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AZI SE VOR DECIDE CAMPIONII

LA CICLOCROS
IN CAMPIONATELE DE ȘAH

Sezonul oficial de ciclocros 
se încheie azi cu finala cam
pionatului național. întrecerile 
sînt programate pe traseul 
complexului sportiv Metalul, 
din șos. Pantelimon, înce-

pere de la ora 10. Seniorii vor 
parcurge de 10 ori traseul obiș
nuit (în total 22,6 km), juniorii 
mari de 7 ori (16.1 km), iar 
junorii mici de 5 cri (11,5 km). 
Primul start la ora 10.

MASCULIN

1i FOTBALUL
i

AZI, IN CAMPIONATUL I 
ILa jumătatea campiona

tului conduce Gheorghiu cu 
6’ > (2), urmat de Szabo
6'« (1), Ghițescu 6’». Cio- 
câltea 5'/« (2).

Astăzi dimineață — În
trerupte ; după-amiază run
da a Xl-a.

REALISTDIVIZIEI A LA FOTBAL i iRemizele au abundat în 
cea de a zecea reuniune a 
fruntașilor șahului. Rezul
tatul de egalitate a fost 
consemnat în întilnirile 
Partoș — Georgescu, Voicu- 
lescu — Neamțu, Ghițescu
— Mititelu, Stanciu — Va- 
rabiescu și Botez — Ungu- 
reanu. înfricoșat de spec
trul ultimului joc, Reicher 
(cu negrele) 
atac violent 
Troianescu, 
o elegantă 
mat. După ce a trecut prin 
emoțiile unei acute crize de 
timp, Ciocâltea deține un 
final superior de turnuri la 
Griinberg.

Partida derby, Gheorghiu
— Szabo, s-a consumat sub 
semnul unei lupte pozițio
nale uscate, marele maes
tru avind la întrerupere un 
avantaj minuscul, probabil 
greu de fructificat. în po
ziții favorabile negrelor s-au 
întrerupt partidele Fischer
— Drimer și Bondoc — Se
gal.

CU

a dezlănțuit un 
în partida cu 

incheindu-1 
combinație de

FEMININ

meci
(Continuare 
in pag. a 4-a)

meri-
0-1,

Formația 
se demo- 

combină 
atacă în

TROFEUL CARPAȚI"

Tinărul ION IO- 
NIȚA, fundașul 
echipei Steaua și 
al „naționalei", se 
impune nu numai 
ca un apărător 
peste care se tre
ce greu, dar și ca 
un redutabil ata
cant. In hocheiul 
modern nu se 
poate altfel l

UH REZULTAT

VICTORIE LA OSLO,

ii.-

ss» OSLO, 22 (prin te
lefon). Plecați joi 
seara din Copenhaga, 
cu vaporul, hocheiș- 
tii români au ajuns 
la Oslo după o călă
torie de 15 ore, din 
care 10 de furtună 
puternică. Capitala 
Norvegiei i-a întîm- 
pinat în haine de iar
nă. Termometrul ară
ta minus 7 grade, 
ningea. După o scurtă 
odihnă, lotul s-a de
plasat la patinoarul 
descoperit Jordal 
Amfi, unde a avut 
loc, vineri seara, în- 
tilnirea internaționa
lă România — Norve
gia.

In ciuda unor con
diții precare, echipa 
s-a mobilizat, a evo
luat la o bună valoa
re, obținînd un 
tat succes : 3—2
1-0, 1—1).

fost un

energic, rapid, 
frumoase faze de 
chei. Gazdele au 
ceput puternic și în 
min. 5, la un contra
atac, Bjolbak deschi
de scorul. “ 
română nu 
ralizează, 
spectaculos, 
trombă, trage des la 
poartă, dar tabela de 
marcaj rămîne ne
schimbată pentru că 
două șuturi violente 
ale lui. Ioniță întil- 
nesc bara. Egalarea 
se produce abia in 
min. 19, cînd Pană 
interceptează pucul 
io treimea proprie, 
face o superbă șarjă 
pe tot terenul și„ 
rămas singur cu por
tarul norvegian, in- 
scrie.

LA HANDBAL MASCULIN
CU GlNDUL LA MONDIALE.■ ■■

Interviu cu dl. NELSON PAILLOU,
președintele Federației franceze de handbal

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Printre personalitățile prezente 
in orașul de pe Bega cu pri
lejul celei de a X-a ediții a 
turneului, internațional ,de hand
bal „Trofeul Carpați" se află 
și dl. Nelson Paillou, președin
tele Federației franceze 
handbal. Deoarece 
ganizează între 26 
9 martie 1970 
mondial masculin, 
pe dl. Nelson Paillou să ne 
acorde un interviu, pentru a 
oferi cititorilor, noștri amănun
te cu privire la organizarea 
C.M

— în ce stadiu se află or
ganizarea competiției pentru • 
titlul suprem î

- încă de acum un an șt 
jumătate am alcătuit comisia 
centrală și comitetele , regionale 
de organizare. Membrii aces
tor foruri s-au intilnit pină 
acum de 15 ori pentru a se 
informa asupra mersului lu
crărilor. Au fost vizitate toate 
orașele in care se vor desfă
șura jocuri, au fost verificate 
sălile, instalațiile de deservi
re, hotelurile care vor găzdui 
pe sportivi. Acum trei săptă
mâni dl. Emil Horle, președin
tele Comisiei tehnice a fede
rației internaționale, s-a infor
mat personal, la fața locului, 
asupra tuturor amănuntelor si 
s-a declarat satisfăcut.

— Există și dificultăți 1
— Fără îndoială. Prima din

tre ele — care ne stinjenește 
In mod deosebit — este intîr- 
tierea disputării jocurilor de 
calificare. După cum știți, in 
afara Franței — țară organiza
toare, Cehoslovaciei, campioa
nă mondială, Danemarcei și

de
Franța or- 

februarie — 
campionatul 
l-am rugai

PROGRAMUL JOCURILOR DE AZI

Ora 
Ora 
Ora 
Ora

15,45 : Danemarca-Franța ; 
11: Iugoslavia—Polonia ; 
13,15 : România B—Suedia ;
19,30 : România A—Ungaria.

României — clasate pe locurile 
2 și, respectiv, 3, precum și 
Japoniei — calificate direct, 
celelalte formații trebuie să 
susțină jocuri de calificare. Și 
aceste jocuri nu s-au incheiat. 
Programul de desfășurare este 
gata, însă nu-l putem da pu
blicității deoarece, conform re
gulamentului, abia în ianuarie 
țările participante la C.M. vor 
comunica lista celor 20 de ju
cători, din rîndurile cărora 16 
vor avea drept de joc.

— Ce ne puteți spune 
condițiile care vor fi 
presei ?

— Mai întîi faptul că 
diouri de televiziune, _ 
care șl cei din România, au 
solicitat efectuarea de trans
misii in direct. Pină la ora 
actuală 120 de ziariști au cerut 
acreditarea și lista încă nu este 
închisă. Pentru informarea zia
riștilor, crainicilor de radio 
și telereporterilor vom realiza, 
cu ajutorul unor ordinatoare, 
rezumate ale desfășurării jocu
rilor, indiferent de orașul în 
care se vor afla. Telex-uri, 25 
de linii telefonice și alte mij
loace rapide de comunicații 
vor înlesni activitatea ziariș
tilor.

— Ce lucruri deosebite au 
fost realizate pentru buna des
fășurare a acestei ediții a 
campionatelor lumii ?

— In primul rînd, a fost 
construită o sală de sport eu 
7 500 de locuri care se va numi 
„Palatul handbalului". Terenul

despre 
oferite

13 stu- 
printre

de joc este din tartan, la fel 
ca și al sălilor din Grenoble 
și Bayonne.

Hristache NAUM

ROMANIA: victorie lejeră 
la FRANȚA: 23 -16

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). In 
Sala sporturilor, în prezența a 
peste 2 000 de spectatori, au 
început sîmbătă după-amiază 
întilnirile preliminare, din cele 
două grupe ale ediției jubilia
re, a X-a, a „Trofeului Car
pați" la handbal masculin, la 
care participă reprezentativele: 
Iugoslaviei, Danemarcei, Fran
ței, Ungariei, Suediei, Polo
niei și României (echipele A 
și B).

ROMANIA B — IUGOSLA
VIA 10—9 (6—5)

Partida de debut a turneului 
oferit o dispută extrem de 

în care handbalul, cu
a 
dîrză, 
toate atributele lui, a trecut 
pe planul secund. Oaspeții, cu 
un mecanism defensiv toarte 
bine pus la punct, dar și cu o 
tendință obstrucționistă, evi-

Colin ANTONESCU

(Continuare io paj, a 4-a)

înaintea ultimelor trei run
de — o spectaculoasă regrupa
re în fruntea clasamentului 
După partidele din runda a 
X-a (Crăciun — Chiș ’ t>
Baumstarck — Apostolescu 
1—0, Nicolau — Miroslava 1—0, 
Pogorevicj — Teodorescu l'i— 
1 '•>, Juncu — Bogdan 1—0, Go- 
gilea — Desmireanu \'2—1.'2, Si- 
mu — Makai 0—1) și după 
desfășurarea celor întrerupte 
(Crăciun — Apostolescu 0—1, 
Apostolescu — Chiș 1—0, Simu
— Crăciun Vî—Vi» Desmireanu
— Juncu 1—0) situația din 
fruntea clasamentului a de
venit incertă, promlțînd un fi
niș furtunos. Conduc acum 
Teodorescu și Baumstarck cu 
î’/a p urmate de Simu 7 p, 
Nicolau și Makai S1,^ p, Pogo- 
revici 6 p.

Azi, în campionatul diviziei naționale A se 
va disputa o nouă etapă : a Xlll-a. Dintre cele 
8 partide, două atrag în mod deosebit atenția : 
„II" Cluj — Rapid și Farul — Steaua.

lato și celelalte întîlniri ole etapei:
Steaua.

i :

■ PLOIEȘTI : Petrolul — Crișul
■ ARAD ; U.T.A. — F. G Argeș
■ BACAU ; Dinamo — Jiul
■ BRAȘOV ; Steagul roșu — „U" Craiova
■ IASI: Politehnica — A. S. Armato
■ BUCUREȘTI : Dinamo — C.F.R Cluj

(stadionul Dinamo, de la ora 14 ; în deschi
dere va avea Ioc meciul dintre echipele de 
tineret-rezerve).

Toate meciurile vor începe la ora 14.

irculă de cîțiva ani prin 
ctarațiile unor antrenori 
firma scumpă și prin artico
lele unor gazetari, cu velei- i 
toți de doctrinari, o formulă | 
înconjurată de un halou 

sacru: „fotbal realist*. Nu știm cine 
este părintele spiritual al acestui bi- I 
nom verbal, știm numai că în jurul 
său au început să graviteze destule 
planetuțe, pe traiectorii de epigoni.Ce 
vrea să zică această împerechere de 
cuvinte? Că pină acum vreo 10 anî,'l 
cînd □ venit pe lume noțiunea „fot
balului realist* acest sport se juca 
într-un mod naiv, romantic, adolescen
tin, serafic. Pe lîngă rezultat, jucă
torii, antrenorii, conducătorii și publi
cul de pe vremuri (naivii de ei) se
mai gîndeau la morala și frumusețea 
jocului. In schimb acum, morala și
frumusețea fotbalului sînt persiflate 
asemenea unor virtuți inutile în timpul 
nostru și declarate ridicole în numele 
REZULTATULUI, singura zeitate căreia 
merită să i te închini. După dumnea
lor, fotbalul nu-și descoperise vocația 
pînă au început ei să cugete și să 
demonstreze că acest joc merită să 
existe numai dacă devine în exclusi
vitate o luptă crîncenă pentru victorie, 
fără zorzoane de scrupule și de spec
tacol.

Noi, ceilalți, cei mulți și bolnavi de 
naivitate, știam că fotbalul și sportul 
în general înseamnă o competiție multi
laterală desfășurată între oameni, deci 
umană și născătoare de umanitate. 
Cu frumuseți și virtuți proprii, cu în
vingători și învinși departaiați de po
tențial și uneori de nazara, dominați 
de spiritul sportului impregnat în ca
ractere, în atitudini și reacții. Dar des
tinul naivilor este să se înșele singuri 
sau să fie înșelați de alții. Recunoaștem 
că n-am făcut nici noi excepție. Nu
mai adepfii „realismului* ne-au ajutat 
să ajungem cu picioarele pe pămînt. 
Ei, cei ae aiurea care au făcut epocala 
descoperire cum că fotbalul trebuie 
jucat pentru REZULTAT, într-un mod 
cit mai machiavelic cu putință, desco
perire care n-or putea fi comparată 

Idecît cu aceea că rîurile curg la vale, 
ei, core au sfărîmat triada : morală — 
frumusețe — victorie, aruncînd resturile 
necomestibile ale primelor două, ca 
ținînd de metafizică și absolutizînd 
ultimul termen, în stare să supravie
țuiască în aria sportului fără moftul 
moralei și al frumuseții. Mulțumim 
acestor sacerdoți în slujba brutalității 
pentru lecția lor aspră și dură care 
ne-a intrat în creiere ca o schijă. Le 
sîntem recunoscători pentru mostrele 
de fotbal realist la care am asistat 
în ultimii ani. Pentru clipele de fana
tism și de violență care ne-au „înno
bilat* simțirea nu mai departe decît 
la meciul A. G Milan — tstudiantes I 
Pentru imaginea de neuitat a lui Com
bin, cu nasul strivit și plin de sînge, 
în clipa cînd părăsea.» ringul pe Care 
s-a „jucat* meciul retur de la Buenos 
Aires

Le mulțumim, dar nu 
Tn schimb, îi denunțăm 
tocmai fiindcă ne dăm __
știu ce spun și cît rău făptuiesc.. lor 
cîndva, cînd această rătăcire antimo- 
rală core a cuprins o parte din lumea 
fotbalului, cîna această invitație la 
zoologie va deveni o tristă pagină 
de trecut, prin intervenția celor mulți 
aliați cu frumosul și cu onoarea, 
atunci, cu siguranță, că îi vom ierta 
uitîndu-le și numele.
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Elita 
se află 
turnee „open1 
desfășoară pe 
acoperit, în orașele eu
ropene. La Paris, sub 
cupola sălii „Pierre 
de Coubertin" și-au 
făcut debutul în sezo
nul indoor european și 
primii tenismani ai ță
rii noastre, 
emeriți ai 
Ion Țiriac și 
tase. Despre 
lor în acest nou ciclu 
competițional aduce 
amănunte articolul 
pagina a 4-a.

maeștrii 
sportului 
Ilie Năs- 

debutul

noi 
din

(Parcul Copilului), fluie
rul arbitrului francez Fi- 
liâtre va marca, o dată 
cu începerea partidei Ro
mânia — Cehoslovacia, 
startul in cea mai mare 
competiție continentală 
de rugby, „Cupa Națiu
nilor — F.I.R.A.", ediția 
1969—1970. Este a doua 
partidă internațională pe 
care o susțin în actua
lul sezon cele două echi
pe și, fapt care se cere 
menționat, in compania 
aceleiași adversare, R.F. 
a Germaniei. Cehoslova
cia a întrecut-o cu 
18—11, la Hamburg, iar 
România cu 6—3, la Ha- 
novra.

