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C.C.E.
LA BASCHET MASCULIN CEI MAI BUNI
ARBITRU ROMÂN

LA MECIUL
IGNIS VARESE
TAPION HONKA

Românul Petre Marin va 
unul dintre cel doi 
care vor conduce, la 
cembrie, la Varese, 
internațională de 
dintre echipa locală ____
șl Tapion Ilonka, campioana 
Finlandei. Meciul amintit se 
va desfășura în cadrul 6Cu- 
pei campionilor europeni" la 
baschet masculin, și va con
stitui revanșa întîlnirll de la 
Helsinki, terminată, la 4 de
cembrie, cu victoria baschet- 
ballștilor italieni, cu scorul 
de 88-59.

ft 
arbitri 
11 de- 

partida 
baschet 

Ignis

UNIVERSIADA
DE IARNA

Sportivi studențl din 32 de 
țări și-au anunțat participa
rea la Universiada de iarnâ, 
care va avea loc anul vii
tor In Finlanda. In progra
mul competlțlonal figurează 
probe de schi, patinaj, să
niuțe și meciuri de hochei 
pe gheață.

Turneul de hochei pe 
gheată va avea loc la Tam
pere, cu participarea repre
zentativelor studențești 
U.R.S.S., Canadei, 
vaclel, Suediei, _________
Japoniei și Coreei de sud.

ale 
Cehoslo- 

Finlandei.

• V. BĂDESCU Șl F. BALAȘ PE PRIMELE LOCURI

• F. BALAȘ A DOBORÎT RECORDUL LUMII, DAR EL

NU VA FI OMOLOGAT • ECHIPA BULGARIEI A CIȘTI-

GAT „CUPA BALCANICĂ*, ROMÂNIA PE LOCUL II.

SPANIA 0 NOUA
CANDIDATA

PENTRU J. 0.
DE IARNA

Municipalitățile localităților 
spaniole Huesca, Saragosa și 
Jaca și-au prezentat oficial 
candidaturile pe lingă Comi
tetul Internațional Olimpic și 
Federația internațională de 
schi în vederea organizării 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
din 1976. Ele au propus ca 
întrecerile să se desfășoare în 
cele două stațiuni de sporturi 
de iarnă din provincia Hues
ca : Candanchu șl Formlgal.

BRAȚE DE FIER...
Niciodată nu mi s-a părut sala 

Floreasca mai frumoasă ea ieri, 
la deschiderea întrecerilor Intre 
cei mal puternici halterofili din 
Balcani. Prin ferestre, soarele 
neașteptat de dulce al acestui în
ceput de decembrie poleia eu 
sclipirile lui aurite o sală parcă 
tn clipa aceea dată in folosință• TREI NOI RECORDURI MONDIALE DE JUNIORI

Campionul balcanic la categoria pană, V. Bădescu Foto : TH. MACARSCHI

COMENTARIUL REUNIUNII
în afara „momentului Ba- 

laș“ reuniunea de dimineață 
a avut și alte cîteva clipe de 
tensiune. Campionul european 
Mladen Kucev (Bulgaria) a 
ratat de trei ori la smuls 
(100 kg) și a ieșit din con
curs. Astfel, în lipsa favori
tului, reprezentantul țării 
noastre Vasile Bădescu s-a 
clasat pe primul loc 
tegoria pană cucerind 
titlu balcanic pentru 
României. Rezultatul
(347,5 kg) este bun, și, spe
răm că, în scurt timp, el iși 
va mai îmbunătăți perfor
manța. Al doilea titlu bal
canic pentru echipa țării 
noastre a fost adus, conform 
așteptărilor, de F. Balaș. Pă
cat că la smuls și la aruncat 
nu i-au reușit campionului 
nostru ultimele încercări (la 
122,5 kg și, respectiv, la 160 
kg). Cu aceste rezultate, F.

la ca- 
primul 
echipa 

său

Balaș ar fi realizat 
ros record național 
goria ușoară (422,5

Campionul european la ca
tegoria cocoș, Atanas Kirov 
(Bulgaria) a cucerit cu ușu
rință primul loc, realizind 
cu 340 kg — nou record bal
canic. Zoro Fiat, clasat al doi
lea și-a învins într-o manie
ră categorică adversarii.

Revenind la performanța 
lui F. Balaș, care a 
recordul mondial la 
deținut de Evgheni 
(U.RB.S.), trebuie să 
zăm citeva lucruri. După cin- 
tărirea oficială înainte de 
concurs, cînd F. Balaș a rea
lizat greutatea cerută (sub 
67,5 kg) sportivul nostru și-a 
potolit senzația de foame și 
de sete ! Ca urmare, după ce 
a reușit să ridice 146,5 kg 
(record mondial), la recintâ- 
rire avea un plus de 1,5 kg!

un valo- 
la cate- 
kg).

egalat 
îtnpins 
Kațura 

preci-

Rezultate excelente in „Cupa orașului București" la popice
P. PURJE —1019

- ? »

P D-XOL RECORD AL ȚÂRII

10 SPORTIVI ROMÂNI

Astfel, conform regulamen
tului recordul nu poate ti 
omologat Referitor la aceas
tă problemă secretarul ge- 

lon OCHSENFELD

(Continuare In pag. a 4-a)

Sîmbătă, în cea de a doua 
zi a turneului internațional 
„CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI”, cc se desfășoară pe a- 
rena Voința, s-au înregistrat 
o serie de rezultate dintre cele 
mai valoroase. Atît la proba de

100 lovituri mixte senioare, cit 
și la cea de 200 — seniori, la 
care concurează și sportivi din 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
și Ungaria, primii clasați au 
dat dovadă de multă precizie 
în lansarea bilei, obținind in

Crista Szocs, cîstigătoarea probei de 100 lovituri mixte femei
Foto : M. FELIX

AZI, ETAPA A XV-a A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A

Așadar, astăzi va avea loc 
ultima etapă a turului cam
pionatului diviziei A la fot
bal. In programul etapei a 
XV-a a primei divizii figu
rează cîteva partide intere
sante, de ale căror rezultate 
va depinde dacă vor surveni 
sau nu schimbări în clasa
ment. După calculele hîrtiei, 
actualul lider, Rapid, poate 
pierde poziția ce o deține 
doar în cazul în care va su
feri o înfrîngere la scor la 
Bacău, iar Universitatea Cra
iova va dispune, tot la scor, 
de F. C. Argeș. în acest fel, 
craiovenii vor acumula ace
lași număr de puncte, 20, ca 
Rapid, dar ar beneficia de 
un golaveraj mai bun.

LA FOTBAL
Iată programul etapei a 

XV-a:
■ CRAIOVA : Universita

tea — F. C. Argeș
■ BACAU : Dinamo — Rapid
■ ORADEA : Crișul — Steaua
■ CLUJ : „U“ — Jiul
■ ARAD : U.T.A. — Poli

tehnica
■ CONSTANȚA : Farul — 

C F It
■ PLOIEȘTI: Petrolul —

Steagul roșu
■ BUCUREȘTI : Dinamo 

București — A.S. Armata 
(stadionul Dinamo, de la 
ora 13,30 ; în deschidere, 
de la ora 11,45, se vor 
întîlni echipele de tine- 
ret-rezerve Dinamo — 
A.S. Armata)

final, după dispute spectacu
loase, cifre excelente. La se
nioare, de pildă, Crista Szocs, 
ciștigătoarea trofeului cu 466 
de popice doborâte și nici o 
bilă in gol (3, a avut in ju- 
cătoarea din R. D. Germană, 
Brigitte Uhle, o adversară re
dutabilă. La seniori, excelent 
s-au comportat românul Petre 
Purje — 1019 pd — nou re
cord al țării și cehoslovacul 
Iaroslav Antonin, notat pe foi
le de arbitraj cu 970 pd.

La proba junioarelor și a 
veteranilor — sportivi care în 
urmă cu 10 ani au făcut parte 
din loturile naționale — s-a 
dat o luptă interesantă, prime
le locuri revenind Margaretei 
Bordei (Gloria București) și lui 
Gică Andrei (fostul stoper al 
echipei de 
București, 
sportului la

Rezultate : 
cituri mixte) 
SZOCS (România) 466 
la „pline" și 180 la „
2. Brigitte Uhle (RDG) 444 pd,
3. Vlasta Sindlerova (Ceho
slovacia) 430 pd, 4. Minodora 
Chețan (R) 428 pd, 5. Ana
Marcu (R) 428 pd, 6. Elena 
Trandafir (R) 422 pd. Junioare 
(100) —1. MARGARETA BOR
DEI (Gloria București) 416 pd 
(275+141), 2. Florica Filip (Ra
pid București) 405 pd, 3. Ana 
Albert (Voința Tg. Mureș) 404 
pd, 4. Vasilica Pințea (Rapid 
Buc.) 403 pd, 5. Rozalia Stefucz 
(Voința Cluj) 402 pd, 6. Finica 
Catană (Gaz metan Mediaș) 
400 pd. Veterani (100) — 1. 
GII. ANDREI (Voința Bucu
rești) 417 pd (260+157), 2. I. 
Pojgai (Gloria București) 413 
pd — tot fotbalist și el, a fost 
ani de-a rindul stoperul echi
pei Metalul București, 3. I. 
Dinescu (Rafinăria Teleajen) 
412 pd, 4. Ivan Victor (Petro
lul Ploiești) 410 pd, 5. C. Zom- 
bori (Flacăra Brașov) 394 pd, 
6. D. Ivanciu (Rapid Bucu
rești) 393 pd. Seniori (200) — 
1. P. PURJE (România) 1019 
pd (cu zero bile în gol) — nou 
record de seniori, 2. I. Anto
nin (Cehoslovacia) 970 pd, 3. 
C. Vînătoru (R) 956 pd. 4. I. 
Micoroiu (R) 940 pd, 5. D. Du
mitru (R) 930 pd, 6. I. Tossy 
(Ungaria) 927 pd.

întrecerile se încheie azi.

fotbal Progresul 
acum maestru al 
popice).
senioare

1.
(100 lo- 
CRISTA 
pd (286 

,izolate“),

T. RABȘAN

strălucind sub v«pselonle proas
pete și LnvesmintaU La drapele 
și Hon. Gazdele aa facot eforturi 
evidente pentru ea musafirii să se 
simtă cit mai bine. Ficat că emi 
dintre ei n-au putut veni sau au 
venit cu Lntirziere.

însemnările care urmează stot 
ale unui neom, ale unui om care 
a pătruns pentru prima oară în 
viața lui intr-o sală de haltere. 
Poate, de aceea, impresiile an 
fost mai puternice, emoțiile pe 
care le-am încercat in timpul 
concursului fiind chiar mai mari 
deck cele ale halterofililor in cli
pele supremei încordări, ale luptei 
dramatice cu haltera grea și ce- 
păsâtoare. Aveam senzația că tră
iesc aevea povestea Ini Gulliver, 
pe care fantezia lui Jonathan Swift 
l-a purtat în țara uriașilor. hram 
și eu intr-o lume asemănătoare, 
intr-o lume a unor ființe supra- 
puternice, în care oameni. în apa
rență ca mine sau ca oricare din
tre dv. — dacă ne referim la cei 
din categoria „cocoșilor-, cu cele 
56 de kilograme ale lor, neverosi
milul atinge proporții de poveste 
— ridică haltere de două ori — 
ba și mai mult ! — mai grele de- 
cit ei. Ai adesea senzația că totul 
este o înșelătorie, că masa plas
tică, prezentă astăzi în toate do
meniile, a venit și aici să înlo
cuiască oțelul greu al halterelor. 
Este un gind do o clipă, de care 
te grăbești să te desparți, atunel 
cind haltera, părăsind miinil» 
miraculoase ale sportivilor, face 
să se cutremure podeaua și sala, 
parcă sub greutatea eL

Momentul culminant al reuni
unii de ieri l-a constituit, mal 
ales pentru inimile noastre înflo
rate, tentativa de record mondial 
a lui Fiți Balaș. Asistăm, întii, la 
verificarea greutății halterei. Pa
tru oameni zdraveni ridică, cu 
destulă dificultate, haltera de 146 
kilograme a prezumtivului 
cord, pe care peste < “ 
va trebui să o înalțe 
pului Balaș singur î 
mure, fără să ceară 
lui său trup vreun 
cu forța brațelor. Și

_______ 1 re- 
citeva minut» 
deasupra ca- 

! FArâ sA tre- 
nici propriu- 
sprijin, doar 

_ ___ ___,__ w . Balaș, în tă
cerea de catedrală care-I încon
joară, realizează marea, mult vi
sata performanță, confirmată d» 
cele trei becuri albe care parcâ 
laminează pentru o clipă toata 
sala. Dar isprava mai are nevoi» 
de o atestare : aceea a cîntarului 
personal al lui Fiți Balaș. Urmea
ză alte clipe interminabile de e- 
moție, la capătul cărora, satisfac
ția trăită citeva momente se pră
bușește ca un castel din cărți de 
joc : cele 1.500 kg in plus pest» 
limita greutății au anulat recor
dul. Dar nu și performanța tn 
sine. Bravo Fiți !

Jock BERARIU

Al ANULUI 1969
Confinuind o frumoasă tradiție de sfîrșit de an, redacția 

noastră se adresează cititorilor săi cu întrebarea : CARE 
Sl NT, DURA OPINIA DV., CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI 
ROMANI Al ANULUI 1969?

Profesori de educație fizico, sportivi, antrenori, iubitori 
ai sportului I Așteptăm răspunsurile dv. pină la 20 decembrie 
inclusiv (data poștei).

Acei dintre porticipanții la anchetă ce vor indica 
răspunsurile lor cei mai multi dintre sportivii clasați 
primele 10 locuri vor fi răsplătiți eu frumoase premii

Se vor acorda trei premii în obiecte (un aparat 
radio, o bicicletă, un ceas) și cinci mențiuni constînd 
abonamente la ziarul „Sportul" pe timp de un an.

în 
în

de 
în

IN CEA DE A 2-a ZI A FINALELOR

SUPERLATIVELE
TIMIȘOARA. 6 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Fiind 
cea de a doua zi a întreceri
lor finale de lupte libere — 
juniori (mici și mari), am con
semnat, cu deosebită satisfac
ție, aprecieri elogioase. Tinerii 
luptători și-au disputat intiie- 
tatea — pentru a-și croi dru
mul spre turul final — cu o 
dirzenie dificil de exprimat 
prin cuvinte. Chiar și atunci 
tind au fost in situații lipsite 
de cele mai mici șanse de suc
ces, ei n-au renunțat să conti
nue lupta, evoluind cu aceeași 
abnegație și curaj pină la flu
ierul arbitrului sau gongul fi
nal. După părerea antrenorului 
federal Ion Crisnic, competiția 
finală din acest an i-a dat 
mari speranțe pentru activita
tea viitoare de performanță. 
„Dintre acești juniori — ne-a 
declarat aseară I. Crisnic — 
sint sigur că voi recruta olim
pici pentru '76 și poate o gar
nitură completă".

Spre titlurile de campioni ai 
acestei ediții (a XV-a) candi-

BASCHETBALISTELE DE LA I. E. F. S.
AU ÎNTRECUT GREU VOINȚA BRAȘOV

fi
Szabados (I.E.F.S.). Fază

Tita (I.E.F.S.) încearcă să recupereze o minge urmărită de O. Cucuruz (Voința) 
din partida l.E.F.S.—Voința Brașov

I.E.F.S. BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV (f) 63— 
58 (33—27). Studentele bucu- 
reștence, pornite mari favo
rite în < 
trebuit_ ___
serioase pentru a fi învin
gătoare. _ 
venit în 
evidentă .
rezultat cit mai bun. Și au 
fost la un pas de a-și rea
liza dezideratul. Bucureș- 
tencele au intrat sigure de 
succes, dar replica oaspete- 
lor a fost excelentă așa că 
pentru 
echipa 
trebuit 
mari.

