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iarnaPentru patinatori,

CUPEI ROMÂNIEI
LA SCHI

propune:

o existență experi- 
de trei sezoane.

*

Decor 
că, ieri, 
tificial 
printre 
și-a ' trimis 
răzlețe, făctnd să sclipeas
că oglinda de gheață, pe 
care evoluau o serie de 
fruntași ai patinajului 
bucureștean, tn cadrul tra
diționalei festivități de 
deschidere a sezonului. In 
fotografia noastră vă pre
zentăm două cupluri dei 
tineri patinatori, pe care 
ti vom revedea curînd fn 
m-rmeie apariții competi- 
t. anale (de la stingă la 
dreapta).: Letiția Păcura- 
ru fi Dan Săveanu (IEFS); 
Daniela’ Popescu și Ma
rtan Chiosea (Dinamo).

de iarnă autenti- 
la patinoarul ar- 
Floreasca... Pitit 
blocuri, soarele' 

cîtevă raze

Foto: V. BAGE AC

• DUPĂ IMPUSE: ROMÂNIA

ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). In prima zi 
a meciului internațional de 
gimnastică sportivă dintre e- 
ehipele feminine ale României 
și Bulgariei au fost progra
mate exercițiile impuse. Avan
sul considerabil cu care condu
ce reprezentativa noastră își 
are explicația, în primul rînd. 
în evident mai buna ei pregă
tire, la toate aparatele. Dar, 
nu trebuie omis faptul > că, în 
absența multor componente de 
bază ale vechii echipe (bolnave 
sau accidentate), antrenorii 
bulgari au fost nevoiți să ape
leze la cîteva gimnaste tinere 
insuficient pregătite Încă pen
tru confruntările Internationa
le. Diferența valorică dintre 
cele două formații este fidel 
reflectată de clasamentul pri
mei zile : gimnastele românce 
au cîștigat, și la individual și 
la echipe, la toate aparatele.

la

Fază din meciul Dinamo — C.P.B., cîștigat de prima 
formație Foto : B. GABRIEL

OROANILAREA

După 
mentală 
Cupa Mondială s-a instalat 
definitiv printre „clasicele” 
schiului alpin. Marele merit 
al acestei competiții rezidă in 
interesul constant fierbinte 
pe care-1 menține de-a lun
gul întregului sezon datorită 
emulației și acumulării de 
puncte în cursele ce figurează 
în calendarul Cupei Mondia
le. Perspectiva obținerii unui 
Ioc in ierarhia virtuții a in- • 
suflat vigoare și energie unei 
activități competiționale afla
te în somnolență, dezvăluind 
orizonturi noi de atracție. In 
același timp, in contextul 
schiului alpin internațional, 
clasamentul întocmit pe fie
care disciplină — slalom, ' 
slalom uriaș, coborîre —, ca 
și alcătuirea sa generală evi
dențiază, în orice moment, for
ța și vigoarea fiecărei echi
pe naționale participante, ea 
și forma principalilor pre- 
tendenți la titlul de „cea 
mai bună sau cel mai bun

ÎN PRIMA ÎNTÎLNIRE DE HOCHEI

ROMANIA-IUGOSLAVIA 6-3 (2-1,1-1,3-1)
POIANA BRAȘOV, 29 (prin 

telefon). După cîteva zile de 
odihnă și antrenament în lo
calitate, reprezentativa noas
tră de hochei a Lntîlnit astă- 
seară (n. r. Ieri seară) in echi
pa Iugoslaviei un adversar 
hotărit, dîrz, cu o deosebită 
poftă de joc. Partida, desfășu
rată într-o atmosferă scandi
navă (temperatură foarte scă
zută), a folosit selecționatei 
române care, In fața unui ad
versar valoroa, a reuși: unul 
din cele mal frumoase jocuri 
ale sale din ultimul timp. For
mația. română este într-un real 
progres, hochelștll evoluind cu

183,35; BULGARIA 176,15

Grație unei constante ce 
caracterizează, la individual 
compus conduce Rodica Apă- 
teanu, urmată de Alina Goreae 
și gimnasta bulgară Anastasia 
Mitova. Clasamentul pe apa
rate (echipe) : sărituri : Ro
mânia 46,60, Bulgaria 45.40 : 
paralele : România 45.00. Bul
garia 43,35 ; birui : România 
45,40, Bulgaria 43,05 ; sol : Ro
mânia 46,35, Bulgaria 44.35 : 
pe aparate (individual) : sări
turi : Alina Goreae și Elena 
Ceampelea 9,45 ; paralele : Olga 
Ștefan 9,40 ; birnă : Alina Go- 
reac 9,30 ; sol : Elena Ceampe
lea 9,40; individual compus: Ro
dica Apăteanu 36,95 ; Alina 
Goreae 36,70 ; Anastasia Mito
va 36,65 ; Olga Ștefan 36.40 ; 
Lucia Chiriță 36,35 ; Elena 
Ceampelea 36.30.

Duminică dimineață, intilni- 
rea continuă cu exercițiile li
ber alese.

ușurință pe gheață, preferind 
jocul combinativ și agresiv.

Selecționata română a păs-

Pană în acțiune

trai inițiativa in tot timpul și 
a desfășurat atac după atac

pe poarta adversă, intr-un ritm 
alert, cu frumoase combinații 
pe aripi. Este de menționat 
faptul că un aport consistent 
in realizarea acestei victorii 
l-au avut jucătorii din apăra
re, care au înscris jumătate 
din golurile selecționatei ro
mâne. Aceasta înseamnă că 
team-ul tricolor a ajuns la un 
nivel de maturitate, cînd pre
feră finalizările ca rod al unei 
munci colective mai mult decît 
al unor acțiuni individuale.

Adversarii jucătorilor români 
au dovedit câ sînt excelențl pe 
gheață, patinind foarte bine si 
conducînd magistral pucul pe 
culoare apărute din pase sau 
din plasamentul jucătorilor. Ei 
au trebuit totuși să se încline 
in fața unui adversar mai bun 
și mai ofensiv, in special, in 
finalul întilnirii. Am remarcat 
din echipa oaspe pe Pfelc, Re
naud și Lap.

Punctele au fost înscrise de 
Bașa (mia. 15), Pană (min. 17), 
Ioniță (min. 21). Calamar (min. 
45), Ioniță (min. 46), Sgineă 
(min. 48) pentru România ș: 
de Renaud (min. 7), Pfeic 
(min. 36), Renaud (min. 49) 
pentru Iugoslavia. Au condus 
IAN WICZINSKI și R. PRI- 
MIERSKI (Polonia).

Revanșa acestei lntllniri va 
avea loc miine (n. r. azi) tot 
in Poiana Brașov, începînd de 
la ora 16.30.

schior mondial al anului". 
Competiția cuprinde in sine 
un suspense prelungit, dato
rită desfășurării sale pe epi
soade, în țări și la termene 
diferite.

Preluînd din formulă ideeâ. 
finalitatea și foloasele rege
neratoare, CREDEM CA ȘI 
LA NOI ÎN ȚARA SE POA
TE INTRODUCE CLASA
MENTUL PENTRU DESEM
NAREA CELUI MAI COM
PLET SCHIOR ȘI CELOR 
MAI BUNI PE DISCIPLINE 
SUB TITULATURA DE 
„CUPA ROMÂNIEI', într-o 
formă care ar putea fi ur
mătoarea : clasamentul s-ar 
alcătui prin cumularea punc
tajului maxim obținut de fie
care concurent în șase probe 
(cite două din fiecare disci
plină — coborîre, slalom- 
urfaș) din nouă probe la care 
a luat startul. De asemenea, 
la alegerea concursurilor ce 
urmează să intre în clasa
mentul Cupei României tre
buie să se țină seama de 
dificultatea și forța acestora, 
întrecerile să fie fixate la in
tervale relativ distanțate în 
cursul sezonului și sub con
diția ca cei mai buni sportivi 
să se prezinte la start și să 
nu fie angajați în activități 
competiționale externe.

în fiecare probă, se 
poate acorda următorul 
punctaj: 25 puncte pen
tru locul întîi, 22 pentru 
locul do>. 20 pentru locul

'Continuare In pag. a 4-a)
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ILIE NASTASE
CONTINUA

SERIA VICTORIILOR!
invingind succesiv pe Ion Ț ir iac fi

C. MACOVEI

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

VA REUȘI CIOCĂLTEA

SĂ-L AJUNGĂ PE SZABO?

Stan Smith, tenismanul nr. 1 al României
s-a calificat in finala marelui turneu

„open" de la Stockholm

DINAMO SI I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE CO 3-0
V 1

IN meciorile oe volei disputate ieri
In sala Giulești s-au disputat, 

aseară, două din partidele pro
gramate în etapa a VH-a a divi
ziei A de volei feminin. Au fost 
două intîlniri disproporționate, 
datorită marilor diferențe de va
loare ce despărțeau formațiile 
rivale.

In primrf întîlnire, I.E.F.S. a 
dispus în trei seturi (13, 9. 8) de 
Progresul. Diferența dintre aceste 
echipe nu a fost determinată de 
valoarea manifestată de ele, ci 
de greșelile comise. Și într-o 
parte și în cealaltă parte a tere
nului, greșelile au abundat, dînd 
jocului un caracter anost. Pro
gresul, care nu spera să cîștige 
decît — eventual — un set, a fost 
pe punctul de a-Și realiza dorința 
în setul doi, cînd. a condus cu 
C—0. Se pare, însă, că perspec
tiva îndeplinirii visului le-a spe
riat pe jucătoarele Progresului, 
care au comis, după aceasta, 
greșeală după greșeală.

Au arbitrat C. Floreseu șl V. 
Barb.

V. SANDULESCU-coresp.
★

In cel de al doilea meci, Di
namo a adăugat palmaresului său

o victorie cu 3—0 în fața forma
ției C.P.B., însă cu oarecare di
ficultate, deoarece poligrafele au 
arătat, de la început, că doresc 
să-șl apere serios șansele. Deși 
dinamovistele, cu Lla Iliescu în 
teren, au arătat mai multă forță 
în atac, adversarele lor au lup
tat totuși cu multă înverșunare 
șl au atacat deseori decisiv, în 
special prin Ionescu (foarte bună 
în acest joc). Greșelile în situa
ții simple, precum șl o oarecare 
dezorganizare în teren au făcut 
ca Jucătoarele de la C.P.B. să nu 
reușească să-șl adjudece nici un 
set. Se părea că în setul doi, 
după un început prielnic echipei 
C.P.B., care a condus surprinză
tor cu 6—0 șl 7—2, Dinamo va 
trebui să se întrebuințeze serios 
în acest med- A fost, însă, un 
foc de pale, ce s-a stins curînd. 
Campioanele s-au concentrat asu
pra jocului șl nu au mal lăsat 
nici o speranță poligrafelor. Scor 
final : 3—0 (6, 8, 9). s-au remar
cat : Lla Ulescu șl Mariana Po
pescu (Dinamo), respectiv Angela 
Ionescu (C.P.B.). Au arbitrat S. 
Vlntiiescu șl M. Nlcolau.
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Haidu din nou in poartă. Masivul portar al 
echipei Steaua a reapărut in formație, după 
ce Suciu s-a accidentat, către sfîrșitul meciului 
cu Petrolul.

Așadar, după o îndelungată obsență, Haidu 
a .debutat" din nou în divizia A. Ii urăm 
succes ' Foto i ION POPESCU (Ploiești)

AZI. ETAPA A XlV-a A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA FOTBAL

După o zi da odihnă, fi
nala campionatului național 
masculin de șah a continuat 
sîmbătă seara cu disputarea 
partidelor din runda a 
XVI-a. în centrul atenției 
s-au aflat partidele princi
palilor candidați la titlu, 
Szabd ți Ciocâltea.

Liderul clasamentului, Iu- 
liu Szab6, a trecut prin mo
mente dificile în partida cu 
Traian Stanciu, care a jucat 
foarte întreprinzător, obți- 
nînd o poziție cu mari șanse 
de cîștig. A intervenit însă 
criza de timp, acest vechi 
..adversar" al lui Stanciu, 
care l-a determinat, sub pre
siunea stegulețului care a- 
menința să cadă, să accepte 
remiza prin repetarea mută
rilor.

Victor Ciocâltea a jucat o 
partidă complicată cu Em. 
Reicher, In poziția de între
rupere el are o figură pentru 
3 pioni ți, credem, șansa 
ceva mal buni încercările 
lui Florin Gheorghiu de a 
cîștiga s-au Izbit de rezisten
ța tenace a lui Paul Voicu- 
lescu, partida întrerupîndu-ee 
într-o poziție egală. Cu re
miză s-au încheiat partidele 
Ghițescu — Segal, Griinberg 
— Drimer, Ungureanu — 
Neamțu și Varablescu — Mi- 
titelu. S-au întrerupt parti
dele Bondoc — Troianescu 
(cu mare avantaj pentru pri

mul), Fischer — Partaj ți 
Botez — Georgescu.

în clasament, după 16 run
de, continuă să conducă I. 
Szabd cu ll'/a puncte, urmat 
de V.Clocâltea cu 101/» (1), 
Fl. Gheorghiu 10 (1), T. Ghi
țescu și S. Segal 0l/2. Cam
pionatul continuă astăzi după 
amiază cu disputarea rundei 
a 17-a.