Firește, sarcinile „XV"- 
lui românesc, îndatoriri
le acumulate o dată cu 
victoria asupra Franței, 
care ne-a adus în țară 
„Cupa Națiunilor

prim al ță- 
in partidele 
de antrena- 
fost sutâ la

discuta despre îndepli
nirea lor abia după par
tida din 14 decembrie, de 
la Farbes, în care repre
zentanții cocoșului galic 
vor face totul pentru a 
se revanșa.

Evoluția de pină acum 
a „XV”-lui 
ril noastre, 
oficiale sau 
ment, nu a
sută convingătoare. Iată 
că astăzi rugbyștii din 
echipa națională a Româ
niei au prilejul să mar
cheze un reviriment, să 
arate că încrederea pe 
care le-am acordat-o și 
le-o vom acorda Întot
deauna este justificată, 
să arate că au, în con
tinuare, dreptul de a

Formațiile celor două 
echipe : ROMANIA — 
Durbac ; Nica, Suciu, 
Dragomirescu, Irimescu ; 
Nicolescu. Florescu; Răș- 
canu, Țuțuianu, Ciobă
nel ; Daraban, Șerban ; 
Drăgulescu, Iorgulescu, 
Dinu. CEHOSLOVACIA 
— Vrba; Vlk, Vrzal, 
Blaha, Hevera ; Kourek, 
Sendler ; Kopec, Mazal, 
Kriitzner 
Horacek,
rych. Arbitru : Jean 
liâtre (Franța).

; Brejla, Celv ; 
Perina, Fryd- 
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finind

de la Buenos

ne convertim, 
ca primejdioși 
seama că nu

Romulus BALABAN

dintr-un meciFază
România — Cehoslova
cia; în alb, jucătorii 

români
Foto i AUREL NEAGU

Nicolae Oprescu, fa
voritul concursului, 
deși ciștigător la sol, 
inele șl bară, nu a reu
șit totuși să termine pe 
primul loc la individual 
compus. Iată-l evoluînd 
la sol.

Foto : N. AUREL

Bjrri

REUN1UNILE DE LA DUBROVNIK

MIȘCAREA OLIMPICĂ ÎN FAȚA UNOR
PROBLEME CONTROVERSATE

Comitetele Naționale Olimpice 
vor fi consultate de C.I.O. 
în chestiunile fundamentale

i
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Tinerii gimnaști români
au întrecut cu
275,65 -272,25

pe cei elvețieni
Prima întilnlro de gimnastică 

dintre selecționatele de juniori alo 
României și Elveției s-a soldat cu 
o netă victorie a sportivilor noș
tri : 275,65—272,tS.

De Ia primul aparat s-a putut 
vedea că tinerii gimnaști români 
sînt superiori tehnic. Aparatul 
care a diferențiat net cele două 
echipe a fost calul cu minere, la 
care reprezentanții noștri au luat 
un avans decisiv.

Iată și ciștig&torii pe aparate.
Sol : Oprescu — 9.50; cal : Grecu

— 9.40; inele — Oprescu 9.30; să
rituri ; R. Bretschel 9.30; paralele
— Achlm — 9.50; bară — Oprescu
— 9.50.

Individual compus : 1. Dan Gre
cu (R) — 55,90 ; 2. N. Achlm (R)
— 55,40 ; 3. Renato Gless (E) — 
55,40.

Inttlnirea a cuprins numai exer
ciții liber alese. (C. M.).

Mișcarea olimpică devine 
periodic sediul unor frămîn- 
tări și preocupări generate de 
necesități de înnoire, de per
fecționare, în concordanță cu 
spiritul olimpic și cu restruc
turarea sportului modern în 
contact cu realitățile lumii 
actuale. Există numeroase de
terminări de ordin obiectiv și 
subiectiv care conduc la ac
țiuni și dezbateri menite să 
amelioreze mișcarea olimpică, 
să-i asigure universalitatea, 
unitatea, precum și împlini
rea tuturor aspirațiilor sale 
mai noi sau mai vechi.

Pe această linie se înscrie 
și tripla reuniune desfășura
tă intre 21 și 26 octombrie 
la Dubrovnik : adunarea ge
nerală permanentă a Comi
tetelor Naționale Olimpice 
(A.G.P. a C.N.O.), reuniunea 
statutară a Comisiei Execu
tive a Comitetului Internatio
nal Olimpic (C.I.O.) cu repre
zentanții Comitetelor Națio
nale Olimpice : 
reprezentanților 
țările europene 
lenta în lucru a 
ruri e lesne de 
fost abordată o

consfătuirea 
C.N.O. din 
Prin coexis- 
celor trei fo- 
înteles că a 
problematică

diversă și de majoră impor
tanță, ceea ce a determinat 
senzația de aglomerare și a 
dus la amînarea verdictului 
final într-o serie de chestiuni 
controversate.

România a fost reprezen
tată la Dubrovnik de către 
o delegație condusă de An- 
ghel Alese, președinte al 
C.N.E.F.S. și al Comitetului 
Olimpic Român. A participat, 
de asemenea. Al. Șiperco. 
membru al C.I.O. pentru Ro
mânia. care a condus activi
tatea uneia din comisiile de 
lucru.

Pe baza datelor detaliate, 
obținute în cadrul unei con
ferințe de presă, ținută Ieri.

(Continuare Io pag. o 4-oJ
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impresio-

nteresul cu care sînt 
urmărite competițiile 
internaționale de șah, 

care, de altminteri, ju-

lui
Hector,

sportul Nr. 734 (6168)
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ESTETICA SPORTULUI PRIN EUROPA PE BICICLETA
Gloria spiritului cu felu

ritele ei variante pălește 
de multă vreme pe lingă 
aceea a ringurilor și a sta
dioanelor. încă de acum 
vreo patruzeci de ani, un 
profesor de logică și isto
ria filozofiei, spunîndu-i-se 
că un anume scriitor „e for
midabil’*, a răspuns calm 
și definitiv : „Formidabil 
e Bodola !" (un reputat fot
balist al momentului).

Se înțelege că romancie
rii, ca observatori 
riei contemporane, 
semnat ei înșiși 
mișcarea către 
sportiv dominant, 
exclusiv, contribuind in fe
lul lor Ia dominația lui asu
pra lumii moderne. Unul 
dintre ei a exprimat teme
rea, care umplea începutul 
secolului nostru, că dezvol
tarea intelectuală ar fi fost 
pe cale să provoace o dis- 
genie fizică sau, oricum, o 
degenerescentă a trupului 
omenesc.

E vorba 
ley, care 
îngrijorare 
făcut de personajul pictor 
din romanul Point and 
Counterpoint : tabloul în
fățișa un bărbat, căruia ii 
creștea alarmant craniul în 
etape, pînă ce apărea final
mente ca un melc mon
struos, care abia își mai 
tîra prin contracții gelati
noase, în Ioc de cochilie, 
capul enorm. Aprehensiunea 
romancierului englez a fost

ai isto- 
au cori
de mult 
interesul 
dacă nu

de Aldous Hux- 
exprima această 
printr-un tablou

nu numai fără obiect, dar 
a și impulsionat cultura fi
zică pină la a deveni pre
ocuparea cea mai de sea
mă a umanității contempo
rane.

Nimeni azi, pe de altă 
parte, nu concepe temerea 
contrară că sporturile atit 
de cultivate vor ajunge să 
redimensioneze capul ome
nesc la proporțiile unei nuci 
purtate pe trupuri monu
mentale. Dimpotrivă, stră
zile orașelor de pretutindeni, 
unde înflorește cultura fi
zică, mișună de corpuri ar
monioase, dezmințind astfel, 
dacă totuși există, panica 
dezintelectuall zării.

Este evident că prin sport 
speța umană prosperează. Și 
influența activității poli
sportive, cu respectul ei 
pentru „regula jocului", a 
putut pătrunde chiar în sfe
ra relațiilor sociale, pe care 
le și comandă într-un fel, 
de indată ce azi corectitu
dinea raporturilor dintre 
oameni se cheamă fair-play.

Dar nu ne gindim atit la 
această estetică, deși o pu
tem recunoaște și ca etică 
a vieții curente ; una mai 
ascunsă există în ideea și 
actul de performanță, care 
întreține destul de disimu
lat interesul mulțimilor 
de spectacolul sportiv.

In definitiv, de ce 
aclamat piciorul, care 
tează" puternic balonul ro
tund nu acolo unde ar fi 
util să se afle la un mo-

față

esto 
„Șu-

OLIMP
Tipului snob, claustrat, 

i-aș aminti că dacă e să-i 
luăm numai pe antici, cind 
e vorba de apropierea lite
raturii și a artelor de sport, 
exemplele pot fi enumerate 
într-un număr 
nant. Pornind de la legen
da argonauților și de la 
poemele homerice, iată-1 pe 
Jason distribuind premii 
căutătorilor lînii de aur, pe 
o insulă a Mării Egee, în 
timpul unor jocuti. Orfeu 
este încununat pentru cîn- 
tecele sale. Pollux se luptă 
cu pumnii cu Amycos, re
gele bebricilor. In Iliada, 
ritualul înmormîntării 
Patroclu, ucis de II___ ,
descrie și exerciții fizice, 
Diomede, rege în Argos, 
unul dintre eroii războiu
lui troian, cîștigă după o 
cursă cu carele un premiu 
inedit la o astfel de funebră 
petrecere : o femeie și un 
tripodiu cu toarte. Aias și 
Ahile, eroi ai lui Homer, 
sînt descriși ca niște atleți 
viguroși sau rapizi. Ulise 
după o bună partidă de 
înot, face pe discobolul în 
întrecerile feacilor. Platon 
în Legile și Republica afir
mă că prin muzică se edu
că inteligența iar prin gim
nastică curajul. Iată-1 pe 
Aristotel predîndu-și lecțiile 
pe sub platanii de la Ly- 

cantabil de 
credea că 
demne de 
fi gimnas-

keion în pas 
gimnast. Tot el 
singurele studii 
oamenii liberi ar „ „____
tica, gramatica, desenul și 
muzica. Autorul Dialogurilor 
morților, Lucian, a scris și 
Anacharsis și Solon sau 
Despre gimnazii, lucrare al. 
cărei titlu spune suficient. 
Pitagora se lăuda că la 
Olimpia fusese învingător 
la pugilat iar Platon concu
rase la lupte în Jocurile 
iștmice. Euripide și Crisip 
luaseră premii la concursuri

din timpul serbărilor sa
cre. Poetul Timoereon din 
Rodos avea faimă de mare 
atlet. Sculptorul Policlet a 
rămas în istoria artei sta
tuare cu Doriforul său. Des
pre Discobolul lui Miron, 
citat atît de des, nu se mai 
pot spune lucruri noi. Apo
lo și Hermes, statui celebre, 
înfățișează în fond niște 
atleți bine construiți. Apo- 
xiomenos al lui Lisip se 
numără printre modelele 
artei statuare. în Galeria 
Vaticanului există cunoscu
ta Alergătoare dorică, iar 
la Florența (Uffizi) grupul 
Luptătorii Borghese.

Dar să ne întoarcem la 
poeți. Pindar s-a ilustrat și 
prin. celebrul său ciclu : 
Epinikia, ode adresate în
vingătorilor la Olimpiade. 
Se mai citează ca exemple 
de literatură sportivă, cum 
numesc unii cu dispreț as
tăzi acest gen de a ilustra 
frumusețea fizică : lupta lui 
Archelous cu Heracle din 
Metamorfozele lui _____ ,
lupta lui Teagene cu un 
uriaș etiopian din IUI.. 
dor. în Eneida lui Virgiliu 
se descrie lupta dintre Da
res și Entelles. Anecdotic 
vorbind, n-a murit filozoful 
Tales la un pancrațiu atins 
de insolație, cum pățesc cei 
loviți de infarct astăzi la 
meciuri de fotbal ? Tucidide 
dădea numele unei- Olim
piade după învingătorii cei 
mai glorioși. Diogenian, 
scriitor grec al secolului II 
(a. Chr.) notează undeva o 
zicătoare a timpului : Omul 
fără educație nu știe să 
scrie, nici să înoate ! ceea 
ce ar fi valabil și astăzi, 
la drept vorbind. în legenda 
Hero și Leandru, al doilea 
trecea in fiecare noapte înot 
Dardanelele (Helespontul) 
ca un veritabil campion ce 
ar încerca astăzi, păstrind

Ovidiu,

Helio-

□□□□□□□□□□□□□□□
CĂLĂREȚII VELOCIPEDULUI

Venind vorba despre „Re
vista modernă", care a apărut 
între 20 iulie 1897 și 26 mar
tie 1898, precizăm că ea se 
subintituja „publicațiune bi- 
mensupjă (științifică, literară 
și în special sportivă). Apare 
la 20 5 ale fiecărei luni“.

Directorul ei era Constan
tin Cantilli, un obișnuit al ce
naclului macedonskian și „cu
noscut velocipedist** — adică 
printre propagandiștii mer
sului pe bieiclelă. La revistă 
— care era și un monitor al 
Asociației velocipediștilor din 
România — au colaborat și 
alți adepți (fiind printre pri
mii în țară ai călătoritului pe 
bicicletă : Alexandru Mace- 
donsky, Ion Theo (adică vii
torul T. Arghezi), Gala Gal ac
tion (care iscălea încă Gri- 
gore Pișculescu), Cincinat Pa- 
velescu. Fiind cu toții îna«

inte-mergătorli lui Emil Rusu... 
în „Revista modernă- se 

dădeau „consilii higienice" că
lăreților velocipedului, se des
criau — cu mare lux de a- 
mănunte — o plimbare in co
lectiv de la București la Bra
șov și alte excursii mai mici. 
Directorul revistei închina ve
locipedului strofe avîntate. 
nervoase și foarte lungi (mai 
ales că fiecare vers era din 
cel mult două cuvinte : „Se
meț / Isteț / Nervos / Vînjos / 
Fugar de fer / Fii zmeu, / 
Mereu / La drum / Acum / 
In tine sper“. e prima din 
multele strofe !

Dar poezia lui Grigore Piș
culescu se intitula „Pe lyrâ*,‘ 
nu pe velociped...