Baschetbalistele - de la 
Voința au avut în Octavia

această partidă, au 
să depună eforturi

Brașovencele au 
Capitală cu dorința 

de a obține un

a realiza victoria 
prof. I. Nicolau a 
să depună eforturi

OFFENBACH 6 (prin telefon). Vinari seara a avut loc in 
localitate partida amicală de handbal feminin dintre repre
zentativele R.F. a Germaniei și României. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 10—8 (4—0) in favoarea gazdelor. Au 
marcat : Hoey 3. Reitwiessler 5. Hadanike 1. Zleberg i — 
pentru R.F.G. si Soos 3. Schramko 1. Bălcoianu 1. Magyati 
1, Arghir 1, Dobîrceanu 1 — pentru România. Au arbitrat 
Millioud și Bertschinger (Elveția). Sollci'tîndu-i părerea, an
trenorul echipei, prof. V. Gogîltan. ne-a spus : ..Deși au 
existat o serie de inconveniente — iluminație slabă, parchet 
alunecos, manieră de arbitraj „curioasă" — ceea ce a dus

Foto : M. THEO

DE LUPTE LIBERE-JUNIORI

AU CONTINUAT
dează 
le: 
P. 
Gh.
kg, 
kg,
și I.
kg, 
V.

cu posibilități apreciabi-
Arapu (Buc.) cat. 48 kg,I. Arapu (Buc.) cat. 48 kg, 

Ioniță (Buc.) cat. 52 kg, 
Cucuruzan (Cluj) cat. 60

E. Teglas (Odorhei) cat. 65 
M. Pircălabu (Călugăreni) 

Buzea (Brașov) cat. 70 
C. Ardeleanu (Lugoj) și 

Țigănuș (Iași) cat. 81 kg.
Iată și cîteva rezultate din 

ziua a doua de la întrecerea 
juniorilor mari : cat. 
I. Arapu (Buc.) b. tuș 
dăraru (Petroșani) și 
Berbecel (Galați) ; cat.
P. Ioniță (Buc.) b.t. 
deghe (Călugăreni) ; cat 56 kg! 
Gh. Peter (Lugoj) b.t. Gh. Cioc 
(Buc.), St. Csergo (Tg. Mureș) 
b.t. C.
60 kg :
b.t.
b.t 
cat. 
hei) 
b.t. 
cat. 
lugăreni) b.t.
Gneorghe) și b.t. V. Dumitrică 
(Tîrgoviște) ; cat. 75 kg : I. Du
mitru (Buc.) b.t. S. Crețu 
(Turda) ; cat. 81 kg : C. Ar
deleanu (Lugoj) b.t. V. Pal 
(Odorhei) ; cat. 87 kg : Al. A- 
postescu (Tîrgoviște)' b.t. I. An
tal (Tg. Mureș) ; cat. + 87 kg: 
L. Simon (Tg. Mureș) b.t. F. 
Mina (Buc.).

Costin CHIRIAC

N. 
Gh.
65

48 kg : 
M. Căl-
b.t. D.
52 kg :
I. Tin-

Iancu (Brașov) ; cat. 
Gh. Cucuruzan (Cluj) 
Vienica (Constanța) Și 
Grigoraș (Timișoara) ; 

kg : E. Teglas (Odor-
b.t. P. Stanică (Buc.) și 

M. Seladin (Constanța) ; 
70 kg : M. Pircălabu (Că- 

S. Boțoni (S£.

i VOLEIUL SI J. 0. ! 
i
I I

9 i
n contrast cu o existență înde
lungată în viața sportivă in
ternaționala (trei sferturi de 
veac), voleiul a fost acceptat 
destul de tîrziu în programul 
celei mai mari manifestări 

sportive : Jocurile Olimpice. Actul de 
justețe care i s-a făcut acestui joc 
sportiv în 1964 kind a figurat pentru 
primo oară în rîndul disciplinelor | 
olimpice) reprezintă o recunoaștere' — | 
este adevărat, tardivă — a prestigiului 
pe care și l-a făurit in lume.

Cu toate acestea, credem că voleiul 
nu și-a găsit încă — Tn cele două ediții 
ole J.O. la care o participat și, se 
pare, nici în cea următoare — for
mula cea mai adecvată de reprezen
tare (calificare).

In primul rînd — din rațiuni legate 
de durata turneului final — număru1 
reprezentantelor a fost și este insu
ficient față de aria enormă pe care 
se. întinde actualmente voleiul. în al 
doilea rînd (și aici își află sens rîndu- 
rile de față), sistemul de calificare 
este, după părerea noastră, inechitabil.

Și, pentru a ne explica, să luăm 
exemplul calificării pentru J.O. de la 
Munchen din 1972. La băieți vor putea 
participa primele două clasate la ediția 
precedentă (U.R.S.S. și Japonia), pri
mele două clasate la mondialele din 
Bulgaria (1970), campioanele celor 
cinci continente (sau următoarele în 
caz că primele își au asigurată califi
carea prin mondiale sau J.O.) și țara 
organizatoare (R.F.G.). în cazul acesta, 
sistemul este bun în ce privește posi
bilitatea participării din toate conlinen- 

_____ țările 
face primii pași, 
vedere al valorii, 
total necorespun-

Cucuruz 
toare și 
lipsa jucătoarelor înalte și-a 
spus, pină Ia urmă, cuvin- 
tul, astfel că I.E.F.S.-U1 a 
obținut o victorie muncită. 
Arbitrii C. Negulescu și I. 
Dinescu au condus excelent 
o partidă foarte echilibrată.

o bună conducă- 
realizatoare, dar

RAPID — A.S.A. CLUJ 
(f) 85—51 (40—24). Aseară, 
in sala Giulești, intr-un 
meci în care victoria gaz
delor nu era pusă la în
doială, rapidistele au pornit 
cu gindul la... returul de 
marți din C.C.E. Feroviarele 
au atacat în permanență și 
avind foarte bune realiza
toare în Racoviță (12), Iva-

novici (18) și Nicola (20) au 
realizat un succes categoric 
care, sperăm noi, va fi de 
bun augur și în meciul cu 
baschetbalistele franceze. 
Cuplul L. Vasilescu și M. 
Tănăsescu a condus corect 
o partidă fără probleme. 
(P. PEANA — coresp.)

BUCU- 
— VOINȚA BUCU- 
(m) 73—63 (39—26). 

un meci în care stu- 
se considerau învin- 
siguri. Dar, echipa 

Dinescu a

POLITEHNICA
REȘTI 
REȘTI 
A fost 
denții 
gători
antrenată de I.
opus o dirză rezistență. Au 
condus foarte bine arbitrii 
M. Rizea și E. Niculescu.

II

ia infringerea echipei noastre a lost — indubitabil — jocul 
slab al tuturor echipierelor. In afara lui Magyati, cate a 
evoluat satisfăcător, in rest toate celelalte jucătoare au fost 
de nerecuitoseut. Am primit 8 goluri de pe semicerc, ceea 
ee atestă evoluția submediocră a apărării. Gazdele au con 
dus cu 3—1). Apoi echipa României și-a intrat în ritm ș> 
a încheiat prima repriză cu un scor favorabil : 6—4. După 
pauză, defecțiunile in jvc ale reprezentativei noastre an 
fost din nou evidente, tusei iiiw) doar 2 goluri, față de cel. 
6 ale adversarelor, jucătoarele noastre au pierdut meciul*.

Următoarea partidă are loc duminică seara ia Kassel.

I

tele și stimularea voleiului în 
în care acest sport 
Dar, din punctul de 
turneul olimpic este 
zător.

De aceea, credem
bui să propună C.I.O. ur.a dintre solu
țiile posibile pentru a face din turneul 
olimpic un veritabil turneu final. Aceasta 
se poate realiza fie instituind compe
tiții preolimpice (ca la fotbal) și acor- 
dînd calificare directă doar câștigă
toarelor turneului olimpic precedent și 
ale C. M., precum și țărilor organiza
toare, fie sporind numărul echipelor 
parțiciponte la 16 (masculin) și 12 (fe
minin), propunînd, în acest din urmă 
caz, modificarea sistemului de dispu
tare a turneului. Adică jocuri sistem 
turneu în serii de patru echipe (dintre 
care se califică două), sistem cupă în 
sferturi de finală și turneu final de 
patru echipe la masculin, sistem turnej 
(în serii și finale), la feminin. Aceasta 
nu or depăși o perioadă de 7 zile de 
concurs, cu două zile de pauză. Rezol- 
vînd astfel problema extinderii în timp 
cu un număr sporit de echipe, nu vor 
rămîne afară din turneu jumătate 
dintre reprezentativele europene va
loroase, asigurîndu-se, de asemenea, 
participarea și a reprezentativelor din 
celelalte continente. Sint cîteva dintre 
soluțiile posibile pentru restabilirea 
unei echități în ce privește partici
parea după valoare Io turneul ohmpic. 
In orice coz, actualul sistem de califi
care, ca și formula de disputare j 
turneului (fiecare cu fiecare) — extrerr. 
de obositoare — ni se par neavenite.

Aurelian BRFBEANU

I
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Iată o situație privilegiată. 
Să scrii despre o carte epui
zată in cîteva zile, deci la adă
post de orice bănuială că ai 
intenționa să taci publicitate 
lucrării și autorilor ei. Să ai 
șansa de a fi unul din putinii 
martori 
tite în 
tură de 
deauna 
poate 
Insă, meritul principal 
lor 400 de pagini ale 
PIADEI MEXICANE de 
și Em. Valeriu constă 
în atracția pe care aceste pa
gini 
ția, 
lor 
lari
Jocuri Olimpice moderne. Aceș
tia găsesc în mod fericit com
pletate impresiile proprii despre 
Olimpiadă intr-o măsură atit de 
mare și diversă, incit uimește 
capacitatea de investigație și 
pătrundere a jocurilor propriu- 
zise și a cadrului 
tre cei doi autori, 
urmare, de la sine 
mare valoare are __
tul reportaj cuprins în Olim
piada mexicană pentru acei ci
titori ai cărții cărora televi
zoarele nu le-au putut reda 
decit fotografic imagini ale 
dramaticelor 
și priveliști 
Mexic.

Ilie Goga 
leriu reușesc, 
acum, într-o 
Olimpiadă modernă, 
să palpite de viață fiecare cli
pă trăită lingă marii sportivi 
ai lumii, aproape de răsufla-

ai intîmplărilor poves- 
carte este a doua pos- 
invidiat, deși nu intot- 
o astfel de 

conveni unor
situație 
autori, 
al ce- 
OL1M- 
I. Goga 
tocmai

le exercită prin respira- 
diversitatea și farmecul 

și asupra martorilor ocu- 
ai celor mai romantice

lor de câ- 
Este, prin 
înțeles, ce 
emoționan

Încleștări sportive 
din tulburătorul
și Emanuel Va
ca niciodată pînă 
carte despre o 

să facă

rea lor caldă și emoționantă, 
în intimitatea 
străzi, in orașe și 
inedit amețitor.

Ideea autorilor 
duce pe cititori 
acestei „Italii a 
care este Mexicul, a fost reali
zată în primele 100 de pagini 
de o reală frumusețe literară, 
care transformă pe autori, ga
zetari sportivi de profesie, In 
veritabili scriitori de talent.

Nu numai cititorii amatori 
de sport, dar nici alți cititori 
de cele mai variate preferințe, 
nu au avut pină acum la in- 
demină un tablou atit de plas
tic și de omogen în care isto
ria și geografia, veche și mo
dernă, a Mexicului iși dau mina 
intr-o trepidantă și atrăgătoare 
creionare, galopind de la Her
nando de Cortez, cuceritorul 
Mexicului, la „las clavadistas* 
de azi. celebrii săritori in O- 
cean de pe stincile înalte de 
la Acapulco. Chiar și atunci 
cind Olimpiada Mexicană tre
ce de suta de pagini dedicate 
aclimatizării cu romantismul 
Mexicului, următoarele 300 de 
pagini, închinate întrecerilor 
sportive, sint presărate, in mod 
meșteșugit, cu fripturi de via
ță autohtonă care se încadrea
ză de minune in ansamblul 
relatării sportive.

De altfel, succesul deosebit 
al acestei cărți este produs de 
simbioza fericită dintre cadrul 
mirific mexican al Jocurilor 
Olimpice și relatările perfor
manțelor din fiecare probă, a 
cărei realizare a fost posibilă 
și datorită omogenizării struc
turilor diferite ale autorilor.

acestora, pe 
locuri de un
de a intro- 

in atmosfera 
Americilor"

GIMNASTICA DE BAZA
Șl ACROBATICA IN ȘCOALA

A ieșit de curînd de sub 
tipar, în editura CNEFS. 
manualul „Gimnastic* de 
bază și acrobatică în 
școală* de conf. univ. N. 
Băiașu și lector A. Bîrlea.

Folosind 
experiență 
bizuindu-se . 
grafie modernă, autorii ex
pun în paginile lucrării un 
valoros material destinat 
profesorilor de educație 
fizică, precum și studenți
lor din institutele de spe
cialitate. Manualul este 
împărțit în trei părți : 
gimnastica de bază, gim
nastica acrobatică și for
mele de predare a gim
nasticii în școală. Cititoru-

o îndelungată 
personală $i 
pe o biblio-

PELE
$1
SAMBA

Este, probabil, inutil să 
argumentăm în ce virtute 
o pagină de carte despre 
Pele si fotbalul lui e de
vorată de cititor, deopo
trivă la noi cît si oriunde, 
aiurea, pe mapamondul 
acesta îndrăgostit de fot
bal.

La noi, ultimele — nu 
însă și primele — pagini 
despre Pele si fotbalul 
brazilian aparțin confra
telui Petre Cristea. deți
nătorul rubricii de sport 
a ziarului județului Ilfov, 
„Steagul Roșu*. în cartea 
„Pele. Brazilia, fotbalul 
și... samba*. Plecat acum 
aproape doi ani spre în
depărtata Brazilie. unde 
va zăbovi mai bine de 
zece săptămîni. Petre Cris
tea ne-a oferit o bună pre
zentare a fotbalului 
zilian. cu informații 
ple și cel mai adesea 
tinente, referitoare la 
te sectoarele de existență 
ale acestuia :, organizare, 
arbitri, stadioane, supor
teri și, în sfirșit jucători, 
cu capitole 
dicate zeilor 
ai balonului 
sint Tostao, 
bineînțeles, Pele.

Evident un Pele pe co
pertă este suficient pen
tru a vinde o carte. Si 
cartea lui Petre Cristea — 
în care cititorul român va 
afla. dincolo de noutăți 
(mai vechi) 
brazilian, și 
(nu întotdeauna 
despre turneul lui 
lab și Ion Ionescu 
lui Pele — se va 
Pentru suma ei de infor
mații — aflăm astfel, cu 
surprindere, 
Maracana se 
fapt Lostadio 
că suporterii 
numesc torcedores, si cite 
altele — pentru multe 
dintre capitolele ei, între 
care „Drama unui idol* 
ne-a plăcut cu osebire, 
tocmai pentru că autorul 
rezistă tentației melodra
maticului, în sfirșit, chiar 
pentru unele stîngăcii ine
rente debutului.