In clițeul alăturat, actua
lul lider Iuliu Szabo.

în cadrul campionatului 
diviziei A la fotbal va avea 
loc azi penultima etapă a 
turului. Dintre partidele ce 
se vor disputa astăzi, cîteva 
atrag în mod deosebit aten
ția. Este vorba de meciurile 
Politelmica — Dinamo Bucu
rești. Rapid — Farul și Stea
ua — Dinamo Bacău.

Iată programul complet al 
etapei a KlV-a i

• PETROȘANI: Jiul — Cri- 
șul,

• CLUJ: C.FJt. — Univ. Cra
iova,

• LAȘI: Politehnica — Di
namo București.

e TG. MUREȘ: AS. Arma
ta — .V Cluj,

• PITEȘTI : F.C. Argeș — 
Petrolul,

e BRAȘOV : Steagul roșu — 
U.T.A.,

• BUCUREȘTI: Rapid — 
Farul (stadionul Giulești. 
de la ora 14; în deschide
re, de la ora 12,15, se vor 
întîlni echipele de tineret 
rezerve),

e BUCUREȘTI: Steaua — 
Dinamo Bacău (stadionul 
„23 August', de la ora 14; 
în deschidere, de la ora 
12,15 ; echipele de tineret- 
rezerve).

CLASAMENTUL ÎNAINTEA JOCURILOR
DE ASTĂZI K

1. Dinamo Buc. 12 8 1 3 26—13 17
2. Rapid 12 • 4 2 20—11 16
3. L’niv. Craiova 12 ( 3 3 19—14 .15
4. Dinamo Bacău 13 5 4 4 19—16 14
5. Jiul 13 6 2 5 18—17 14
6. Steagul roșu 13 7 • 6 22—23 14
7. UTA 13 e 2 5 18—20 14
8. Steaua 12 5 3 4 28—19 13
9. f. C. Argeș 12 5 3 4 24—17 13

lO.Farui 13 6 1 6 16—20 13
11—12 Petrolul 12 4 4 4 14—14 12
11—12 ,.f“ Cluj 13 3 6 4 16—16 12
13. Crișul 13 4 2 7 18—27 10
14. C.F.R. 13 4 2 7 11—22 10
15. Politehnica 13 3 2 8 11—16 8
16. A. S. Armata 13 3 1 9 11—26 7
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REPREZENTATIVA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
EVOLUEAZĂ ÎN ELVEȚIA, 

R.D. GERMANĂ Șl CEHOSLOVACIA
După participarea la „Trofeul Carpați", echipa masculină de handbal a 

României va întreprinde un turneu de mai multe jocuri în Elveția, R. D. Germană 
și Cehoslovacia. Handbaliștii români vor întîlni la 8 decembrie la Bei na și la 
10 decembrie la St. Gallen reprezentativa Elveției, după care se vor deplasa la 
Berlin, unde in ziua de 14 decembrie vor juca în compania selecționatei R. D. Ger
mane. Apoi, reprezentativa României va pleca în Cehoslovacia pentru a evolua 
in zilele de 17 și 19 dec-mbrie la Ostrasa și Kosice cînd va întîlni echipa cam
pioană a lumii, formația Cehoslovaciei.
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registrează, în continuare, o dureroasă g 
proporție de absenteiști la orele de I 
pHnrntia fiuîrX RX frarom nnefa »IXRî_ •
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îneît elevii să I 

.... _j albinele spre • 
Îjoiana cu flori. Și să ne oprim doar 
a aspectul particular — dar nu lipsit 

de gravitate — al școlarilor 
oblăduirea părinților, uneori 
ferența dascălilor și totdeauna 
plicitatea medicilor, solicită 
s-a numit ingenios „scutirea 
nătate".

Și, din nou, să lăsăm de _ ,___
numărul, nesemnificativ statistic, al ele
vilor cu invalidități reale. Să ne ocu
păm mai curînd de școlarii cu infir
mități fizice simulate, de firavii care 
refuză untura de pește a educației 
fizice reconfortante, ae plăpînzii cărora 
.mamitele' le recomandă certificate 
medicale, și. nu medicina curativă a 
educației fizice, să ne ocupăm, la urma 
urmei, de cei ce caută ameliorarea 
mediei școlare prin evaziune de la 
exercițiile corporale.

Așadar, se constată că în majori
tatea cazurilor este vorba de nota ele
vului, de teama de a nu fi catalogat 
slab. Atunci să ne întoarcem la tezele 
fundamentale ale pedagogiei, la părțile 
ei componente și indisolubile. Dacă 
școala. își propune să formeze un tînăr 
armonios dezvoltat, atunci certificatul 
de absolvire care menționează doar 
starea spirituală a elevului este incom
plet, neconcludent. Pedagogia care nu 
poate valida și starea fizică în care 
a predat vieții un adolescent este ea 
însăși debilă, infirmă.

Acordînd un cec în alb celor ce 
solicită scutiri medicale, socofindu-i 
deci de bună credință, încă nu-i putem 
absolvi de un calificativ. La urma urmei, 
un elev, părintele sau medicul său cu
rant, au libertatea de a refuza bene
ficiul educației fizice, deși nu e bine 
și nici recomandabil. în schimb, școala 
este obligată să califice infirmitatea 
declarată. Și atunci, propunem ca ele
vilor scutiți de educație fizică, indife
rent din ce motive, să li se treacă în 
catalog cea mai mică nrtă de trecere, 
pentru a m^rca astfel categoric starea 
lor nesatisfăcătoare de subdezvoltare 
corporală. Dacă infirmitatea intelec
tuală poate fi amendată cu note mici, 
de ce n-ar fi tot așa și pentru slăbi
ciunea celeilalte componente a tînăru- 
lui pe care școala și-a luat obligația 
să-l trimită întreg spre meandrele 
vieții î

PEDAGOGIEI ?
R

eluăm cu fervoare mai vechea 
noastră diatribă la adresa 
„premiantului maladiv", sub 
impulsul unor noi date și al 
perseverenței cu care pro
blema stăruie pe tapet, jm- 

punînd căi de rezolvare.
Să o luăm cu încetișorul, cum stă 

bine vîrsței noastre, și revăzînd premi- ( 
sele să încercăm a găsi soluții pentru ' 
că, orice s-ar spune, simpla enunțare 
a obligativității prezenței în sala de 
gimnastică nu rezolvă problemele. O 
nație de oameni sănătoși nu se creează 
la comandă, ci prin convingere. Să ju
decăm, deci.

Va-să-zică, în școlile noastre se în-

educație fizică. Să trecem peste slăbi
ciunile unor profesori care nu reușesc 
să-și facă atît de interesante și de 
atrăgătoare lecțiile î—41
aflueze spre ele ca

de gravitate — al școlarilor -Lix _ ____ î

i oprim aoar > 
dar nu lipsit | 

iiiiiii

care, cu 
cu mdi- 
cu corn- 
ceea ce 

de să-

o parte

Victor BANCIULESCU
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SENTIMENTUL APEI

I
O, voluptatea Unei lunecări! 
Un duh fluid, de moale unduire 
Cind linii lungi de ritmuri-mingiieri 
Topește trupu-n val-nemârginire...

Tracara-cintec, vint duios, pralung! 
Un santiment ciudat, da dezlegară t 
Neîncetat impuls 
Un dulce infinit

fărâ-ntrebare, 
ca-l timt fi-ajung

Vaslie DIACONHCU
7^.11 ii- v

1000000 DE METRI
IN 9 LUMI!

Nr. 741 (6175)

COPIII

Ancheta ziarului
sportul

m Împlinesc

SPERANȚELE,

MINUNE‘?

70,2 și 2:35,4 în probele de 
100 m și, respectiv, 200 m 
delfin; 10 victorii internatio
nals și 3 titluri de campîoa- 
nâ a României, dintre care 
cel mai spectaculos și mai 
puțin scontat, a fost realizat

nu mai puțin 
din R. D. Ger-

BVOLUTIA AGNETBI 
ȘTBBNBB LA <00 M. DELFIN

2:41,0(1) Gdynia (H m) t.01
2:41,5(1) Reșița (25) <3.02
2:38,8(1) București (U) 9.03
2:36,8(1) Cluj (50) 6.04
2:36,6*1) Fraga (50) 15.04
2:43,9(1) București (50) 7.06
2:38,1(1) Bratislava (50) 10.07
2:37,6(1) București (50) 9.08
2:35,4(1) Dubrovnik (50) 24.08
2:37,1(1) Buourofti (50) 20.09

în disputa sprinterelor (100 m). 
lată criteriile care au deter
minat federația de speciali
tate să atribuie Agnetei Șter- 
ner (născută la 6 februarie 
1949, 1,71 m și 67 kg) titlul 
de înotătoare nr. 1 a anului.

Pe linia unui progres con
stant, bazat pe o dezvoltare 
a forjei, alăturată unei con
tinue cizelări a elementelor 
delfinului, poate cel mai greu 
procedeu pentru o înotătoare, 
Agi — cum o numesc cole
gele de antrenament (clubul 
Steaua) — a tranșat defini
tiv, tn acest an rivalitatea 
cu Nicoleta Ștefănescu și 
Georgeta Cerbeanu, fostele 
recordmane ale celor două 
probe, afirmtndu-se cu multă 
vigoare pe plan internațio
nal. De la începutul lunii ia
nuarie șj pînă la finele lui 
septembrie ea nu a cunoscut 
înfrîngerea Intr-o probd pe 
distanța de 200 m, pierztnd 
doar două „sute'is prima la 
Bruck (Austria) In fața Helgăi 
Lindner (R, D. Germană), cea 
mai bună specialistă a con
tinentului, și cea de-a doua 
la Balcaniadă. Pe lista celor 
mai bune performere europe
ne ale anului, Șterner ocupă 
(la 200 m) poziția a Xlll-a, 
dar nu trebuie omis faptul 
că în acest clasament ea este

precedată d* 
de 8 sportiv* 
mană.

Carnetul de _________
prof. Gh. Dimsca ne confir
ms câ pentru a ating* ac
tuala valoare, Agi a înotat 
tn acest an 1 000000 de metri 
(cifră car* deocamdată con
stitui* un record absolut pe 
plan național). Cu o ambiție 
ieșită din comun, ea a ales 
fără șovăire căile antrena
mentului de mare duritate, 
realizînd cele mai mari sa
tisfacții din întreaga carieră. 
Dar cuplul sportiv-antrenor 
nu pare destul de tnctntat cu 
ce a realizat pînă tn prezent 
și vădește ambiții superioare, 
car* vizează un loc In finala 
europeană (200 m) de anul 
viitor. Obiectivul nu ni se 
pare irealizabil, dacă pe baza 
fondului acumulat ptnă tn 
prezent înotătoarea va lucra 
pentru Îmbunătățirea 
factor determinant 
apropierea de marile 
manfe. (a. v.).

antrenament al

nâ tn prezent 
‘ii superioare.

vitezei, 
pentru 
perfor-

Piscine
sui-genens
Recent aa fost eomandai* 

la șantierele navale din 
Marsilia un lot de 12 nave 
(Șlep) eu o greutate de 100 
de tone, o lungime de 31 
de metri și o lățime de 12 
metri, destinate scufundă
rii. Mai precis ele vor fi 
amplasate la marginea n- 
nor plaje din dreptul eitor- 
va localități de pe țiul 
SaSne șl folosite ea piscine 
de Înot. Fixarea lor în apă 
se va face pe piloni, iar 
scufundarea — cu ajutorul 
unor saci cu lest. Un ase
menea bazin plutitor costă 
cu aproximativ 30 Ia sută 
mal pu(ln deoît unul «Iesle.

HAT-TRICK-ul LUI MARIAN SLAVIC
După numai 4 ani de acti

vitate competițională, caz 
destul de rar Intllnit in is
toria înotului. Marian Slavic 
încheie sezonul 1969 cu un 
spectaauloe hat-trick i s de
venit pentru prima dată 
campion național și record
man absolut tn cea mai ra
pidă probă (100 m) de craul, 
a dominat cu un cap între
cerile primei Balcaniade, 
plecînd din piscina olimpică 
de la Izmir cu 5 medalii de 
aur șt a Întrunit majoritatea 
sufragiilor specialiștilor din 
țară, care Lau desemnat ca 
cel mai bun înotător al anu
lui.

Cartea sa de vizită este 
Insă mult mai bogată, și ea 
II recomandă pe ploieșteanul 
Slavta, aflat de patru 
grupa de performeri 
bului Steaua, printre 
vii * *
tul 
t* 
lor 
după efort) i-au permis, pe 
parcursul întregului sezon, 
să îmbunătățească 3 noi re
corduri Raționale (55,1 la

ce cu 40 
cîștigase 
în 55,7, 
liber și

100 m liber, după 
de minut* înainte 
finala de la Izmir 
2:02,9 ia 2C0 m 
2! 18,2 la 200 m mixt) ți sâ 
aibă o contribuție substanția

la corectarea spectaculoa- 
a celor de ștafetă (4 x 100 
4 x 200 m liber și 4 x 100 
mixt). Ca o notă inedită 
poate sublima că toate

trate pe tot parcursul anului 
— 56,0 la 100 m liber și 
2 104,8 la 200 m liber (doar

ani In 
a clu- 
sporti- 
Talen-de frunte ai țării.