IA
proporțiile, traversarea Mî- 
necii. Regele Epirului, Pi
nts, a stat o noapte în 
mare, luptîndu-se cu valu
rile. Dacă e să asociem mu
zica de actul stadionului, 
amintim că săriturile în 
înălțime se făceau în sune
tul harfelor iar spartanii 
luptau în ritmul muzicii. 
Flautul dădea cadența ata
cului. Fie vorba între noi, 
minunate războaie ! Mito
logia p plină de acte spor
tive. Apolo trăgea cu arcul, 
este deopotrivă discobol și 
pugilist. Hermes este un fel 
de fondist ilustru, Zeus se 
întrecea cu Cronos, Hermes 
cu Apolo, Hercule era un 
gigant luptător de categorie 
grea. în sfîrșit, după ce 
poetul Hesiod cucerise la 
Delfi un premiu la ceea ce 
numim o Olimpiadă poetică 
și Plutarh și Euripide încer
caseră să caricaturizeze pe 
aristocrații efeminați și nea
mul vagabond al atleților, 
Zenon, Epictet și Seneca dă
dură ultimele lovituri lite
rare celor ce cîntau splen
didul amatorism al olimpi
cilor decăzuți. Stoicii și ci
nicii luau locul 
diș Iilor.

ment dat, de exemplu către 
poarta neapărată a adversa
rului, ci pe verticală într-o 
așa-zisă „luminare” ? De ce 
ne pasionăm cu toată a- 
prinderea, cu urgență și 
momentan cu exclusivitate 
de săritura nemaiauzită la 
prăjină a unei lăcuste bi
pede, născută parcă pe ca
talige ? Ce este in sine „re
cordul", celebrat sub toate 
formele, decit o faptă fără 
urmări, faptă lipsită de ori
ce practicitate ? Neputîn- 
du-se repeta imediat, și cu 
atît mai puțin într-un caz 
de necesitate vitală, cărei 
nevoi a sufletului omenesc 
îi răspunde inutilitatea re
cordurilor ?

Dacă un alergător, care 
a uimit lumea cu infima 
fracțiune de secundă, cu 
care și-a întrecut concuren
tul la suia de metri, se află 
intr-o primejdie de moarte, 
și e nesigur că-și poate re
peta recordul, ca să se sal
veze, însemnează că ceea 
ce s-a admirat în 
lui izbindă sportivă 
frumusețea actului gratuit. 
Și atunci sportul, 
ar fi, realizînd accidental 
sublimul prin convenție, 
este o artă ca toate artele, 
putîndu-se vorbi liber de 
geniul piciorului, al bicep- 
șilor, al tendoanelor etc.

Numai arta propiUu-zîsă 
se concepe azi din ce în ce 
mai puțin ca act gratuit ; 
contopirea ei cu viața în
săși pare a o fi sustras ve
chiului joc nepractic, um- 
plind-o de felurite „anga
jamente", de militantismul 
cîte unei cauze. Dar gratui
tatea, exilată din artă, s-a 
refugiat în sport și de aci, 
ca dintr-un ascunziș, exaltă 
aproape răzbunător ringuri
le, stadioanele și mai ales 
mulțimile spectatoare.

celebra 
a fost

oricare

Vladimir STREINU
(Luceafărul)

Un dascăl din secuime 
dezvoltă în școlarii lui 
gustul expedițiilor de an
vergură, făcînd maraton 
pe bicicletă : rulează con
stant în tururi ale jude
țelor și, anual, se aven
turează în Europa pe iti
nerare care deschid ape- 

‘ tit și stîrnesc senzație. 
E un • original, veți zice, 
un spirit aventurier. Ni
mic mai greșit decît să 
taxăm în acest fel super
ficial fapta institutorului 
nostru.

Mica 
firesc, 
pice : 
cu circa două mii de lo
cuitori, are peste o mie 
de biciclete. Se poate spu
ne că, de cum părăsesc 
țîța măicuțelor lor, prun
cii de aici suie pe bici
cletă. Dascălul nostru, a 
cărui specialitate este edu
cația fizică, nu face decît 
să speculeze această sta
re favorabilă, s-o întoarcă 
în sprijinul profesiei, să 
facă din ea o supapă a- 
vocației lui și, desigur, un 
puternic instrument 
educație. La început a 
vorba de acel gust 
ducă și hoinăreală 
care îl dezvoltă naturile 
fabuloase, cum este aceea 
din arcul carpatin, unde 
rîd colinele și se iscă a- 
corduri de orgă în vîrte- 
jurile de conifere ; în
tr-un asemenea spațiu 
excursiile sînt alfa și 
omega copilăriei. Micii 
excursioniști pe bicicletă 
au devenit repede prizo
nierii propriei lor curio
zități ; se oferea prilejul 
ca știința de naturale și 
geografie să poată fi pi
păită pe viu, evenimentele

nebunie s-a iscat, 
pe un teren pro- 
Micfalău, comună

de 
fost 

de 
pe

de istorie a patriei pu
teau fi localizate în spa
țiu, monumentele de ci
vilizație Și cultură româ
nească puteau fi lesne 
vizionate la fața locului. 
Flora și fauna, bătăliile 
voievodale, vetrele de ci
vilizație dacică, rîurile și 
depresiunile țării, munții 
și destinul orașelor devin 
din riguroase discipline 
școlare niște instituții de 
tip rousseauist, care se 
frecventează într-o liber 
consimțită comuniune cu 
natura ; așa încep evadă
rile pe trasee extinse. 
Mersul pe bicicletă devi
ne astfel, din sport, ex
cursie și divertisment, 
școală a rezistenței și cu
rajului, formă de cîștigare 
a sănătății de trup și de 
spirit totodată, o institu
ție de cultivare de na
turi armonioase.

Sportul velociped din 
Micfalău începe să 
stil și metodă. Setea de 
aventură ia expresia unor 
expediții in care sportul, 
pedagogia, educarea mo- 
ral-patriotică, divertismen
tul, efortul și odihna, stu
diul nemijlocit, inițiativa 
și curajul, reflexele, îî- 
sul, modul bărbătesc de a 
fi, escaladarea dificultă
ților sînt componentele 
unui program rațional. Cu 
această zestre atacă șco
larii din secuime traseele 
europene. Se constituie în 
pilcuri de cîte doispre- 
zece-cincisprezece cicliști 
și, după o severă pregăti
re prealabilă, își extind 
încontinuu teritoriile eva
ziunilor lor cu bicicleta.

Se înșală rău acela care 
își face o imagine idilic- 
paradiziacă despre aceas-

care 
de

a 
fac

ne 
vechii 
reuși, 
aler- 

hand-

aibă

tă întreprindere 5 rîsul și 
voia bună, acumulările de 
sănătate și valori cultu
rale se cîștigă cu prețul 
unei munci dure, pe par
cursul căreia se cheltuiesc 
energii greu estimabile, în 
climat de disciplină și ri
goare morală 
aduc aminte 
spartani. Spre 
„aventurierii"
gări, box, cățărări, 
bal, exerciții de perspica
citate, fotbal, studiu isto- 
rico-geografic, examene 
de circulație internaționa
lă, marșuri pe orice vre
me, învață expresii uzua
le străine, dorm în aer 
liber, deprind ocupații și 
profesiuni pe care fiecare 
le îndeplinește succesiv 
și ireproșabil în carava
nă (bucătar, poștaș, sani
tar, mecanic, contabil, ăl 
cu jurnalul de zi, ăl cu 
ilustratele ș.a.m.d.). Can
tonamentele de selecție 
au loc în afara comunei, 
în munți, la casa pădura
rului, unde candidații sînt 
supuși la probe de sănă
tate, forță, disciplină, cu
raj, cultură personală. 
Creierul și inima acestor 
acțiuni exemplare este un 
om scund, 
stă, dascăl 
pe nume 
Inițiativa 
extinsă, cu variantele pe 
care ni le( oferă sistemul 
învățămîntului public, or
ganizațiile de tineret, aso
ciațiile sportive, presa.

Sîntem, dacă mă gîn- 
desc bine, în fața unui 
modern club- de educație 
spartană.

POP Simion
(Flacăra)

de 41 ani vîr- 
de gimnastică, 
Fejer Acațiu. 

lui ar trebui

enciclope-

cz

NEVOIA DE VICTORII
Fiindcă săptămîna care 
trecut a stat sub sem-a 

nul unei victorii, oricît de 
discutate. — în fotbal 
sâ încercam a descifra mâ- 
car semnificația acestui 
gest rotund, ca și un ba
lon trimis într-o plasă cît 
cerul.

Ce e o victorie ? O aș
teptare — în sfîrșit împli
nită, învingerea unei ne
șanse, o sîrmă ghimpată 
întinsă între plus și minus 
infinit, peste abisul unei 
spaime, un drac plesnit în 
patru, un nod gordian 
tăiat cu sabia sau cu pe
nița, un ou al lui Columb, 
o rebeliune împotriva meJ 
diocrității, o perseverență 
croindu-și drum ca un tanc 
peste un cîmp minat, un 
imposibil legat cu otgoa-

ne din care sare o rache
tă, o datorie, o demnitate, 
un prim și ultim sens de 
a trăi, o gură de aer.

Mă opresc la ultimul ter
men și cun o primă con
statare : oamenii au nevoie 
de victorii ca și de pîine, 
uneori 
suplini 
diocru. 
lipsită 
adaus 
care e 
altfel spus, fără 
pîinea zilnică e un simplu 
furaj. Recapitulați imagi
nea avalanșei de oameni 
escaladînd porțile unui\ 
stadion neîncăpător, sta
dionul de duminică, și veți 
vedea că aici s-a jucat mai 
mult decît ambiția unui 

, steag,,mai mult, decît am
biția unei selecționări (atît

o victorie poate 
un alt aliment me-
Oricum, pîinea e 

de sare, fără acest 
infim și constitutiv 
febra unei victorii, 

i victorii

BARBU
literară)

Eugen
(România

celebrului pictor francez Andre Dunoyer de Segonzac

©

i
în
cătorii români au înregistrat 
in ultimul timp însemnate 
succese, amintesc oamenilor 
de cultură ai vremii noas
tre rolul acestui joc, in via
ța spirituală și in activită
țile momentelor de răgaz 
ale omului modern. Jocul, 
cu origini milenare, cei 
puțin in formele lui iniția
le — ciaturanga indiană — 
și-a aflat structura defini
tivă abia in ultimele seco
le ; dezvoltindu-se cu deose
bire in epoca noastră, cind 
a dobîndit generalizare, prin 
numeroase organizații co
lective, periodice și reuniuni 
internaționale. Alcătuiește, 
astfel, una din expresiile 
cele mai credincioase a per
sonalităților vieții culturale 
a timpului nostru, repre
zentând, în același timp, o> 
cultură a tuturor aptitudi
nilor mentale ale omului.

In aparență, jocul de șah 
solicită numai procesele 
ideației lucide, ale calculul*, i 
riguros, ale anticipării cu trei, 
patru, sau chiar cinci măs
cări ale figurilor pe tablei de 
joc: competiția severă re
duce, in aparență, strategia 
jocului la rațiunea calmă 
și rece, la un fel de cadril 
al simetriilor menta le, ab
stracte și pure, în lăturind 
emotivitatea, vagul și re
veria. Jucătorul de șah tre
buie să fie in permanență 
prezent, concentrat, lucid. 
El se definește,, am zice 
unidimensional, cu atenția

Soșo PANA
(Gazeta literară) 

încordată, cu tensiune apli
cată asupra unei desfășu
rări unice de fapte, situa
te pe un singur plan, fără 
oscilații, fără evadări.

In fapt, insă, dinamismul 
interior al jocului presupu
ne intervenția intuiției ful
gurante, presentimentul, an
ticiparea instinctivă, emoti
vitatea, în forma cea mai 
pură a acesteia: a bucuriei 
intelectuale, a conștiinței 
simetriei abstracte, a ordo
nanței pe care o implică

Schița „La velodrom" a 

partidă de șah, jucată de 
marii meșteri.

Mecanismul intim al jo
cului se desfășoară pe două 
planuri, aidoma activității 
instrumentistului virtuoz, 
executind o operă muzicală: 
o zonă a automatismelor și 
rutinei, a digitației și apli
cării regulilor, a micilor in- 
deminări învățate prin ex
periență sau studiu și tre
cute in obișnuință — ți un 
domeniu al invenției, al 
creației pure, al expresiei

cum înlătură emoția care 
copleșește sub intensitate, 
fără a suprima, totuși, emo
tivitatea înaltă, epurată, a 
bucuriei estetice și a senti
mentului personalității ple
nare, încordată intr-o su
premă tensiune.

Se exprimă astfel, in jo
cul de șah, specificul intim 
al personalității jucătorului, 
structura sa vitală, forma
ția sa intelectuală și mo
rală. Jocul nu este neutru, 
ci imprumută stilul perso-

PERSONALITĂȚI
IN COMPETIȚIE

orice partidă de șah, care 
depășește stringența com
binației tehnice, ajungind 
la frumusețea in sine a în
făptuirii unei opere artis
tice.

Sînt, fără indoială, in jo
cul de șah, mișcări de ru
tină, mai ales in jocul des
chiderilor : dar acestea nu 
alcătuiesc decît planul de 
susținere, infrastructura, sim
plu punct de plecare al 
combinațiilor, uneori genia
le, al frumuseții 
abstracte, ajungind 
rarea operei de 
care o alcătuiește

gindirii 
la elabo- 
artă, pe 
adesea o

înlfggti personalități a exe
cutantului, care apropie jo
cul de șah de artă și poe
zie. Șahul nu este deci pură 
simetrie, nu are o frumu
sețe glacială ; jocul are cu
loare, presupune avint, cum
pănire și verificare a tutu
ror mijloacelor de cunoaș
tere ale omului, în dorința 
de a învinge : implică, prin 
urmare, in același timp, 
tenacitatea voinței, rezis
tență morală și fizică, fer
mitate și continuitate a în
cordării, pasiune pentru joc 
în sine, participare emotivă. 
De bună seamă, jocul ex
clude logica afectivă după

nulității jucătorului, -fapt de 
altminteri comun tuturor 
activitățilo'r umane, fie că 
este vorba de tăierea unui 
vestmint de către un croi
tor, de o opera de artă, de 
o operație chirurgicală, de 
un calcul matematic, sau de 
infăptuirea unui meșteșu
gar. Omul își pune sigiliul 
personalității sale singulare, 
pe tot ceea ce înfăptuiește. 
Cit de credincios se răsfr'tn- 
ge personalitatea lui Napo
leon I, în partida de șah 
jucată cu generalul . Ber
trand, în insula Sfînta Ele
na : atac fulgerător, teme
rar, în disprețul prudenței,

violentînd regulile, surprin
zând pe adversar prin inven
tivitate și îndrăzneală, par
tidă amintind tehnica stra
tegiei sale in bătălii, care 
a făcut pe un general ina
mic să observe că lupta 
cu acest adversar este sor
tită înfrîngerii, pentru că... 
acesta disprețuiește regulile 
strategiei clasice'! Și cit 
de elocvent se întrevede 
personalitatea lui Jean- 
Jacques Rousseau in partida 
jucată cu prințul de Conti, 
sau stilul personal al ma
rilor jucători de șah, cla
sici și moderni, un Steinitz, 
un Cigorin, un Anderssen 
sau un Alehin !