La urma urmei, legen
dele se povestesc mai de
grabă oral, nu cu creionul 
pe hîrtie. și a face altfel 
e, desigur, o mare îndrăz
neală, la care Petre Cris
tea purcede cu fruntea 
sus. Acesta este marele 
său merit, dincolo de care 
cartea rămîne numai un 
util îndreptar despre fot
balul brazilian și idolii 
lui.

Ovîdiu IOANIȚOAIA

speciale de- 
contemDorani 
rotund, care 
Garrincha si.

din soccerul 
amănunte 

exacte) 
Pîrcă- 

în țara 
Vinde...

lui i se oferă prețioase în
drumări pentru alcătuirea 
și desfășurarea lecțiilor, 
precum și indicații tehni
ce și metodice pentru fie
care exercițiu. Textul este 
însoțit de desene sugesti
ve, executate de asistenta 
universitară Atanasia Io- 
nescu. ea însăși una din
tre redutabilele maestre 
ale fostei noastre ..echipe 
de aur*.

Partea I — gimnastica 
de bază — are o largă a- 
plicatie. Ea folosește ori
cui se interesează de în
tărirea si menținerea să
nătății, de o dezvoltare 
fizică armonioasă. în par
tea a Il-a autorii propun, 
justificat, predarea în 
6coalâ a unor elemente a- 
crobatice mai dificile (răs
turnări. salturi), 
din păcate, cu 
prudență 
în partea 
expunerea 
generale
sint prezentate 20 de con
specte de lecție de gim
nastică de bază si acro
batică, alcătuite după o 
•chemă judicioasă.

Lucrarea se adresează 
tuturor profesorilor de e- 
ducatie fizică din scoli, 
chiar si acelora care lu
crează în condiții mate
riale mai modeste, avind 
în vedere faptul că gim
nastica de bază si cea 
acrobatică nu necesită săli 
si instalații deosebite.

Unul, Ilie Goga, pelerin mai 
vechi la Olimpiade, observator 
atent, adept al peisajului na
tural și sportiv, cu înclinații 
spre visare, celălalt, Emanuel 
Valeriu, sportiv mai vechi, cu 
experiență proprie in terenul 
de joc, obișnuit cu frumosul, 
dar și cu duritatea întrecerii 
sportive, agitat și pretențios in 
același timp. Totuși, ei au reu
șit, în mod aproape ideal, ca 
sub două semnături să elabore
ze o lucrare atit de unitară, 
incit ar putea fi atribuită unei 
singure semnături.

Părăsind parfumul paginilor 
care povestesc de vechiul Te- 
nochtitlan, Mexico City de azi. 
cu piața Zocalo și parcul Cha 
pultepec, de piramidele Soare
lui și Lunii de la Teotihuacan, 
de Chichen-Itza, Taxco, Oaxa
ca, Acapulco sau Xohimilco, tre
cem la cavalcada dramatică a 
'întrecerilor sportive, dintre care 
atletismului 
capitole 
sportivă 
moderni 
inălțimii. 
imn sportivilor mari șl 
dar mai alas celor mari, ale 
căror isprăvi turnate in aurul 
medaliilor sint cintate vibrant, 
emoționant și contagios pentru 
aceia care numai in anii din 
urmă au luat contact, datorită 
expansiunii sportului și tele
viziunii, cu marile satisfacții și 
drame ale stadionului.

Autorii au rezolvat dificultă
țile capitalizării seci a probe
lor atletice și a celorlalte spor
turi. printr-o titrare colorată 
(„Tritonii de la Alberca", „La 
Azteca plouă cu perne* etc.) 
și o programare variată care nu 
oferă cititorilor pauze datori
tă tratării vioaie și interesante.

Filmul probelor este capti
vant, sacadat, interiorizat sau 
exteriorizat atunci cind este 
necesar, cu o nestăvilită dra
goste pentru sport și perfor
manțe. Din bagajul unei cul
turi sportive multiple, autorii 
adaugă, cu sare și piper, amă
nunte intime despre idolii O- 
limpiadei, ca atleții Oerter, Sa- 
neev, Fossbury, Keino, înotă
torii Mike Wenden, ~ 
Meyer, Mark 
baschetbalistul Spencer Hay- 
vvoode și alții, 
amestecă un 
Johnny Weissmuller, o răsfă
țată ca Rita Pavone, umbra 
lui Ramon Novaro, giganticul 
complex Magdalena Mixhuca 
cu 69 terenuri de fotbal, și 
umbra nefericitului rege Mon-

ii sint închinate 
de veritabilă patimă 
pentru zeii olimpici 
ai vitezei, forței și 

Autorii dedică un 
mici.

Debbie
Spitz, Munoz,

printre care se 
„pensionar" ca

tezuma, toți și toate lntr-un 
cocteil sorbit cu nesaț.

I. Goga și Em. Valeriu sint 
deosebit de receptivi la pre
zența și realizările sportivilor 
români’ in Mexic, cărora le 
închină pagini de o vibrantă 
dăruire. Momentele cuceririi 
medaliilor olimpice sint redate 
eu atita intensitate incit parcă 
se aud dintre rîndurile cărții, 
într-o singură bătaie, palpita
țiile inimilor românilor, con- 
curenți și spectatori, pe frontul 
pașnic al Olimpiadei mexicane. 

/ > Reginele atletismului nostru 
s-au întrecut pe ele însele. Lia 
Manoliu și Viorica Viscopo- 
leanu au cucerit medaliile de 
aur, ca și Ionel Drimbă Ia scri
mă și cuplul Patzaichin - Cova- 

. liov la canoe dublu.
Cartea este o sinteză a ce

lui mai important succes rea
lizat de sportul românesc de-a 
lungul participării la Olimpia
de : 151 medalii, și acest re
cord își găsește în această lu
crare o expresie deplină pe 
înțelesul tuturor acelora care 
astăzi, la noi și în lumea în
treagă, împărtășesc cu dragos
te sportul, indiferent de cu
noștințele in acest domeniu. 
Olimpiada Mexicană umple și 
un asemenea gol. căci după 
lectura cărții cititorii au un 
orizont mult mai larg despre 
interpretarea fenomenului spor
tiv mondial.

Lucrarea se încheie cu o 
trecere în revistă a Olimpiadei 
culturale, cu Olimpiada in ci
fre, rezultatele din toate pro
bele olimpice disputate în Me
xico ’68 și cu „La revedeee, la 
Munchen ’72".

în 1968 a fost Olimpiada ro
mantică, cea mai romantică 
de pină acum, pe pămintul 
mexican cu oameni ospitalieri, 
„cu sufletul fierbinte*, cum 
scriu autorii. Probabil că O- 
limpiada de la Munchen‘va fi 
aproape de perfecțiune, Olim
piadă de laborator, Olimpiada 
calculului electronic, la fiecare 
mișcare a sportivilor și specta
torilor. Și atunci ne vom în
treba. nostalgici, cind vom mai 
vedea, oare, o Olimpiadă ca 
aceea mexicană ? Aproape si
gur, niciodată in generația 
noastră. Iată de ce vom păstra 
în bibliotecă această carte. S-o 
recitim peste ani...

Invățați judo
cu Florian Frazzei

-o 
O
70^4 
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Aurel C. NEAGU
redactor-șef 

revistei „Fotbal”

OLIMPIADA MEXICANA 
Goga și Em. Valeriu. 

--------- 1959.
I.
C.N.E.F.S.,

de
Ed.

tn momentul 
cînd un sport în
cearcă 
pună 
să-și 
personalitatea, 
nul din factorii 
ce contribuie efi
cient la împlini
rea acestor dezi
derate îl consti
tuie propaganda 
desfășurată în ju
rul său, acea for
ță care-1 ține în 
actualitate, îl re
comandă și-I pro
pulsează, 
de acest 
ment — 
ganda — 
ează literatura de 
specialitate, acel 

abecedar sau com
pendiu util atît 
celor angajați să 
descifreze legile 
noului sport cit și 
celor care caută să-și 
rotunjească cunoștințele.

Făcîndu-se ecoul aces
tor necesități, mănunchiul 
de specialiști din judo s-a 
angajat într-o susținută 
muncă de creație, astfel 
că, numai Ia un an și ju
mătate de la înființarea 
federației de specialitate 
— deci de la oficializarea 
acestui sport — benefi
ciem de două prețioase 
volume de judo, aparți- 
nind profesorilor Ion A- 
vram și Florian Frazzei.

Cea de a doua apariție 
(intrată recent pe canalele 
difuzării), „Invățați judo* 
a lui Florian Frazzei este 
un manual conceput după 
toate rigorile unui atare 
gen : începe cu o istorie 
ce reface etapele princi
pale din evoluția acestei 
discipline de origină nipo
nă, continuă cu un capi
tol ce delimitează aria ju-

să-și im- 
ființa și 

consolideze
u-

Vizavi 
instru ■ 
propa- 

se situ

do-ului, diferențilndu-1 de 
auxiliarele sale i aikido și 
karate — discipline des
prinse din vechiul trunchi 
al jiu-jitsului și care re
prezintă metode cu carac
ter agresiv care nu se 
practică la noi — prezin
tă „școala căderii*, insis- 
tînd apoi, pe 65 de pagini, 
asupra celor două mari ca
pitole ala luptei i „lupta 
în picioare*, șl „lupta la 
sol*.

însoțind fiecare proce
deu tehnic cu o kinogra- 
mă și cu un „subsol* in
titulat i „greșeli, corectări, 
recomandări* — ce urmă
rește a-1 feri pe executant 
de erori — „Invățați judo* 
se dovedește a fi un foar
te util instrument pentru 
masa deosebit de bogată 
de tineri angajați să des
cifreze tainele acestui sport 
asupra căruia domină încă 
unda de mister. (N. Mș.).

OMAGIU MERITAT TRADIȚIILOR *)
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tratate, 
prea multă 
unii colegi? 
III-a. după, 
Dfoblerneior

asupra lecției.

prof. Pair* DUNGACIU

Istoria oricărui neam, 
în orice domeniu de 

manifestare vitală, 
are nevoie de cârti fun
damentale care sâ-i ducă 
vestea și tradițiile spre 
viitorime, pină la pereni
tate. Nn he sfiim a tre- soților 
ce in .riadul atestai tel, 
de' cărți, excelentul Stu
diu al soților Maria și 
Nicolae Postolache. tineri 
profesori de formații di
ferite (ea — filolog, el — 
dascăl de educație fizică) 
care au cutezat (Ia vîrsta 
acumulărilor, nicidecum a 
sintezelor) să ne ofere 
unul dintre cele mai tre
buincioase și splendide 
daruri ce se putea face 
și așa săracei bibliografii 
sportive românești.

Autorii au Întreprins o 
vastă operă de cercetare 
— de la izvoarele arheo
logice pină la documen
tele de arhivă — pentru 
a ne supnne rodul com
pact al travaliului lor.

sub titlul cuprinzător și 
grăitor : „Tradițiile spor
tive ale românilor*. în
tr-un domeniu în care, la 
aceeași scară, doar „Pa- 
lestrica* lui C. Kirițescu 
a trasat jaloanele, studiul 

Postolache pune 
cel mai util instrument de 

' lucru la indemîna celor 
ce intenționează să atace 
din plin — si ziua pare 
să nu fie departe — isto
ria exhaustivă a educației 
fizice și sportului din Ro
mânia.

Volumul de care 
cupăm urmărește 
tia și dezvoltarea 
nuă a fenomenului 
tiv la poporul nostru, par- 
curgind cu aviditate, cu 
pasiune, dar și cu price
pere, izvoarele aparent 
Indirecte ale etnografiei, 
folclorului, istoriei, cule- 
gind, comparind, sistema- 
tizind și in final recom- 
punind cu minuție și eru
diție miraculoasă (pentru

ne o- 
evolu- 
conti- 
spor-

vîrsta autorilor) tabloul 
tradițiilor sportive româ
nești. Demonstrația palpa
bilă a cercetătorilor ne 
îndreptățește să consta
tăm cu mindrie locul im
portant al educației fizice 
în ierarhia celorlalte va
lori ale culturii naționale.

Munca celor doi autori 
este extrem de prețioasă, 
dincolo de considerația 
frivolă potrivit căreia ori
ce cercetare istorică ar fi 
la urma urmei operă de 
compilație. Știința cule
gerii datelor, corelarea lor 
și așezarea intr-un sis
tem pe care-1 revelează 
cu pregnanță sumarul — 
iată virtuțile care ono
rează pe autori.

Abundența inspirației 
din domeniul folclorului 
este explicabilă într-un 
domeniu in care datele de 
certitudine istorică ade
sea lipsesc. în schimb, re
feririle la balade, eintece 
bătrinești, legende sau

"O 
O

„CICLISM ÎN LIBRARII! •> meniu al tacticii, in metodica antre- 
antrenamentului 

in alimentația
'.amentuiui (metoda 
isihotonic). precum și 

ului.cic

CICLISMk UTfATV

Anul acesta, după o iungâ și regre
tabilă pauză, in librării a apărut o 
nouă carte de ciclism. Este vorba de 
lucrarea intitulată simplu și sugestiv 
rCiclitm“, datorată prof. Ilie titrate, 
membru al Biroului F.R. Ciclism, 
președinte al colegiului central al 
antrenorilor. Autorul a sintetizat, in 
cele 270 de pagini ale cărții, îndelun
gata experiență a unor cunoscuți 
alergători și antrenori, din țară și 
de peste hotare, a adăugat unor teo
rii rezultatele practice ale experi
mentării lor, a adus o contribuție 
personală la interpretarea unor fe
nomene proprii ciclismului. Deosebit 
de important este și faptul că această 
lucrare scoate în evidență posibilită
țile de valorificare, în pregătirea ru
tierilor și pistarzilor, a metodelor de 
antrenament din alte sporturi.

împărțită în opt capitole, lucrarea 
acordă o mare pondere conținutului 
și metodicii antrenamentului. In cele 
peste 200 de pagini dedicate acestor 
probleme majore, prof. Ilie Istrate 
aduce la cunoștința antrenorilor și 
tehnicienilor sportului nostru cu pe
dale o serie de noutăți în ceea ce 
privește selecția, dinamica eforturilor 
în antrenament, în alegerea exerci
țiilor de mare eficiență pentru pre
gătirea fizică a ciclistului, în com
pletarea cunoștințelor în vastul do-

Pentru 
sportului 
cliști ch 
prețios îndreptar in activitatea lor, 
un consultant de nădejde care, în 
unele ocazii, poate să contribuie la 
elucidarea unor probleme. Capitolul 
dedicat planificării antrenamentului 
conține date prețioase. El se adre
sează direct celor ce se ocupă de ti
nerii rutieri și abordează importanta 
problemă a modului cum este gradat 
efortul acestor oameni ce pășesc pe 
dura cale a sportului cu pedale, mij
loacele prin care un antrenament 
greu, îndeobște arid, poate să devină 
atractiv.

Așadar, subliniind din nou faptul 
că literaturii restrinse a ciclismului 
nostru i s-a mai adăugat o nouă lu
crare, recomand tuturor celor ce se 
ocupă de soarta sportului cu pedale 
studiul 
titulat

antrenorii 
iostru cu pe 
r, lucrarea 

in 
consultant de nă 

ocazii, poate si

și tehnicienii 
laie, pentru ci- 
constituie

lucrării prof. Ilie 
„Ciclism*.

prof. Ion
maestru al 

,CICLISM"

un

Istrate, in-

STOICA 
sportului 

Editura Consi-• „i 
liului National pentru Educație 
Fizică și Sport, 270 pagini, 12 lei.

că vestitul 
cheamă de 

Mario Filho, 
brazilieni se

în sfirșit, a apărut în 
vitrinele librăriilor și va 
poposi sub veioza noas
tră „Olimpiada mexicană*, 
o carte densă, scrisă dina
mic, care chiar la un an 
de la desfășurarea Jocu
rilor are forța de a ac
tualiza întrecerile de pro
porții epice de la Ciudad 
de Mexico.