și uimitoarea sa constan- 
(ca urmare a posibllltăți- 
superioare de recuperare

lă 
să 
m, 
m 
se 
cele 6 recorduri au fost sta
bilite în concursuri desfășu
rate peste hotare

Craulist prin excelență, 
avind o tehnică și o suplețe 
demne de invidiat, dar în 
aceiași timp un foarte bun 
tetratlonist, Slavic ne-a obiș
nuit cu prezențe meritorii In 
toate concursurile la care a 
luat startul, elevul prof. Gh. 
Dimeca — ca un veritabil 
jolly-joker — dudnd tot 
greul echipei naționale In 
întrecerile de la Praga (me
ciul cu Cehoslovacia), Var
șovia (Supa Europei) sau 
Balcaniadă. Totodată, evolu
țiile sale de la Siracusa și 
Kiev (de fiecare dată pe po
diumul de premiere) șt me
diile performanțelor inregis-

CBLB U .SUTTS- 
ALB LUI iUVlC

55,5(1) Gdynia (U a» 7.M
55,6(1) Reșița ««) 22.02
57,5(5) Quj (50) 3.04
56,0(1) Praga (50) 15.04
55,*(șt) Praga (50) 15.04
56A(1> București (50) 17.0€
55,8(21 Syracuse (50) 2«.0«
57,4(1) Or. Victoria (50) 20.07
53,6(5) Kiev (50) 4.08
53,7(2) Kiev (5B) 5.08
56,0(3) Varșovia (44) 23.08
55.7(1) Izmir (50) 13.09
53.2 (șt) Izmir (50) 13.09
55,7 (1) București (IS) 11.09
67,4 (1) București (M) 440

(dfra din paranteaa per
formantei » locul ocupat tn 
ooncurt).

9 curse) — II înscriu ta fa
milia sprinterilor de bună 
valoare de pe continent

Paradoxal Insă, analizînd 
posibilitățile lui Slavic (năs
cut la 30 ianuarie 1946, 1,86 
m și 74 kg) pentru „europe
nele" din anul viitor, ne gln-

dim în primul rînd la proba 
de 200 m mixt, unde șansele 
unei definitive consacrări 
par să-1 suridă cel mai mult 
Departe de a se pregăti în 
mod special pentru tetratlon, 
el are deja la activ un 
2 118,2, dfra cea mai apro
piată (mal puțin de 8 secun
de) do un record continental 
al vreunei probe de 200 m, 
care atestă incontestabile ca
lități alături do resurse încă 
neexplorata. Un loc in fi
nala de la Barcelona 7
ar 
de 
in 
le
manșeta colaborare cu an
trenorul său, acceptata do 
campionul țării cu aerul 
unui romantio visător, cu
vin* ce definește extrem de 
sugestiv, din păcate, viziu
nea sa actuală despre înotul 
de performanță, (a. vj.

Nu 
fi exclus, dar totul depin
de seriozitatea necesară 
antrenamentul cotidian 

mare intensitate și per-

SA NU AȘTEPTAM ANUL 2000
Dacă cenzorul 

roman Cato ce
rea cu insistență, 
la începutul și 
sfîrșitul fiecărui 
discurs din senat, 

Cartaginei, cre-distrugerea 
dincios intrutotul ideii sale 
pînă la etatea de 85 de ani, 
fără a o vedea însă realiza
tă (ea s-a produs trei ani 
după moartea sa I), noi cei 
ce răspundem de activitatea 
natației românești avem de 
asemenea o obsesie. Este 
vorba de construirea unui 
număr cit mai mare de ba
zine de lnet, fie ele cit de

MANOLE FLORESCU 
înotător de cursă lungă

Face ] 
„vechea 
natației. 
eeput 
sportivi 
pe dnd 

liceu. Apoi, student fiind (la 
Conservator, clasa prof. I. 
Prunner), unde putea activa 
decît la clubul „Sportul stu
dențesc" 7 Acolo a jucat și in 
echipa de rugby și — cum era 
obiceiul — ca orice rugbyst, a 
practicat, iarna, hocheiul.

Apa * râmai, Insă, mare* 
chemare.

campion r: 
gl RECORDM.

A concurat în probe de 400, 
800 și 1500 metri. Dintre toa
te, i-a plăcut îndeosebi cea de 
1 500 m in care se simțea mai... 
în apele lui. La această probă 
a cucerit titlul de campion ' 
numai o dată) și a corectat 
cordul de mai multe ori.

începînd din 1929, cînd 
deschis ștrandul Kiseleff 
ștrandul Tineretului) natația a 
cucerit noi adepți, cunoscînd o 
anumită dezvoltare. Dar bazi
nul se dovedea prea... strimt 
pentru tînărul înotător Emanoil 
Florescu, căruia îi plăceau pei
sajul, largul apelor, valurile, 
adierile de vint și malurile 
înverzite, de pe care sălciile 
își moale crengile în unde...

parte din 
gardă" a 
Și-a In

activitatea 
l prin 1928, 

era în

NAȚIONAL 
HAN

(nu 
re

s-a
(azi

simple. Dar pentru atingerea 
scopului propus, mărturisim 
sincer, nu vom avea răb
darea unei îndelungi aștep
tări și dorim a ne vedea în
făptuit visul cu 
tea anului 2000.

Motivele care 
nă sînt multiple 
riscul de a nu 
nou, le vom acorda impor
tanța cuvenită.

Este un lucru bine stabilit 
că înotul, ca sport de per
formanță, este un apanaj al 
pubertății și adolescenței, și 
de aceea marii campioni sînt 
mai întotdeauna niște copii. 
Ajunși la vîrsta de 13—14 
ani, tinerilor 11 se pot intui 
posibilități de escaladare a 
piramidei performanțelor, ast
fel că cei ce se poticnesc 
pe parcurs pot cu mare ușu
rință să aleagă un alt sport. 
Or, tocmai în acest lucru 
constă marele cîștig.

în majoritatea țărilor lu
mii înotul constituie o bază 
de plecare spre alte disci
pline sportive. înotul este 
abordabil din cea mai 
gedă copilărie, aproape 
dată după naștere, și am 
putea afirma fără să exage
răm cîtuși de puțin că pe un 
copil îl poți învăța să înoate 
chiar înainte de a ști să 
meargă.

Acomodarea ființei umane 
cu acest element primordial 
al vieții, care este apa, pare 
cît se poate de firesc, și nu
mai o greșită înțelegere a 
marilor sensuri, precum și 
pierderea contactului cu 
clarviziunea unor popoare 
de mare civilizație și cultu
ră din trecut, i-au făcut pe

mult înain-

ne determi
ni, chiar cu 
spune ceva

fra- 
in-

moderni să ignore tocmai 
una din căile cele mal si
gure de formare a unui ti
neret plin de sănătate și vir
tuți. în apă, plămlnil capătă 
amploare și rezistență, se 
lărgesc umerii și spatele, ve
dem cum sporește energia 
micilor înotători.

O cale de tranziție spre 
stadion, prin intermediul 
unei pregătiri multilaterale 
preliminare, adecvate proce
sului de creștere armonioasă 
a
a

nu

'WVimilVVimWMAW

Imaginea, dmtr-o colecție personală, vă prezintă un grup al 
parttctpanților la cursa de mare fond pe Dunăre, Brăila— 
Galați, din 1926. In dreptul semnului (x) — tînărul (pe vremea 

aceea) Manole Florescu, reprezentînd culorile Sportului 
studențesc

ÎNOTĂTOR de cursa 
LUNGA

între cele două războaie, se 
desfășura o probă tradițională, 
de mare amploare : Brăila — 
Galați, 20 km. La startul el 
se aliniau peste 100 de concu- 
renți, reprezentînd crema „ac
vaticilor" din diferite centre 
din țară și, bineînțeles, din 
porturile dunărene. Ani de-* 
rîndul * fost protagonist; lițj 
scriindu-și de cîteva ori nume
le in palmaresul dificilei în
treceri ; ca și tn al altora, tot 
de amploare. De pildă, cursele 
de la Oltenița (5 km), Călărași 
(13 km), Măcin — Ghecet (11 
km), Giurgiu (10 km) etc.

Vecini de culoar 1* bazin sau 
adversari pe Dunăre i-au fosts 
constănțeanul I. Spînu, avoca
tul brăiiean Băncllă, actorul 
Mircea Șeptilici (unul dintre 
elevii săi), frații Mititelu «i 
mulți alții.

Ultima oară a cîștigat cursa 
Brăila — Galați în 1939.

SUB CUPOLA ATE
NEULUI
și explicabil ca pe tt- 

Emanoil Florescu — Ma- 
cum îl spuneau toți —

nărui 
nole, _ ___
fire sensibilă, cu Înclinări spre 
frumos, spre artă — să-1 atragă 
mai mult disputa sportivă (in
discutabil mai... complicați 
decit una in bazin) din mij
locul naturii ; lupta în imen
sitatea de apă a bătrînului 
Danubiu. In acest sens, jovia
lul arbitru și antrenor. Nea 
Manole, ne face mărturisiri.

„Valurile pe care Ie întlm- 
pinam pe Dunăre, imi dădeau 
impresia unei tulburătoare sim
fonii de Beethoven sau Brahms. 
Cred că și faimosul Johann 
Strauss, ca și reputatul nostru 
compatriot Ivanovlcl, au auzit 
eîndva această muzică, pe care 
tu redat-o — flecare in manie
ra cunoscută — atunci cînd au 
creat nepieritoare pagini de 
muzică. Cert este — subliniază 
fostul campion național — că 
muzica imi plăcea mult, foar
te mult".

Dragostea pentru muzică * 
moștenit-o de la tatăl său, care 
îinta la diferite instrumente și 
l-a îndrumat pașii în acest 
■sens. Emanoil Florescu a stu
diat vioara și clarinetul mani
festând insă o afinitate decise-

bită pentru contrabas (prefe
rat, de altfel, șl de Florescu- 
tatăl).

Datorită calităților deosebite 
pe care le vădea, a fost an
gajat încă din timpul conser
vatorului (pe care l-a absol
vit în 1930), în orchestra „Fi
larmonica Română", care, pe 
atunci, a susținut, ani de-a 
rîndul, și spectacolele Operei 
Române. în cadrul „Filarmo
nicii’’ a slujit, ca solist instru
mentist (contrabas), mai bine 
de trei decenii.

Considerăm potrivit să no
tăm că regretatul maestru al 
baghetei, George Georgescu, 
era un adept al natației. în 
1933, a oferit la un important 
concurs o cupă (care-1 purta 
numele) cîștigată de înotătorii 
de la „Sportul studențesc", 
printre care se afla, ați bănuit, 
și interlocutorul nostru.

MANOLE FLORESCU 
REDIVIVUS

1949... Se relua cursa Brăila 
— Galați, după o pauză înde
lungată. Florescu nu mai a- 
păruse In concursuri de mult 
timp. Ziarele îl dădeau totuși 
mare favorit. A reluat cu rîv- 
nă antrenamentul. Rezultatul 7 
S-a clasat al treilea, depășind 
categoric o pleiadă de concu- 
renți din generația tinărâ. 
(Cursa. fusese cîștigată de clu
jeanul Iordache Gavrilă). „Nea 
Manole" a mai concurat doi, 
trei ani și, apoi, a spus adio 
pistei de apă.

Dar, numai performanțelor : 
căci, ca antrenor, nu pregetă 
nici azi să facă lungi turnee 
prin țară, îndrumînd diferite 
centre de natație.

Emil IENCEC

1000 DE ELEV!
Liceul Saint-Charles din 

Marsilia a organizat recent 
o pasionantă ștafetă de înot 
1 000 x 25 de metri, la care 
au luat parte elevi de toate 
virstele din prima și Pînă 
la a 12-a clasă. Au fost

Păreri

cititorilor
Pe adresa redacției ne-a 

sosit zilele trecute o scrisoare 
din partea tov. Petra Moșe*- 
cu, fost instructor federal al 
F. R. Natație. Din rîndurile 
ei se desprinde o Idee 
teresantâ, oare merit* * 
rețlnutâ :

Am urmărit cu multă 
tențle In ultima vreme cam
pania dusă de ziarul SPOR
TUL pentru ca tot mal mulțl 
școlari de pe întreg cuprin
sul țării să poată deprinde 
tainele Înotului, acest sport 
minunat, dătător de sănă
tate șl vigoare. Și nu de pu
ține ori mi-am reamintit de 
numeroasele mele încercări, 
de pe vremea cînd lucram 
ca activist al F. B. Natație, 
pentru a extinde practicarea 
înotului în toate școlile.

Astăzi sînt convins că po
sibilitățile de realizare a ceea 
ce în urmă cu cîteva decenii 
părea doar un vis sfat 
Infinit mal mari. Peste tot 
apar orașe noi, clădiri splen
dide ta care școlarii iau con
tact cu abecedarul șl se pre
gătesc apoi pentru a deveni 
cetățeni folositori . ‘ ’
noastre. Iată de ce nu ml se 
pare de loc irealizabilă o ini
țiativă care ar prevedea con
struirea ta curtea fiecărei 
școli a unul bazin de dimen
siuni reduse 20,io m cu o 
adincime de 120 cm. Aceste 
piscine ar putea fi folosite cu 
maximum de eficiență In tim
pul vacanței de vară, cînd, 
cu ajutorul unor instructori 
specializați, toți copiii școlii 
ar putea să învețe ÎNOTUL".

fa
ll

a-

patriei

premiați, cu această ocazie, 
cei mai rapizi înotători din 
fiecare an școlar, precum 
și clasele care au mobilizat 
cel mai mare număr de 
participant.

ființei umane, se dovedește 
fi INOTUD.

