păcate, nu putem furniza citito
rilor noștri amănunte cu pri
vire la desfășurarea acestei par
tide, deoarece conducerea dele
gației noastre sportive (antreno
rul Gh. Fiat) ne-a comunicat 
că nu. . . cunoaște numele ad
versarilor care au făcut „pere- 
che“ cu pugiliștii români !? Știind 
că cele 11 meciuri au figurat în 
programul tipărit al galei, am 
cerut ca ei să fie consultat pen
tru a vedea cine cu cine a bo
xat. Spre surprinderea noastră, 
însă, și programul dispăruse ! 
Am putut afla doar că Gh. Cio
chină. S. Mihalcea și V. Lehă- 
duș au terminat învingători. Azi 
dimineață, reprezentativa de ju
niori a țării noastre va evolua 
la Demin, unde va întilni, din 
nou, echipa R.D. Germane.

reprezentativa de 
României a evo- 
Neubrandenburg, 

selecționata simi- 
Germane. Gazdele

Celebrul înaintaș central 
brazilian Jose Altafini, care 
joacă la F C. Napoli, răspun
de de acuzația de „gest ob
scen" în fața unui tribunal 
din Palermo. Afacerea datea
ză de la 16 martie, cînd na- 
politanij au susținut un meci 
de campionat la Palermo. 
Cele două echipe erau la ega
litate, cînd Altafini a trans
format un penalty care a 
adus echipei sale victoria. 
După acest șut victorios pe 
„teritoriul inamic", el s-a în
tors spre publicul sicilian, 
care-1 fluierase copios pînă 
atunci, și a făcut cu mina 
un gest fără echivoc. Mînia 
„tifosilor" a dus la asedie
rea vestiarelor unde se aflau, 
sub paza poliției, jucătorii 
napolitani. în cursul ciocni
rilor au fost operate 16 ares
tări. Spectatorii din Palermo

O nouă metodă pentru a 
măsura cu exactitate sîrguin- 
ța și rezistenta fotbaliștilor 
a fost pusă în practică de 
antrenorul argentinian Pablo 
Martinez. El leagă de picioa
rele jucătorilor săi mici apa
rate de kilometraj construite 
din metale ușoare, 
folosim aceste 
afirmă Martinez 
noștri au devenit 
sirguincioși, atît 
meciurilor, cil și Ia antre
namente".

,De cînd 
aparate — 

— băieții 
mult mai 

in timpul

PREMIU : O GAINA I

Coechipierii echipei de fol 
ba) din orașul olandez Cost- 
zaan, care activează în divi
zia a HI-a. au anunțat elabo
rarea unui nou plan pentru 
îmbunătățirea rezultatelor ob
ținute de jucători. în even
tualitatea unei victorii, fie
care membru al echipei va

Tiparul I.P. „Informația”, str. Brezolanu nr. 23—25, București

primi de acum înainte cîte 
o găină, la două victorii con
secutive — 2 găini, iar la 
3 victorii — 3 găini. Condu
cătorii clubului au ținut însă 
să precizeze că „optimismul 
lor se oprește la această li
mită".

caute alt stăpîn. în planul de 
muncă al studioului din R. D. 
Vietnam mai figurează încă 
vreo cîteva filme pe teme 
sportive.

Aseară. în sala 
numeroși amatori de judo din 
Capitală au asistat Ia o spec
taculoasă întîlnire internațio
nală susținută de Rapid 
București. campioana tării 
noastre și Selecționata orașu
lui Brno. Rapidiștii și-au sur
clasat adversarii obținînd 
victoria cu 5—0. La cat. 63 kg 
D. Georgescu a terminat due
lul său cu J. Jerabek în mai 
puțin de un minut printr-un 
ippon acordat de arbitri 
unanimitate. în continuare, 
cat. 70 kg. Gh. Vasile l-a 
xat pe M. Halovzka fără po
sibilitate de a mai scăpa. Tot 
printr-o fixare a încheiat dis
puta și V. Tosun (cat. 80 kg) 
în partida cu J. Kinkuk. La 
cat. 93 kg D. Popescu și-a 
hărtuit tot timpul adversarul. 
L. Nekovar. fiind 
în final învingător 
perioritate tehnică, 
șit, la cat. +93 kg. 
dat l-a obligat pe

Al. S.

KARSTEN DOPAT?

