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După ultimul derby masculin

DE LA RAPID
AU ÎNVINS

IN PRELUNGIRI

Foto : B. VASILE
3—1

O , 
nu 
vreme 
de a-i ..scoate*1 
din

BASCHETBALISTII

după o pre- 
5 minute, ra- 
căror expe- 
dovedit deci-

în final 
scor ne- 
(35—36).

Georgescu

STEAUA - LIDER DE TOAMNĂ LA VOLEI
Ultimul mare derby. Stea

ua — Dinamo, din turul 
'campionatului masculin s-a 
consumat aseară, în sala FIo- 
reasca, în fața unui numeros 
public care a înfruntat vis
colul pentru a asista la sta
bilirea liderului de toamnă. 
Fără îndoială, spectatorii e- 
rau îndreptățiți să spere în
tr-un spectacol de înaltă ți
nută, dată fiind valoarea 
recunoscută a interpretilor.

Intr-adevăr, meciul a ținut 
permanent încordată tensiu
nea tribunelor, dar numai 
atit. Ca valoare tehnică, și 
chiar ca spectacol, el nu a 
confirmat speranțele. Pre
ponderența a fost și de astă 
dată de partea greșelilor, 
acțiunile gîndite, combina
tive, spectaculoase rămînînd 
..rarae aves“. Desigur, miza 
gigantică pe care a avut-o 
această întâlnire și-a pus am
prenta pe execuțiile tehnice, 
dinamoviștii, în special, ne
reușind să scape nici un mo
ment de emotivitate. Jucăto
rii Stelei, acționînd cu mai 
multă nonșalantă și într-o 
perfectă omogenitate au obți
nut victoria cu 3—1 (9, — 8, 
9, 6). Au învîns pentru că au 
avut în fată niște jucători și 

A nu o echipă sudată.
Doar sporadic dinamoviștii 

reușesc lucruri frumoase, fac 
spectacol și își"pun adver
sarul în inferioritate. însă, 
aceasta se întâmplă rar (de 
ce ?) iar seturile și meciurile 
se cîștigă numai • prin cons
tantă, nu prin »,jocuri de 
artificii".

Primul set al meciului a 
avut o desfășurare echili
brată în prima jumătate 
(6—6), după care atacurile 
dinamoviste (Tîriici, Smere
cinschi, in special) au fost ' 
stopate cu promptitudine de 
blocajul advers, sau au ieșit 
din spațiul de joc și Steaua 
s-a distanțat, cîștigînd clar

setul. în următorul. Dinamo 
— fără a avea o evoluție 
superioară — acumulează 6 
puncte consecutiv, profitând 
de greșelile campionilor în 
pregătirea atacurilor și la 
fileu.

Și tot din greșelile adver
sarilor Steaua recuperează și 
se apropie la 2 puncte. Aici 
a intervenit singurul moment 
de strălucire djpam ovist. 
Varietatea acțiunilor lor în 
atac, blocajul (care formea
ză. de obicei, capitolul cel 

al alb-rosilor) a 
bine și... 1—1 1a 

celelalte două, am 
o totală și inex-

mai slab 
funcționat 
seturi. în 
asistat la 
plicabilă derută dinamovistă. 
Preluările au fost defectuoase 
(exceptînd pe Schreiber), pa-

ciuc <Rotaru). Barta. Cristi
ani. Rotaru (Rauh) ; DINA
MO : Schreiber (V. Marian), 
Smerecinschi (Corbeanu). 
Oros. Tîriici. Dumănoiu (Vra
niță. V. Marian). Stoian (Vra
niță).

Partida a fostă condus 
bine de cuplul Em. Costoiu 
— I. Armeanu.

Aurelian BREBEANU
• în sala Progresul s-au 

desfășurat două meciuri din 
cadrul campionatului divizio
nar A. Echipa feminină Pro
gresul a cedat în trei seturi 
în fața dinamovisteior. la 
4. 3. 2. Partida masculină
dintre Progresul și Petrolul 
Ploiești a fost câștigată de 
prima formație cu 
(11, 2, — 14, 10).

aruncare ratată si Ctmpea- 
(I.C.H.F.) a recuperat in 

ce Popa are intenția 
mingea. Fază 

meciul Politehnica — 
I.C.H.F.