Iată un adevăr care * 
fost bine Înțeles în multe 
țări de pe glob. In S.U.A., 
de pildă, înotul este o ma
terie d« curs practic obli
gatoriu din școala prima
ră. Aceeași atenție se acor
dă natației școlare tn 
U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Suedia, 
Spania, iar tn Franța un 
absolvent de liceu nu 
poate deveni student îna
inte de a trece probele 
de la bazin.

Mergînd mai departe chiar, 
atragem atenția că funcțiu
nile vitale organice se for
tifică prin înot, înlesnind 
enorm formarea Individua
lității.

Practicarea acestui sport 
In mod organizat de la 
vîrsta preșcolară sau șco
lară în toate orașele, co
munele și satele noastre 
ar duce In mod neîndoiel
nic la formarea unor pro
moții de tineri sănătoși și 
disciplinați, puternici și 
curajoși, capabili de per
formanțe In orice alt 
sport ar alege. Acest lu
cru nu va fi posibil insă 
dacă nu ne vom uni preo
cupările pentru a con
strui cît mai multe bazine 
simple de tnot.

Forma organizatorică șl 
structura administrativă a 
statului deschid, în zilele 
noastre, largi posibilități ini- 

- țiativei locale. Ca urmare, 
în toate colțurile țării se 
înalță orașe și edificii noi 
care stîmesc admirație prin 
vastitatea și frumusețea lor, 
prin marea lor suplețe arhi
tectonică. împodobirea aces
tui nou peisaj edilitar prin 
plantarea unor piscine, tram
buline sau dreptunghiuri de 
valuri albastre în inima lor

ar răspunde in mod cert 
numai unor cerințe do ordin 
estetic, dar și unei necesi
tăți vitale pentru copil șl ti
neret. Inițiativa șl principala 
preocupare trebuie să por
nească din sinul consiliilor 
populare care avind largul 
sprijin al locuitorilor fiecă
rei comune, fiecărui oraș 
sau municipiu pot întreprin
de frumoase acțiuni spre 
atingerea scopului propus. 
Cu cit vom construi și răs- 
pîndi în întreaga țară ba
zine cît mai simple de înot, 
cu atît opera noastră de con
tinuă fortificare a tinerei 
generații, pe care o dorim 
aptă pentru marile realizări 
ale unei noi societăți, va avea 
o bază solidă, trainică, che
zășie a viitoarelor succese.

G MIHAI
C. VIRGOL1CI 

din F. R. Natație

Deși nu sînt un spe
cialist în materie, «m ur
mărit cu un deosebit interes 
confruntarea de opinii din 
coloanele ziarului, și, în mă
sura posibilităților, voi încer
ca să aduc în discuție clțiva 
factori care contribuie In 
mod direct la' nerealizarea 
speranțelor pe car* ni le 
făurim în jurul unor copii 
(nu trebuie să fie neapărat 
înotători) c* vădesc un talent 
deosebit.

Copilul, la vîrsta preșco
lară sau școlară mică, ara 
calități fizice în general uni
form repartizate. Ulterior, a- 
cestea vor predomina într-o 
anumită măsură, ceea ce va 
determina pe antrenor să a- 
leagă sportul (sau proba) da 
specializare.

După părere* mea, geneza 
insucceselor în lucrul cu co
piii trebuie căutată, în a- 
ceastă perioadă, într-o seri* 
de greșeli care se comit:

— la selecție, cînd tipul 
constituțional și calitățile fi
zice specifice, capacitatea în
sușirii deprinderilor motrice 
sint exploatate de timpuriu,’ 
sau — dimpotrivă — 
latei

— la antrenamente, 
soțite de investigațilla 
glee, care pot confirma sen
sul și valoare* tuturor mo
dificărilor, antrenorii avînd 
uneori o pregătire superficia
lă în această direcție I

alte greșeli i
— gradul de efort nu este 

întotdeauna corelat grupelor 
de vîrstă, deși se cunoaște 
faptul eă perioadele da dez
voltare atrag după sine per* 
fecționarea funcțională a di
feritelor organe și sistemei

— durata de pregătire a 
unui «portiv, eșalonată pe 
mal mulți ani, este deseori 
accelerată printr-o greșită 
pregătire psihologică in care 
predomină dorința obținerii 
unor performanțe Imediate, 
și acest lucra duce in mod 
implicit spre plafonare șie 
uzură nervoasă timpurie.

Să nu căutăm copil minu
ne in selecție. El vor . apare 
și confirma doar acolo undo 
talentul antrenorului, dublat 
do multă răbdare, va eola- 
bora in permanență cu me
dicina și pșihologi* pe un 
drum anevoio», dar plin d* 
satisfacțiL

Horlo VISSA 
Bușteni

fiu DIN ISTORIA

negii-

neln* 
blolo-

INOIIMI ROMÂNIȘI (V)
Anul 1928 a adus o 

undi luminoasă tn 
activitatea natației 

», ‘s bucureștene. A luat
u-xsr ființă Clubul Nau

tic, iar numărul 
concursurilor ofi
ciale _ al căror 

program, cuprinzind proba clasi
ce de tnot și sărituri de la tram
bulină, a fost publicat cu trei 
luni înaintea deschiderii sexonu-, 
lui — s-a triplat. Regulamentele 
condiționau participarea unui 
sportiv de legitimarea sa In ca
drul unui club afiliat, și acest 
lucru a provocat o avalanșă de 
noi secții la T.C.R., înainte. Vi
itorul, A.GJE.R. sau Olimpia. Mai 
poate fi consemnată șl prezența 
la întreceri (tn afară de concurs) 
a campionului german Werner 
Bork, care avea să creeze o a- 
devărată școală de craul tn Ca
pitală.

• în același an, la Cluj, va lua 
ființă secția de tnot a clubului 
Universitatea, avind autentice ta
lente tn frații Giurgiu și Boitor. 
Iar la Tg. Mureș se organizează 
pentru prima dată campionate 
naționale ale juniorilor (Giurgiu 
li 50 m liber tn 32,1, Giurgiu III 
200 m bras In 3:21,0, Schonberger 
100 m spate tn 1:30,0).
• începutul sezonului următor 

este marcat de inaugurarea cu 
mult fast (la 1 iulie 1929) a ștran
dului de la șosea (astăzi Ștrandul 
Tineretului) cu un bazin a cărui 
lungime avea 100 m. Ulterior,

piscina a suferit modificări praa- 
tics, car» au dus la apariția ba
zinelor dt W m, d» <5 w», de Să
rituri, precum și a celor care ac
tualmente servesc la inițiere. Lu
crul cel mai interesant de subli
niat constă in faptul c4 intrarea 
sportivilor eră gratuită, aceștia 
obținind mult visata posibilitate 
de a sa antrena silnic. Ca urmare, 
intr-o serie de concursuri dotate 
cu diverse trofee (Cupa Strand, 
Cupa Bălcescu, Cupa T.C.R.) ta
bela de recorduri « suferi* conti
nuu modificări.

- Un prim concurs organizat 
intra selecționatele orașelor Bucu
rești *i Cluj este ctștigat de oas
peți cu «4—23. Meciul de polo din
tre formațiile respective a lua* 
sfirșit cu victoria categorici (7—OȘ 
a clujenilor.
• pentru a doua oară conse

cutiv, Clujul are cinstea de a or
ganiza campionatele naționale de 
seniori, care se soldează cu 5 noi 
recorduri. Majoritatea medaliilor 
de campioni au poposit la Ora
dea, Tg. Mureș și in vitrina clu
bului universitatea.

?, Pe Dunăre aceeași activitate 
ensd : obișnuitul maraton Brăi
la — Galați, ctștigat de consacra

tul N. Băncllă, Cupa Oprișanu 
care a consfințit succesul bucu- 
reșteanului E. Florescu, concursul 
organizat de Cercul atletic din 
Călărași, la care au asistat 2000 
de spectatori etc. Să recunoaștem, 
inițiativa nu lipsea tn acele vre
muri dunărenilor... (e.vj.

INTR-O ȘTAFETA

Și ci nd avem, nu știm să folosim

Frumusețea arhitectonică a piscinei acoperite din Galați, pe care o aveți in imagine c.m.^'i 
tide in permanență o ini ilație» la înot. I)in păcate ecourile ei /<ă: iincl <<i mare greutate 
în școlile din oraș, bazinul rătninînd ore întregi nefolosit (sau prea puțin solicitat)
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L urnea asta e atit de 
mică, incit unii din
tre cititori imi află 

adresa și îmi trimit la domi
ciliu, inchis in plic, cîte-un 
gînd al lor. Obișnuiesc să 
răspund fiecăruia, după 
puterile ce le am, chiar 
cînd mi se cer sfaturi.^ 
sportive 1 Am primit insă 
recent scrisoarea unui fot
balist tinăr, dinir-o echipă 
cunoscută, care imi pune 
o întrebare ce nu-l nedu
mirește doar pe el, ci 
poate și pe alții de virsta 
lui. De asta caut să-i 
răspund in rubrica mea 
săptămînală, nu prin in
termediul bunelor servicii 
ale cutiei poștale.

Tînărului sportiv i »-a 
întimplat un lucru, care • 
departe de a fi nemaipo
menit : s-a îndrăgostit. 
Nimic mai firesc la 21 de 
ani, și-a spus și el, o 
dată ce in Arcadia ferice 
este codru de trăit! An
trenorul său este insă de 
cu totul altă părere. L-a 
asigurat, ritos și autoritar, 
că „pe un sportiv nu-l 
prinde dragostea", strieîn- 
du-i astfel tot cheful. 
Cică și-a bătut joc de el 
în fața colegilor, zicînd că 
fotbalistul să alerge după 
balon, nu după fuste.

Ce este de făcut, ar 
vrea să știe coresponden
tul meu. Să fie adevărat 
că dragostea nu e compa
tibilă cu mingea ? Că 
sportivitatea exclude sen
timentele 1 Chiar așa, o- 
proape textual și cu sem
nătura întreagă a nume
lui- M-a amuzat răvașul, 
firește, însă m-a și emo
ționai : mai sînt astfel de 
tineri ... ...
Dacă nu e cumva o farsă 
a antrenorului, cum 
nuiesc că ar putea să 
e una din exagerările 
lor care își închipuie 
sportul este un fel de 
monahicesc, care tinde 
facă din jucătorii echipe
lor robi ai arenei, nimic 
mai mult. Celor ce vor 
să-i transforme pe tinerii 
sportivi in niște infirmi 
sufletești, le-aș aminti 
faimoasa tntimplare cu 
Alexandru cel Mare, pe 
care Aristotel l-a făcut 
atent, pe clnd se aflau in 
India, să nu-și neglijeze 
treburile de stat pentru o 
baiaderă ce-l captivase in 
întregime. Baiadera a au
zit totul și l-a dus pe 
Alexandru pe-un cimp, 
unde i-a spus: „Mlins să 
te ascunzi la aceeași oră, 
după arbustul de colea- 
Vei vedea ceva interesant! 
La ora indicată, viteazul 
crai Machidon te piti 
după arbust și avu parte 
de un spectacol deosebit 
de instructiv: dintr-un 
tufiș apăru chiar mento
rul său Aristotel, care se 
tira in patru labe printre 
brusturi. Pe spinarea lui, 
călare> se afla baiadera, 
care rtdea cu hohote și 
îl mina pe filozof ca 
pe-un asin.

Morala fabulei e la 
mintea oricui, dar nu ori
cine știe că un coleg al 
lui Aristotel a spus că 
„dragostea e baia prime
nitoare, care întinerește 
și dă puteri noi luptăto
rului obosit1*.

Iată răspunsul destinat 
tînărului 
gostit, ca 
misoghin, 
uitat cu 
sportul e 
stru și penitență I

In jurul nostru 1

bă- 
fie, 
ce- 
că 

cin 
să

fotbalist tndră- 
și antrenorului 

care pare să fi 
desăvirșire că 

viață, nu elau-

George SBARCEA

Picături.,.
• Decepția unui boxer i 

cînd a vrut să puncteze ad
versarul la cap, a constatat 
că n-are unde...

• K.O.-ul este acea stare 
de ebrietate, pe care boxerul 
o simte după un .consum" 
oarecare de pumni.

• Metamorfoze posibile t pe 
ring — cocoș- acasă — pa
săre rară, fa serviciu — 
pasăre călătoare.

Don MIHAILiSCU

Sag. 8 W

E PREFERABIL SA INVESTIGHEZI ATLETII 
DUPĂ CE AU OBȚINUT MEDALIA DE AUR!

— Un bou atil de
zazat pe următoarele Idei. Spor
tivul aâ devină propriul aâu an
ti—. Antrenorul actual a* se 
transforme, din ce In ce mai 
malt. Intr-un consilier, lntr-un 
consultant, tn Statele Unita există 
-a fel de cliald de antrenament, 
tit care antrenorii se IntCnesc și 
zescutâ cu oamenii de știință. In 
asemenea împrejurări se trans
mit antrenorilor aceste Idei 
« mvățați cum să le aplice.