Ați mai cumpărat, de
sigur, învățămintele de la 
europenele de baschet „Cu 
baschetbaliștii români in 
Finlanda* scrisă de V. Al- 
bulescu și biografia Ele
nei Leușteanu povestită pa
sionant de Petre Dungaciu. 
Și ați citit, cu interes și 
plăcere, a doua carte spor
tivă a lui Dan Deșliu (de 
ce abia a doua, cînd Dan 
Deșliu e de atîta vreme în
tre 1 noi ?). Titlu seducător 
„Luminile arenei*, inspirat 
parcă de Chaplin, și pagini 
vii ca stadionul, lirice, sa
tirice, epice.

Ar fi nedrept să spunem

ea astăzi cititorul sportiv, 
indiferent de pasiunea și 
profilul lui, nu are ce citi. 
Poate mai sint sporturi ne
voit nedreptățite, dar cu- 
rind și ele își vor primi 
dreptul la cunoaștere și 
popularizare.

Trebuie, totuși, spus ceva 
semnificativ și promițător.

alpin, in timp ce loan 
Matei, fost schior de per
formanță. dar și conducă
tor al lotului de bob, a 
prezentat editurii o foarte 
documentată 
pre bob.

Ne lipsesc 
patinaj și, de 
mărturisi regretul și. poate

lucrare des-
cărți despre 

ce nu ne-am

aniversării
„U“ și

emoționantă a 
semicentenarului 
alți clujeni au scris cărți 
de valoare. Profesorul V. 
Cirligelu face un „essai" 
reușit cu o lucrare despre 
rugby, iar Albin Morariu și 
Dorin Almășan evocă fi
gura luminoasă a lui Iuliu 
Hațieganu, arătînd docu-

Cărți mult așteptate
In sportul în care au apă
rut, dintre sportivi, condeie 
tehnice sau literare de ta
lent, acolo s 
sau se vor publica "și mai 
multe cărți. Ne bucură că 
sporturile de iarnă, atit de 
mult timp neînțelese, au 
devenit astăzi obiectiv prin
cipal.

Mihai Biră. fost cam
pion mondial universitar, 
va publica curînd o pre
țioasă carte despre schiul

s-au publicat

speranța, o sinteză a Jocu
rilor Olimpice de iarnă.

Masiv este asaltul clu
jenilor la editura noastră 
de specialitate. După car
tea de amintiri a mereu 
tinărului Albin Morariu. 
veți citi acum (cu viteză 
de 10,4 sec. Ia suta de cu
vinte) mărturiile lui Moina 
despre tot ce a însemnat 
el și generația lui roman
tică în atletismul românesc.

Stimulați de sărbătoarea

mentat contribuția lui la 
dezvoltarea ideii de edu
cație fizică în România.

Ne pare rău că rodul u- 
nei atente munci colective, 
sub conducerea și la în
demnul dr. Onoriu Cheția- 
nu — „Metodica pregătirii 
copiilor și a juniorilor* — 
nu a putut apare pînă as
tăzi.

înainte chiar de revelion 
și de lectura Almanahului 
ziarului SPORTUL, poate
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Nea Tenlță • pensionar de 
vreo ctțiva ani. Stă la capul 
liniei tramvaiului 10 : in 

Străulești-City, cum spune el. Are 
mult umor, multa fantezie Șl 
mai ales enorm de multe Idei. (Ca 
orice pensionar burlac de margi
ne de oraș). Afară de idei și de 
o boltă cu viță, roditoare toam
na a unui molan violet, iute ca 
ardeiul, nea Tenlță mai are un puț 
american in fundul curții și 0 
tăbliță de mic producător, anco
rată discret la poartă : ZILNIC 
BORȘ PROASPĂT.

— Marii bucătari ai lumii 
fost întotdeauna bărbații, nu Ce* 
meile, mi-a declarat odată. BrUlat- 
Savarin, inventatorul savarinei, 
era la vremea lui magistrat, iar 
In orele libere o clădea pe dul
ciuri și piftii. Sau bucătarul prin
țului ăluia al Franței, Cond6, care, 
nesosindu-i la timp nu-ș-ce sol 
de vietăți marine pentru o masă 
oferită de prinț regelui, s-a con
siderat dezonorat și s-a străpuns 
cu sabia — cum ii chema, dom
nule... ah, da : Vatel. Caracter 
dur. Ca să nu mai vorbesc de ge
neralul roman Luculius. care ne-a 
transmis marca unui picant muș
tar de altădată, cu gust grozav de 
ambră. De ce n-aș prepara și eu 
astăzi, un borș personal de tip- 
splendid ? Morții cu morții, viii cu 
viii.

După-amiezele de vară, nea Te- 
niță stă solitar în curțicica lui 
din Străulești-City, plină de ele
ni atite și begonii. Stă în izmene 
albe, lungi și maiou negru (re
miniscențe ale unei iubiri pier
dute definitiv în ani : Venusul), 
și așteaptă să-i pice careva la .,u 
tablă".

— Comitem o gravă, ireparabilă 
eroare că nu dăm însemnătatea 
cuvenită jocului de table. în fond, 
ml-a spus deunăzi, ce aveți cu 
tablele ? Adică șahul, proțăpin- 
du-te tot pe un scaun, da’ mu
țind după un zdravăn efort min- 
taj o piesă din opt in opt ore, 
e SPORT — și tablele nu-s.

— Mde...
— Nici un „mde". M-am gîndlt 

de mult să-i sesizez pe cei in 
drept, da’ ba cu una, ba cu alta, 
uite așa pe negindite mi-a trecut 
viața, m-am pensionat și n-am 
mai sesizat pe nimeni, știu că 
ești receptiv și inimos față de 
alții ; te sesizez pe dumneata. Ia 
vezi, poate o aranjăm intr-un fel, 
că table joacă toți în țara asta, 
cu mic — cu mare. E un joc 
popular la noi, la fel de popular 
ca hocheiul pe iarbă, parașutismul 
cu cădere la punct fix sau Neim- 
blinzita Angelica. Nu e un joc do 
stadion, o mărturisesc deschis, •

basme, dar mal ales ci
tatele din ele împrumută 
volumului deliciile unei 
cărți de lectură, dincolo 
de valoarea strict docu
mentară.

Am 
eibilă 
căruia 
citații 
indecent a-i căuta imper- 
fecțiile neesențiale. 
servațiile ce le facem 
zează 
itoare. 
itoare
care le nădăjduim neîn
trerupte. Am sugera o 
atenție mai mare tradi
țiilor educației fizice și 
sportului dil provinciile 
istorice Transilvania și 
Banat (de exemplu, in
fluența exercițiilor corpo
rale ale taboriților lui 
Zizka asupra trupelor lui 
Doja sau ale Huniazllor ; 
tradițiile vechilor cluburi 
sportive românești de la 
Ora vița 
influenței pe care au pu
tut-o avea tradițiile spor
tive ale naționalităților 
conlocuitoare (de exem
plu lupta tătărească, nu
mită 
etc.) ;
trare 
care 
sească reproducerile baso
reliefurilor cu gladiatori 
și sulița; de la Constan
ta. imaginea strigilurilor 
de la același muzeu, buz
duganele junilor de la 
Brașov, alte vestigii ar
heologice cu 
sportiv, planul 
trului de la 
tusa etc.).

Oricum, de 
cea mai vagă 
a cerceta 
românesc 
lipsi de 
al operei 
che.

consultat cu indl- 
satisfacție volumul 

— în condițiile uni
și priorității — este

doar o ediție 
investigațiile 

ale autorilor.

Ob- 
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vi- 
pe

i

rx»•
-HI
5
v>

3
£

IZl
T5 
O

etc.). cercetarea

kurcș, in Dobrogea 
o mai bogată ilus- 
a volumului (din 

n-ar trebui să lip

caracter 
I amfitea- 
Sarmizcge-

aci înainte, 
intenție de 

istoria sportului 
nu se va putea 
excelentul aport 

soților Postola-

Victor BANCIULESCU

♦) N. POSTOLACHE, 
M. POSTOLACHE : 
„Tradițiile sportive ale 
românilor*, Editura 
C.N.E.F.S., 1969,
pag., 16 lei.
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vom avea plăcerea 
Neagu Rădulescu . 
on fugea repede) și noua 
carte a lui loan ..........
precum și alte surprize, pe 
care ni le rezervă, 
editura.

Sint mult așteptate 
toricul sporturilor din 
mânia" (E. Ghibu—I. _. 
dan), „Sportivi sub cupola 
academiei” (V. Firoiu) și, 
de ce n-am mărturisi-o, 
cartea lui Al. Iorga despre 
„Yoga*.

Iarna este anotimpul 
mai 
așa 
este 
nici 
gată

Interesul și pasiunea 
pentru un lucru ne trimit 
spre el oricînd și la orice 
oră. Totul este înțelegerea 
pe care 
pe care 
noi.

J><

a Chirilă,
încă,

,,Is- 
Ro- 
To-

J»

prielnic lecturii, 
cum sportul nu 
de sezon, credem 

lectura nu trebuie 
de anotimp.

Și

cel 
Dar 
mai 

că 
le-

O 
x» —4
<

©

SPORTIVĂ® CARTEA SPORTIVĂ ® CARTEA SPORTIVĂ ©

i-o dăm și ecoul 
acesta îl are în

Virgil LUDU
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un Joc de intimitate șî ambianță, 
de perseverență, dibăcie și rezis
tență. Un joc de largă audiență, 
jocul în care doar cine știe cîș- 
tigă, spre diferență de alte dis
cipline unde cîștigă și cei care 
nu știu. Dar la urma-urmelor, 
ce-i sportul ? Să consultăm dic
ționarul : „Practica metodică a 
exercițiilor fizice in vede
rea perfecționării nu numai
a corpului uman, ci și a spiritu
lui, a anumitor calități, cum sint: 
loialitatea, energia, decizia, etc.” 
...aud ? Loialitate ? Mamma mia, 
se pot juca altfel tablele ? Sigur, 
mai există și excepții — un amic 4 
al meu de la „Nufărul* de-o ptl- 
dă, care dă cam ciudat cu zaru*, 
dar cazuri d-astea sint puse ime
diat la punct. Energie 7 Numai 
energie iți trebuie ca să joci ta
ble ! ;• Fără energie ești victimă 
sigură in mina adversarului. De
cizie... haida-de : Le-avem, dom
nule, le-avem, le-avem cu vîrf șt 
Îndesat. Jucătorul de table este 
un scratch ideal : nu va beneficia 
nicicînd de avantaje sau handl, 
capuri ; spre deosebire de alte 
Întreceri sportive, el va juca pină 
la victoria totală și ireversibilă. 
P-ortnă, ca vechil elini ai Olim
piadelor, Ia jocul de table noi 
scontăm și ne sprijinim pe facto
rul formă, pe factorul psihic, pe 
factorul de nivel spiritual, inte
lectual. Poți oare juca table, dacă 
n-al limbaj sau gestică adecvate 1 
Nu poți. Vocabularul la table este 
expresia cea mai înaintată a nimi
cirii adversarului. Ca dantelăria 
unei combinații centru-extremă- 
centrare careu-șut : șeșbeș-gher- 
lă-dușbeș-un pul scos afară. Nu, 
tablele se Încadrează exact, abso
lut exact în definiția dată spor
tului. și ține seama că nu ți-am 
citat o definiție oarecare. Ți-am 
citat definiția dată de Larousse. 
Recunoști că un Larousse este un 
Larousse. Atunci ? Atunci de ce 
sint huliți jucătorii de table de 
pe băncile din Cișmigiu, (adevă
rate pepiniere de viitori maeștri), 
?1 nu sint hulite zbieratele Hyde- 
Park-ului nostru autohton dirt- 
tr-una din rotondele aceluiași Ciș
migiu, pepiniera actualilor mi
crobiști ai fotbalului, necontrolațt 
in identitate, caracter și expresii ?

S-a oprit și m-a privit drept 
In ochi, o picătură mică, nu mal 
mare ea picătura lăsată de pipeta 
unui Rhinosept, i-a lunecat din 
ochiul sting spre bărbie.

— ...Ah, trăi-voi oare vreodată 
clipa in care, in sala de la Flo- 
reasca, feeric luminată șl biziind 
de spectatori ca un stup burdușit 
cu albine, am să asist la un si
multan al celor mai buni dintre 
noi... un turnir al constănțenilor, 
cu cei din Brăila, de exemplu ? 
Toți in maiouri roșii, pantaloni 
galbeni, teniși de bascheți albaș
tri... time 1 Și ia fiecare masă 
cu chibiții respectivi, aleși prin 
tragere la sorți de Loto-Pronosport, 
in timp ce încurajările frenetice 
urcă sub bolți, iar crainicii co
mentează febril : — Negru dă un 
6... celălalt zar se-nvirte ipcă, s-a 
oprit, alt 6, stimați concetățeni — 
deci 6,6 și negru rămîne cu patru 
puțuri în casă, albul are trei pu- 
luri, dar stă Incomparabil mai 
prost, are la doi un pul... e ria
dul ca albu să dea acum cu za- 
ru — dă cu 1 albule, dă cu 1, căci 
știm cu toții din ce os și mai 
ales din ce fel de genunchi e con
fecționat minusculul zar... albu a 
hat, nu strigați, tovarăși, nu vă 
agitați, e nevoie de liniște, de 
concentrare, orice dublă e bună I 
Albu a terminat de dat .trebuie 
să mărturisim că am asistat la 
o aruncare elegantă, de rutina Și 
precizie, un forehand clasic de 
maestru irezistibil... A DAT CU 
1 ! A DAT CU 1... !

— Nu, am impresia certă, dezo
lantă, că nu voi trăi niciodată o 
astfel de clipă.

...Șl eu cam am Impresia asta, 
nea Tenița. Dar, chl lo sa? Poate 
ești precursorul unei Idei mărețe, 
nebunești, așa cum a fost ideea 
ajungerii omului pe lună. A a- 
Juns, totuși, șl va ajunge in con
tinuare. Oricum, sint sigur că va 
veni un timp in care fotbalul se 
va perima, rugbyul se va perima, 
atletismul se va perima, chiar 10 
discuțiile pentru alcătuirea unei 
naționale cu Dobrln sau fără se 
vor perima ; totul se va perima 
și se va reduce la benzi magne- 
tlzate, la diapozitive, filme in re
lief și excitații noi pe sistemul 
audio-video. Omul va deveni tot 
mai molîu, iar roboții universali 
din ce în ce mal perfecționați șl 
puternici. Dar noi nu vom aban
dona niciodată două chestii, două 
chestii care țin de însăși struc
tura noastră : nu vom abandona 
fotbalul și tablele. Cind vom ră
mîne doar cu’ astea două, cu fot
balul și cu tablele (table se joacă 
și acum pe stadioane, în aștepta
rea meclurilor-cheie), pot să-mi 
pun mina pe frigare ca prietenul 
Mucius Scaevola. că tablele vor fi 
ridicate la rangul de Federație, cu 
anexele respective : campionat de 
divizie, de cupă, de orașe-tîrgurl, 
etc. Și eu și dumneata vom fi 
atunci de mult oaie și ulcele. Lasă x 
însă în hîrtiile matale de familie, 
schema organizatorică și gindurile 
spuse mie : barem! să avem sa
tisfacția că ideea n-a fost impor
tată ca alte idei. Și mari vom fi, 
bust vom avea, înțelegi nea Te
nlță ?