>1 CEI M4I BUM 10"
U SIfÂUÂ Jnul din puținele blocaje reușite ale dtnamci-iștilor (Oraș, Smerecinschi) la ata

curile stelițtilor (Barta)
Foto : V. BAGEAC
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e poote romonța, cu parfumul 
ei vetust, împotriva exploziei 
științifice a zilelor noastre? 
Ea ne poate incinta romantic 
cu duioase aduceri aminte, ne 
poate încălzi sufletele cu vraja

dulcilor melodii. Dar nu mai poate 
stăvili nici contrazice datele igienei, 
medicinei, educației fizice, statisticii.

Față de rezistenta fiziologică a bu
nicilor noștri, media longevității de azi 
arată o creștere de la 44 la 70 de
ani ! Ce folos însă dacă prelungim
doar viața, menținind-o într-o stare
vegetantă ? Eforturile gerontologilor 
lumii, în frunte cu prețuita noastră
savantă prof, dr. Ana Asian, de a ne 
ușura bătrînețile, nu pot avea efect 
decît dublate de strădania de a 
înnobila anii de viată cîștigați cu o 
capacitate fizică tonică. Diseminarea, 
exportul și contrabanda de gerovital 
devin, în condițiile ultimelor date știin
țifice, remedii limitate dacă întinerirea 
nu este însoțită de un antrenament 
fizic sistematic, dacă vigoarea poten
țială nu este însoțită de elementul 
fundamental al mișcării.

Aparența pesimistă a acestor rînduri 
este imediat anulată de rezultatele 
cercetărilor moderne. La institutul elve
țian de educație fizică din Magglingeiț 
s-a stabilit că un om de 55 de ani 
bine antrenat poate realiza performan
țe fizice superioare unui tînăr de 20 de 
ani lipsit de antrenament I La _ orice 
vîrstă, exersarea virtuților trupești este 
binefăcătoare. Sportul, în general, nu 
este un domeniu rezervat exclusiv 
tinereții.

Oamenii cu zeci de ani de stare 
civilă, victime involuntare ale vieții 
trepidante în care trăim, stînd tot mai 
mult sub tentațiile sedentarismului, în 

în juru-le roiesc pericolele
• • * fumigene, nocive

altă cale pentru 
lor bunăstări

> în esență, 
ascetice doar în aparență. Decalogul 
oricărui candidat vîrstnic la sănătate 
și mobilitate cere : mișcare, înot, aler- 

j| zilnic pe jos, 
mîn-

timp ce î 
rulante, motorizate, 
oricum — nu au 
salvgardarea propriei 
fizice decît reguli active

Ca tn fiecare an clubul 
sportiv Steaua București 
și-a alcătuit clasamentul ce
lor mai buni 10 sportivi 
care activează in cadrul di
feritelor secții- Iată cum 
se prezintă acest clasament 
in anul 1969 : 1. Die Năsta
se (tenis) ; 2. Simion Po
pescu (lupte) ; 3. Ileana
Drimbă (scrimă) ; 4. Gheor- 
ghe Berceanu (lupte) ; 5. 
Petre Șandor (tir) ; 6. Con
stantin Ciucă (box) ; 7. Lu
dovic Sătmăreanu (fotbal) ;
8. Cornel Otelea (handbal) ;
9. Marian Slavic (înot) ; 10. 
Petre Mihaiuc (gimnastică).

cri- 
ata- 
ra- 

i Si

sele mai neinspirate ca 
când (îndeosebi Stoian). 
curile fără vigoare sau 
tate (Tîriici. Smereeinsch: 
chiar Schreiber'. dezorgani
zare evidentă în joc_. Ast
fel. Dinamo se poete felicita 
că a obținut măcar un set. 