— Omul care să conțină In 
ace—șl persoană și sportivul 
și antrenorul este o Idee ex- 
eelentă. Dar, împlinirea el 
este condiționată de cunoștin- 
ț«»< individului.

Pe cina campioană mondială ?...
Foto : AUREL NEAGU

JUMĂTATE DE TEREN 
DE ÎNCHIRIAT!

Cînd vine vorba de o echipă 
despre care se spune că joacă 
modern, apoi putem fi siguri că 
este vorba de una care joacă de
fensiv. De la o vreme încoace, 
tot ce apare nou in tactică are 
caracter defensiv. Mai importan
tă decît marcarea golurilor a de
venit preocuparea de a nu primi 
goluri. Și toată această evoluție 
„modernă” este denumită pedant: 
joc realist, sau și mai pompos, 
joc științific.

Ca o epidemie s-au răspîndit în 
Europa cele mai variate sisteme 
defensive. Focarul epidemiei se 
află undeva între Milano și Zu
rich. Pornind de aid, a cuprins 
în mal puțin de un deceniu, tot 
continentul. Se betonează, se zi
dește, se aglomerează și se mă
tură pe la toate porțile de fotbal 
ale Europei. Dacă s-ar fl depus 
măcar jumătate din aceste efor
turi fizice și intelectuale pentru 
mărirea eficacității atacurilor, 
s-ar fi putut probabil marca mult 
mai multe goluri, poate chiar mai 
multe decît B-ar fi putut primi. 
Dar fiecare, ca buni gospodari, 
prefesră să măture doar in fața 
porții sale proprii...

In aceste condiții, mijlocul tere
nului a devenit o țară a nimănui. 
Tot jocul i-a mutat In cele două 
spații de finalizare. Dar asta nu 
ar fl prea grav, dacă s-ar marca 
măcar mai multe goluri. însă nu
mărul golurilor marcate în cam
pionate descrește an de an în 
cele mal multe țări. în schimb, 

■ în mijlocul terenului nu se mai 
petrece nimic. Pe vremuri, ad 
activau cele mai străludte talen
te ale fotbalului mondial. Adevă- 
rațl strategi, șefi de stat major, 
care de ad inlțiau acele combina
ții irezistibile care făceau șah-ma: 
și cele mal BOiide apărări. In 
prezent, dacă se mai ivește ic- 
colo cîzb un mare talent de mij
locaș. ca Beckenbauer, anmenori 
năstrufnid se grăbesc să-i trans
forme de îndată în măsurător.. 
Mingea nid nu se mai conduce 
în spațiul de mijloc, câd acest 
spațiu trebuie traversat doar de 
mingi bătute la distanțe mar:, 
pentru pornirea urgentă a unui 
contraatac.

Unde sînt azi marii strategi al 
mijlocului de teren de odinioară, 
ca Billy Wright, Kada, Kotonnani. 
Vogi, Bozslk, Cealkovskl, Pet- 
schowschl î Dacă aceștia er mai juca tn prezent, ar fl foat de

mult reduși la rolurile de ostași 
fără galon al apărărilor.

Acum, mijlocașii se creează din 
jucători ce nu sînt buni pentru 
alte posturi. Jucătorul prea puțin 
energic pentru a juca fundaș și 
prea lent pentru a juca în atac 
— este tocmai bun pentru a juca 
mijlocaș. Iar jucătorul pus să 
joace mijlocaș, nu joacă nici el 
de fapt la mijloc, ci este pus să 
sporească cînd numărul fundași
lor, cînd pe cel al atacanților. O 
simplă masă de manevră, fără 
personalitate și fără cimp pro
priu de desfășurare a talentelor.

Dar dacă mingea trece peste 
mijlocul terenului ca peste un 
cimp al nimănui șl dacă nimeni 
nu ține să mal desfășoare jocul 
șl în această porțiune de teren, 
atunci, dați-mi voie să întreb : 
de ce mai jucăm fotbal pe tere
nuri atît de marl T Nu ar fi mult 
mal simplu să scurtăm terenurile, 
păstrtnd doar cele două spații 
de finalizare T O treime din teren 
pare de prisos. Lucrul acesta nu 
ml se pare absurd. Doar sub 
ochii noștri s-a petrecut o evo
luție Identică la handbal, unde 
handbalul în 11 s-a transformat 
In handbalul tn 7 cu micșorarea 
corespunzătoare a terenului. Sint 
oare handbaliștil mal înțelepți de
cît fotbaliștii 7 Prefer să nu răs
pund la această întrebare. Dar din 
această transformare handbalul 
nu a avut decît de ciștigat. Poate 
nu ar suferi nici fotbalul de pe 
urma scurtării terenului de joc. 
Dimpotrivă, ml se pare că prin 
scurtarea terenului s-ar dștiga 
spațiu util pentru alte scopuri. 
Iar jocul ar deveni mal Intens, 
cîștiglndu-se pentru joc efectiv 
timpul cit se pierde In prezent cu 
trecerea mingii peste .ctinpul ni
mănui*, și unde de fapt au se 
mal tndmpâ nimic.

Ideea aceasta nu ml-» rect 
peste noapte. Ea s-a născut c* 
urmare a unul studiu aprofundat 
al Jocului celor ma: bune echipe 
europene. Cei ce ar pune în prac
tică această descoperire ar putea 
să ma/reze chiar beaeflcr dm 
exploatarea surplusurilor de te
ren, realizate In acest fel. ta 
acest sens, ldeea are șl o certă 
valoare economică. Mă gîr.desc 
chiar a-o brevetez. In definitiv, o 
idee genială ca aceasta nu-ți vine 
de două ori intr-o viață.

N. BBAȘOVEANU

— Interesul pentru aseme
nea probleme a marcat ulte
rior evoluția du m n ea voasu â 
ca om de știință T

— Toată viața am întrepr_-.s 
cercetări științifice fimdamentaie 
cu aplicabilitate la o gamă largă 
de funcții umane. Axul preocu
părilor mele a fost și rărr.lne sta
diul capacităților omului, tnceptnd 
cu chestiunea reabilitării pacien- 
ților, cu aspectele privind perfor
manțele extreme ale atleților san 
ale oamenilor in procesul muncii 
și termlnind cu pregătirea astro- 
nauților.

— In laboratoarele pe care 
le conduceți este Investigată, 
printre altele, evoluția pregă
tirii atleților de performanță î

— Laboratoarele mele nu sin 
proiectate în vederea antrenăm 
atleților. Noi studiem mal ales 
campionii pentru a elucida fac
torii ce limitează performanțele. 
Preferăm să investigăm atletii 
după ce au obținut medalia de 
aur. Fiindcă am avut efteva ex
periențe triste. Cercetările științi
fice făcute In perioada premer
gătoare 
ulterior 
Noi am 
ralizare

concursurilor au diminua: 
performanțele atlețflor. 

numit acest fenomen 
prin analiză

axtxs*

:te.

antrenament

ION STANCU — BUCUREȘTI. 
Să vă dau exemple de fotbaliști 
care au respectat „falr-play“-ul 7 
Din rîndurile apărătorilor, e greu 
să găsești vreunul, cu excepția

lul Apolzan. Sper că n-o să se 
supere Neaoșu, de la Progresul, 
că nu l-am amintit șl pe el I 
înaintașii, în general, fiind con
structivi și nu destructivl, se înj 
cadrează mai ușor în limitele a- 
cestei legi a spurtulul. Iar omul 
nr. 1, în această direcție, a fost, 
fără doar șl poate, Matelanu. iar 
dintre gloriile de altădată : Bo- 
dola.

NASTASE FLOREA — SINAIA. 
Constat că a Intrat în legendă în- 
tîmplarea cu plasa ruptă de că
tre un jucător de la C.C.A. (Stea
ua), cu prilejul turneului între
prins de această echipă, în An
glia, în 1956. Acest șut... Istoric a 
fost tras de Onisie, nu de Ale-

competiția 
SUPERLATI

VELOR

Desee» ce
V. T’.MOC

DOUA DECENII DE (STRANIU) 
INTERLUDIU SAHIST

5

Cum se așterne praful
Printre numeroasele aniver

sări și aduceri aminte, legate 
de tradițiile noastre sportive, 
trebuie subliniată cu roșu și 
aceea privind performanța cea 
mai înaltă obținută pînă acum 
de șahiștii noștri. Ea nu este 
legată de evoluția în concurs 
a maeștrilor jocului pe 64 pa
trate, ci aparține celor care ge 
îndeletnicesc cu calculul rela
țiilor de forțe — strict plato
nice — ale pieselor albe și ne
gre, ceea ce se numește șahul 
artistic. Problemiștii sînt cei 
ce au adus această performan
ță mișcării noastre șahiste. 
Este cucerirea — în 1949 — a 
locului întîi în campionatul 
mondial de dezlegări de pro
bleme de șah.

Izvorîtă din entuziasmul sin
cer al cîtorva membri labo- 
rioși ai cercului de proble- 
miști români, foarte activ în 
acea vreme, dorința de afir
mare în acest test al forței de 
analiză șahistă s-a văzut încu
nunată de un deplin succes. 
Ne reamintim cu emoție de 
serile lungi petrecute într-o 
cameră de etaj în str. Batiște, 
la domiciliul inginerului Leon 
Loewenton, căpitanul echipei 
noastre, unde aveau loc reu
niunile celor ce "trebuiau să 
reprezinte țara în Întrecerea 
organizată (prin coresponden
ță) de forul de specialitate din 
Cehoslovacia, deținătoare a 
titlului ediției precedente. Foar
te inventivi în găsirea de 
„chei’’ în oompllcatele proble
ma da șah propuae spre rezol-

xandrescu. Presupun însă că pla
sa era uzată. De altfel, de atunci 
nici un fotbalist de-al nostru n-a 
mai rupt plasa. Probabil, ca să 
nu aducă daune avutului obștesc 1

V. COCU — CIMPIA TURZII. 
1) în cel de al doilea med, Ro
mânia — Spania, disputat la 
București, noi conduceam, la un 
moment dat, cu 3—0. Spaniolii 
aveau să reducă apoi handicapul, 
prin Veloso. 2) Cele 4 grupe fi
nale de la C.M. vor avea cîte un 
„cap de serie". Acestea vor fi 
probabil : Mexic, ca țară organi
zatoare, Anglia, actuala campioa
nă mondială, R.F. a Germaniei, 
finalista ultimei ediții, și eventual 
Italia, cîștigătoarea Campionatului 
Europei. în continuare, se va 
proceda prin tragere la sorți, ți- 
nîndu-se însă seama de pozițiile 
geografice și chiar de forța fotba
listică a țărilor respective. în nici 
un caz, nu va exista o grupă care 
să cuprindă, să zicem, Anglia, 
Brazilia, Uruguay și Italia, și altele 
în care să se întreacă Mexic, San 
Salvador, Maroc și Australia (sau 
altă țară din această grupă). Și, 
așa, actuala ediție a C.M. suferă 
din cauza neparticipării unor e- 
chipe valoroase și, dimpotrivă, a

peste o frumoasă performanță a șahului românesc, nic iodată reeditată
vare de specialiștii cehi â-au 
dovedit Petre Seimeanu. A- 
drian Lapedatu, Eugen Ruse- 
nescu, Paul Leibovicl și alți 
membri ai echipei. își făcea 
debutul atunci, In rîndurile 
reprezentativei, tînărul stu
dent Emilian Dobrescu, azi u- 
nul din maeștrii consacrați ai 
compoziției șahiste românești.

După «ăptămîni de intensă

Din cele 6 890 de puncte po
sibile, echipa romană totali
zase 6 885 p. foarte aproape, 
deci, de limita maximă. Ur
mau în riasament echipa Un
gariei cu 6 872 p, apoi India. 
Iugoslavia, Franța. Olanda etc. 
In total, la startul concursului 
se prezentaseră 12 reprezen
tative de țări. Pentru a ilustra 
dificultățile întrecerii, inserăm

* ^ujțominuc!

^AREPUBLICU-POPULARE române a cucerit campionatul 
. MONDIAL LA DESLEGARJ DE PROBLEME DE ȘAH

•I

Așa era anunțată

prefe- 
vedere 

atleților

.w.?
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marea veste in nr. 2.1950 al „Revistei de șah
activitate de analiză în fața 
tablei de șah, 10 formulare ale 
campionatului mondial au 
completate de către cei 
productivi dintre echipieri, 
au fost înaintate forului 
ganlzator, la Praga, iar 
punsul acestuia, așteptat 
nerăbdare timp de mai multe 
luni, a venit într-o zi de toam
nă a anului 1949 : România pe 
locul 11

fost 
mai 
Ele 
or- 

răs- 
cu

prezenței unor echipe fără „fir
mă*. /

V. POPA — CLUJ. In cit timp 
poți învăța arbitrajul, la fotbal ? 
știu și eu 1 Unora nu le e sufi
cientă o viață întreagă 1 Vreți să 
vă dau exemple 1 Oricum. Intere- 
sațl-vă la organul C.J.E.F.S. 
din orașul dv., cînd începe un nou 
curs de arbitraj. Periodic, se or
ganizează astfel de cursuri.

practic sau ai probiemisiicii. 
nu ne-au mai oferi: prea des 
satisfacții de dimensiunile ce
lei descrise în rîndurile de mai 
sus. E drept, nu li s-a dat — 
cel puțin reprezentanților noș
tri in șah artistic — prilejul 
unor afirmări similare. Fiindcă, 
prin regulamentul campiona
tului mondial de dezlegări de 
probleme de șah. organizarea 
ediției următoare a competiției 
revenea forului de specialitate 
al țării cișligăloare, Romania. 
Dar pe distanța acestor 20 de 
ani. Federația română de șah 
(mai înainte Comisia centrală 
de șah) n-a socotit oportună 
reeditarea acestei întreceri 
pină atunci tradiționale. S-au 
găsit așa-ziși „specialiști” (cu 
o curioasă optică in a păstra 
r.ealterat prestigiul qxxtiv al 
țării) afirmind că e mai bine 
să râminem in im—«ia — in
definită — a titlului, decît să-l 
oferim prin concurs, altera.