Al. STRUȚEANU
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Dacia 1300 iese de pe banda de montaj

Dan VASILIU

uzina din Pitești este singura 
din lume (in afară de Regia 
Renault) unde prinde contur 
pianul acestui nou autoturism.

Uzina de autoturisme Pi
tești crește văzînd cu ochii, 
se maturizează. Această cer
titudine o ai nu numai cind 
pătrunzi In halele moderne, 
scăldate în lumina bateriilor 
de neon, ci chiar de la dis
tanță, De departe, de pe șo
seaua ce duce la Cîmpulung, 
privirea descoperă noile clă
diri, printre care un masiv 
bloc-turn, apărute de curind 
și destinate să întregească 
un complex uzinal vast.

Am trăit aceste plăcute sur
prize cu o săptămînă în ur
mă, ureînd promontoriul pe 
care se află leagănul autotu
rismului 
trat pe 
ochii de 
pilotul
Chiorcea. Ne cunoscusem astă- 
vară, în curtea uzinei, în 
timp ce-și punea semnătura 
pe certificatele de ieșire în 
lume ale unui nou lot de 
„Dacia 1100". Acum, tînărul 
Chiorcea face același lucru, 
probează automobilele pe 
pistă, dar activitatea sa a 
devenit mai pretențioasă. Ben
zile de montaj au început să 
debarce, la capătul lor, noul 
tip de mașină : Dacia 1300.

de pistă, 
un grup 

întreprin- 
în halele

CINCI lilt (Șl TOT NTITTN NOPJI) TA VOLAN
Nu știu de ce inginerul chi

mist Paul Năstase mă duce 
cu gtedul la Alain Bombard. 
Poate din cauza unei asemă
nări fizice. Poate din cauză 
că și el, ca și medicul fran
cez, s-a ..naufragiat de bună
voie". Dar nu pe apele ocea
nului. ci pe drumurile țării, 
intr-un lung și original test, 
la volanul mașinii sale Dacia 
1100.

împreună cu tehnicianul 
Mihai Marcarian și cu stu
dentul George Gheorghiu, in
ginerul Năstase a plecat din 
București și s-a întors in a- 
celași loc. după ce a străbătut 
5500 km non-stop cu auto
mobilul. Aceasta a însemnat 
cinci zile și tot atitea nopți 
de conducere neîntreruptă.

L-am întrebat cum i-a ve
nit ideea acestui raid. Mi-a 
spus că la Început se gîndea 
la o simplă plimbare prin 
țară, cu mașina sa. abia ieșită 
de la ultima revizie, pentru 
a-și petrece o parte din con
cediu. Dar. pe urmă. în minte 
i s-a conturat un plan mai 
îndrăzneț : acela de a supune 
unui examen greu și edifi
cator. atit posibilitățile sale 
de șofer amator cit și rezis
tența „Daciei". Intenția a co
municat-o celor doi prieteni, 
care au îmbrățîșat-o cu en
tuziasm. Apoi Petre Cristea 
și ceilalți specialiști de la 
A.C.R. l-au ajutat să-și alcă-

tuiască itinerarul, să pregă
tească acțiunea în condiții op
time.

Timp de aproape 120 de ore, 
cei trei automobiliști au stră
bătut toate județele țării, de 
la un hotar la altul, condu
cted fiecare, cu rîndul, în me
die cîte șase ore pe schimb 
S-au oprit doar pentru ali
mentarea mașinii, pentru 
schimbarea uleiului și, în u- 

'nele orașe (Craiova. Cluj, 
Iași, Brașov), pentru a acorda 
cîte un interviu-fulger ziare
lor locale. Numeroși iubitori 
ai automobilismului i-au în- 
tîmpinat pe traseu, iar acti
viștii de la filialele A.C.R. 
i-au așteptat cu ceai, cu ca
fele. cu mașinile de asistență 
tehnică. Dar, spre norocul lor, 
n-au avut nevoie de nici un 
fel de ajutor mecanic. Auto-

mobilul Dacia 1100 s-a com
portat excelent și tinerii că
lători n-au putut trăi nici 
măcar emoția unei pene de 
cauciuc.

Paul Năstase și coechipierii 
săi s-au întors acasă îneîntați 
de performanța realizată (care 
echivalează cu un raliu dintre 
cele mai serioase), de posibi
litățile mașinii, de frumuse
țea peisajului întîlnit în cale. 
„Naufragiul" lor voluntar în 
apele acestei toamne tîrzii și, 
uneori, sus, în munți, în cele 
ale iernii, și-a atins scopul. 
Fără îndoială. în urma aces
tui test, sportul automobilistic 
a mai cîștigat trei adepți, a 
căror prezență o așteptăm cu 
interes la startul competițiilor 
din sezonul viitor.

CU O VITEZA MAI MARE CA TRAPUL CAILOR

românesc. Abia in- 
poartă, am dat cu 
o veche cunoștință : 
de încercare Pavel

Care vă este impresia 1 — 
l-am întrebat pe unul din 
colegii Iui Chiorcea. Răspun
sul a venit prompt: excelen
tă ! Mașina are un motor 
puternic, etste confortabilă, 
„ține drumul" foarte bine. Și 
pentru a mă convinge prac
tic de acest lucru, am fost 
invitat intr-un tur 
Apoi, împreună cu 
de specialiști din 
dere,' am pătruns
de montaj, acolo unde, de-a 
lungul unei benzi ce înain
tează mereu, Dacia 1300 își 
conturează profilul elegant.

Intrarea în fabricația de 
serie a unui nou autoturism 
a pus colectivului uzinei din 
Pitești o serie de probleme 
suplimentare. Dar, folosind 
experiența de pînă acum, el 
a reușit să treacă peste greu
tățile începutului și să reali
zeze aproape 150 de exem
plare din noul tip de mași
nă. Specialiștii francezi pre- 
zenți în uzină pentru dema
rajul mașinii Dacia 1300 sînt 
mulțumiți de colaborarea cu 
constructorii 
debutului nu 
ne nici lor, 
fabricația de

noștri. Emoțiile 
le au fost străi- 
eînd a început 
serie, pentru că

LA CE COMPETIȚII VOR PARTICIPA
AUTOMOBILIST!! ROMÂNI IN 1970

sta - 
Automobilă

Comisia națională spor
tivă auto a avizat calen
darul competițional pen
tru anul viitor.

COMPETIȚII CU CA
RACTER INTERN : a) 
Campionatul național de 
raliuri ; b) Campionatul 
național de viteză în coas
tă. în primul sînt incluse 
Raliul de nord-vest (or
ganizat de filiala A.C.R. 
Sibiu la 11 și 12 aprilie), 
Raliul de sud-vest (Craio
va, 2 și 3 mai), Raliul dc 
est (Tg. Mureș, 30 și 31 
mai). Din cel de-al doilea 
fac parte etapele Mateia- 
șul—Cîmpulung (18 și 19 
iulie), Hula—Mediaș (15 și 
16 august), Măgura—Ba
cău (5 și 6 septembrie), 
Giuvala—Argeș (rezervă, 
la o dată ce se va stabili 
ulterior).

Din calendarul intern 
mai fac parte două con
cursuri de viteză pe cir-

cuit, Raliul Începătorilor 
(17 mai și 26—27 septem
brie) și o serie de com
petiții (raliuri, probe de 
îndemînare etc.) 
te pe plan local 
lele A.C.R.

COMPETIȚII 
NAȚIONALE < 
ZATE PE TERITORIUL 
ȚARII NOASTRE : Raliul 
României (26—28 iunie), 
Raliul Dunării—Castrol (29 
iulie—1 august), un con
curs de viteză în coastă, 
ce se va organiza la 3 și 
4 octombrie, pe un traseu 
încă neprecizat.

COMPETIȚII PESTE 
HOTARE LA CARE VA 
LUA PARTE LOTUL 
NOSTRU REPREZENTA
TIV : Marele Premiu al 
orașului Brno (22—24 mai), 
Raliul balcanic (Bulgaria, 
20—30 septembrie).

organiza
ție filia-

INTER- 
ORGANI-

■

• Avem in față . Deciziu- 
nea Prefecturii poliției Capi- 
talei“ din 16 martie 1909, în 
care sînt înscrise numele și 
numerele de circulație ale 
automobiliștilor din Bucu
rești. Pe atunci existau în 
capitala țării 140 de auto
mobile, în majoritate de fa
bricație franceză și belgia
nă. Printre proprietarii de 
mașini se numărau și : Mi
nisterul domeniilor. Direc
țiunea generală a Serviciului 
sanitar, Corpul II armată, 
ziarul ..Minerva", Ministerul 
de finanțe etc.

• Automobil-Club Român, 
înființat te 1904. își avea se
diul, cu șase decenii în urmă, 
într-o clădire cu un etaj de 
pe str. C. A. Rosetti, unde 
membrii dispuneau de sală 
de lectură, bibliotecă, bufet, 
încăperi pentru ședințele Co
mitetului de conducere. Inau
gurarea localului s-a făcut la 
28 noiembrie 1909 și, după 
cum precizează presa vre
mii, festivitatea s-a încheiat 
cu un concert oferit de ta
raful lui Grigoraș Dinicu.

• Deși avea o vechime de 
cinci ani, Automobil-Club 
Român a devenit „persoană 
morală" abia în 1909, in urma 
unei legi votate de deputați 
în sesiunea ordinară. Iată 
cîteva fraze din expunerea 
de motive care a dus la vo
tarea legii : .Societatea Au
tomobil-Club Român dezvol
tă în România gustul, miș
carea și industria automobi
lelor, înlesnind particularilor, 
agricultorilor și statului adop
tarea automobilului ca mijloc 
practic de locomoțiune, pe te
meiul unor dovezi hotărâ
toare".

• întors de la Paris, unde 
a participat, la 8 februarie 
1909. la întrunirea Subcomi
siei pentru „regulamentarea 
circulațiunei internaționale a 
automobilelor". Ion Cămără- 
șescu, secretarul general al 
A.C.R. din vremea aceea, a

înaintat ministrului Lucrări
lor publice un raport în care 
menționează problemele dis
cutate și cere rezolvarea lor 
și în țara noastră. Printre a- 
ceste probleme figurau și : 
validitatea în toate țările a 
permisului de conducere și a 
numerelor de circulație ; re
ducerea vămilor și a forma
lităților de trecere a fron_ 
tierelor pentru membrii clu
burilor automobilistice, în 
scopul dezvoltării turismului- 
auto ; aplicarea regulamente
lor de circulație și a unor 
semne convenționale

• Iată o adresă elocventă 
trimisă conducerii A.C.R., la 
12 mai 1909, de către prefec
tul poliției Capitalei : ..Ac
cidentele de automobil deve
nind din ce in ce mai

frecuente, sunt nevoit a lua 
dispozițiuni mai eficace, cari 
deși vor fi vexatorii pentru 
persoanele ce vor circula în 
automobile, vor avea însă 
efectul dorit. Voi înființa 
echipe de sergenți de oraș, 
cari constatînd abaterile, să 
conducă la comisariate ma
șinile și pe conducătorii lor 
pentru a li se dresa imediat 
acte de dare în judecată. Re- 
gulele stabilite și cunoscute 
de toți sunt : a nu umbla în 
oraș cu o viteză mai mare 
ca trapul cailor a da sem
nale din timp la cotituri și 
la intersecția stradelor, mic- 
șorînd și viteza : a nu lăsa 
liberă eșirea fumului ; a 
aprinde la timp felinarele 
din față și cel din spatele 
mașinei".

Unul din automobilele care circulau la București în anul 1909 :
Pipe tip Taunus de 80 CP. La volan, I. Cămărășescu, secre

tarul general al A.C.R. din acel timp

LA SOFIA, CONSFĂTUIRE DESPRE---- ------------,---- - 
curind a avut loc la 

o consfătuire internațio- 
in domeniul turismului- 

___ , Ia care au luat parte 
delegații ale automobil-clubu- 
rilor din Polonia, România, 
Iugoslavia, Bulgaria și Unga
ria. Pe agenda de lucru a con
sfătuirii au figurat următoa
rele probleme : o expunere a 
delegației Automobil și Tu
ring Clubului din Bulgaria 
privind dezvoltarea turismului 
automobilistic, intern și inter
național, in Bulgaria ; infor
mări prezentate de conducăto
rii delegațiilor asupra turis
mului automobilistic in țările 
lor ; întilniri și discuții bila
terale intre delegații.

Consfătuirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de 
lucru, căutindu-se noi căi de 
dezvoltare a turismului-auto 
in anul 1970. Au fost inves
tigate o serie de metode și

De 
Sofia 
r.ală 
auto,

sporirea co~ 
organismele 

țările parti- 
coordonarea

mijloace pentru 
laborârii intre 
specializate din 
cipante, pentru 
eforturilor în scopul de a se
da turismului cu automobilul 
un caracter mai eficient și or
ganizat.

Se poate sublinia cu satis
facție că toate delegațiile pre
zente 
Sofia 
activă, .................
bletne interesante și propunînd 
căi concrete de rezolvare a 
chestiunilor aflate pe ordinea 
de zi a intilnirii. Toate dele
gațiile au subliniat oportunita
tea unor astfel de consfătuiri 
și neeesitarea ca ele să aibă 
loc in fiecare an. A fost pro
pusă și acceptată, de aseme
nea, și ideea unor întilniri 
bilaterale intre delegațiile au- 
tomobil-eluburilor participante,

la consfătuirea de la 
au avut o participare 
aducînd în discuție pro-

După „duminica" mea ne
sportivă de săptămînă trecută, 
am primit în trei zile două 
duzini de scrisori de la citi
tori. Toți sînt tineri și toți 
fac sport. Nici uniul nu pune 
la îndoială dreptul său la iu
bire, dar aproape fiecare se 
întreabă dacă, în ultimă in
stanță, ea nu scade cumva 
randamentul sportivului și 
nu-l abate pe bărbat de la 
preocupările „mai nobile", 
cum se exprimă un cititor din 
Galați.

Parcurgînd aceste răvașe, în 
după amiaza transparentă de

exaltă energiile spiritului și 
îl restituie pe om sieși. Cele 
două suflete ce se împletesc 
sînt concepute ca un acord 
necesar în armoniile lumii. 
Oricine dintre noi care a cu
noscut sau va cunoaște căl
dura dragostei poate descifra, 
cu ajutorul ei, principiile unui 
alt univers : „eu" devine „tu" 
și, ambele printr-un misterios 
proces de osmoză, se transfor
mă în „noi".

Mă gîndesc, firește, la dra
goste în sensul cel mai pur 
și mai profund, la aceea care 
„muove îl sol e le altre stelle",

Duminicile unui nesportiv

SINTEZA OMULUI COMPLET

și un scop de viață, s-ar deo
sebi în vreun fel de semenii 
săi ți că i s-ar putea impune 
opreliști dincolo de limitele 
firești ale cumpătului ți mo
ralității. Deprinzind o disci
plină mai înaltă ți un regim 
de viață mai riguros decit cei 
ce nu cunosc binefacerile cul
turii fizice, ale efortului spor
tiv, ale armonioasei concen
trări de energie care triumfă 
asupra forței brute prin inte
ligență, organizare, economie, 
el are nu numai dreptul, dar 
ți nevoia de adierea frumu
seții și a gingășiei feminine, 
de entuziasmul și pasiunea ce 
dau sinteza minunată a omu
lui complet.

Unul din corespondenții 
mei și-a amintit 
de o veche zica
lă, anume că „un 
om căsătorit nu 
mai este decit o 
jumătate de om'.