In meci revanșă la polo:
RAPID—VASUTAS 4-2

„ALFABETUL"

Pe ecranele cinematografe
lor din R.D. Vietnam rulea
ză filmul de desene animate 
în culori, pentru copii, „Alfa
betul". Scenaristul Dao Bu a 
transpus pe ecran o poveste 
veselă despre un tînăr fot
balist care era atît de în
drăgostit de fotbal, încit pen
tru învățătură îi răminea 
foarte puțin timp. Pînă la 
urmă, literele nemulțumite 
au părăsit paginile manuale
lor școlare și., au plecat să-și

UN PREMIU ORIGINAL

Radio-televiziunea italiană 
a instituit un interesant pre
miu numit „Renato Cesarini". 
Potrivit regulamentului, acel 
fotbalist care marchează timp 
de 5 etape cele mai multo 
goluri în ultimele minute ale 
jocului va ajunge în posesia 
premiului. De notat că nu
mele cu care este intitulat 
premiu), acela de Renato Ce
sarini, este al fostului ata
cant de la Juventus Torino, 
care, în anii 1932—1935, și-a 
creat o deosebită faimă prin 
înscrierea golurilor în ulti
mele minute de joc.

în 
la 
fi-

declarat 
prin su- 
în sfir- 

D. Lepă- 
P. Herold

să se recunoască învins în 
urma unei strangulări necru
țătoare (C. Ch.).

Federația olandeză de ci
clism a fost informată de fo- . 
rul italian de specialitate că 
rutiera] olandez Gerben 
Karsten, cîștigătorul Turului 
Lombardiei la 11 octombrie, 
a fost dopat. în telegrama fe
derației italiene se arată că 
rezultatul analizelor a fost 
pozitiv pentru Karsten, dar 
conducătorii federației olan
deze si Karsten nu recunosc 
valabilitatea analizei și cer 
contra-expertiză.

bazinul
cea

Aseară, s-a disputat la 
de la ștrandul ^Tineretului' 
de a doua întilnlre dintre echi
pele de polo Rapid București și 
Vasutas Budapesta. La capătul 
unei dispute interesante, am no
tat victoria feroviarilor : 4—2
(0—0, 2—1. 1—0, 1—1), obținută
grație unei mal bune organizări 
a jocului și unei tehnici 
superioare adversarilor, 
bun arbitrajul lui I. 
(București). Au marcat s 
2, Rusu 1, Băjenaru 1 de 
pld șl Hecsei 1, Szerl 1 
Vasutas. Luni de la ora
la „Tineretului" î Rapid (tineret) 
— Vasutas Budapesta. (G. DJ.

evident 
Foarte 

Drăgan 
Lazăr 

Ia Ra- 
pentru 
16, tot

Turn1 automobilistic al Europei
MUNCHEN, 25 (Agerpres). — 

Comisia de organizare a compe
tiției automobilistice „Turul Eu
ropei" a comunicat câ, dintre 
cele 68 de mașini care au luat 
startul, numai 52 au trecut linia 
de sosire Ia Travemunde, punc
tul terminus al cursei, tn ultima 
etapă (Brașov — Travemunde) 
au abandonat șase echipaje, prln-

tre 
(R.F.

care
a •

Romeo", 
marca), 
Pagan! 
gen".

Clasamentele finale oficiale vor 
fi publicate după judecarea con
testațiilor depuse.

Arnold — Ulmenberg 
Germaniei), pe „Alfa 
Holm — Zakrise (Dane- 
pe „Flat" și Curien — 
(Franța), pe „Volkswa-

/

1)UPĂ INCIDENTELE DE LA BUENOS AIRES
BUENOS AIRES 25 (Ager- 

pres). 
să fie 
după 
finala 
tale“ 
diantes La Plata — A.C. Mi
lan. Arbitrul Domingo Mas 
saro a scăpat, numai datorită 
intervenției poliției, de asal
tul unui grup de suporteri 
înfierbintati care l-au atacat 
in momentul cînd se pregă
tea să se urce în avion.

Pe de altă parte, se anun-

— Spiritele continuă 
agitate la Buenos Aires 
dramatica întîlnire din 
„Cupei inter-continen- 

d intre echipele Estu-

tă din Buenos Aires, că trei 
dintre conducătorii clubului 
Estudiantes La Plata : Maria
no Mangano, președintele 
clubului. Osvaldo Zubelida, 
antrenorul echipei și Ruben 
Lachaise, secretar, și-au pre
zentat demisia. Presa argenti- 
niană continuă să deplîngă 
incidentele regretabile petre
cute in seara de 22 octom
brie. Sub titlul „Good-Bye 
Fotball" ziarul „La Nacion" 
scrie : Niciodată nu a fost o 
prăpastie atît de mare între

manifestările fotbaliștilor și 
ale suporterilor și atitudinea 
opiniei publice care le con
damnă în mod aspru".

Presa engleză formulează 
critici la adresa fotbalului ar
gentinian pe care-1 socotește 
cel mai violent. în ziarul 
„SUN" Peter Lorenzo subli
niază : „Este foarte greu să 
ne convingem de posibilita
tea organizării campionatului 
mondial din 1978 în Argenti
na. în urma celor petrecute la 
Buenos Aires".

40358