Insistențele celor avizați, ea 
și ale echipierilor națonălei 
noastre In frunte cu regretam. 
Leon Loewenton. adresate tu
turor forurilor de resort ac 
râmai zadymice pe parcursul 
întregului răstimp de două de
cenii. Sesizările și cocespor- 
dența adresată țării noastre de 
farurile de peste hotare, de a- 
semenea.

De dtva timp, prottirm'.stul 
ing. G. Teodora — președin
tele comisiei de șah artistic de 
pe Ungă — ne asigură
:ă îr. I oarte scurtă ȘPBM or
ganizarea campionatului mon
dial va C. ia rSrșit. pusă pe 
picioare de cei ce au otliga^a 
s-o fad

Să sperăm d. pină atunci, 
nu vom a;-f.ge să aărtsătocjn 
următorii jubileu e cuceririi 
acestui titlu mondial .

0
CU

PROBLEMA
11 SOLUJII

I. TIPARU — ROȘIORI. 1) Roc
ky Marciano, care prtil sistemul 
.Computer- a fost desemnat cel 
mai bun boxer, de categorie 
grea, al tuturor timpurilor. n-a 
fost învins niciodată in activita
tea sa profesionistă. Ca amator, 
sau o dată pe stradă, cînd era 
mic — poate... 2) Gene Tunney a 
ciștigat — la puncte — ambele 
meciuri susținute cu Jack Demp
sey.

GHEORGHE LIMBAȘAN — ME
DIAȘ. In anul cînd a ciștigat Cu
pa României, tnvinglr.d In finală, 
cu 2—1. pe Rapid. Arieșul Turda 
activa în divizia B.

Ilustra»: ■ N CLAUDIU

Albul joacA și di mit In 2 mutări

Această problemă dat erată com
pozitorului ceh Fr. Jelinek con
ține nu mai puțin de 11 soluții și 
numeroase curse ascunse.

Iată .cheile". în ordine :
Nh3, Bri. Dh24*. c8D, cST. «C+, 

c:dD, c;dS, e:dD. e:d.\, e8C+.
Cursă ; l.eSD ? Nf6 1

horit recordul mondial de căță- 
rare cu I secunde. Ca șl în a- 
cest caz, mulți sportivi au re
surse excelente, râmase necu
noscute datorită unei tehnici 
structurate în neconcordanță cu 
toate atuurile lor. Intorcîndu-mă 
la întrebare, trebuie să vă spun 
că în jurul acestei idei am ob
ținut cel mai mare succes din 
activitatea mea cu sportivii. Re
flectam deseori, asupra terme
nilor aflați în opoziție : inte
gritate biologică și eforturi de 
intensitate mereu mal accentua
tă. Cum să mărim intensitatea și 
să evităm vătămările ? Studiind 
programele de antrenament ale 
atleților am observat că ele con
țin o sumedenie de activități care 
nu măresc tn nici un caz efica
citatea, dar obosesc cu siguranța 
organismul. Am Întreprins niște 
cercetări și am arătat superiorita
tea metodei de concentrare a 
antrenamentului, cu precădere, 
asupra mișcărilor specifice spor
tului respectiv. Astfel, antrena
mentele vor fi mai eficiente, dar 
mai puțin încărcate. Cu aceste 
studii am stabilit importanța spe
cificității antrenamentului. Iată 
cum susține această Idee un in
teresant experiment de labo
rator. Am testat forța flexorilor 
brațelor unei persoane, In pozi
ție verticală și orizontală. Su
biectul a făcut apoi exerciții de 
sporire a forței flexorilor, antre
namentul desfășurîndu-se în po
ziția culcat. Creșterea forței s-a 
realizat, dar sporul se manifesta 
numai atunci cînd corpul se a- 
fla In poziție orizontală. Amelio
rarea nu mai era evidentă, dacă 
individul trecea in poziție ver
ticală. Descoperirea este formi
dabilă, deoarece clnd măsorl for
ța flexorilor unul braț, măsorl, 
In fond același mușchi șl a- 
ceiași nervi, indiferent de pozi
ția corpului. Mișcările efectuate 
sînt identice, nu s-a schimbat 
decît postura, și cu toate aces
tea iată pină unde merge influ
ența specificității exercițiilor. 
Schimbarea de postură anulează 
efectul antrenamentului realizat 
intr-o altă poziție a corpului. 
In fața acestei evidențe, ne pu
tem gindi la atitea exerciții fă
cute de către sportivi în posturi 
nespecifice pentru tehnica lor 
curentă. Rezultă, probabil, acu
mulări minime, sau, pur și sim
plu, exercițiile rămîn fără ran
dament, consumînd inutil ener
gia subiecților. în conformitate 
cu principiul demonstrat al spe
cificității antrenamentului, argu
mentat prin experiențe extrem de 
simple, cu cea de mai sus, au 
apărut la noi numeroase modali
tăți de antrenament. Cu ajutorul 
lor sînt convins că vor fi obți
nute performanțe excepționale în 
viitorul apropiat și mai îndepăr
tat, evltîndu-se totodată vătă
marea sportivilor prin intensifi
carea excesivă a efortului din 
antrenamente.

Romului BALABAN

DESTIN DE ALERGĂTOR
Mobile vămi, vă voi chema deîndată 
spre trupul meu adine înșurubat 
in spațiul dintre ape și păminturi, 
în respirația unui timp bărbat.

Nobile vămi, eu tint alergătorul 
prin înălțimea aerului rar 
și-n zbor repet destinul unei păsări 
atrasă magic de un punct solar.

Ard pe retină apele și munții 
pe lingă care trec frenetic, viu 
și fruntea mea presimte-ncununarea 
acelui nimb glorios și străveziu.

Dar plumbul, vai, îmi cotropește mersul 
orbindu-mi sîngele cu inerții, 
simt inima ca pe-o imensă plantă, 
vreau să renunț dar nu mă pot opri.

g punctul mort, tentația, poate somnul 
prin trupul meu făcîndu-și straniu loc 
și-nvăhtindu-mă acum în ceață 
pe un tărim absurd de nenoroc.

Nobile vămi, va trebui un strigăt 
pe care-l vreau total, răscolitor 
să-mi biciuiască sîngele și mușchii 
reînviind destinul meu de zbor.

Mă smulg și mă desprind, din nou pe lume 
se află munți și ape străvezii, 
prin trupul lor eu trec cu-nverșunare 
simțind apelul glasurilor vii.

Nobile vămi, obolul meu, supremul, 
e insetarea limpedelui trup, 
eu sînt mișcarea, sînt alergătorul 
purtat de aripi care nu se rup.

Mihail SABIN
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MONDIAL
DE FOTBAL 1978

i. — CuLIMA, 29 (Ai
prilejul deschiderii Congresu
lui extraordinar al Confedera
ției sud-americane de fotbal, 
care se tine la Lima, preșe
dintele F.I.F.A., Stanley Rous, 
a declarat câ în. anul 1978 
campionatul mondial de fot
bal va avea loc în Argentina. 
In același timp, Stanley Rous 
a confirmat câ al 10-!ea cam
pionat mondial de fotbal se 
va desfășura în 1974 în R. F. 
a Germaniei.

TELEX-TH &
Turneul internațional de 

șah de la Palma de Mallorca 
are un nou lider după runda 
a 6-a : Victor Korcinoi (URSS), 
care l-a învins Pe spaniolul 
Jesus Diez del Corral, tota- 
lizînd in prezent 4V» puncte. 
Urmează în clasament Tigran 
Petrosian (URSS) — 4 p, Hort 
(Cehoslovacia), Parma (Iugo
slavia). Pomar (Spania), Spas
ski (U.R.S.S.) — 3'/« p etc.
•

Boxerul american Efren Alacran 
Torres și-a păstrat titlul <Je cam
pion mondial la cat. muscă, în- 
vingind la puncte în 15 reprize 
pe japonezul Susumo Hanagata. 
Meciul s-a disputat la Guadalajara 
în prezența a 25 000 de spectatori.

In cursa clcllstă de 6 zile de la 
Zurich, conduce perechea Post 
(Olanda) — Pfennlnger (Elveția) 
eu 19 p, urmată de Bugdahl — 
Kemper (RFG) la un tur distan
ță. Sercu (Belgia) — Van Lancker 
(Belgia).

• Meciul amical de tenis disputat 
la Calcutta între echipele Spaniei 
și Indiei a revenit oaspeților cu 
scorni de 3—2. In ultimele două 
partide de simplu Mukerjea l-a 
învins cu 6—2, 7—5 pe Arilla, iar 
Santana l-a întrecut cu 6—2, 6—2 
pe Lall.

Tn campionatul mondial de bow
ling. ce se desfășoară lâ Tokio, 
conduce tailandezul Ut Lenavat 
cu-4 892 p. urmat de Edmond 
Clauws (Belgia) 4861 p, Graydon 
Robinson (Canada) — 4 764 p.

Proba de floretă bărbați din ca
drul campionatelor internaționale 
de scrimă de la Viena a fost cîș- 
tigată de austriacul Adolf Babler 
cu 5 victorii, urmat de compatrio
tul ' său Roland Loser cu 4 v, in 
timp ce polonezul Parulskl a o- 
cupat locul trei cu 2 v.

în C.M. de handbal

OLANDA - R.F.G. 16-1&
La Utrecht, într-ua meci 

pentru preliminariile cam
pionatului mondial de hand
bal (masculin), echipele O* 
landei și R. F. a Germa
niei au terminat la egali
tate 16-16 (9—10). Returul 
se va disputa la 30 noiem
brie.

DUBL1N, 23 (prin telefon).' 
Minute tn șir a foit aplaudată da 
cel 5 000 de spectatori prezențl la 
.National Stadium*, flecare din 
cele 11 IntUnlrl dintre boxerii ro
mâni și cel Irlandezi. Medul >-a 
Încheiat la egalitate : 5—5. Bine 
pregătiți fizic, cu un box bazat 
In general pe acțiuni ofensive, cu 
lovituri variate șl puternice, pu- 
giliștli Irlandezi au dat o replică 
neașteptat de dlrză componențl- 
lor echipei

Verdictul 
C. Cluc* șl 
nunțat cu

PE RINGUL DE LA „NATIONAL STADIUM44

MECIURI DE MARE SPECTACOL

IRLANDA - ROMÂNIA 5-5

Echipa Racing „Beli" 
Kersschaever, Jacobs,

aliniată, tn sala proprie ••din Malines: de la stingă spre dreapta: Cruz. De Permentier. Eygel, Van 
Pistelalc, Hillen, Netels, Vinck, Michelet, Loridon (căpitanul echipei) și antrenorul Van Heester

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BELGIA

RACING „BELL"' MALINES OPUNE DINAMOVIȘTILOR 
BUCURESTENI 0 PRESTIGIOASĂ CARTE

n

DE VIZITA

lume

Reprezentanta baschetului bel
gian in actuala ediție a „Cupei 
campionilor europeni-. Racing 
„BELL" din Malines (Mechelen) 
a luat naștere din secția de... te
nis a clubului Racing Malines, tn 
anul 1941. Evoluția 
baschet de-a lungul 
marcat o frumoasă 
pe plan valoric. Au fost, mai In- 
tîi, participările la competiții a- 
micale, apoi In cele provinciale 
â'.e federației belgiene, in divizia 
a IV-a națională, apoi într-a m-a 
într-a n-a (unde a activat timp 
de trei ani) și. In sfirșit, la 20 
de ani de la înființarea secției, 
clubul mallnez Racing a "ajuns să 
fie reprezentat In divizia I.

în anul 1963 ocupă locul IV, un 
an mai tîrziu locul V — ambele 
rezultate reprezentînd în mare 
măsură contribuția Internaționali
lor Loridon, Michelet șl Hillen. 
In anul 1965 — primul titlu națio
nal, performanță repetată în 
anul următor, ce e drept cu aju
torul serioasei întăriri pe care au 
constltult-o americanii Howell și 
Loneskl. Titlul național îl revine 
echipei mallneze șl în 1967 ; de 
notat, însă, că Loneski îi cedase 
locul lui Fox. alt baschetbalist de 
peste Ocean.

In 1968, Fox și 
teră. Iar un alt 
îșl face debutul 
(Racing devenit 
pofida uriașului __  _____ ,
ranțele suporterilor sînt înșelate : 
Racing BELL Malines ocupă locul 
al II-lea în campionat.