Și, prin silogism, el deduce că 
un sportiv îndrăgostit n-ar fi 
decit un sportiv cu randamen
tul înjumătățit. L-aș ruga in 
încheiere, să mediteze asupra 
zicătoarei intr-un sens mai 
adine și mai puțin glumeț: un 
om căsătorit sau îndrăgostit 
este numai jumătate din ce a 
fost, fiindcă a renunțat la ju
mătatea masei dezlănțuite a 
instinctelor sale, spre a se în
tregi cu jumătatea ființei iu
bite, care, la rîndul ei, a pro
cedat la aceeași amputare a 
tot ce era egoism într-însa. 
de dragul înjghebării acelui 
binom desăvîrșit, care e mai 
puternic și mai indestructibil 
decit orice ; o pereche de oa
meni legați prin noblețea și 
altruismul dragostei !

George SBARCEA

VALENTIN BUGA; ROȘIORII 
DE VEDE. O.N.T.-ul este singurul 
In măsură să vă informeze in 
această problemă. De altfel, există

tablăi mal avantajos. Astfel d® 
litigii sa ivesc însă numai in 
partidele miilor de șahiști necu- 
noscuți de... F.R.Ș. Jucătorii șde- 
vărșți, întii glndesc și apoi mută. 
Nu invers I

IOAN MIRZA, LEȘUL URSU
LUI. M-a amuzat începutul scri
sorii dv. „Aflindu-mă în fața te
levizorului, cu o oră Înainte de 
începerea meciului de fotbal cu 
Grecia...". Ați găsit loc sau ați 
stat in picioare ? Dar, să vă răs
pund la întrebare : Martlnovici a 
făcut parte din echipa României, 
în primul meci eu Elveția, din 
cadrul preliminariilor C.M., dis
putat la București. Scor : 2—0.

CHICUS GABRIEL, CLUJ. „Un

decembrie, mi-am adus a- 
minte de Dante, care, ferme
cat de lumina Paradisului prin 
care trecea, nu se mai putea 
orienta de fel, Incit îi era 
greu să-și dea seama dacă 
urcă sau coboară. Aruncînd 
însă o privire către Beatrice 
— „la donna mia", care de
venea din ce în ce mai fru
moasă, pricepu că urcă.

Așa cum sportul este o di
latare a personalității omului, 
prin stimularea facultăților 
sale psiho-fizice, dragostea 
este treapta ce ni se oferă 
spre o înțelegere mai înaltă 
ți mai completă- a vieții. Nu 
poți deveni pe deplin solidar 
cu universul oameni’or fără 
acest sentiment, fără tensiu
nea morală pe care el o pro
voacă. Iubirea aruncă în luptă 
calități umane armonioase,

adică pune în mișcare soarele 
și ceilalți aștri. In Symposion, 
Platon afirmă că valoarea iu
birii constă în înnobilare, in 
spiritualizarea individului, ca
re nu pretinde satisfacții pal
pabile imediate, c‘ stimulează 
la luptă pentru făptura iubită, 
pentru un ideal. Iată izvorul 
energiei creatoare de valori 
estetice și de idealizare, pe 
care îl despică dragostea ! Ea 
este, așadar, o energie de crea
ție spirituală, prin acțiunea 
ce-o exercită asupra individu
lui, punîndu-i în mișcare ela
nul vital, deșteptînd într-însul 
facultăți care altfel nu s-ar 
manifesta. Ivirea dragostei îl 
promovează poet pină și pe 
adolescentul cel mai uscat.

Nu-mi închipui că sporti
vul, care își are îndeletnicirea 
sa de fiecare zi, o profesie

o convenție între subsemnatul șl 
tovarășii de la O.N.T. : eu să nu 
mă ocup de excursii și el să nu 
Încerce să-ml ia locul la această 
rubrică !

EUGEN FAVRIS, CIMPIA TUR- 
ZII. „Din cauza unei neînțelegeri, 
la șah, prietenul meu, Sabin Bo- 
chis, s-a jurat că nu mai vor
bește niciodată cu mine". S-a ju
rat ? Atunci, probabil că v-ați și

împăcat între timp ! In orice caz, 
el a avut dreptate: o mutare se 
consideră efectuată numai atunci 
cînd mina a părăsit piesa. Altfel, 
jucătorul are dreptul de a duce 
ACEEAȘI PIESA In alt Ioc de pe

Bogdan SIRETEANU

La Iași, înconjurați de public, înainte de plecarea mai departe
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DISCUȚII DESPRE CARTING 
PARIS, BUDAPESTA Șl PRAGA

J

general 
mode- 

___,_ _ ____ , la 
Reuniunea plenară a 

aero- 
Dom-

Ion Bobocel, secretarul 
al Federației române de 
lism, a luat parte de curind, 
Paris, la 
Comisiei internaționale de 
modele, din cadrul F.T.A. 
nia-sa a folosit acest prilej pen
tru a stabili contacte cu persoane 
din mișcarea franceză de carting 
și cu organismele internațional? 
specializate, care își au sediul în 
orașul de pe Sena.

în același timp, doi din mem
brii Comisiei centrale de carting 
din țara noastră, Petre Burianu și 
Ing. Marius Orădeanu, aflați ’a 
Budapesta șt, respectiv, Praga. au 
avut convorbiri cu comisiile simi
lare din Ungaria și Cehoslovacia. 
Ei s-au Întors în țară cu un bo
gat material documentar, ce va 
fi folosit la definitivarea regula
mentelor propriei noastre activi
tăți de carting. Iată in continuare 
o succintă expunere a impresiilor 
și constatărilor comunicate de cei 
trei interlocutori,
• Părerea mea este, a ținut să 

precizeze Ion Bobocel, că actual
mente. în Franța, cartingul trece 
printr-un oarecare impas. Cel pu
țin așa m-a lăsat să înțeleg unul 
dintre cei mai activi lucrători pe 
acest târim, dl. Michel Turner, 
membru in Comitetul național 
francez de carting și editor al 
revistei lunare „Special karting-.

Cu ani în urmă, cind „micro- 
automobilismul*4 a apărut la ori
zont. el s-a extins extraordinar 
în Franța, mai ales că era încu
rajat de factorii care se ocupă 
cu educația tineretului. Pe urmă 
interesul a scăzut. De altfel, a- 
ceastA atare de lucruri, este vizl-

TURISMUL-AUTO
pentru discutarea și semnarea 
unor acorduri de colaborare. 

Delegațiile au apreciat că 
întîlnirile bilaterale ar consti
tui ocazii deosebit de nimerite 
pentru rezolvarea unor pro
bleme ca : acordarea servici
ilor complexe, asistența ru
tieră și juridică a turiștilor- 
auto, întocmirea de itinerarii 
pentru o țară sau mai multe, 
schimbul de devize, sistemul 
de decontare, probleme
propagandă, schimbul de in
formații etc.

Consfătuirea de la Sofia a 
scos în evidență tendința ge
nerală către consolidarea co
laborării frățești între auto- 
mobil-eluburile participante, 
dorința lor de a dezvolta și 
mai mult turismul cu auto
mobilul.

Sergiu MARDEROS 
consilier

al Automobil Clubului Român

de

atacant șutează la poartă, porta
rul prinde mingea, o bate de pă- 
mlnt și apoi degajează puternic. 
Ajutată și de vint, mingea intră 
in poarta cealaltă, fără să mai 
fi fost atinsă de alt jucător". Gol 
valabil ! Și nu e vorba de o pro
blemă pur teoretică. S-au și în
registrat astfel de cazuri.

M.I. PALCANIN, COLONIA 
RUSCHITA. In partida disputată 
in 1956, la Belgrad, cu Iugoslavia 
(scor 1—0 pentru noi), am aliniat 
următorii 13 jucători (bineînțeles, 
nu țoți deodată !): Volnescu 
(Toma) — Zavoda II. Apolzan. 
Szâke — Bone, Onisie — Caco- 
veanu, Zavoda I, Alexandrescu 
(Constantin), Georgescu. Tâtaru 
(Alexandrescu). După cum ve
deți. 11 din acești 13 jucători a- 
parțlneau clubului C.C.A. 
(Steaua).

VASILE CIUBA, SALONTA. 
Cine a născocit această poveste? 
Un fotbalist cu un picior sigilat? 
Să mă uit, în orice caz, la unii 
dintre jucătorii noștri. Poate de 
aceea nu trag îndeajuns de pu
ternic și de precis J

bilă și din faptul că industria 
franceză de automobilism, atit 
de dezvoltată, nu fabrică motoare 
sau șasiurl de cart. Motoarele, 
piesele detașate sau vehiculele 
întregi sint Importai e din Italia, 
de la cunoscuta firmă de moto
ciclete Parilla.

In Paris există un magazin cen
tral, numit „Tehnokart". de unde 
cluburile sau simplii amatori ișl 
procură motoarele, șasiurile, .pie
sele de schimb. Costul unui cart 
nou se ridică pină la 800 de 
franci, adică pină la a zecea parte 
din prețul unui automobil de 
cilindree mijlocie.

Vizitind magazinul central amin
tit, am avut prilejul să fac nume
roase însemnări tehnice șl să-mi 
Îmbogățesc documentația cu un 
ghid pentru construcția de carturi. 
Am fost plăcut surprins de ama
bilitatea cu care gazdele mi-au 
pus la dispoziție și alte materiale 
documentare._ _ ___
• In Ungaria, ne-a spus Petre 

Burianu, activitatea de carting 
este organizată' și condusă 
Automobil Clubul Maghiar, 
sediul acestui club am avut 
larg și fructuos schimb de infor
mații cu Dvorszky Nandor. care 
se ocupă în mod special de car
ting. O precizare : maghiarii au 
adoptat pentru micile automobile 
termenul de „go-kart“.

In prezent există in Ungaria 
peste 100 de tineri care posedă 
licență de pilot de go-kart. Calen
darul competitions! este destul de 
bogat și el cuprinde atit con
cursuri Interne cit și internațio
nale. Activitatea începe în flecare 
• n încă din iarnă (se organizează 
chiar șl întreceri pe piste (ie 
gheață) șl se încheie toamna tir;- 
ziu. Piloțll maghiari participă in 
țară la un campionat national eu 
trei etape și Ia o cupă a țărilor 
socialiste, unde se inlrec cu aler
gători din R.D. Germană. Uniu
nea Sovietică. Polonia

Cele mal puternice secții ma
ghiare de carting își au sediile la 
Budapesta, Dunau.lvăros și Gyor. 
Piloțli sînt împărtiți în trei cate
gorii : juniori, tineret șl seniori. 
Carturile se fabrică în țară cu 
motoare indigene, marca Danu- 
vla. Am văzut însă și motoare 
MZ, Parilla și de alte mărci.

• Cartingul cunoaște o frumoa
să dezvoltare in Cehoslovacia, a 
remarcat ing. Marius Orădeanu. 
Automobil Clubul Cehoslovac or
ganizează și sprijină cu multă 
grijă această activitate, bazată 
mai ales pe materiale de fabri
cație internă : motoare Jawa-CZ 
de 50 cmc. 
Deși vizita 
carting din 
scurtă, am . ................ .
tea să constat Interesul lor pen
tru acest sport și dorința de a se 
întrece în concursuri cu tinerii 
noștri, de a face cu ei un schimb 
de experiență. Sperăm că această 
dorință va fi îndeplinită în cu
rind. (D. I.).

de 
La 
un

90 cmc și 125 cmc. 
mea la amatorii de 
Cehoslovacia a fost 
avut totuși poslbilita-

MIRCEA PREDA, COMUNA 
BRADOVA. Dacă un înaintaș, 
executînd o lovitură liberă INDI
RECTA, trimite mingea direct in 
poarta adversă. Jocul se reia 
printr-o lovitură de Ia poartă 
(este aut de poartă). Dacă Insă în

drumul lui. balonul este atins de 
un alt jucător, fie din propria 
echipă, fie din echipa adversă, 
este GOL. In t'aza la care vă re
feriți, mingea fiind atinsă în 
prealabil de portar, lucrurile sînt 
cit se poate de clare : e gol !

Ilustrații : N. CLAUDIU

ZILNIC, ÎN ZIARUL sportul
informații, cronici, reportaje și comentarii de la cele 

mai importante evenimente sportive din țară și de 

peste hotare.

Abonați-vă neintirziat la ziarul SPORTUL. 

La oficiile poștale din întreaga țară se primesc ultimele 

abonamente pe anul 1970.



Trimisul nostru special la „Cupa Dunării", VALERIU CHIOSE, transmite:

Șl TOTUȘI MECIUL A AVUT LOC
BUDAPESTA, 6 (prin tele

fon). în primul meci din Cupa 
Dunării : Sofia — București 
3—2 (1—0, 1—2, 1-0).

început la ora 17,30 meciul 
inaugural al Cupei Dunării la 
hochei s-a terminat după 4 ore 
jumătate, caz probabil unic 
în istoria acestui sport. Ce s-a 
tntimplat ? După cum arătam 
tn corespondența anterioară, la 
Budapesta a nins abundent, ză
pada s-a așternut în strat gros 
pe patinoar, făcîndu-1 imprac
ticabil încă după primele mi
nute de la începerea jocului. 
Totuși, arbitrii partidei C. Sgin- 
că (România) și F. Atanasov 
(Bulgaria) nu au oprit jocul, 
în asemenea condiții s-a jucat 
toată repriza I. în min. 13, un 
puc îngropat în zăpadă a fost

.. .descoperit de Gherasimov 
tn apropierea porții noastre și 
echipa Sofiei a deschis scorul.

In timpul pauzei conducerea 
Iotului bucureștean s-a adresat 
comisiei de organizare refuzînd 
să continue meciul în asemenea 
condiții improprii. In replică, 
conducerea selecționatei sofio- 
te a insistat ca partida să con
tinue. După lungi parlamentari 
s-a căzut de acord să se aștep
te o oră și după aceea, dacâ 
ninsoarea va mai înceta, să se 
reia intilnirea cu condiția ca 
din zece în zece minute gheața 
să fie curățată. Formația ro
mână a făcut o repriză a doua 
mai bună. In min. 29. la o 
combinație de toată frumuse
țea, Bașa a reușit să egaleze. 
Cind credeam că lucrurile vor

Rezultat egal 
de hochei România-Polonia

A A ■ Al ■in mtilmrea

(juniori)
BRASOV, 6 (prin telefon). 

ROMANIA — POLONIA (JU
NIORI) 6—6 (4—3, 1—0, 1—3). 
Au ’ marcat: Cherchelegiu 
(min. 2 și 38), Costea (min. 
4 și 30), Bandas (min. 10) și 
Vlad (min. 13) pentru Româ
nia, Ruhala (min. 7), Vrobel 
(min. 12), Iagielski (min. 18 
și 49), Tokarzi (min. 45) și 
Svepaniek (min. 49) pentru 
Polonia. Au arbitrat: A. An- 
ghelov și I. Iliev (Bulgaria).

Pe patinoarul din Poiana 
Brașov juniorii au înfruntat, 
pe lîngă tensiunea meciului, 
rafalele de ploaie și de vînt, 
care- au făcut gheața moale 
și grea, încetinind ritmul. Ca 
toți juniorii, hocheișui au a- 
bordat meciul cu curaj, ener
gic, risipind într-o repriză 
ceea ce aveau acumulat pen
tru întregul meci.

întîlnirea a plăcut datorită 
încercărilor individuale de 
pătrundere, valurilor succe
sive de atacuri orientate spre 
o poartă sau alta. S-a jucat

pe centru, juniorii români 
efectuînd atacurile pe aripi, 
evitînd contactul cu mantine
lele, oaspeții fiindu-le supe
riori în gabarit. Polonezii au 
răspuns jocului deschis al e- 
chipei noastre fragile prin- 
tr-un joc dur și destructiv.