Intr-o epocă in care, prin 
perfecționarea mijloacelor 
de producție și generaliza
rea. automatizării, timpul de 
lucru impus oamenilor va 
scădea in cursul viitoarelor 
decenii, pînă a ajunge la 
idealul menționat cindva de 
un ginditor, unui simplu 
serviciu social de cîteva ore 
pe zi, rezervat unei cate
gorii restrinse de tineri; 
intr-o epocă deci in care 
problema folosinței judicioa
se a timpului liber al oa
menilor se va pune cu toată 
acuitatea, pentru a înlătura 
tendințele totdeauna posibi
le, in fapt, ale actelor anti
sociale ale oamenilor fără 
ocupații obligatorii — jocul 
de șah, competiție supremă 
a posibilităților, _ va 
un loc de seamă' ' 
tățile și bucuriile 
ale oamenilor.

de aproximativă !), ci o 
nevoie pură, disputată în 
egală măsură de noi și 
de greci, o ' nevoie umană 
extremă, nevoia de 
lorii.

Ce ne-am face, în 
fără acest etalon al 
nității din noi, fără 
pisc spre care suim, 
sau 
frînghîi, atrași sau respinși 
de acest magnet care își 

■ schimbă capricios poziția, 
dîndu-ne aer ori sufocîn- 
du-ne, pînă isprăvim sufo
cați de bucurie sau mîh- 
nire I... Cînd puterea de a 
crea victorii ne lipsește, o 
proiectăm în alții : în pro
genitură, în artiștii de ci
nema preferați, în sportivi, 
în mituri, în oameni poli
tici, în fluturarea unui 
steag pe primul Catarg, în 
nevoia de a fi contempo
rani cu dezlegarea tainei 
cancerului sau a descin
derii pe Marte. Vă dați 
seama, deci, că nevoia de 
victorii e într-un fel din
colo de egoism, de intere
sul personal sau corporal, 
e nevoia de, satisfacție și 
bucurie, pe care o socie
tate trebuie să n-o împie
dice, ci s-o asigure, dacă 
se poate.

Desigur, cei străini de 
șantierele pe care se fa
brică victorii, cei nespeaia- 
lizați, cei puțini care se 
mai află în afara străda
niilor, nu cunosc și nu 
realizează dificultățile care 
stau în calea unei aseme
nea performanțe. Ei cer, 
ei somează, ei urlă, ei pro
testează cu vehemență une
ori nedreaptă, proprie 
consumatorului de victorii 
— în artă, în știință, în 
tehnico, în sport. Ei au de 
altfel datoria s-o ceară, 
fiindcă fără victorii o co
lectivitate S-ar șterge în 
cnonimot, insul și-ar pierde 
identitatea, viața și-ar des
trăma strălucirea, agoni- 
zind în cenușiu. Dar cum 
să le obținem, și cum să 
le asigurăm " permanența, 
iar dacă nu permanența 
măcar intermitența cu care 
se ivesc, surprinzătoare și 
certe, oazele în deșert ?

Repet o vorbă mare: 
victoriile se obțin greu. O 
mașină nouă care dema
rează de la start sau func
ționează la bancul de pro
bă, un plan economic lu
nar, trimestrial, anual, de
pășit într-odevor, pretind 
un efort social puțin obiș-
v-

vic-

fond, 
uma- 
acest 

. . lucid
orbește, cățărați în

nuit. Cînd aclamăm se
cunda victoriei, . ne gîndim 
la timpul dur care o pre
cede. De ce ?... Cozonacul 
zilelor festive e trudit în 
galerele unui efort diurn, 
nerăscumpărat de străluci
rea flash-urilor, de coroni
țele sau coroanele puse pe 
frunte, de cei trei sau trei
zeci de pași scriși pe Lu
nă, de mareea de aplauze 
și zîmbeie adulatoare care 
îl scaldă pe un învingă
tor. învingătorul adevărat 
cunoaște, altminteri, bucu
ria victoriei în sine, aplau
zele hrănindu-l numai pe 
cabotin. Este motivul pen
tru care cabotinii din toa
te domeniile — artă, știin
ță, politică, sport, — ur
măresc de fapt numai 
aplauzele, fiindu-le indife
rentă o victorie adevărată, 
un succes real în unul din
tre aceste domenii. Man
datari de telegrame și fe
licitări ocazionale, lor le 
este străin succesul ade
văr at.

Unde începe și unde.se 
sfîrșește o victorie ? E ia
răși greu de spus. Un mun
te își înfige rădăcinile pî
nă în magna planetei, is- 
prăvindu-se în cer. Bilan
țuri încheiate ? Bilanțuri 
prăznuite ? Estrade' și zile 
festive ? Tn bilanțuri stă 
adesea cel mai bine as
cunsă sămînța înfrîngerilor, 
ca și sămînța victoriilor 
ignorate. După meciul cu 
Portugalia, Angelo Nicu- 
lescu declara : „Acum ca
pitolul Portugalia este în
chis”. Duminică va fi spus : 
„Am închis și capitolul 
Grecia".

Da de unde 1 E deschis 
și capitolul Portugalia, și 
capitolul Grecia, și cele
lalte capitole care duc sau 
nu duc în Mexic, dar ori
cum nu isprăvesc cu Mexi-. 
cui, pe nici un plan. Ches- 

victoriilor rămîne 
, , nevoia

noastră zilnică de oxigen. 
Fără el, fără acest oxigen 
vital al victoriilor, arde
rile mașinăriei noastre psi
hice nu sînt complete, îna
intăm, înaintăm, ce e ' 
dar scoțînd foarte 
fum.

Revenind la ultimul 
duminică băieții 
erau cît pe aci să scoată 
și o " ” “ " ” ' “
aveau 
gen.

tiunea victoriilor 
deschisă, ca și

drept, 
mult

meci, 
noștri

flacârâ albă, dacă 
ceva mai mult oxi-

Paul ANGHEL
(Contemporanul)

WEMBLEY

c:

a

cz

I

I

I

ocupa 
in activi- 
cotidiene

BIBERIlon
(Luceafărul)

A urmări un meci în 
nocturnă pe stadionul Wem
bley este probabil unul 
dintre visele scumpe ale 
amatorilor de fotbal de 
pretutindeni. Dar nici 
chiar modernele „mass 

. media" — jurnalele cine
matografice și televiziu
nea — nu reușesc să trans
mită tot ce se poate ve
dea, auzi și, într-un fel, 
simți în imensa scoică de 
beton din nord-vestul-Lon- 
drei. Din primul moment 
în 
îți 
pe- 
că 
colul sportiv și în special 
fotbalul nu poate fi aso
ciat ideii de distracție. In 

. această construcție fini
sată funcțional, după cri
teriile unei estetici indus
triale avansate, ți se pare 
că s-ar putea desfășura 
la fel de bine o impor
tantă experiență științifi
că sau ritualurile unui 
cult. Iar desfășurarea în 
nocturnă, la lumina reflec-

care intri în tribună 
dai seama că te afli 
un stadion englez și 
pentru englezi specta-

toarelor, accentuează im
presia de spectacol; și, 
de altfel, publicul de aici 
aplaudă un gol ca pe o 
cădere de cortină la sfîr- 
șitul unui act de. tensiune, 
iar execuția unui dribling 
ca și cum ar fi vorba des
pre execuția unei arii.

Nu lipsește nici muzi
ca propriu-zisă : în pau
ză o fanfară în uniforme 
roșii înaintează ritmic 
pînă în mijlocul terenu
lui, se desfășoară pe dia
gonală, se regrupează în 
formație modificată, se 
resfiră din nou, revine la 
aranjamentul inițial și pă
răsește — tot timpul pe 
muzică — terenul; totul 
a acoperit exact durata 
pauzei și a fost atît de 
atrăgător, încît și majori
tatea publicului englez a 
rezistat tentației de a ieși 
pînă la bufetul cu ceai și 
alte băuturi care pot în
călzi pe spectatori, în ia
nuarie.

Mihai MATEI
(Lumea)
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Sportivi

sub cupola Academiei

SPORTUL— 
neabătut aliat

I V V ■ V 19» I •

al sănătății omului

rrrrrTv- e unui nesportiv

PATINOARUL

Am în față un exemplar dintr-o broșură, 
modestă ca înfățișare dar de un prețios con
ținut. E documentul de constituire a Societății 
române de medicină sportivă, relatarea celei 
dinții ședințe, din anul 1932, și statutele de 
Început.

Un mănunchi de medici, conștieuți de însem
nătatea educației fizice și de marile valențe 
profilactice ale sportului, au întemeiat socie
tatea de medicină sportivă, fundamentată pe 
studii și cercetări științifice și, In același timp, 
pe o activă asistență medical-sanitară in spe
cialitate.

Printre membrii fondatori cu rol activ. Hă
țuri de savanții de mai tîrziu, Tuliți Hațieganu 
și Ștefan Mii cu. am deslușit și numele cu fru
moasa rezonanță în medicina de la noi : Emil 
C. Crăciun, atunci un tlnăr cadru didactic în 
fnvățâmlntul medical superior, azi un consa
crat om de știință.

Membru de onoare al Academiei de Științe 
Medicale a Republicii Socialiste România, fost 
director al Institutului de anatomie patologică 
„Victor Babeș* și fost profesor la Institutul 
Medico-Farmaceutic din București, membru 
afiliat la „Royal Society of Medicine” (Londra), 
membru de onoare la „Ceskoslovenska le- 
karska spolecnost i. J. E. Purkvne“, membru 
de onoare la Societe Anatomique de Paris și 
membru corespondent al Societății Unionale de 
anatomie patologică din Moscova, profesorul 
dr. docent Emil C. Crăciun este acum o per
sonalitate științifică și venerabil autor al unor 
lucrări de specialitate cu largă circulație inter
națională.

— Vă numărați printre ctitorii celei dinții 
organizații Științifice românești pentru spriji
nirea sportului. Este vorba de o prezență în- 
timplătoare sau de afinități de vocație și prac
tică directei? — l-am întrebat pe interlocuto
rul nostru.

— Am să vă povestesc un detaliu intim din 
începuturile mele de viață, care suplinește cer
tificatul de naștere al vocației mele pentru 
exercițiul fizic... La vîrsta de patru ani, l-am 
însoțit pe tatăl meu, într-o convalescență ce-î 
fusese prescrisă de savantul Gheorghe Mari
nescu, care avea să-mi devină, mai tîrziu, pro
fesor și îndrumător științific, și care-1 tratase 
de o astenie nervoasă. Astfel am ajuns în 
satul Odaia-Bursucani, locul natal al familiei 
tatălui meu, în fostul județ Tutova, unde am 

w participat din plin la terapia prescrisă : plim
bări zilnice în pădure, multe ore în aer liber,

în singurătâtile ozonate ale naturii. Acolo am 
invățax eu. L> acea vîrsta crudă, să cunosc cu 
adevărat pădurea și farmecul ei măreț, acolo 
am băut zilnic apă din izvor, acolo am deslușit 
rum se deosebește gorunul de stejar, gtrneața 
de tufan, după cum. tot atunci și tot acolo, am 
deprins sentimentul de a trăi în vraja naturii, 
voluptatea sacră a libertății trupului și a cuge
tului, olăcerea și binefacerile exercițiului, ale 
mișcării.

Un an mai tîrziu. eram turist montan în 
Bucegi. evoluasem deci, de astă dată purtat in 
circă de catir sau așezat In șaua calului de 
munte, în drumeția noastră care începea odată 
cu vara și se încheia in miezul toamnei, pe 
ruta ce ne pornea de la Sinaia și ne purta 
pină sus, în depărtări, către înălțimile Omului 
și ale Peșterii Ialomiței.

In liceu, apoi, la „Dimitrie Cantemir* din 
București, i-am fost elev marelui dascăl 
intr-ale gimnasticii, acel ilustru Nicolae Ve- 
lescu. care ne îndemna cu vorba și ne înaripa 
cu pilda marilor sale iscusinți sportive, după 
cum ne înghiontea cu cel de-al șaselea deget 
de la mina dreaptă (intr-adevăr, Nicolae Ve- 
lescu avea sase degete la mina dreaptă !) pen
tru a fi și la gimnastică deopotrivă de serios! 
și de sîrguinciosi ca la studiul matematicii, 
la fizică sau la latină.

Ei, dar timpul fuge, nu stă de fel locului...
Inchiriara bicicletă cu ora, de la acel vestit 

Alois Pucher, cel care a organizat întîiul velo
drom din lemn la București, după cum, tot el, 
a făcut o ispravă la începutul secolului nostru, 
de necrezut pentru acele vremuri în care ome
nirea prefera să trăiască fără emoții : a plecat 
pe bicicletă de la București și în zece zile a 
ajuns la Paris.

împreună cu un vechi și valoros coleg, doc
torul Ionel Pavel, profesor și academician și 
el. în anii săi de consacrare științifică, cel care, 
liceean încă, a înființat întîiul club sportiv ro
mânesc, „Colțea", devenindu-i, la vîrsta de 16 
ani, președinte, am întemeiat clubul sportiv al 
mediciniștilor, cu secții de box, de scrimă, de 
fotbal și de tenis, căruia i-am asigurat chiar 
terenuri proprii.

Clubul a activat între anii 1920 și 1924, între
ținut bănește din rețeta realizată de la seratele 
dansante și balurile studențești pe care le or
ganizam în sala Eforie, cea mai încăpătoare și 
mai selectă sală a vremii. Un alt coleg, docto
rul Florian Ulmeanu, azi medic și profesor 
universitar, președintele de acum al Societății 
române de medicină sportivă din cadrul Uniu

nii societăților de științe medicale din țara 
noastră, lucra și lupta cu nou

Am practicat apoi înotul, vîslirul și pesemnu 
sportiv, de-a valma cu studenții americani. -3 
anii 1924—1SZ5. aflat la specializare peste Atlan
tic. în domeniile de antrenament ale cluburilor 
sportive studențești de pe lingă „Johns Hop- 
pkins Hospital* din Baltimore și-apoi la »Har- 
vard Medical School- din Boston.

La Paris, jucam tenis — îndeletnicire cu ca
racter strict intim, de fel prins in competiuu 
dar am avut privilegiul să-i văd jucînd si sâ-i 
cunosc destul de aproape, direct, pe Ren4 La- 
coste, pe Jean Borotra. pe Susanne Leader.. 
William Tilden, americanul care devenise acel 
faimos „Big-Bill**. cum îl răsfățau yankeii pe 
acest campion care-șî făcuse o echipă cu care 
cutreiera lumea sub forma unui autentic _<r.rc 
de tenis”, pe Nicolae Mishu. fostul campion 
de tenis al României, ale cărui servicii in 
cîmp, lovituri pornite ca din cavitatea unei 
linguri, impresionau publicul și-i înspâimlntau 
pe adversari.

In țară, cu frații Mavrichi și cu Emil Pâlân- 
geanu, am practicat schiul.