Dezamăgirea durează insă pu
țin. In sezonul următor (1967 1963). 
Racing BELL recucerește titlul șl 
Clark recrutează numeroși admi
ratori. Alături de el a activat alt

echipei de 
anilor a 
ascendență

Hovell se trans- 
american .Clark, 
sub noile culori 
BELL), dar, în 
său talent, spe-

Se vede că fotbaliștii clubului Silkeborg din Copenhaga 
preferă șuturile „la firul ierbii“. Dovadă: intr-un colț de 
sus al porții de pe terenul lor, o familie de păsărele fi-a 
făcut un cuib comod... Acum, consemnul echipei este ca in 
nici un caz simpaticii locatari să nu fie deranjați, pină noua 

generație nu va face aripi!

ORGANIZAREA „CUPEI
(Urmare din pag. I)

trei și în ordine descres- 
cindă respectiv 19, 18, 17 
pentru locurile IV, V, VI 
ș.a.m.d. In acest fel. 
punctajul maxim obținut 
de un schior în Cupa Ro
mâniei poate fi de 150 
puncte compuse din: 50 
la slalom (2 victorii din 
3 starturi), 50 puncte la 
slalom uriaș și 50 Ia cobo- 
rîre.

In ceea ce privește alege
rea concursurilor, sugerăm 
cele 3 probe ale campionate
lor naționale (slalom, slalom 
uriaș, coborire), două probe 
organizate în Cupa Federației 
(slalom 
trebuie 
figurînd 
trai și 
coborire pe Pîrtia Lupului 
(Brașov), slalom uriaș la Bra
șov, Predeal, Borșa, Mogoșa 
și slalom special la Semenic, 
Predeal, Petroșani etc. Deci, 
oricare schior are dreptul la 
9 starturi — urmînd a se 
cumula cele mai bune 6, cite 
2 pe disciplină. Abandonul, 
descalificarea 
carea în 
concursuri 
9 nu are 
clasificării.

Competiția este organizată 
pentru seniori, dar ea poate 
fi deschisă tuturor schiorilor, 
indiferent de vîrstă, deoarece 
se alcătuiește un singur cla
sament. Se dă astfel posibili-

+ coborire), la care 
să se adauge probe 
în calendarul cen- 

tn cele județene: o

sau neclasifi- 
diferența de trei 
pînă Ia totalul de 
influență asupra

tatea juniorilor, și tinerilor 
talentați să se confrunte di
rect și în condiții organiza
torice egale cu seniorii, pen
tru desemnarea celui 
bun.

Formula propusă este 
mulativă atît sub raport 
dividual cît, mai ales, 
punctul de vedere al partici
pării județelor, cluburilor și 
asociațiilor. Punctajul indivi
dual, cît 
ținut de 
ar putea 
club sau 
lustra — la sfîrșitul sezonu
lui — ponderea de valoare a 
schiului alpin în unitatea 
sportivă sau administrativ- 
teritorială dată.

Regulamentele 
rămîn cele ale 
propriu-zise ce 
calendar. Termenele de în
scriere — cele obișnuite — 
adică ședința tehnică de tra
gere la sorți a numerelor 
premergătoare fiecărei probe, 
cu mențiunea obligatorie pe 
foaia de înscriere că parti
cipă în clasamentul Cupei 
României.

Costurile legate de organi
zare și arbitraj revin celor 
ce figurează în calendar ca 
organizatori. Cheltuielile de 
transport, masă și cazarea 
concurenților revin cluburilor, 
asociațiilor sau județelor par
ticipante. Premierea celor mai 
buni, dat fiind caracterul 
parte, inedit, al acestei 
treceri, poate fi făcută

mai

sti- 
in- 
din

și cel colectiv, ob- 
3—4 sportivi care 

alcătui o echipă de 
județeană, poate i-

de concurs 
competiției 

figurează in

a- 
in- 
în

liDSLLuJ .Jglwiualia', «țș. meMUuM M-Jâ-W, BueuieșU

CARTE DE
a Cupei1964 : ctștigâtoare 

Belgiei.
1965 : campioană 

ciștigâtoarea Cupei
1966 : campioană 

calificată piuă tn sferturile de 
finală ale „C.C.E.".

1967 : campioană naționala, 
calificată pină in sferturile de 
finală ale „C.C.E.".

1968 : calificata pînă In sfer
turile de finală ale „C.C.E.".

1969 .- campioana națională.
Jucători : nr. 4 Teofilo CRUZ 

(portorican) 27 de ani. 203 cm. 
de 200 de ori internațional (de 
trei ori in selecționata olimpi
că — 1960, 1964. 1968 —. selec
ționat pentru JocurUe Pan A- 
mericane 1959. de două ori — 

selecționat pen- 
Americii Cen- 
s Theo HIL- 

23 (distins cu 
„Ju- 

1969); nr. 9

națională, 
Belgiei.
națională.

1962, 
tru 
trale)
LEN. 2) _ 
„Coșul de Aur- tn 1966, 
câtorul anului" tn

1966 — 
Jocurile 
; nr.

ITS,

american. Beatty, un 
a decepționat însă In 
ci uri.

Actualmente. Hillen, Michelet ți

VIZITA
Jef EYGEL. 36. 184, (de
două ori in selecționata Euro
pei, de patru ori .Jucătorul 
Anului"); nr. 7 Luc DE PER
MENTIER. U. 188 (internatio
nal junior); nr. 8 Lucien MI
CHELET. 27, 182. 46 (In selec
ționata Europei In 1968); nr. 9 
Jean JACOBS. 25, 186 (inter
național Junior); nr. 10 Llevin 
VINCK. 32. 198, 12; nr. 11 John 
LORIDON (căpitanul echipei). 
32. 205, U2 (in selecționata Eu
ropei in 1966); nr. 12 Vladimir 
PISTELAK (cehoslovac). 29, 
192, 170 (de trei ori tn selec
ționata Europei, participant la 
J.O. din 1960, jucătorul anului 
tn Cehoslovacia In 1969); nr.
13 Lucien VAN KERSSCHAE
VER, 30. 198, 104 (distins cu 
„Coșul de Aur" tn 1962); nr.
14 Pros NETELS. îl. 89; an
trenor — Charles VAN HEES- 
CER (din 1966); echipament : 
chiloțl albi, tricouri verzi.

Loridon Joacă tot la Racing BELI., 
dar Clark a fost cedat alrui club 
și Beatty s-a întors în S.U.A. 
Locul lor a fost luat de două va-

lori sigure : portoricanul Cruz. 
Jucător olimpic în anii i960, 
și 1968. și cehoslovacul Pistelak. 
posesor al unei cârți de vizită la 
fel de impresionante. Alțl doi 
temaționali. belgienii Eygel 
Vinck, au fost de asemenea 
gitimați la Racing BELL.

Pentru moment, debutul

In
și

In 
campionat n-a fost chiar cel scon
tat — lui Cruz și chiar lui Piste- 
lak fiindu-le necesară o perioa
da de acomodare (în plus. Cruz 
a fost și accidentat, iar Pistelak 
a fost absent în perioada „euro
penelor" de la Neapole), — Ra
cing BELL ocupind locul al doilea 
In clasament. Situația este Insă. 
In mare măsură, redresată, cu 
a:ît mal mult cu cit printre rezul
tatele malinezilor figurează și o 
victorie asupra liderei. Athlon 
l'pres. Forma a revenit, iar echi
pa are speranțe mari tn ce pri
vește evoluția In „C.C.E.". Un 
fapt este sigur : jocul malinezi
lor va reprezenta șl pentru pu
blicul bucureștean un spectacol 
de clasă, mal ales dacă avem în 
vedere valoarea binecunoscută a 
campionilor României, baschetba- 
liștil de la Dinamo București.

noaatre naționale.
In meciul „muștelor* 
M. Tohin a fost pro- 

___ ,__ __ 3—0, românul fiind 
preferat pentru varietatea acțiu
nilor întreprinse, pentru sigu
ranța cu care a condus lupta de 
la primul șl ptnă ia ultimul sunet 
de gong. In prima repriză, ducă 
șl-a Îngenuncheat adversarul 
pentru s secunde. „Cocoșul" Dow
ling. adulatul publicului, nu a 
arătat o valoare șl o formă deo
sebite. El a clștlgat intr-adevăr 
meciul cu Dumitrescu, dar acea
sta s-a datorat In mare parte pa
sivității campionului european. 
Dumitrescu a fost de nerecunos
cut. S-a lăsat purtat printre cela 
patru colțuri de ring, comportin- 
du-se ca un Începător care aș
teaptă cu Înfrigurare gongul fi
nal. La „pană", Glju a ridicat 
tribunele In picioare. IntUnind un 
adversar (Mc. Carihv) mult mal 
tnalt șl tot cu gardă inversă, 
fostul campion continental a ară
tat șl de data aceasta câ rămîne 
un scrimer desăvtrșit tn sportul 
cu mânuși. Sigur pe el. eschlvtnd 
sau bloctnd toate loviturile adver
sarului. atactnd la momentul 
oportun șl folosind Întreaga 
gamă a procedeelor tehnice. Giju 
șl-a dovedit măiestria, ctștlgtnd 
la puncte șl lncerctnd să convin
gă penele europene că tn 1971, 
la viitoarea mare competiție con
tinentală nu va mal lipsi din 
echipa României. Meciul a fost 
de excelentă factură, arbitrul Ro
bert neintervenlnd niciodată de-a 
lungul celor 9 minute de

Timp de două 
Dobrescu nu s-a 
drumul la brațe,

un dana steril In fața lui P. De
vaney. Doi din cel trei judecă
tori l-au preferat pe Irlandez. C. 
Cuțov a Încrucișat mănușile cu 
E. Hendricks, un boxer putemio 
și cu o bună deplasare In ring. 
După primele două runduri, me
ciul era echilibrat, dar românul 
și-a apus cuvlntul In final, cînd 
l-a expediat pe Hendricks la po
dea, obllgtndu-l apoi pe arbitru 
să dicteze oprirea meciului. Nu
mele Iul SUberman va rămîne 
multă vreme tn amintirea adver
sarului său J. Rogers. Boxînd In 
stil de mare campion, acceptînd 
lupta sub toate formele propuse 
de adversar, tn care cea de 
aproape a electrizat sala, Victor 
a dovedit resurse pe care chiar 
noi nu 1 Ie cunoșteam. Decizia, 
la puncte, l-a aparținut tn una
nimitate. Un meci de neuitat au 
oferit spectatorilor Ion Covaci șt 
W. Cullen. Boxerul nostru a avut 
avantaj tn primele două reprize, 
dar a cedat tn ultima, etnd in
tr-adevăr nu a mal avut ce face 
tn fața adversarului dezlănțuit, 
Decizia cu 3—0 acordată irlande
zului a consfințit victoria meri
tată a acestuia. Gheorghe Chivăr 
a așteptat prea mult atacurile 
adversarului său, P. Doyle, și nu 
a realizat prea mare lucru atunci 
cînd acestea s-au produs. Nesi
gur pe picioare, Incit deseori a 
părut dezechilibrat, Chivăr a 
pierdut meciul cu 2—1. Marin
Constantlnescu a Învins la puncte 
după un meci destul de strîns, 
dar anost, pe D. O’Brien. Timp 
de 8 minute, Ion Alexe ne-a lăsat 

cîștlga partida ru 
adversar de peste 
a știut să se a- 
și să provoace 

care a ieșit cu 
avantaj. O ne-

Fernand BOUVIER
I es Sports* — Bruxelles

Z/G-ZAG FOTBALISTIC
Pele întîmpinat de

inundație

vîndut peste 15 000 de exem
plare !

Fotbalist gentleman

luptă, 
reprize, Paul 
botărlt să dea 

rezumlndu-ie la

impreșia că va 
Mc. Ktnty, un 
2 metri. Alexe 
propie de el 
schimburi din 
regularitate tn _______
atenție, Insă, tn ultimul minut, 
o arcadă . deschisă și... irlandez.ul 
a fost declarat Învingător prin 
rănirea adversarului. La catego
ria semlmusci, Aurel Mihai a 
Învins, tn meci amical, pe D. 
Larmour.

Constantin CHIRIAC 
arbitru internațional

Trimisul nostru special, OVIDIU IOANIȚOAIA, relatează:

ATODIRESEI Șl COMPANIA
IN FA ȚA UNUI TEST MAI MUL T 

DECIT DIFICIL...

E
pentru luna viitoare a festi
vităților programate in ora
șul Santos in cinstea înscrie
rii celui de-al 1000-lea gol 
al lui Pele. Intr-adevăr, ploi
le torențiale ce au căzut in 
regiune și inundațiile ce au 
urmat in ultimele zile au îm
piedicat desfășurarea 
festațhlor de stradă și a 
lorlalte 
suporter 
Pele s-a 
Belmiro, 
ținute la Rio de Janeiro.

Festivitățile au fost repro- 
gramate pentru data de 9 
decembrie, cînd F. C. Santos 
ta întîlni, pe teren propriu, 
formația argentiniană Racing 
Buenos Aires.