De altfel, jocul dur, aspru, 
a conținuat tot meciul, fun
dașii oprind orice infiltrație a 
atacanților noștri datorită, în 
parte, și modului prea liber, 
prea „relaxat" în care cei 
doi arbitri bulgari au înțeles 
să conducă partida. Atacînd 
în repriza I jucătorii noștri 
s-au apărat în cea de a doua 
și au încercat să reziste în 
repriza a IlI-a. Ei ar fi putut 
totuși cîștiga, dacă pregătirea 
fizică s-ar fi menținut de-a 
lungul întregului meci ca în 
prima repriză. Revanșa va 
avea loc duminică la ora 15.

Mihai BÎRA

merge normal, echipa Sofiei 
a preluat conducerea printr-un 
contraatac concretizat de Kaler 
în min. 31. Egalitatea pe ta
bela de marcaj 
restabilită de 
care a înscris, u, mm. 
printr-o acțiune personală, 
repriza a treia, 
oprit aproape complet, s-a 
cat pe un teren acceptabil, 
formația noastră, scoasă 
ritm, deși a dominat tot tim
pul, nu numai că n-a reușit 
să înscrie, dar a primit un 
gol marcat în min. 47 de Ne- 
delkov dintr-o flagrantă pozi
ție de ofsaid. In continuare, 
fazele de gol abundă la poar
ta formației sofiote. 
mar, Huțanu, Biro, 
ratează totul. Nu-i 
și portarul advers 
seară de uimitoare 
în ciuda condițiilor 
total anormale, in care s-a 
desfășurat această partidă, e- 
chipa Bucureștiului (de fapt 
reprezentativa națională), nu 
are nici o scuză pentru infrin- 
gerea suferită. Evident, ghea
ța. cea mai mare parte a tim
pului impracticabilă, a avanta
jat formația bulgară, mai pu
țin tehnică și cu un patinaj 
inferior, dar aceasta nu expli
că lipsa de vlagă a selecționa
tei noastre

Simbătă dimineața, la Buda
pesta, ningea in continuare, 
viscolind, așa că Ia ora con
vorbirii telefonice, nu știm 
dacă jocurile de după-amiază 
se vor desfășura sau nu. Par
tida de vineri, dintre echipele 
Budapesta I — Budapesta tine
ret a fost aminată pentru luni.

Ninsoarea a continuat abun
dent toată ziua de simbătă a- 
nihilînd eforturile eroice ale 
organizatorilor de a face prac
ticabilă gheața. în 
diții anormale s-a 
echipa de tineret 
Budapesta să fie 
competiție, urmînd 
că dimineața să se joace me
ciul Budapesta — Sofia, iar 
luni partida Budapesta — 
București, bineînțeles dacă 
condițiile atmosferice vor în
gădui aceasta. în caz contrar 
actuala ediție a „Cupei Du
nării” la hochei pe gheată va 
fi anulată.

a fost repede 
același Bașa, 
în min.

ninsoarea
32, 
tn 

s-a 
ju- 
dar 
din

dar Cala- 
Gheorghiu 
vorbă, că 
a avut o 
inspirație, 

precare, 
care

aceste con- 
hotărît ca 
a orașului 
scoasă din 
ca dumini-

ii”

Doi halterofili români 
campioni balcanici 

formare din pao • «
neral al Federației Europene,
H. Atzrod ne-a declarat i
Regulamentul care prevede 

reeîntărirea sportivului, după 
ce a doborît recordul mon
dial, este de-a dreptul stupid. 
Dacă autorul recordului mă 
nîncă și consumă lichide 
după cîntarul oficial el nu 
face acest lucru decît ca o 
necesitate fiziologică, și nici 
de cum pentru a-și recăpăta 
forța. Practic, în decurs de 
o oră, este imposibil ca mîn- 
carea să fie asimilată și... 
transformată în surse de e- 
nergie. :

Reuniunea de după-amiază, 
care s-a prelungit pînă seara 
tîrziu, a fost dominată de 
halterofilii bulgari.

Atanas Sopov (Bulgaria) a 
obținut un nou record mon
dial de juniori — 140 kg la 
împins — la categoria mij
locie.

La smuls tînărul Kraicev 
a ridicat (cat. grea) 140,5 kg 
iar la aruncat 187 kg — am
bele noi recorduri mondiale 
de juniori.

Rezultate tehnice : cat. cocoș :
I. A. Kirov (Bulgaria) 340 kg, 2. 
Z. Fiat (România) 322,5 Kg. 3. 
N. Hronopoulos (Grecia) 252,5 kg, 
4. A. Goker (Turcia) 245 kg. Cat. 
pană : V. Bădescu (România) 
347,5 kg, 2. S. Salih (Turcia) 340 
kg, 3. E. Kanaris (Grecia) 310 
kg. Cat. ușoară : F. Balaș (Româ
nia) 415 kg. 2. M. Sedat (Turcia) 
340 kg, 3. A. Flaskis (Grecia) 
305 kg.

Cat. semimijlocie : 1. : 
(Bulgaria) 410 kg, 2. C. 
(Grecia) 392,5 kg, 3. 
tin (România) 375 kg.

3. A.
I. Bîkov 

_, Yacovu 
D. Constan- 

.... --------------- — --J. 4 S. Pa-
naiotis (Grecia) 375 kg. Cat mij
locie : T. Petkov (Bulgaria)
442.5 *
422.5 
nia) 
cia) 
S. - 
M.
3. S. 
Cat. grea : I. 
ria) 515 kg. 
(Bulgaria) 490 
cu (România) 455 kg, 
lydoros
Tan (Turcia)

Clasament pe națiuni.: 1. Bul
garia 38 p. 2. România 36 p, 
3. Grecia 30 p, 4. Turcia 25 p.

Petkov _____
A. Sopov (Bulgaria) 

3. șt. Pintilie (Româ- 
4. C. Gilner (Tur- 

1. 
2.

(România) 407,5 kg, 
(Turcia) ' 1

Atanasov (Bulga-

T.
kg, 2.
kg, “
402 kg,
380 kg. Cat. semigrea : 

Tsukos (Grecia) 420 kg. 
Cristea 

Pekunlu
grea :
515 2. Al.

407 kg.

Kraicev
kg. 3. Gh. Min- 
” 4. N. Po

(Grecia) 405 kg, 5. A.
375 kg.

Uo
IARNA SPORTIVILOR SOVIETICI
• T.S.K.A. Moscova — lider
autoritar la hochei
inceput pregătirile pentru CE. 
de pat inaj art ist ic • B. 
Guliaev: 43,1 pe 500 metri 
• Spartachiada R. S. F. S. Ruse 
— sursă de noi talente in schi

în campionatul de hochei 
pe gheată al U.R.S.S.. lide
rii — echipierii lui Ț.S.K.A. 
Moscova — văd. de De acum, 
strălucind în fata lor meda
liile de aur. în timp ce e- 
chipele mai slabe se gîndesc 
cu tristete la eventualitatea 
retrogradării în categoria in
ferioară. Virtuala campioană 
este o echipă plină de voin
ță, care ignoră compromisu
rile și care a supus la un 
greu examen pe toți adver
sarii săi. Numai doi dintre 
ei s-au comportat 
în jocurile directe : 
Leningrad 
meci nul 
telor care 
treacă pe
meciul recent disputat. Ceea 
ce caracterizează jocul ho- 
cheiștilor de la Ț.S.K.A. este 
viteza, înțelegerea perfectă, 
disciplina și 
tilor săi.

înainte de 
sport cîteva
despre hochei : după lungi

onorabil 
S.K.A. 

care a obținut un 
și Aripile Sovie- 
a reușit să-i în- 
militari (6—4) în

Din nou alunecă pe ghea[ă perechea patinatorilor sovietici Irina Rodnina și Alexei Ulanov, 
campioni mondiali și europeni

adresa atacan-

a trece la alt 
cuvinte, încă, trecut prin 

grele în a- 
Campionatul 
avea loc în

Foto i TASS

ZIG-ZAG FOTBALISTIC

Golul 1000 al lui Pele a fost 
imortalizat și în filatelie. Iată 
timbrul emis cu acest prilej de 
administrația poștelor din Brazi
lia. Tirajul — două milioane de 
exemplare ! Va fi de ajuns pen
tru a satisface pe filateliștii ama
tori de

rele zeci de secunde pe teren 
nu s-a mai întîmplat nimic demn 
de semnalat și meciul a luat sfir- 
șit cu scor alb. A doua zi. ga
zeta locală scria :„Cindva, glștele 
au salvat Roma, iar acum — pe 
Nederkoor !“

SUPORTER GHINIONIST

Cel mai credincios și. în același 
timp, cel mai ghinionist suporter 
de fotbal din lume este, după 
toate aparențele, funcționarul bra
zilian Paulo Darval. In ultimii 
cinci ani, pe lista experiențelor 
sale sînt înscrise nu mai puțin 
de 21 de „fapte diverse" : de 
12 ori a fost bătut zdravăn de 
către suporterii echipelor adverse, 
de două ori a fost rănit grav, 
cînd din cauza înghesuielii s-a 
prăbușit o parte a tribunei, de 
4 ori s-a trezit sub copitele ca
ilor polițiștilor, iar de trei ori 
a alunecat pe scările stadioanelor, 
accidentîndu-se destul de serios ! 
Dar nimic nu ă putut să-l facă 
să renunțe la marea sa pasiune.

Odată, cînd era pe punctul de-a 
părăsi spitalul după una din nu
meroasele internări, doctorul l-a 
întrebat unde se va duce în pri
mul rînd. Fără să clipească, Dar- 
val a răspuns : „La stadion" !

ligi belgiene, atacantul uneia din 
echipe a fost „cosit" în careul 
adversarilor, dar arbitrul a lăsat 
jocul să continue. Victima s-a 
ridicat și. în gura mare și-a spus 
părerea despre faptul petrecut : 
„Doamne, oare acest gogoman 
de arbitru nu vede nimic ?
Arbitrul l-a bătut prietenește pe 
umăr, după care a avut loc ur
mătorul dialog :

— Dumneata al o vedere bună 7 
— Bună.
— Vezi vestiarul 7
- Da, desigur.
— Atunci, fii bun șl du-te sâ 

te îmbraci !

FOTBAL TN FAMILIE

■fotbal ?

DIALOG

Frații Coustillet au marcat du
minica trecută cinci goluri : două 
au fost realizate de Andre cu 
„profesioniștii" clubului francez 
Valenciennes, celelalte trei de 
către Jean-Louis cu „amatorili" 
echipei Lens. Cu numai o săptă- 
mină mai înainte... Jean-Louis 
Coustillet înscrisese alte patru go
luri fiind în prezent 
grupei 
Franței 
Andre, 
prejos.

Un amănunt nu lipsit de im
portanță : „în civil", Jean-Louis 
este șlefuitor de cristaluri. ~~ 
aibă oare aceasta vreo legătură 
cu precizia manifestată pe tere
nurile de joc ?

. golgeterul
de nord a campionatului 
de amatori. Fratele 
nu vrea să se lase

lui, 
mai

Să

„liga

Insula 
se știe, patria tradițiilor mai mult 
sau mai puțin stranii. Astfel, în 
comitatul Somerset există de 55 
de ani o ligă de fotbal, care, 
actualmente, prezintă o ciudățe
nie : în ultimul deceniu, în cadrul 
său nu mai activează nici un 
jucător !... Și cu toate acestea, 
pentru a nu se pierde o tradiție, 
mecenații locali cdntinuâ să 
achiziționeze, pentru o anumită 
perioadă de timp, jucători din 
alte ligi, organizează banchete în 
cinstea ligii, procură — pentru 
membrii eminenți ai ligii - bilete 
în loja de onoare la finalele 
pei Angliei etc. Englezii au 
reclit-o „liga fantomelor"

GIȘTELE SALVATOARE
Era scorul de 0-0 și meciul 

tre cluburile belgiene „Nederkoor* 
și Hartbugge“ se apropia de sfîr- 
șit. Iată că în ultimul minut al 
partidei, un atacant de la „Hart- 
bugge“ se apropie de poartă, gata 
să înscrie golul victoriei. In clipa 
aceea a răsunat fluierul arbitru
lui. Ce se întimplase ? In careul 
echipei „Nederkoor" pătrunsese 
un... stol de gîște, iar partida a 
trebuit să fie întreruptă pînă la 
alungarea intrușilor. In urmâtoa-

discuții au fost aprobate can
didaturile antrenorilor selec
ționatelor sovietice. Vor fi 
revăzute la conducerea lotu
lui prim, două vechi cunoș
tințe : A. Cernișev și A. Ta
rasov. Ei au de 
încercări foarte 
cest sezon.
mondial care va
Canada, leagănul hocheiului 
pe gheată, va fi una din a- 
cestea. Este de la sine înțe
les că hocheiștii canadieni 
vor face tot ce le stă în pu
tință pentru a fi la înălțime. 
Pe de altă parte, echipele 
Cehoslovaciei și Suediei sînt 
acum mai puternice ca 
niciodată. Dacă jucătorii so
vietici vor reuși Să cîștige 
acest campionat (pentru a 
opta oară) va fi o adevărată 
performantă.

Un mare turneu interna
tional la care vor participa 
cele mai bune echipe din 
lume se desfășoară, actual
mente, la Moscova. Este un 
examen util înaintea între
cerilor pentru titlul mondial.

Iarna, este nu numai ano
timpul hocheiului ci și al 
patinajului artistic. Ast
fel. Leningradul așteaptă cu 
nerăbdare campionatele Eu
ropei care se vor desfășura 
în Palatul „Iubileinli".

Cîteva cuvinte despre pre-

gătirile sportivilor în vede
rea acestei competiții. Irina 
Rodnina și Alexei Ulanov, 
campioni mondiali la perechi, 
erau prezenți la o serată 
sportivă pentru tineret or
ganizată la Muzeul politeh
nic din Moscova și în cadrul 
căreia au evoluat o serie de 
sportivi de renume. Pe la 
orele 10, organizatorii sera
tei au primit de la cei doi 
patinatori, aflați pe scenă 
(ambii făceau parte din pre
zidiu) un bilet pe care scria : 
„Scuzați-ne 
plecăm la

— Cum. 
astăzi ? au 
șoaptă.

— Ba da, dar numai o dată 
si sala va fi liberă 
11...

Un alt cuplu de 
Ludmila Pahomova
Gorșkov, acordă o mare a- 
tenție pregătirilor pentru 
campionatele europene, 
cent, la un concurs de 
tinaj artistic al clubului 
namo, ei au prezentat 
program nou, mai greu 
cit cel anterior, executat
muzică de Beethoven si Mo
zart.

în acest sezon se va orga
niza o Spartachiază de iarnă 
a popoarelor din R.S.F.S. 
Rusă și al cărei program cu-

viteză
Zăpe- 

pînă acum la 
în împrejurimi 

topit repede dar mai 
nord s-au putut orga- 
concursuri de schi în- 
serie de orașe.

dar trebuie să 
un antrenament", 
nu v-ati antrenat 
fost întrebați în

după ora

laureati, 
si Andrei

Re- 
pa- 
Di- 
un 

de- 
pe

Trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI, transmite:

FANTOMELOR"

britanică este, după cum

Intr-unui din meciurile primei

Aceasta este Patricia Rocchi, prima femeie din lume implicată tn- 
tr-un conflict fotbalistic de proporții, legat de transferul ci de la 
Sanyo — Milano la U.S. Cagliari. Clubul din Sardinia a oferit pentru 
Patricia nu mai puțin de 7 milioane de lire italiene, dar steaua femi
nină a balonului rotund preferă să rămină acasă, la Milano. Capricii 
de vedetă...