...Anii au trecut, s-au încălecat in decenii, 
dar nu m-au gîrbovit. Sportul m-a apărat con
tinuu și eu îi sînt recunoscător. Aliat continuu 
și devotat al organismului omenesc, sportul îs» 
exercită influența asupra tuturor sectoareloF 
cu o eficientă care se reflectă în însăși între
ținerea și păstrarea sănătății.

Si dacă la aceste valențe adăugăm și rolul 
educativ moral al sportului, atunci aproape ca 
se cuvine să-i poleim diploma unei existențe 
de înaltă valoare etică, cu pulberea de aur a 
virtuților unanim recunoscute de-a lungul ge
nerațiilor, — a încheiat valorosul om de știință 
cu care ne-am întreținut pentru cititorii noștri 
de azi.

Și poate că n-ar prisosi să adăugăm, acum, 
că împreună cu publicistul Gheorghe Epuran, 
d-sa a redactat lucrarea „Alimentația sportivu
lui", care s-a bucurat de o largă circulație, 
promovînd o ediție epuizată într-un timp 
record.

Savant cu lucrări care beneficiază de un 
prestigios itinerar în lumea medicală interna
țională, profesorul dr. docent Emil C. Crăciun 
aduce sub cupola Academiei nu numai bogata 
sa erudiție dar și dimensiunile unei experiențe 
cu care întreține un climat convingător și, de 
multe ori, contaminant în folosul sportului.

V. FIROIU

Am urmărit duminica tre
cută. cu încintare, pe patino- 
rii de pe gheața artiScială 
de la Horească. E un spec
tacol stenic și pitoresc, care 
reconfortează pe oricine 
d'jpă o săptămină de muncă. 
Ce înseamnă însă cele cite* 
va ore de alunecare pe o- 
glinda sclipitoare a patinoa
rului, asta o știu mai cu 
seamă pasionații acestui 
sport plin de noblețe și fru
musețe artistică. Ajunge să 
vezi cum plutesc trupurile 
pe patine, felul cum dese
nează largi volute sau repezi 
r praguri gratia, ca un alint 
de aripă, a rotirilor pe spații 
reduse, spre a-i invidia pe 
cei ce au învățat să se dea 
pe gheață. Cred că beția pe 
care o produce patinajul 
este, în alb. ceea ce e. în 
purpuriu, delirul bachic : nu 
numai o satisfacție a mișcă
rii și a vitezei, ci și o plăcu
tă senzație, fortificatoare a 
încrederii în puterile noas
tre. de stăpinire a legilor e- 
chilibruluL Am citit, cîndva, 
niște mărturii despre uimi
rea trezită de primele bici
clete, ca și despre chiotul ce 
țișnea din piepturile celor 
care izbuteau să se țină 
drepți pe ele. Ceva asemă
nător se petrece, probabil, și 
cu patinele, a căror artă se 
învață la fel de ușor ca bi-

mulți copii pe gheață. N-am 
văzut însă destui spre a do* 
oîndi convingerea că pati
najul este chiar un sport de 
masă. Și e păcat că nu este, 
o dată ce pentru lunile 
lungi de iarnă puține alte 
prilejuri sînt mai ademeni
toare, mai utile pentru. dez
voltarea omuleților, mai lip
site de pericole ca patinajul : 
stadioanele se află în atașe, 
tineretul este controlat per
manent. patinele fortifică nu 
numai gleznele, ci și simțul 
estetic în plină evoluție, con
stituind așadar o excelentă 
supapă și orientare pentru 
energiile ce se acumulează 
vulcanic la vîrstele de creș
tere.

Dacă n-au lipsit, oricum, 
copiii de pe patinoarul de 
la Floreasca, a lipsit, în 
schimb, o muzică adecvată 
antrenamentelor și agremen
telor pe patine. O muzică 
adecvată alunecării pe ghea
ță. care se așterne aidoma 
unui covor sub picioarele pa- 
tinorilor. Dar catifelarea a- 
cestui covor n-o dă decit 
muzica, aleasă de oameni cu 
gust pentru plămădirea 
neobservată a gustului mici
lor și marilor sportivi ama
tori.

George SBÂRCEA

cicleta, chiar dacă presupune 
mai multă răbdare decit ci
clismul.

Numai că patinajul e mult 
mai vechi decit ghidonul și 
roțile in spițe zvelte. Se pare 
că tracii își puneau niște că- 
luși de lemn la încălțări, un 
fel de patine rudimentare, 
cu care alunecau pe gheata 
rîurilor prefăcute de ger în 
betele diamantine. Cred că 
fantezia copiilor le va fi 
născocit, fiindcă ea este 
aceea care la fel cu fantezia 
artistului, zămislește jocul, 
descoperind năstrușnicii greu 
de conceput de către oamenii 
maturi.

La Floreasca am văzut și

„0 PICĂ TURĂ

INTR-UN OCEAN"

Pe peliculă, se destăinuia zâm
bitor, afabil. Acum, Stamm era, 
însă. tăcut. încruntat. Mi-era 
parcă frică să-l întreb ceva. îmi 
dădeam seama că stau fațâ-n 
față cu unul dintre cei mal mari 
antrenori ai lumii și-mi părea 
râu că tace, că nu-l pot scoate 
din ale lui. Alături, pe pat, Ste- 
faniuk privea prin geam undeva, 
spre turnul de parașutism. Era 
evident că elevul nu se ridicase 
la înălțimea profesorului — și 
poate asta era și cauza pentru 
care Stamm era abătut, mthnit. 
Vine o clipă — scrie cineva — 
clnd izbînzile noastre nu mai au 
darul să ne mulțumească. c*nd 
simțim nevoia să ne lăsăm con
tinuați, să ne trecem tn alții, 
poate In copiii noștri, poate in 
elevii noștri.,.

Asistam, probabil, la un ase
menea moment, dureros. In care 
oamenii simt nevoia să-și con
sume amarul, dialogtnd numai 
cu ei inșiși.

...încercările mele de a înviora 
discuția erau inutile, șl a tre
buit, să treacă mai bine de ju
mătate de ceas pină cînd atmo
sfera a devenit mai caldă, mai 
prietenoasă.

— Așadar, panie Feliksîe. să tot 
aveți vreo. — știu eu? — — vreo 
40 de ani de box ! Cum vi 
pare toată perioada asta ? E 
mult, e puțin ?

— $fiu eu ? Am să-ți răspund 
Cu cuvintele tale, numai că eu 
am să mă feresc de semnul în
trebării... E mult, e puțin... fa

LEGENDA CELOR 41 DE ANI...
„BOXUL SEAMĂNĂ ATÎT DE MULT CU VIAȚA!"

(Antrenorul polonez de box Feliks Stamm)

îmi aduc aminte perfect, de 
parcă totul s-ar fi consumat 
ieri. Era în ajunul finalelor „eu
ropenelor" de box, seara aceea 
de 8 iunie pe care ne-a plăcut 
s-o numim; cu voluptate, cea 
mai luminoasă din istoria boxu 
lui românesc.

Rămăseseră doar finalele — 
lupta aceea dură a ultimelor 9 
minute, împărțitoare de dulce și 
amar, de bucurie și necaz. Marea 
majoritate a boxerilor veniți la 
București din toate colțurile bd- 
trînei Europe se transformaseră 
— prin implacabilul joc al ver
dictelor din ring — tn simpli 
turiști. Delegații întregi, unele 
sosite pe malul Dîmboviței cu 
mari veleități, altele dimpotrivă, 
hrănite de modestia începuturilor, 
ieșiseră din arenă. Intre ele — 
surprinzător — se afla și lotul 
Poloniei, -„team^ul celor 25 de 
medalii de aur" cucerite în is
toria campionatelor europene — 
cum. își mîngiia conaționalii întru 
box un simpatic confrate din 
Varșovia, Jan Wojdyga.

Atunci, în ziua aceea dinaintea 
finalelor, într-una din camerele 
hotelului sportiv „23 August" 
l-am întîlnit, din voia întîmplării. 
pe cel care ani întregi fusese 
„omul de colț" al boxului po
lonez: marele antrenor Feliks 
Stamm.

Marcat de perpetue emoții vio
lente și de ani, Feliks Stamm 
mi s-a părut obosit. Știam că 
medicii îi interziseseră, tn ter
meni drastici, apropierea de ring 
și că Zenon Ștefaniuk, campio
nul continental al cocoșilor din 
1953 și 1955, unul din foștii lui 
elevi, îi luase locul în colțul ca
reului magic. De fapt, îl cunoș
team pe Stamm dintr-un film. 
Evident, un film despre box șl 
nu singurul pe care cineaștii po
lonezi i l-au dedicat marelui an
trenor al pugilismului lor, cel 
despre care Grzegorz Stanskl 
scria nu de mult în „Sport" — 
Katowice : „Puține sînt figurile 
din lumea sportului care să se 
compare cu Stamm în ceea ce 
privește popularitatea, gloria, 
autoritatea".

să fiu sincer, la victorii mi se 
pare puțin. Așa că aș vrea sd 
mai practic meseria asta cardia
că, cum o numește un prieten, 
incd vreo 15—20 de ani. La înfrân
geri, însă, mi se pare mult... Dacă 
m-ai întreba, astăzi, de ce nu 
mă retrag tl-aș spune că n-o 
fac pentru că nu pot sd plec eu 
primul de pe o corabie, ava
riată... Vezi dumneata, noi am 
adus la București o echipă tt- 
nără, foarte tînără, dar n-am 
cucerit nici un aur, nici un ar
gint. Și e puțin, e tare puțin — 
și poate că într-un fel mi-e ru
șine, și rușinea asta mă încrîn- 
cenează. Ehe, dacă n-ar fi doc
torii ăștia...

Pentru cîteva clipe am părăsii 
boxul. Am vorbit despre doc
tori, despre medicină. Stamm 
mi-a spus că e bolnav șl că nu 
știe ce are. Doctorii nu î-a:i 
spus.

— Aș vrea să vă întreb ceva, 
domnule Stamm, ceva care nu 
ține în mod direct de cariera de 
antrenor. Ați fost boxer de per
formanță ? Cîți ani ?

Pentru prima oqrd, pan Fe
liks îmi demonstrează că știe să 
zimbească. N-avucă, însă să răs 
pundă, căci abia ieșit pe ușă 
Ștefaniuk reintră și ne aruncă 
o privire rea care, parcă, ne-ar 
spune să-l lăsăm în pace pe 
maestru, că e obosit, că n-ara 
chef de interviuri.

„Lasă, Zenon, că nu-s așa ra
molit cum crezi tu !’ — Rida 
Stamm. Apoi, către mine :

— Da, am fost și boxer. Bo
xer prost ! N-am susținut nici 
10 meciuri. Am luat o bătaie soră 
cu moartea și-am trecut... corzile 
ringului. Așa că n-ai noroc: eu 
nu valorez, ca interlocutor, decit 
în ultimii 32 de ani !

— 32 de ani?! De ce tocmai 
această cifră ? — întreb mirat.

— Treizeci și doi de ani?!... 1937. 
Milano. Primul meu elev. Alek
sandr Polus. boxa în finala cam
pionatelor europene cu favoritul 
galeriei, italianul Cortonesi. Știți 
cum sînt italienii, explozivi, gă
lăgioși. Incit fie, boxer, ți se 
pare că fțl cade sala în cav. că 
te copleșește. Ei bine, Polus a 
intrat speriat — poate avea st 
de ce — și în prima renriză a 
fost de vreo doud-trei ori la un 
pat de K.O. A renît pauza, pen
tru el ca un balsam. pentru 
mine ca un chin. Eram tinăr. 
nu s^iam nîcî eu prea multe — Si 
totuși trebuia sd-i spun eeivi. 
I-am spus. Exact nu-ml mei a- 
duc aminte cuvintele, dar a doua 
zl un ziarist italian, aflat pre- 
habti ttnoă colțul nostru, a pu
blicat cu litere uriașe: ..Aran- 
că-te peste el! Atacă! — iată cu
vintele antrenorului Stamm". 
Polus a ciștigat în fața unei aa- 
icni de-a dreptul stupefiate. Era 
prtsna medalie de aur a boxului 
polonez ți poate tocmai de a- 
ceea — deși la o jumătate de 
oră Chmielewski a cucerit-o pe 
a doua — ml-e cea mai draoâ. 
laid de ce fțl pomeneam de cel 
32 de ani...

împreună eu Ștefaniuk. tn trei, 
alături de o sticlă de „Wțjboro- 
wa" — așezată pe masă mai mult 
simbolic căci gazdele mele nici 
măcar n-au făcut gestul de a-sl 
turna în pahar — refacem bio
grafia de antrenor a lui Stamm

— In 1952. la Helsinki, Zya- 
munt Chychla obține prima 
noastră medalie olimpică de aur. 
Un nou început. Noi obligații... 
In fine. 1953. europenele de la 
Varșovia. Știți, la noi acasă am 
luat partea leului: 9 medalii, 
intre care 5 de aur. Parcă-mi a- 
duc aminte și acum, — zice 
S'amm. brusc amuzat, și arată 
cu mina spre Ștefaniuk — îna
inte de finală i-am spus : Zenon, 
ai cîștiaat prima medalie. O mj- 
cițl, băiete, dar sd vedem pesfp 
doi ani. Abia atunci va trebui 
sd demonstrezi ce știi... Nu m-am 
înșelat. Zenon a învins și la 
Varșovia, și in 1955. în Berlinul 
occidental. Nu-i așa, Zenon?

Momentul e duios. Zenon Ste
fa niuk, cu cei aproape 50 de ani 
ai săi. cu un cap mai înalt de
alt fostul său maestru, pare un 
copil uriaș care primește, emo
ționat, laudele profesorului.

Reluăm discuția și Incet-lncet 
epuizăm tot intervalul temporal

al celor 32 de ani. Praga — cu 
doi medaliațl cu aur, Pazdzior șl 
Pletrz-ykowski, Lausanne — cu 
Adamski, Drogosz și pietrzykow- 
skl, Belgradul — cu Walasek, 
Moscova — cu Kulej șl iarăși, 
pentru ultima oară, cu Pletrzg- 
kowskl, Berlinul — cu Kulej; 
Roma — cu Skr.zypczak, Petek 
șl Grudzlen... In total, 25 de 
campioni ai Europei — bilanț 
pe care, indubitabil, la ora a- 
ceasta nu-l poate egala nici un 
alt antrenor de box amator din 
lume.

Timpul s-a scurs pe nesimțite... 
deși discuția durează de mai bine 
de două ore.

— Panie Feliks, ai iubit șl. 
neîndoios, iubești boxul. I-al de
dicat aproape o viață de om. Cu 
satisfacții, cu neimpliniri... Expll- 
că-ne și nouă mobilul care te-a 
atras așa de puternic, iremedia
bil, spre ring...