Tentative

venimente mpwevăzuzt 
au determinai aminaret

numi- 
ce- 

ceremonii, nici un 
nefiind de față cind 
înapoiat la vila sa, 
după meciurile sus-

Ț? otbalistul vest-german 
A Gerd Muller a început 

cîtva timp să cocheteze 
diferite arte. Descoperiri-

de
cu
du-și vocația de... cîntăreț, el 
a lansat recent un disc, care 
a suferit însă un eșec ră
sunător. Unul din ziariștii 
compatrioți ai lui Muller care 
a ascultat discul, a excla
mat : „Prefer să-l văd ratind 
o minge in fața porții decit 
să-1 mal aud cîntind"... Miil- 
ler nu «-a descurajat însă și 
a scris acum o carte auto
biografică : 
aur". Aici, 
înregistrat 
bil; pînă

„Picioarele de 
în schimb, el a 
un succes nota- 
în prezent s-au
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mod solemn, la sfîrșitul se
zonului sportiv, cu sprijinul 
material al unei întreprin
deri sau instituții ce ar urma 
să patroneze concursul, indi
ferent că se numește F.R.S.B.. 
ONT, Loto-Pronosport 
chiar ziarul „Sportul".

Avantajele deosebite 
acestui clasament constau în 
aceea că, folosind concursu
rile existente în calendarele 
centrale și județene, prezintă 
un criteriu obiectiv a] valorii 
constante individuale, o in
dicație precisă asupra com
plexității și, în același timp, 
un sinoptic teritorial al for
țelor angajate In schiul nos
tru alpin.

Fără fonduri suplimentare 
legate de organizarea unor 
probe proprii, singurele difi
cultăți rămîn : selecționarea 
judicioasă a competițiilor și 
repartizarea lor de-a lungul 
întregului sezon.

Totuși, ele nu pot consti
tui obstacole peste care ne 
voia de regenerare șirevitali- 
zare ce se face simțită în for
ma clasică competițională din 
schiul nostru să nu poată 
trece.

E posibil ca ideea formula
tă să mai comporte 
și sugestii. Ele sîpt 
nite. Este posibil ca 
constituie .un început 
tru celelalte discipline 
sporturile de iarnă — 
biatlon. sărituri — sau 
și pentru alte sporturi, 
formule adaptate.

sau

discuții 
bineve- 
ea 
Și

să 
pen- 
din 

fonii, 
chiar 
după

Coventry 
să dea 

ai săi 
unr.a

21 de jucători 
)tea de a 

cursuri speciale de învăță- 
mint, astfel incit fiecare din
tre ei să-și poată forma o 
personalitate mondenă. Potri- 
v
urma 
studia eiocința, bunele 
niere, 
brăca 
biect capabil să le sporească 
prestigiul în relațiile sociale.

planului, fotbaliștii vor 
cursuri serale. Ei vor 

ma
im-modul de a se 

corect și orice alt su-

Gu fi fără mănuși... 
(din „Veaa nou')

Noel Cantwell, managerul 
clubului Coventry, a decla
rat : „Plătim Colegiului teh
nic din Coventry ca să or
ganizeze aceste cursuri spe
ciale pentru noi. Aceasta nu 
este o fantezie, cl o tenta
tivă de a ameliora Imaginea 
ce se face asupra lumii fot
balului și totodată pentru a 
obține jucători cu un carac
ter excepțional". Pat Sa- 
ward, managerul adjunct, 
autorul acestei idei, a subli
niat la rîndul Iul : „Vrem 
jucători care să poată să-și 
țină capul sus in orice îm
prejurări și să se impună pe 
teren. Vrem oameni care să 
reziste unor tratamente fi
zice foarte dure, fără să-și 
piardă singele rece și care 
să răniină disciplinați in tot 
ceea ce fac".

Amenințat de răpire I

7ț rgentinianul Luis Artime, 
■** in prezent una din ma
rile vedete ale fotbalului 
Uruguayan, a cerut protecția 
poliției din Montevideo. Re-

cent, un șofer de taxi din 
capitala uruguayană informa
se poliția despre faptul că 
a condus patru persoane 
inarmate cu puști mitraliere, 
In apropierea clubului Na
tional. Știrea a provocat o 
vie emoție tn cercurile spor
tive, unde se exprimă teama 
ca să nu se repete răpirea 
căreia i-a fost victimă, in 
urmă cu cîțiva ani la Cara
cas, faimosul Alfredo 
Stefano-

Austeritate

di

Măsurile de austeritate 
impuse de antrenorul 
Tommy Dochertv jucători

lor clubului Aston Villa, care 
luptă pentru a se degaja din 
subsolul clasamentului Ligii 
a Il-a a campionatului en
glez, rămîn în vigoare. Ele 
Interzic jucătorilor să consu
me băuturi alcoolice, inclu
siv bere. Trei jucători sur
prinși într-o bodegă au fost 
amendați de club cu cîte 100 
de lire fiecare. Unul dintre 
ei, Barrie Hole, a fost sur
prins pentru a doua oară. 
Aceasta i-a atras o nouă a- 
mendă de 100 lire și dizgra
ția de a fl pus pe lista trans
ferărilor.

In ajutorul familiilor

unor fotbaliști

chipa argentiniană Boca 
Juniors a învins cu 7—1 

reprezentativa de fotbal a 
Boliviei intr-un meci disputat 
in nocturnă la Buenos Aires, 
încasările obținute 
alocate ajutorării 
jucătorilor echipei 
Strongest, care au 
urma unui accident
petrecut nu de mult tn Bo
livia.

au fost 
familiilor 
bolivieni 
pierit în 
de avion

- Astăzi, la Gorl, U.R.S.S. - România, in preliminariile U.E.F.A.
GORI, 20 (prin telefon). 

Plecată vineri la amiază din 
București, cu un elegant TU- 
104 al companiei ..............
in direcția Batumi, 
tativa de juniori a 
a ajuns astăzi (n.r. 
la prînz la.../Gori, 
resc orășel gruzin 
două ore de mers, 
buz, de Tbilisi.

într-adevăr, 
lătoriei noastre .. __  ____
bată în ultimul moment, gaz
dele anunțîndu-ne, pe aero
portul moscovit Șeremetievo, 
că PARTIDA URMEAZĂ SÂ 
SE DISPUTE LA GORI — 
litoralul sovietic al Mării Ne
gre fiind bîntuit de o fur
tună violentă, care făcea im
posibilă, deopotrivă, ateriza
rea avioanelor la Batumi, cit 
șl desfășurarea unul meci de 
fotbal.

Astfel, după o noapte petre
cută Ia Moscova, in hotelul 
„Metropol”, juniorii români au 
urcat in zorii zilei de sim
bătă tn avionul de Tbilisi, care 
ne-a debarcat după trei ore 
!n capitala Gruziei, de unde
— în autobuz — am parcurș
ultima etapă a unui drum în
deobște obositor: .......
Gori.

în momentul cind 
aceste rînduri — aici 
15 și termometrul arată plus 
8 grade Celsius — echipa ro
mână se află la un ultim an-- 
trenament, susținut pe stadio
nul echipei ’ "
unde 
de la 
meciul 
nlori 
cadrul 
Iul U.E.F.A.

La plecarea spre stadion, 
cel doi antrenări români, 
Gh. Ola șl N. Gorgorin, 
ne-au anunțat formația cu 
care vor Începe jocul: 
Puroaru—Ciocan, Debelea- 
nu, S&tmăreanu, Hajnal, 
Same», Atodlresel (căpita-

„Aeroflot”, 
reprezen- 
României

— ieri) 
un pito- 
aflat la 
in auto-

destinația că- 
a fost schim-

Tbilisi-
transmit 
este ora

____ locale „Zorile",
duminică, cu începere 

ora 14, este programat 
internațional de Ju- 

U.R.S.S.-România, din 
preliminariilor turneu-

nul echipei), Ghergheli, 
Gligorie, Helvei și Nâstase, 
cu singura observație că 
așezarea acestora pe posturi 
rămîne, în două-trel cazuri 
(Hajnal, Gligorie) o ches
tiune de ultim moment.

^Trecînd în tabăra sovieti
că, trebuie să vă relatez că 
antrenorul Liadin NE-A DE
CLARAT CA ARE PROBLE
ME majore In alcătui
rea FORMAȚIEI, INTRUCIT 
TREI DINTRE JUCĂTORII DE 
BAZA — Mirzoian, Zelenski, 
Sevcenko - SlNT GRIPAȚI 
șl nu file încă dacă Poate " 
conta pe aportul lor. tn ca
zul (foarte probabil) în care 
medicul nu-și va da avizul la 
utilizarea celor trei jucători, 
SOVIETICII VOR ABORDA 
JOCUL CU URMĂTORUL 
SPREZECE 7

Cianov — Damln, 
nev, Suev, Givorkian, 
samudlnov, Gurejeev, 
troslan, Grigoriev, L 
kin, Blohin, al cărui 
de afiș" este atacantul Gri
goriev, titular Ia Spartak 
Moscova, campioana URSS. 

în «fîrșit, o ultimă infor
mație. Arbitrul partidei va fi 
norvegianul KNUT ANDER
SEN, comerciant din Oslo, o 
mai veche cunoștință a fot
baliștilor români — el fiind 
acela care a condus cu cîțiva 
ani în urmă la Văsteras, par
tida internațională de tineret l 
Suedia—România.

Schimbtnd cîteva cuvinte cu 
arbitrul Andersen am consta
tat — cu plăcere — că a ră
mas cu bune Impresii despre 
fotbalul românesc, Impresii pe 
care sper că nu șl le va 
schimba după meciul de du
minică...

Evident, speranțele noastre, 
trebuie susținute de elevii lui 
Gh. Ola și N. Gorgorin care, 
deși conștienți de dificultatea 
partidei, par totuși optimiști, 
fiind hotărîți să-și apere șan
sa cu toată onoarea...

BRUMEL VA CONCURA
LA J.O. 1972?

UN-

Recordmanul mondial la săritura în înălțime, atletul sovietic 
Valeri Brumei, a declarat într-un interviu publicat de revista 
„OGONIOK' câ va începe antrenamentele pentru a lua parte 
la Jocurile Olimpice din 1972, programate la Munchen. Brumei, 
care a stabilit în anul 1963 excepționalul sâu record, sărind
peste ștacheta ridicată la 2,28 m, are acum vîrsta de 27 de ani.
După cum se știe, începînd din anul 1965, el a fost nevoit
sâ-și întrerupă activitatea din cauza unui accident de moto
cicletă.

NEDELCEA, DINU SI POPA 
LA TURNEUL MĂNUȘA

BELGRAD, 29 (prin tele
fon). — Vineri seara s-a dis
putat în Sala Sporturilor din 
localitate, in prezența a 5 OOO 
de spectatori, prima reuniu
ne pugilistică din cadrul tur
neului dotat cu „Mănușa de 
aur". La întreceri participă 
boxeri din Bulgaria, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și lu

goslavia. Reprezentanții noștri 
au obținut următoarele re
zultate : Nedelcea b.p. Ibra- 
himovicl (J) ; Goanță b.p. 
Feher (U) ; Dinu b.p. Boțlcl 
(J) ; Popa b.p. Marcovici (J) ; 
Belici (J) b.p. Petrea ; Tara
senko (U.R.S.S.) b.p. Oltea- 
nu. Boxerii noștri Nedelcea, 
Dinu și Popa i-au comportat

EXCELENȚI
DE AUR'

excelent. Finala se 
simbătă seara. Iată 
mul pugiliștilor 
Gruiescu—Mircovici 
delcea—Bahtiarevici (J). Goan
ță—Faifer (J), Dinu—Gheor- 
ghiev (B), Popa—Frolov
(U.R.S.S.),

dispută 
progra- 

roniâni : 
(J) Ne-

V. VASILIU - arbitru
N

A treia victorie a tenismanului român asupra campionului american Stan Smith

STOCKHOLM, 29. - Elimi- 
favorifului principal, 

Laver; o 
frumoasă Nâstase—
calificarea relativ 

a lui Stan Smith și 
Pilici — acesta este 
sferturilor de finală

narea
australianul Rod 
partidă 
Țiriac ; 
ușoară 
Nikola 
bilanțul
ale marelui turneu internațio
nal „open" de tenis, ce te 
desfășoară pe teren acoperit 
la Stockholm.

llie Nâstase l-a tntrecut pa 
colegul sâu de echipă, Ion 
Țiriac, în două seturi cu 6—1, 
6—3, demonstrînd o forma" ex
celentă și un joc variat care 
i-a atras aplauzele spectato
rilor. In semifinale, Nâstase 
îl va întîlni pe americanul 
Stan Smith, care l-a eliminat 
cu 6—4, 7—5 pe profesionis
tul spaniol Andres Gimeno. 
Surpriza serii a fost furnizată 
de australianul Fred Stolle,

cart l-a •liminat cu 7—5, 
8—10, 6—4 pe compatriotul 
său Rod Laver. Tn semifinale 
Stolle va fi opus iugoslavului 
Pilici, învingător cu 6—3, 7—5 
în fața portoricanului Charles 
Pasarell.

Finala probei de dublu fe
mei a revenit cuplului ameri
can Billie Jean King—Rose
mary Casals, care a întrecut 
cu 6-4, 6—4 perechea

Franțoise Durr (Franța)—Julie 
Heldman (S.U.A.).

★
La ora cînd închidem edi

ția, ne parvine ști 
semifinală, llie Ni

itirea că, în 
i, me Năstate l-a 

înving pe Stan Smith cu 6—4, 
3—6, 6—3. Este a treia vic
torie obținută în acest an de 
tenismanul român asupra 
campionului S.U.A.

Nâstase va întîlni în finală 
pe iugoslavul Pilici, care l-a 
eliminat pe Stolle (Australia) ; 
7-9, 12-10, 6—2.
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