PERFORMERII ANULUI SPORTIV 1969
Ancheta I. S. K. a stabilit clasamentele celor mai buni sportivi

A

IN iNTiLNIREA DE GIMNASTICĂ
CEHOSLOVACIA-ROMANIA, GAZDELE AU 

UN SUBSTANTIAL AVANS>

După cele văzute la antrena
ment și la încălzire, ne așteptam 
ca avansul gazdelor la 
să fie foarte substanțial. De alt
fel, începutul probei a adus și 
confirmarea. După evoluția pri
melor trei gimnaste, echipa Ce
hoslovaciei luase un avans de 
aproape 8 zecimi și ne gîndeam 
cu teamă că forțele Importante 
abia urmează. Nu s-a întîmplat 
însă așa, pentru că favoritele au 
mers mai slab decît se sconta. 
Victoria la acest aparat, a reve
nit, în cele din urmă, campioa
nei absolute a țării gazdă, Bohu- 
mila Rimnacova, o „nespecial istă" 
a aparatului. Dintre 
românce cea mai
(9,40) a obținut-o Alina Goreac, 
dar arbitrele au 
evident la a doua 
la primul aparat : Cehoslovacia 
46,80 p — România 46,30 p.

Paralelele au adus o surpriză 
neplăcută echipei noastre : s-a 
constatat că intrarea în exercițiu 
nu se face corect (se execută

sărituri

sportivele 
bună notare

dezavantajat-o 
săritură. Deci.

IMCHItt KIISIIIIHIIS IS VMISIIUA
Gh. Fazekas clasat pe locul 7 la figurile impuse

din lume (masculin și feminin)

prinde: schi, patinaj 
si artistic, biatlon ș.a. 
zile căzute 
Moscova și 
s-au 
spre 
niza 
tr-o

Cum în ultimii ani schio
rii sovietici au început să 
cedeze pozițiile lor fruntașe 
se așteaptă ca această 
tachiadă să scoată la 
noi sportivi talentați, 
bili să concureze cu 
alături de specialiștii 
dici ai curselor pe schiuri.

De pe pistele de gheață 
au si început să vină pri
mele vești. La întrecerile din 
orașul Sverdlovsk, dinamo- 
vistul B. Guliaev unul din 
cei mai buni sprinteri sovie
tici, a realizat o frumoasă 
performantă pe 500 metri — 
41,3 !

De cînd V. Belousov a a- 
dus sportului sovietic — la 
Grenoble — prima medalie 
olimpică de aur la sărituri 
cu schiurile, interesul pentru 
această disciplină a crescut 
neîncetat. Mai multi snortivi 
tineri, dotati, se pregătesc 
să urmeze exemplul lui Be
lousov.

în ceea ce îi privește pe 
specialiștii schiului alpin, ei 
se află la ABC-ul acestui 
sport, în care vor să pună 
baza unei școli cu o bună 
tradiție. Judecind după en
tuziasmul lor, ea nu va în
târzia să culeagă lauri pe 
pîrtiile albe.

Spar- 
iveală 
capa- 

succes 
nor-

I

LA MOSCOVA

HOCHEIȘIII SUEDEZI 
ÎNVINȘI SUEIPIIINZÂIUI!!

Care sînt cei mai mari per
formeri ai anului sportiv 1969? 
La această 
răspuns ne 
agenția de 
ternationaie 
denz" din 
Germaniei), 
nicat ieri - 
convorbiri telefonice — rezul
tatul tradiționalei sale anche
te de sfîrșit de an. Au par
ticipat, în cadrul Anchetei 
I.S.K. 1969, specialiștii presei 
sportive din 28 de jdri și iată 
ordinea indicată de aceștia, 
în două clasamente mondiale 
„omnium", masculin și fe
minin :

BARBAȚI — 1. Eddy Merckx

întrebare, primul 
parvine de la 

știri sportive „In- 
Sport-Korrespon- 

Stuttgart (R. F. a 
care ne-a comu- 
- în cadrul unei

Lo-(Belgia), ciclism; 2. Rod 
ver (Australia), tenis ; 3. Jackie 
Stewart (Marea Britanie), au
tomobilism ; 4. Anatoli Bon- 
darciuk (U.R.S.S.), 
5. Hans
Germaniei), înot ;
Arrantes do Nascimento-Pele

7. Karl 
schi ; 8.

atletism ;
Fassnacht (R. F. a

6. Edson

(Brazilia), fotbal; 
Schranz (Austria),
Jorma Kinnunen (Finlanda), 
atletism ; 9. Roland Matthes 
(R. D. Germană), înot; 10. 
Waldemar Baszanowski (Polo
nia), haltere.

FEMEI — 1. Liescl Wester- 
mann (R. F. a Germaniei), 
atletism ; 2. Liesl Prokop (Aus
tria), atletism; 3. Debbie
Meyer (S.U.A.), înot; 4. Na-

dejda Cijova (U.R.S.S.), atle
tism ; 5. Nicole Duclos (Fran
ța), atletism; 6. Lilian Board 
(Anglia), atletism ; 7—8. Karin 
Balzer (R. D. Germană), gim
nastică și Gabriele Wetzko 
(R. D. Germană), înot; 9. Ga
briele Seyfert (R. D. 
nă), patinaj artistic; 
trud Gabl (Austria), 
Ann Haydon Jones 
♦enis.

★

Turnee internaționale de sah
După 11 runde în turneul 

internațional de șah de la 
Palma de Mallorca în frun
tea clasamentului se află 
trosian (U.R.S.S.) cu 
puncte urmat de Hort 
hoslovacia) cu 7 puncte 
Larsen (Danemarca) cu 
puncte și o partidă întrerup
tă. Najdorf 
află pe locul 
te, urmat de 
dial Spasski 
puncte și o partidă întrerup
tă. în runda a 11-a Petro
sian a remizat cu Korcinoi, 
Spasski a întrerupt cu Pen

rose (Anglia) iar 
eîștigat la Medina

Hort a 
(Spania).

Pe-
TVa 

(Ce-
Și

6>/2

(Argentina) se
4 cu &/2 punc- 
campionul mon-
(U.R.S.S.) cu 6

în turneul internațional de 
șah de la Belgrad, după 6 
runde pe primul loc în cla
sament se află la egalitate, 
Suttles (Canada), Matulovici 
(Iugoslavia) și Lengyel (Un
garia) cu cîte 41/2 puncte. 
Polugaevski (U.R.S.S.) are 4 
puncte fiind urmat de Ghel- 
ler (U.R.S.S.) cu 3‘/2 puncte. 
Fostul campion mondial Bot
vinnik (U.R.S.S.) ocupă locul 
9 cu 2>/2 puncte.

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

Germa-
10. Ger- 

schi și 
(Anglia),

Intr-unui din numerele viitoa
re ale ziarului nostru, vom 
reveni cu amănunte mai ample 
asupra acestei interesante an
chete în lumea sportului.

VARȘOVIA, 6 (prin telefon). - 
In capitala Poloniei au început 
întrecerile concursului interna* 
țlonal de patinaj artistic, la care 
participă sportivi din opt țări: 
Austria. Cehoslovacia. R.D. Ger
mană, R.F- a Germaniei, Italia, 
România. Ungaria și Polonia.

Deosebit de disputate se pre
zintă întrecerile în proba indi
viduală masculină. După epuiza
rea figurilor obligatorii, pe pri
mul loc se află cunoscutul pa
tinator vest-german Reinhard 
Ketterer, care totalizează 723,3

Handbalistele
de la I.E.F.S

învinse
In prima zi a turneului in

ternațional feminin de hand
bal de la Sofia s-au întîlnit 
echipa orașului Sverdlovsk 
și cea a I.E.F.S. București. 
Handbalistele sovietice au ob
ținut victoria cu 14—9 (5—4).

BRAZILIA ORGANIZEAZĂ 
UN MINICAMPIONAT DE FOJBAL

din 
or- 
un 
de

ar urma să aibă loc în ora
șele din provincie, iar semi
finalele 
stadion 
Janeiro

și fina’.a 
Maracana

pe marele 
din Riode

urmat în clasa- 
Schneider (Aus- 
și Sțafano Ber-

campionul 
Fazekas, 
dintr-un

puncte. El este 
ment de Josef 
trial cu 712,5 p . 
guam (Italia) cu 703,3 p. Repre
zentantul României, * '
republican Gbeorghe 
este clasat pe locul 7.
total de 13 participant!. Rezulta
tul ttr.ărului patinator român se 
anunță valoros, 
concursului. în 
nină, românca 
ocupâ locul 6, 
gurilor obligatorii.

dată fiind tăria 
întrecerea femi- 

Beatrice Huștiu 
după proba fi-

mai mult de trei pași), ceea ce 
a atras după sine penalizarea fie
cărei concurente. Ceampelea a 
avut din nou o Intrare defectuoa
să (aidoma ca în meciul cu Bul
garia). pierzînd din start un 
punct prețios. Cel mai bine a 
evoluat Olga ștefan, al cărei e- 
xercițiu poate fi apreciat ca cel 
mai bun din întregul concurs. 
Așadar, Cehoslovacia 47,35 p — 
România 45.60 p.

Birna a detașat net formația 
gazdă. Româncele au fost mai 
slabe, in ținută (Alina Goreac — 
cădere), tehnică, amplitudinea 
mișcărilor. Urmarea, o singură 
notă peste 9. In urma evoluției 
la acest aparat : Cehoslovacia
46,75 p — România 44.50 p.

Ultimul aparat, solul, a mai a- 
dus gazdelor cîteva zecimi în 
plus, ambele formații prezentîn- 
du-se de forțe sensibil egale : 
Cehoslovacia 47,15 p. — România 
46,30 p.

Rezultate tehnice : SĂRITURI : 
Cehoslovacia 46,30 — România
46.30, individual : Bohumila Rim
nacova 9.55. Alina Goreac 
Mirka Sklenickova. Elena Ceam
pelea. Marcela Vachova 
PARALELE : Cehoslovacia 47.35 — 
România 45,60. individual : Hana 
Liskova, Marcela Vachova 9,55, 
CMga ștefan. Bohumila Rimnaco
va 9,50 și Mirka Sklenickova 9.45; 
BIRNA : Cehoslovacia 46,75 —
România 44.50, individual : Hana 
Liskova 9,50. Bohumila Rimnaco
va 9,40, Mirka Sklenickova 9,35 ; 
SOL : Cehoslovacia 47,15 — Ro
mânia 46,30, individual : Hana 
Liskova 9.60, Bohumila Rimnaco
va 9,55, Elena Ceampelea 9,50. 
CLASAMENT GENERAL : Ceho
slovacia 138,05 — România 182,70; 
individual compus : 1. Bohumila 
Rimnacova 38,00, 2. Hana Liskova 
37,95, 3. Mirka Sklenickova 37,55, 
— ...5. Rodica Apăteanu 36,80, E- 
lena Ceampelea, Alina Goreac
36.30.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Mos
cova dotat cu premiul ziaru
lui „Izvestia" a programat 
alte două partide. Echipa 
R. D. Germane, jucînd exce
lent, a repurtat o surprin
zătoare victorie cu scorul de 
5—3 (0—0, 3—3, 2—0) în fața 
echipei Suediei. In altă în
tîlnire, echipa Canadei a sur
clasat cu scorul de 10—1 
(1—0, 4—0, 5—1) echipa Fin
landei.

9,40,

9,35 ;

Cehoslovacia-Suedia 
in finala

.Cupei Regelui Suediei1*J T

în finala competiției inter
naționale de tenis pe teren 
acoperit, „Cupa Regelui Sue
diei", care se desfășoară la 
Koln, se vor întîlni selecțio
natele Suediei și Cehoslova
ciei. în semifinale. Suedia a 
învins cu 2—1 echipa R. F. a 
Germaniei. Echipa cehoslova
că a eliminat în semifinale 
cu 2—1 echipa Angliei, 
partida de dublu 
Kukal și Zdenik 
cia) au învins cu 
6—8, 4—6, 6—3 
Curtis (Anglia).

In 
decisivă, 

(Cehoslova- 
6—2, 14—12. 
pe Cox —

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-1ELEX-TELEX
Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață ZJC.L. Brno și-a 
continuat turneul în R. F. a 
Germaniei, întrecînd la Dus
seldorf o selecționată locală 
cu 6—2 (2—0, 0—1, 4—1).

3
în sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit de la 
Paris, dotat cu trofeul „Al
bert Canet", Smith (S.U.A.) 
l-a învins cu 6—4, 6—4 pe 
R o u y e r (Franța), A s h e 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—4, 
6—3 în fața lui Beust (Fran- 

a 
de

bal de la Schwerin, echipa 
R. D. Germane a întrecut cu 
23—13 (13—7) echipa Unga
riei, iar selecționata secun
dă a R. D. Germane a dispus 
cu 21—15 (9—7) de reprezen
tativa Poloniei.

natele 
tor la

programate anul vii- 
Edinburg.

ța), iar Pasarell (S.U.A.) 
dispus cu 4—6, 6—4, 6—2 
Barclay (Franța).

Concursul internațional de 
ciclocros de la Pau (Franța) 
a fost cîștigat de belgianul 
Rene Declerq, cronometrat pe 
distanța de 24 km în 1 h 
30:00. Pe locurile următoare 
s-au clasat Harings (Olanda) 
la 2:35, Bernet (Franța) 
6:48 și Kumps ~ 
8:25. Francezul 
ocupat locul 5 la

La 4 
aibă
pentru titlul european de box 
dintre austriacul Orsolics, 
deținătorul centurii la cate
goria semimijlocie, și șalan- 
C"rt’l său, vest-germanul

decembrie urma să 
loc Ia Viena meciul

gerul
Klaus Klein, 
solics este în 
rind de gripă, 
amînat pentru

vest-germanul 
Deoarece Ot- 
prezent sufe- 
meciul a fost 

19 ianuarie.

(Belgia) 
Poulidor 
10:25.

la 
Ia 
aRIO DE- JANEIRO, 6. 

Organizațiile sportive 
Brazilia intenționează să 
ganizeze în anul 1972 
„mic campionat mondial"
fotbal. La această competiție 
ar urma să participe echipe
le Angliei, Italiei, R. F. a 
Germaniei, U.R.S.S.. Ungariei, 
Cehoslovaciei, Argentinei și 
altele^ întîlnirile preliminarii

★ 
stadion al

Brasilia, capitala 
o 
locuri, a primit

Noul orașului 
Braziliei, cu 

capac5tate de 50 000 
numele ce

lebrului jucător Pele.

de

Selecționata dc 
R.P.D. Coreene a 
Alger o întîlnire 
compania echipei 
a Algeriei, obținînd victoria 
cu 3—1 (1—0).

fotbal
susținut 
amicală
de tinerel

a 
la 
în

în prima zi a turneului in
ternațional masculin de fiantl-

Renumitul halterofil englez 
Martin Louis, de 4 ori cam
pion al lumii la categoria 
semigrea, a declarat ziariști
lor că se 
activitatea
Louis, care este în vîrstă de 
33 de ani, va abandona spor
tul halterelor după campio-

va retrage din 
competițională.

La 12 decembrie va avea loc 
la Palatul Sporturilor din 
Roma o interesantă reuniune 
internațională de box. Cu a- 
cest prilej, fostul campion 
european la categoria mijlo
cie, italianul Carlo Duran, 
se va întîlni cu americanul 
de culoare Eddie Pace. în 
cursul carierei sale sportive, 
Pace nu a suferit decît o în- 
frîngere, în fața campionului 
lumii Freddie Little (mijlo- 
cie-mică).

40368