Răspuns pe toc, eu viteza li
nei... directe ;

— Frumusețea boxului, pe care, 
din păcate, mulți n-o pricep. 
Boxul e. într-un fel, o viață, 
toți poeții spun că viața e o 
luptă, el bine, boxul e și el o 
luptă, așa ed... Dae-aș mai avea 
un copil, l-aș învăța box înaintea 
oriedrui alt sport, pentru că — 
sînt sigur — i-aș da, prin inter
mediul mănușilor o altă filozo
fie a vtetn. De ce si ne feriml 
Viața e dură, plină de surprize 
neplăcute șt, de cele mai multe 
ori. cei neprvgătiți cad, sînt tn- 
frinți... Prin box — prin adevă
ratul box șl nu prin bălaie — în
veți sd fii calm, să ști să aștepți, 
sd te aperi... Ei, dar cite nu tn- 
veți din box!

— Șl-aeum ce faceți, ați pus 
punct carierei de antrenor î Con
siderați că e mult sau puțin t

— E mult, tinere, e mult! Toa
tă lumea insistă sd rămln. Da' 
e tîrziu. După 41 de ani de box. 
Feliks Stamm a tras cortina 
Asta e.

I-am mulțumit. Le-am struts 
mina pe rind, înttl lui Stamm, 
apoi lut Ștefaniuk. Cînd sd ies. 
Feliks Stamm m-a strigat, a mai 
ztmbtt o dată, deschis, ca tn f>! 
mul acela de care vă aminteam. 
și mi-a rîs prin ușa întredes
chisă :

— Sd nu uit I tti datorez un 
răspuns : e și mult și puțin...

Stupefiat, zilele acestea, citesc 
Intr-un ziar polonez, pe pagina 
I: „Elevii lui Feliks Stamm 
gata pentru meciul cu Elveția".

*

Așadar, bătrlne Feliks, a fost 
puțin... Legenda celor 41 de 
ani de antrenorat șl a celor 25 
de titluri continentale durează... 
Interviul din iunie a recăpătat, 
acum, la sftrșitul lui octombrie 
un sens. Și poate nu numai u- 
nul...

I

Intr-o curte cu o căsuță veche 
șl o grădiniță înverzită, prin car
tierul dintre Mecet șl Matei Vo
ievod, stă liniștit, depănîndu-și, 
în gînd amintiri, un bătrin în
cărunțit de vremuri, dar incă 
drept și falnic, ca un stejar. Năs
cut într-una din toamnele dina
intea iui 1900 in comuna Rusă* 
neștii de Jos, din județul Roma- 
nați, a ajuns acum respectabila 
vîrstă de 73 de ani. E unul din
tre supraviețuitorii luptelor de 
la Mărășești din 1917, decorat cu 
„Merite Ostășești" clasa I, la

aniversarea celor 50 de ani de la eroicele bătălii. E unul dintre pionie
rii sportului românesc, a cărui viață se Împletește cu primele file ale 
mișcării noastre sportive organizate, E FOSTUL MEU PROFESOR DE
SCRIMA.

N-are nici o importanță dacă pe mine mă cheamă Dumitru Raiciu. 
Ștefan Slăvescu, Petre Havaleț, Petru Voicu, Cornel Georgescu, Mia 
Măglașu sau Petre Petrescu din București î Sorin Poenaru. Dinu Palsie, 
Octavian Vintilă sau Cecilia Neagu din Ploiești ; Mlhal Echlmenco sau 
Nicolae Dumitrescu din Constanța, dintre sutele de elevi care l-au tre
cut prin mină în cei peste 50 de ani de practică.

Sînt mulți cei care trec prin dreptul porții sale șl nu-l cunosc, sau 
l-au uitat. Eu, însă, și alături de mine toți cei care au fost elevii lui, 
nu-l vom putea uita, pentru că ION POPESCU a știut să trezească la 
noi toți entuziasmul vîrstel șl să-l stimuleze, în mod deosebit. A știut 
să promoveze dintre noi și campioni, dar, în primul rind, a știut să 
facă din elevii săi oameni de caracter, creînd. întotdeauna în jurul său 
un climat de muncă șl bunăvoie, instructiv șl sănătos. Toții elevii săi 
au practicat scrima cu dragoste șl pasiune. împrumutînd mentalitatea 
dascălului lor,întotdeauna optimist și răzbătător, depășind opreliștile.

★
A îndrăgit sportul din fragedă copilărie, cînd, tn comuna sa, a 

început să participe ia întrecerile de trintă șl călărie, organizate anual, 
primăvara, dobîndind o pasiune pentru activitatea fizică, ce avea să 
nu-l mai părăsească toată viața.

In afara trintei și călărlel, mai învăța, autodidactic înotul — In 
Olt — și aruncarea cu praștia. Dar dintre toate „disciplinele sportive" 
care animau copilăria micului oltean din Romanațl, cea care-1 atrăgea 
în mod deosebit era lupta cu ciomagul, pe care o vedea adesea la niște 
pindari veniți de peste munte, dintre cel ce păzeau viile și cîmpurile 
de pe malul Oltului. Dar pe aceasta o învăța numai trăglnd cu, ochiul, 
și cum marile pasiuni ale copilăriei se nasc întotdeauna din curiozitate 
și la el s-a intimplat aevea fenomenul.

La vîrsta de 12 ani, micul Ion Popescu din Rusănești, a plecat ca 
ucenic de cojocărie la Caracal, unde timpul de joacă a dispărut, ră- 
minînd doar pasiunea ce avea să-l facă optimist. La 18 ani, prin moar
tea tatălui, s-a văzut împovărat cu răspunderea conducerii unei familii 
de șase persoane. A urmat primul război mondial, care l-a purtat, ca 
tînăr recrut și ca elev in școala de ofițeri de rezervă, pe front, în pri
mele linii de luptă. Abia tn 1919, după terminarea războiului. în atmo
sfera de relaxare generală, a putut da curs pasiunii pentru exercițiul 
fizic din primii ani ai copilăriei sale șl s-a înscris la intîlul cros din 
țară, organizat la 7 martie, clasîndu-se pe locul 1. Tei atunci a In
trat in școala militară de educatori fizici, dînd. tn stirșft, frîu liber pa
siunilor care-i rodeau inima. De aci încolo îl găsim practlcînd rugbyul 
la ..Sportul studențesc" și mai tîrziu la „Avintul sportiv" : U urmărim 
particlpînd In echipa națională, timp de 4 ani. la meciurile cu Germania, 
cu Polonia, cu Anglia și Franța. îl vedem făcînd bastonadă în școala 
militară și !ndreptîndu-se apoi spre scrimă, pregătit de profesorii La- 
châvre și Pipart, satlsfăcînd în sfirșit marea pasiune a micului copil, 
sădită de lupta cu ciomagul a ptndarilor din Rusănești. Și într-adevăr 
scrima avea să rămînă pasiunea care-i va umple viața.

După absolvirea școlii militare de educatori fizici, activează ca instruc
tor și mai tîrziu ca profesor de scrimă, intre cele două războaie mondiale, 
predind scrima în sălile de la Cercul militar șl de la Gaz și Electricitate, 
iar după război, la centrul O.S.P., la Electrica și la Metalul în București, 
Ia Petrolul Ploiești și la Farul Constanța. In acest răstimp a cucerit 
toate campionatele instructorilor de scrimă, la toate armele. A activat 
intre anii 1928 și 1940 ca antrenor al echipelor naționale de scrimă, de- 
plasîndu-se cu acestea la Varșovia, Praga, Budapesta șl in multe alte 
centre de peste hotare.

Pe lingă alte merite deosebite în scrima românească, profesorul 
Ion Popescu s-a relevat și pentru că a fost primul profesor care a In
trodus sportul armelor albe în rîndurile muncitorilor (la școala de u- 
cenici a Societății de gaz șl electricitate) încă din anul 1940, precum și 
prin faptul că la 23 August 1944. s-a alăturat mișcării sportive în cadrul 
Organizației Sportului Popular, în calitatea sa de profesor de scrimă.

★
L-am vizitat deunăzi și am stat de vorbă la umbra dudului din 

curtea locuinței sale din București. L-am întrebat ce părere are despre 
succesele scrimerilor noștri. Ml-a răspuns cu același optimism și aceeași 
modestie, care i-au fost caracteristice dintotdeauna t „Mă înalță sufle
tește, și mă îmbujorez că am contribuit și eu la obținerea lor, sub for
ma unei picături într-un ocean".

Ovidiu IOANIȚOAIA Cornel GEORGESCU

£■

B. URSULAS. ANINOASA. Stea
gul roșu s-a întors în divizia A, 
după un singur an de absență.

IONEL LUCHICI, BOCȘA. Cre
deam că nu mai există nici o nelă
murire în această problemă, după 
ce am explicat de atîtea ori : 
,,Cupa Jules Rimet" intră defi
nitiv în posesia țării care cîștigă 
de tr°i ori campionatul mondial, 
fie consecutiv, fie ALTERNATIV.

'âri — Uruguay, Italia și 
Brazilia -- au cucerit de două 
ori campionatul mondial și aș
teaptă cea de a treia victorie — 
o va obține, una dintre ele, la 
Mexic? — pentru a... nu mai da 
cupa înapoi niciodată! Iar F.I.F.A. 
(sau altcineva) va trebui să pună 
în joc un nou trofeu.

, UN GRUP DE CITITORI DIN 
TG. MUREȘ ne întreabă cine 
se va califica în turneul final 
al Campionatului mondial dacă 
meciul Ungaria — Cehoslovacia, 
care va avea loc la 3 decembrie, 
se va termina la egalitate. Regu
lamentul prevede ca în caz de 
egalitate după 90 de minute, par
tida se va prelungi cu două re
prize a cîte 15 minute. Tn cazul 
că se va menține egalitatea, a- 
tunci sorții vor hotărî care din
tre echipe se va urca în avio
nul cu destinația Mexic.

GHEORGHE POP, CLUJ. Scri
soarea dv. nu este clară. Nu în
țelegem, de pildă, cîți kilometri 
ați alergat de la 1 ianuarie 1969? 
110 km, chiar la vîrsta dv (58 
de ani) nu reprezintă o cifră 
demnă de consemnat. Sînt con
vins că mai mult ați alergat, în
colo și încoace, după cumpără
turi ! Presupun, deci, că nu v-aV 
exprimat bine și aștept o nouă 
scrisoare.

B. ȘTEFAN, VATRA DORNF.I. 
Dintre reflecțiile trimise sub tit
lul general de „Sportul și Cos
mosul", ne-au plăcut mai mult 
următoarele două :

HALTEROFILUL: ar dori să 
ridice halterele, numai în con
diții dp... imponderabilitate !

ARBITRUL DE BASCHET: a 
fluierat bucuros primii... pași al 
omului pe lună !

MIHAI VLADULfiSCU. COMU
NA PRILIPET. In ultimii 10 ani, 
cu o singură excepție — este 
vorba de suedezul Ingemar Jo
hansson — titlul de campion 
mondial la toate categoriile a fost 
deținut numai de boxeri negri : 
Floyd Patterson, Sonny Liston. 
Cassius Clay și cel doi pugilișii 
care dețin acum, in mod arbitrar, 
acest titlu, flecare din ei consl- 
derîndu-se „adevăratul campion 
mondial*: Joe Frazier șl Jimmy 
Ellis. Dacă aveam ceva relații 
la W.B.A.. poate că aveam șl 
eu o șansă!

V COSMA, RÎMNTCU-VTLCEA. 
„Vă trimit aceste 11 epigrame, 
dedicate fotbaliștilor roștri. M-am 
oprit la ele, după multe și în
delungi căutări, ștersături-. De 
ce v-ați oprit ? Continuați să cău- 
tați și mai ales să... ștergeți I

C. PETREANU, BUCUREȘTI. 
Cartea „Șepcile roșii", a lui loan 
Chirllă. destinată inițial publi
cului clujean, susținător al Uni
versității, va poposi în curînd 
și in librăriile din restul țării.

ANATOL FUSULAN. CRAIOVA. 
„De aproape 2 ani stnt tatăl li
nei fetițe care, peste maximum 
15 ani va fi tn lotul național de 
junioare la șah. De pe acum, ea 
ftie cum se aranjează piesele de 
șah și mă corectează atunci cînd, 
intenționat, amestec piesele albe 
cu cele negre. Dar, plăctndu-i 
șahul și juclndu-se cu „Revista 
de șah“ nr. 1, pe 1969, a rupt-o". 
Dacă aș fi răutăcios, aș spune : 
o fi învățat să citească! Sper ca 
redacția, citind aceste rîndurl, să 
vă trimită un alt exemplar, pen
tru a-1 pune la colecție. Eventual, 
v-ar putea face acest serviciu 
Și unii amatori de șah. mal cu 
seam^ că oferiți. în schimb, nu- 
mereli 4 șl 5 din această revistă,

pe care le aveți in dublu exem
plar. Adresa este următoarea: 
Anatol Fusulan, strada Brazda 
Iul Novac, Bloc D10, scara 1> 
ap. 2, Craiova.

Ilustrații: N. CLAUDIU

...dar absolut toți
pină

ȘI EU VREAU



Ț.S.K.A. MOSCOVA
ClȘTIGÂ DERBYUL

CAMPIONATULUI UNIONAL DE HOCHEI
LIDERUL DISTANTAT 

LA 11 PUNCTE!

MOSCOVA, 22 (Agerpres).
In tradiționalul derby a) 
campionatului de hochei pe 
gheață al U.R.S.S., echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a întrecut 
cu scorul de 6—4 (1—1, 2—0.
3— 3.) formația Spartak Mos
cova. Alte rezultate : Aripile 
Sovietelor Moscova — Tor
pedo Gorki 3—6 : Sibir No
vosibirsk — Himik Voskre- 
sensk 3—4 ; Traktor Celia- 
binsk — S.K.A. Leningrad
4— 7 ; Avtomobilist Sverd
lovsk — Dinamo Moscova 
1—6.

In clasamentul campiona
tului unional continuă să 
conducă detașat echipa 
Ț.S.K.A. Moscova cu 38 de 
puncte, urmată de Spartak 
Moscova cu 27 puncte, S.K.A. 
Leningrad — 25 puncte
(două jocuri mai puțin) etc.

OASPEȚI DIN CEHOSLOVACIA
PI PATINOARUL DIN POIANA BRASOV

De cîteva zile, 
patinatorii noștri 
fruntași fac cu
noștință mai a- 
propiată cu „se
cretele" probei 
de dans pe ghea
ță. în cadrul 
cursului de per
fecționare de la 
patinoarul Flo- 
reasca, condus 
de antrenorul ce
hoslovac Josef 
Sturm, exempli
ficările practice 
sînt susținute de 
alți doi oaspeți 
din Cehoslovacia, 
frații Diana și 
Martin Skotnicky.

Perechea dan
satorilor oaspeți
este invitată și Diana f» Martin Skotnicky
pentru o demonstrație publică, programată pentru dumi
nică (ora 17,30) la Poiana Brașov, în deschidere la meciul 
de hochei pe gheață cu selecționata de tineret a Poloniei. 
Vor evolua, de asemenea, o serie de componenți ai 
Iotului nostru republican de patinaj artistic.

NE-A SCRIS ION TIRIAC DESPRE:

0 NOUA EXPERIENȚĂ TENISISTĂ DE
9

Cu întîrzierile de rigoare primim — în sfîrsit — vești mai complete de la tenis- 
manii noștri. O scrisoare a lui Ion Tiriac ne informează asupra ambianței primului 
mare open european pe teren acoperit, cel de la sala „Coubertin" din Paris, ca și sec
vențe de generic pentru a doua etapă a întrecerilor — Wembley. Iată pasa'e din 
această mult așteptată scrisoare:

„Sîntem la capătul primu
lui capitol din noua noas
tră experiență tenisistă — 
sezonul indoor european, 
Ceea ce am început sub aco
perișul sălii Floreasca. In 
acea frumoasă dimineață de 
revedere cu publicul bucu- 
reștean, amintire care ne 
urmărește mereu, continuăm 
acum intre alți pereți aco- 
periți cu tribune.

Ce este acest nou sezon 
indoor ? O suită de turnee 
„open" pe teren acoperit, de 
o anvergură încă necunoscu
tă. Li se spune medium-open. 
pentru a le deosebi de vîr- 
furile competiționale cum 
sînt Roland Garros—Wim
bledon—Forest Hills—Roma. 
Forța lor nu este însă de 
loc medie, dacă facem, so
coteala : 15—20 profesioniști
(Laver, Emerson et comp, in
clusiv), vreo 10 amatori au

torizați cum sîntem noi. llie 
și cu mine, iar dacă mai ră- 
min cîteva locuri disponibile, 
pentru ele se fac turnee pre
liminarii. In total 32 de par- 
ticipanți. unul și unul.

Sistemul este foarte avan
tajos pentru organizatori, 
care au astfel asigurate me
ciuri tari chiar din primul 
tur, iar întreg turneul nu de
pășește durata de cinci zile. 
Pentru noi. insă, este destul 
de greu, pentru a te putea 
strecura în turul doi sau 
mai departe trebuind o doză 
serioasă de noroc, la trage
rea la sorți, precum și efor
turi deosebite, bineînțeles.

La Paris, ne facem debu
tul internațional pe parchet. 
Faptul că am fost în finala 
„Cupei Davis'" șt-a plătit tri
butul. eu primind nr. 5 pe 
tabloul probei de simplu, iar 
Năsiase — nr. 6. Am foșt

„TROFEUL CARPAȚI"

cotați înaintea lut Drysdale, 
Riessen, Buchholz, o satisfac
ție nu de colo... Bineînțeles, 
cînd ne-am cunoscut adver
sarii. momentul de euforie a 
trecut, cel puțin pentru mine 
Jucam cu vechiul meu prie
ten Xiki Pilici, pe care pot 
să-l înving numai la zile 
mari. Dar a fost o astfel da 
zi I Cîștig la Pilici cu 6—1, 
6—4. Judecind după forța 
serviciilor sale, amplificată 
pe parchet, este chiar o per
formanță. Ce folos, in turul 
doi am adversar pe Tom 
Okker ți olandezul este tn 
formă excepțională : 2—6.
3— fi.

Pentru llie a fost rău de 
la început. Pe Pierre Bar
thes, adversarul său. nu l-am 
văzut în viața mea jucina 
atit de bine Meciul se ridi
că la un mare nivel specta
cular ți este decis abia in 
setul ultim, cînd smeciul ii 
trădează pe Năstase : 9—7
4— 6, 6—3.

La dublu, jucăm in i pe
rechi Numai vedete... Sîntem 
destul de prost plasați, tre-

SCHIORII AMERICANI
SINT GAIA DE START

NEW YORK, 22. — Fede
rația de schi a S.U.A. a sta
bilit loturile americane care 
vor participa în acest se
zon la marile concursuri eu-
ropene. Din lotul masculin, 
care cuprinde 10 sportivi, 
fac parte, printre alții, Kick 
Chaffee, Bill Kid, Dennis 
McCoy, Spider Sabich și Jim 
Barrow. Dintre schioarele 
americane care vor evo
lua pe pîrtiile europene se 
remarcă Barbara Cochran, 
Judy Walcott, Kiki Cutter 
și Marilyn Cochran.

ANVERGURA
buind să jucăm cu Drys
dale-Taylor. Ei au fost capi 
de serie la ultimul Wimble
don, iar noi nu. Deci, un 
bun prilej de revanșă ți nu-l 

■ ratăm ! 6—4. 6—4, am cîști
gat fără drept de apel. Pier
dem apoi la Xeixcombe- 
Roche, mai ales pe servi
ciile lui llie : 3—6. 10—12.
Dar jocul a fost foarte bun 
ți concluzia gene-ală. de 
asemenea.

Urmează Londra cu pri
mul tur; Țiriac—Emerson 
Xăstase—Roche. Din nou 
foarte, foarte greu..."".

Ion TIRIAC

Queen’s Club Londra 
noiembrie

OKKER ELIMINAT
Finala de simplu femei 

din cadrul turneului open de 
tenis de la Londra se va dis
puta între Ann Haydon Jo
nes (Anglia) și Billie Jean 
King (S.U.A). în semifina
le t King Wade 6 -4. 3 -6. 
6—3 ; Jones — He’dman 6—3. 
6—4.

>1

Trimisul nostru special la Campionatele balcanice de scrimă, SEBASTIAN BONIFACIO, transmite î

OLGA ORBAN-SZABO: UN NOU TITLU 
BALCANIC PENTRU ROMÂNIA!

ZAGREB (prin telefon). Fi
nala probei individuale de 
floretă femei a revenit Olgăi 
Orban-Szabo, care a trebuit 
să tragă și un asalt de baraj, 
cu Vera Eftimiades, deoarece 
floretista iugoslavă reușise s-o 
învingă pe reprezentanta noas
tră (4—2), egali nd-o astfel la 
număr de victorii. De aici ne
cesitatea acestui episod supli
mentar. Este adevărat că Efti
miades are un bagaj de cu
noștințe destul de bogat, dar 
tot atit de adevărat este că ea 
s-a apropiat de campioana bal
canică, intr-o asemenea manie
ră. datorită unei defecțiuni 
tehnice : lameul ei, pe o anu
mită porțiune, nu făcea con
tact. Și Olga Orban-Szabo, și 
Maria Vicol au fost contraria
te in asalturile lor din finală 
de faptul că o serie de atacuri 
cu adresa foarte precisă nu 
erau semnalizate electric. Ace
lași lucru l-a constatat Olga 
și in primele două tușe ale 
barajului. Apoi, examinindu-se 
mai atent lameul adversarei 
ei s-a constatat defecțiunea de 
care aminteam. O dată cu 
schimbarea lameului Eftimia
des și-a pierdut... pavăza și 
a cedat ușor f.oretistei noas
tre. care a adăugat încă un 
«ucees la cele Înregistrate in 
ultima vreme.

Maria Vicol a evoluat în mod 
obișnuit. Ea nu a cunoscut de- 
<*it două infringeri. la Olga 
(3—4) și la Eftimiades (0—4), 
ocupind locul 3. Adriana Mo- 
roșan. situată pe locul 4. a 
avut și ea două infringeri. Ia 
coechipierele sale, in rest ad- 
judecindu-și victorii lejere, la 
0. 1 și la 2. Clasament : 1. Olga 
Orban-Szabo (ROMÂNIA) 6 v

d.b. — campioană balcanică pe 
anul 1969 ; 2. Eftimiades (I.) 
6 v d.b. ; 3. Maria Vicol (K.) 
5 v ; 4. Adriana Moroșan (R.) 
5 v ; 5. Kukiei (I.) 2 v ; 6. Ciu- 
brilova (B.) 2 v ; 7. Dermend- 
jeva (B.) 1 v ; 8. Batulinska 
(B.) 1 v.

Conform așteptărilor sabre* 
rii bulgari au obținut și ei 
două victorii la scoc, dispunînd 
de echipa Iugoslaviei cu 9—0 
și de cea a Greciei cu 8—1. 
Tot în cursul dimineții echipa 
Greciei a obținut o victorie, cu 
6—3. în fața sabrerilpr Turciei.

★
Conferința reprezentanților 

federațiilor de scrimă din țări- , 
le balcanice a stabilit ca viitoa
rea ediție a competiției să 
aibă loc ’ la Sofia, între 26—29 
noiembrie 1970.

★
Cu 4 victorii, adică maxi

mum, România a cîștigat proba 
de Iloretă bărbați-echipe. Me
ciul cel mai disputat a fost 
cel cu Bulgaria, încheiat — 
surprinzător — cu un cîștig la 
limită (5—4) pentru scrimerii 
țării noastre.

In celelalte partide : 9—0
cu Grecia și 8—1 cu Iugoslavia.

La ora efectuării convorbirii 
telefonice meciul decisiv pen
tru primul loc la sabie dintre 
echipele României și Bulgariei 
se afla în plină desfășurare. 
Sabrerii noștri conduc cu 4—2 
și firesc ar fi să-și adjudece 
victoria.

DE ROD LAVER...
culin, redutabilul tenisman 
profesionist australian Rod 
Laver l-a învins în două se
turi : 8—6, 6—2 pe olande
zul Tom Okker. iar Tony 
Roche (Australia) a cîștigat 
cu 6—3, 7—9. 15—13 la Earl 
Buchholz (S.U.A.). Ultimul 
eliminase. în turul anterior.

OLG.4 ORBAN-SZABO
Simbătâ dimineața campio

natele balcanice au programat 
probele pe echipe la floretă 
bărbați și sabie. Floretiștii ro
mâni au debutat în fața re
prezentanților Turciei, cu o 
victorie destul de categorică :
6— -3 (Țiu 3, Drimbă 2 și Pe- 
trjș, respectiv Tiirgay 2 și 
AtesSz). In celelalte intilniri 
au obținut victorii comode echi
pa Turciei în fața Greciei, cu
7— 2 și cea a Bulgariei in fața 
Iugoslaviei, cu același scor. 
Foarte strîns a fost meciul din
tre Iugoslavia — Grecia, cîști
gat la limită (5—4) de floretiș
tii țârii gazdă.

în întrecerile de sabie re
prezentanții țârii noastre au 
obținut două victorii categori
ce, cu 7—2 în fața echipei Tur
ciei (Vintilâ 3, Irimiciuc și 
Creițaru cite 2. respectiv Ogii- 
der și Parer) și apoi cu 8—1 Ia 
trăgătorii iugoslavi (Vintilâ 3, 
C. Nicolae 3. Irimiciuc 2, res
pectiv, Sjokici.

(Urmare din pag. 1) 
dentă chiar din primul minut 
de joc, s-au dovedit greu de 
întrecut.

In ultimul minut al partidei. 
Nica a marcat golul victoriei, 
pe deplin meritată pentru jo
cul prestat de echipa noastră 
secundă. Au înscris : Cristian
(4) , Nica (2), Dan Marin, A- 
vramescu. Dumitru și Costache 
Mircea II pentru România B, 
respectiv Andrici (4), Lazici
(2) , Alekxici, Eristici și Male- 
sevici pentru Iugoslavia. Au 
arbitrat : O. Sajner și M. Va
lența (Cehoslovacia).
DANEMARCA — UNGARIA 

25—23 (10—11)
Aplauze furtunoase au sub

liniat finalul acestui joc. de o 
factură tehnică și tacti
că ridicată. Jucînd des
chis, curat, cu preocu
pări mai mult ofensive, cele 
două formații au condus pe 
rînd. Avantajul a oscilat spec
taculos cînd de o parte, 
cînd de cealaltă, egalita
tea fiind și ea prezentă pe 
tabela de marcaj nu mai pu
țin de 9 ori ! Au înscris : Hei- 
debann (7). Petersen (7), Niel
sen (6), K. Andersen (2), A. 
Andersen, Jurgens și Carsten 
pentru Danemarca și Szalaleny
(5) . Vass (4), Szabo (3), Harka
(3) , Huniad (3), Stiller (2), So- 
radi (2) și Csik pentru Un
garia. Au condus foarte bine : 
V. Sidea și V. Pelenghian (Ro
mânia).

SVFDIA — POLONIA 
19—19 (13—10)1

Prezenlind o formație din | 
care au lipsit Hodin și Koch și 
în care Gos’.a Karlsson și Le- I 
nard Eriksson au fost puțin I 
folosiți, mai ales în momentele I 
grele, antrenorul Roland Mats- I 
son n-a scontat — probabil — I 
pe faptul că polonezii vor da j 
o replică nu numai dirză. dar 
și extrem de valoroasă. Așa se 
explică de ce. in finalul parti
dei, echipa Suediei, evoluind 
sub presiunea unui rezultat ce 
amenința să-i fie nefavorabil, 
nu a z mai avut calmul să se 
detașeze. Și astfel am înre
gistrat prima mare surpriză a 
turneului, scorul final din a- 
ceastă partidă fiind, după pă
rerea noastră, echitabil. Au ar
bitrat P. Cîrligeanu și C. Că- 
pățînă (România).

ROMÂNIA — FRANȚA 
23—16 (12—8)

Românii au fost mai buni — 
fermi în apărare, atenți in 
atac, preferind jocul pozițio- . 
nai, desfășurat în ritm vioi și I 
folosind multe și spectaculoase | 
procedee tehnice. Francezii, in 
mare progres tehnic și tactic, 
au impresionat și prin pofta 1 
de joc. prin ambiția cu care 
au căutat să reducă din dife- I 
rența de scor. Realizatori : Gu- 1 
nesch (6), Gruia (5). Oțelea ■ 
(4). Chicid (3). Moldovan (2). | 
Birtolom, Samungi și Lira, 
respectiv . R. Richard (3), Ger
main (3), Agoun (3), Cante ( 
(4). Bremet (2) și M. Richard. 
Au condus H. Bertscbinger și I 
H. Wagner (Elveția).

ZIG-Z
PREMIUL 

„RENATO CESARINI-
Cu sprijiKul firmei elec

tronice „Phillips*. in Italia 
a fost instituit un premiu 
special fotbalistic pertind 
numele jucătorului argenti
nian Renato Cesarint deve
nit unul din idolii amatori
lor de fotbal în jurai ani
lor ’30. Cesarini. care a mu
rit recent la Buenos Aires, 
devenise faimos pentru că 
înscria în minutele premer
gătoare sfârșitului meciuri
lor. ceea ce i-a și făcut pe 
italieni să numească un gol 
marcat în ultimele minute 
ca fiind _ă la Cesanni*.

Premiul Renato Cesarini 
constă din cinci medalii de 
aur ce vor fi acordate in 
cinci etape ale campionatului 
italian jucătorului care va 
înscrie ultimul gol al zilei 
respective. în afară de a- 
eeasta. un premiu special va 
fi înmînat fotbalistului ce a 
înscris cel mai aproape de 
fluierul final al arbitrului.

4 GOLURI = 4 GLOANȚE !
O manieră neobișnuită de 

.răzbunare" a ales unul din 
suporterii echipei mexicane 
de fotbal Los Apaches, ne

(Urmare din pag. 1)

informăm pe cititorii noștri 
despre miezul dezbaterilor 
consumate recent Ia Dubrov
nik.

Fondul dezbaterilor recen
tei sesiuni a fost reprezentat 
de către reuniunea Comisiei 
Executive a C.I.O. cu repre
zentanții Comitetelor Olimpi
ce Naționale, pe baza rapoar
telor a 5 comisii. Prima a ana
lizat chestiunea „ajutorului 
olimpic". S-a propus crearea 
unui Centru de informare și 
documentare al C.I.O. și în
ființarea unui institut pe lin
gă același for pentru pregă
tirea antrenorilor. Tn inter
venția delegației române s-a 
sugerat extinderea noțiunii de 
ajutor olimpic prin recunoaș
terea sprijinului reciproc pe 
care și-l pot da diferite co
mitete naționale, pe calea în
țelegerilor bilaterale, moda
litate cu mari resurse și per
spective insuficient sondate.

Problema discriminărilor de 
tot felul a făcut obiectul ce
lei de a treia comisii de lu
cru. Delegațiile țărilor din 
Africa, America Latină și o 
parte din Asia, precum și re
prezentanții statelor socialiste 
au cerut ferm ca cele două 
comitete, din R.S.A. și Rho
desia. să fie puse în postură 
de observatori și nu de parti
cipant cu drepturi echiva
lente.

In cea de a IV-a comisie 
s-a discutat programul olim
pic. în esență, s-a propus ca 
începînd cu Olimpiada din 
1976 să fie incluse in progra
mul jocurilor numai sportu
rile cu mare popularitate 
(pentru cele de vară — ra
murile practicate de bărbați 
in cel puțin 40 de țări și trei 
continente, și de femei în 25 
de țări și două continente; 
pentru cele de iarnă — spor-

țurile practicate de bărbați 
in 30 de țări și două conti
nente). S-a mai preconizat, 
printre altele, scăderea nu
mărului de participanți și 
desfășurarea nesimultană a 
probelor de atletism și nata- 
ție (ca fiind cele mai savu
rate). C.LO. va hotărî pe a- 
ceste direcții numai după ce 
va consulta federațiile inter 
naționale.

fisurate pe baza raportului 
celei de a doua comisii. Aici 
au fost investigate criteriile 
de admitere a sportivilor la 
Jocurile Olimpice, pornin- 
du-se de la recunoașterea 
schimbării condiției sporti
vului modern, față în față cu 
evoluția structurilor sociale 
și dezvoltarea sportului de 
performanță. Elaborarea pro
punerilor cu privire la defi-

Mișcarea olimpică in lata unor 
probleme controversate

Tn a V-a comisie au fost 
abordate unele aspecte deli
cate și greu solubile, cum ar 
fi : compoziția C.I.O.. relațiile 
C.I.O. — C.N.O., Congresul 
Olimpic ele. Numeroși parti
cipanți au respins ideea ca 
C.I.O. să rămină un corp rela
tiv restrîns, cerind să se a- 
jungă progresiv la cooptarea 
de membri din toate țările. 
Președintele Brundage a dat 
asigurări că la proxima sesiu
ne de la Amsterdam se va 
hotărî definitiv modul de or
ganizare a Congresului Olim
pii).

Anul trecut la Mexico se 
convenise să se discute la 
Dubrovnik și perspectivi 
Jocurilor Europene. Dată 
fiind agenda de lucru extrem 
de încărcată s-a propus acum 
organizarea peste cîteva luni 
a unei reuniuni a C.N.O. din 
țările europene. în vederea 
elucidărilor și a unei eventua
le hotărîri.

Am lăsat intenționat la 
urmă tema dezbaterilor des-

nirea conceptului de sportiv 
olimpic, mai larg și mai ac
tualizat decit cel de sportiv 
amator, a fost încredințată 
unei comisii internaționale 
prezidată de reprezentantul 
român. Al. Șiperco. în acest 
for au lucrat și numeroși 
specialiști români, iar ziarul 
„Sportul" a făcut loc în co
loanele sale, la vremea a- 
ceea. unei dezbateri interna
ționale dedicate temei vizate. 
La Dubrovnik, în raportul 
prezentat de a doua comisie, 
sinteza perioadei de studii și 
meditație a fost unanim a- 
preciată. S-a recunoscut că a 
fost găsită acea formulă care 
armonizează necesitățile ac
tuale ale sportivului de per
formanță neprofesionist, cu 
spiritul olimpic, enunțat și 
propagat de către Pierre de 
Coubertin. în esență se pre
conizează unele modificări ale 
criteriilor de admitere a spor
tivilor la J.O.. astfel incit 
noile interpretări să respecte 
etica mișcării olimpice, să

Tiparul I.P. „Informația", str. Brezoianu nr.23—25, București

AG FOTBALISTIC
mulțumit de înfringerea fa- 
voriților săi în meciul sus
ținut la Ciudad de Mexico 
cu formația Atlanta. El l-a 
așteptat ia ieșirea din ves
tiare pe central atacant al 
echipei Atlanta. Car’.os Vil
legas Zompa. care înscrisese 
patru goluri și a descărcat 
exact— patru gloanțe de re
volver în picioarele sale. 
Zompa nu va mai putea nici
odată să joace fotbal.

Crudă „mentalitate" de su
porter...

UN SISTEM DE PUNCTAJ 
ORIGINAL

Echipa Kansas City a ocu
pat primul loc in campio
natul de fotbal desfășurat 
anul acesta în S.U.A. La 
competiție au participat nu
mai cinci echipe, care au 
susținut cite 12 meciuri fie
care. sistemul de punctaj 
fiind : 6 puncte pentru vic
torie, 3 puncte pentru meci 
egal și 0 puncte pentru în
frângere, adâugîndu-se și cite 
un punct pentru fiecare gol 
marcat.

Clasamentul final are ur
mătoarea înfățișare : 1. Kan
sas City — 110 p ; 2. Atlan
ta — 109 ; 3. Dallas — 82 ;

4. St. Louis 47 : 5. Baltimore 
— 42. Succesul formației 
Kansas City se datorește 
eficacității liniei de atac, 
care a înscris 53 de goluri, 
în timp ce Atlanta, cam
pioana de anul trecut, a în
scris numai 46.

Interesant este faptul că 
dacă s-ar fi păstrat sistemul 
obișnuit de punctaj. Atlanta 
și-ar fi conservat titlul, rea- 
lizînd 25 p (11 victorii, 3 
jocuri egale), față de 24 ale 
lui Kansas City (10 victorii, 
4 egale).

RELE — golg eterul mondial al fotbalului 
văzut de AL. CLENCIU

Scl. divizionară -
Polonia tineret 

3-4 (2-2, 0-2,1-0) 
la hochei

POIANA BRAȘOV, 22 
(prin telefon). — Condiția* 
primă a oricărui spectacol 
de calitate este combativita
tea, fără ca vreuna din e- 
chipe să aibă aerul de vic
timă. Formația noastră, în
vinețită de trac, a intrat pe 
teren fără convingere și tot 
așa a evoluat de-a lungul 
întregului meci. Cel puțin în 
repriza a doua ea a fost pe
nibilă. Jucătorii nu se gă
seau între ei, nu insistau 
nici în atac, nici în apărare, 
practicînd un joc orb, steril, 
lipsit de eficacitate. După 
felul în care au patinat, du
pă niveltil inegal de pregă
tire, ni s-a părut că abia 
atunci, pe gheață, jucătorii 
noștri au făcut cunoștință 
între ei...

Oaspeții, după o repriză 
de tatonare, și-au dat sea
ma că practicînd un joc 
deschis, pe aripi, au meciulJF. 
în mînă — mai ales că în 
toate angajamentele îi depă
șeau în viteză și vigoare pe 
hocheiștii noștri. Sportivii 
polonezi au insistat atît cît 
trebuia spre a obține victo
ria.

Au marcat: Moiș (min. 7), 
Axinte (min. 17), Constanti- 
nescu (min. 46), pentru gaz
de, respectiv Oleszinsky 
(min. 10), Nowak (min. 19), 
Bazerwski (min. 26), Kula- 
wik (min. 29). A condus, în 
general bine, cuplul român 
N. Turceanu — Gh. Tașna- 
di. Duminică seara are loc 
revanșa întîlnirii.

Mihai BÎRA

VICTORIE LA OSLO
(Urmare din pag. 1)

corespundă realității epocii 
moderne, să asigure sporti
vului climatul moral și ma
terial necesar realizării și de
pășirii performanțelor ac
tuale.

Comisia executivă a C.I.O., 
care și-a dat girul noilor pro
puneri, a hotărît să le tri
mită spre avizare și aproba
re tuturor federațiilor inter
naționale, iar în mai viitor 
să decidă definitiv asupra a- 
cestei probleme axiale.

Pe toată durata sesiunii de 
la Dubrovnik delegația ro
mână s-a manifestat activ și 
constructiv, intervențiile ei 
declanșind în permanență un 
acut interes. Am amintit 
despre contribuția românilor 
la elucidarea mecanismelor 
de acordare a ajutorului olim
pic. Și în celelalte secțiuni 
de lucru, președintele Comi
tetului Olimpic Român, tov. 
Anghel Alexe, a făcut o se
rie de propuneri. Astfel, șeful 
delegației române a subliniat 
necesitatea consultării prea
labile a comitetelor naționale 
olimpice și a federațiilor 
sportive internaționale cînd 
se decid orașele-gazdă ale 
viitoarelor Jocuri. Delegația 
română a sugerat, printre al
tele. de a fi consultate. întot
deauna, comitetele naționale, 
înainte de adoptarea unor 
măsuri vizînd aspecte cardi
nale ale existenței și dezvol
tării mișcării olimpice. Aces
te propuneri au fost accep
tate.

Prezenta încercare de sinte
ză a fondului dezbaterilor de 
la sesiunea programată Ia 
Dubrovnik a lăsat, conștient, 
în afară o serie de aspecte 
de mai mică importantă. Spi
cuirile prezente sint. credem, 
totuși revelatorii pentru e- 
forturile întreprinse în sco
pul conservării vitalității miș
cării olimpice, al dezvoltării 
și perfecționării ei.

A 13-a calificată pentru Mexic: ITALIA
ECHIPA R. D. GERMANE ÎNVINSĂ CU 3 - 0 LA NEAPOLE

Ieri după-amiază, la Nea- 
pole, s-a disputat meciul de
cisiv al grupei a III-a preli
minară a C. M. de fotbal, 
care a opus reprezentativele 
Italiei și R. D. Germane. Gaz

dele și-au asigurat victoria și 
calificarea în prima repriză 
a întîlnirii, cîștigînd cu 3—0 
(3—0) prin golurile marcate 
de Mazzola (min. 7), Domen- 
ghini (25) și Riva (36).

LOTUL FOTBALIȘTILOR CEHOSLOVACI 
PENTRU BARAJUL CU UNGARIA
PRAGA, 22. — După cum 

s-a mai anunțat, la 3 de
cembrie se va disputa, la 
Marsilia, meciul de baraj 
dintre selecționatele Ungariei 
și Cehoslovaciei, contînd pen
tru preliminariile C.M. de 
fotbal. în vederea acestei 
întîlniri decisive pentru ca
lificarea în turneul final 
din Mexic, federația Ceho

slovacă de specialitate a al
cătuit următorul lot de ju
cători : Viktor, Vencel, Pi- 
varnik, Horvat, Migas, Griv- 
niak, Hagara, Zloha, Kvas- 
niak, Kuna, Pollak, B. Ve
sely, F. Vesely, Jokl, Petras, 
Adamec, Stratil, Capcovici, 
Flesar, Staskovan, Grdlicska 
și Kabat.

Repriza secundă se desfășoa- 
ră in nota de dominare a for- 
mafiei române. In minutele 21 
și 23 Biro și Varga trag în 
bară. Apoi, la un contraatac 
norvegian, în min. 25, Dumi
tra? salvează printr-un reflex 
excepțional un gol care părea 
iminent. Oaspeții revin in atac 
și in min. 30 iau conducerea : 
Făgăraș înscrie dintr-o pasă 
primită de la Calamar. Se joa
că în continuare rapid, pe 
alocuri însă puțin prea dur. 
In finalul reprizei sînt elimi
nați de pe teren 4 jucători, doi 
români și doi norvegieni, și 
echipele evoluează în cite trei 
oameni pe gheață.

Victoria se conturează în 
min. 48 cînd Florian Zgîncă, 
servit excelent de același Ca
lamar, urcă scorul Ia 3—1. Ho- 
cheiștii români, rezistă cu suc
ces presingului prelungit al 
norvegienilor, dar aceștia reu
șesc In min. 52 să reducă din 
handicap prin Mikelssen. Și 
astfel, ia sfîrșit acest joc in
teresant, care atestă buna va
loare atinsă de formația noas
tră în acest început de sezon. 
A condus cuplul suedez de ar
bitri Lindberg — Soderciing.

Sîmbătâ seară s-a desfășurat 
cel de-al doilea joc la Sarps- 
borg, o localitate aflată la 
100 km de Oslo. Pînă la. în
chiderea ediției rezultatul nu 
ne parvenise. Astăzi, Ia prînz, 
va avea loc a treia întîlnire 
dintre hocheiștii români și nor
vegieni la Asker. Lotul nos
tru va pleca duminică noaptea 
spre Copenhaga, de asemenea 
cu vaporul, unde va ajunge 
luni dimineața, continuîndu-și 
«pol călătoria spre patrie.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Jack Berariu, trimisul nostru special, transmite din Saint Brieuc

GÎJU - victorie netă asupra lui REMOND
La o oră cînd unii dintr» dv. se pregătesc de culcare, aici, la Sainl Brieuc, a început întîl- 

□,r®? d®. b°x între reprezentativele Franței ți României. In aceste momente, dinaintea închi
dem ediției, cînd ni s-a dat legătura cu Bucu reștiul, se cunosc rezultatele o 3 meciuri.

La muscă, Ciucă a avut o evoluție sub așteptări, obținînd doar un rezultat de egalitate. 
El a căutat prea mult lovitura decisivă, lăsîndu-se surprins în plin atac, de contrele adversarului. 
A urmat meciul penelor în care Nicolae Gîju l-a dominat net sub toate aspectele (mișcare în 
ring, forță și precizie în lovituri) pe Jaques Remond, obținînd o meritată și viu aplaudată 
victorie la puncte.

La semiușoaro, P. Dobrescu, boxînd în forță, a luat avantaj în finalul meciului cu 
Beflantonio, cînd francezul a fost și numărat în picioare. învingător la puncte Dobrescu.
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