în acest timp Steaua, di
rijată magistral de Stamate 
și cu doi trăgători principali 
(Barta, Poroșnicu) în ..mină", 
s-a impus cu ușurința cu 
care o face în fata unor 
adversari modești.

Au jucat: STEAUA: Poroș
nicu. Stamate (Iorga). Dudu-

GHEORGHf GURIEV, PRLȘtDIME
Al COMITETULUI

Si simbăti. repre- 
federatiilor de spe- 
din Bulgaria. Iugo- 

Turcia ți România 
intilnit la București.

BALCAMC DL BOL

Maestrul emerit al sportului Ion Panțuru

Vineri 
zentantii 
cialitate 
slavia. Turcia și 
s-au intilnit la 
pentru a discuta Proiectul de 
Statut al Comiteri lui balca
nic și Regulamentul campio
natelor balcanice de box. tn 
unanimitate, s-a hotârit ea 
funcția de președinte și se
cretar al Comitetului balca
nic să fie deținute in Secare 
an de reprezentanții țării 
care organizează întrecerile

„Niciodată nu trebuie, 
să ineroi la risc!

Interviu cu ION PANȚURU, campion european și vicecampion

mondial la bob
în
că- 

„j,___ _ _____ __ _____ un
deosebit succes ! Fac această afir
mație gîndindu-mă la faptul că 
bobul este un sport foarte spec
taculos, bărbătesc, legat de pilo
tarea unei mașini. Tineretul de 
azi este dinamic, intrepid, cu evi
dente preocupări și înclinații teh- 
nice, iar bobul este tocmai spor
tul corespunzător aspirațiilor sale. 

Pretutindeni unde am concurat, 
la Igls, Cortina d’Ampezzo, Alpe 
d’Huez sau Lake Placid, bobul a 
stirnit un interes enorm, egalat 
poate de probele de slalom sau 
săriturile speciale din schi. La 
orice mere competiție, concurăm 
printr-un veritabil culoar viu. 
Afluența de public în zilele de

— La întrebarea : 
dreaptă bobul, pot 
tegoric : bobul va

încotro se 
răspunde 
cunoaște

concurs de la Sinaia nu probează 
același lucru ?

Din ce în ce apar pîrtii mai 
modern construite, grație inter
venției științei și tehnicii, iar bo
burile se perfecționează continuu. 
Anual numărul echipajelor anga
jate în concursuri se mărește, in 
familia bobului apărind noi re
prezentative naționale.

Dar cel mai viu exemplu îl 
oferă bobul românesc, ale cărui 
eforturi slnt canalizate cu perse
verență tocmai pe linia unui pro
gres statornic. Am convingerea că 
în curind noi centre de bob vor 
apărea in țară, iar numărul ho
herilor va crește pe măsura lăr- 
girii bazei materiale.

Așadar, avem toate motivele să 
fim optimiști i

— Pe ce coordonate trrtruie 
să se tnscr-.e actualele preocu
pări In bob -

— tn orice ra-.u-i tportici. pe— 
formanța nu mei poete fi oCn- 
nuti decît printr-o te-neințed pre
gătire, care adesea cp-.pc—i 
multi ani de eforturi. Chiar in 
acele sporturi tn ca~e coptti wu- 
nune ne uimesc cu performantele 
lor. stagiul pregătirilor însumează 
adesea peste 10 cm de prcctică- 
Cu atit mai pregnant se pune 
problema pregătirii in sporturile 
tn care factorul viteză ere deter
minant. Jar bobul necesită ut 
complex de calități fizice yi rao- 
rale care se cer șlefuite rrerr.e 
îndelungată.

In trecutul nu p-ea îndepărtat, 
pregătirea hoherilor începea o 
dată cu căderea zăpezii și se 
sfirșea foarte curind. singurele 
mijloabe fiind o sumară pregătire 
fizică și puținele coboriri aflate 
adesea la discreția stării atmosfe
rice.

Astăzi, pregătirea se eșalonează 
pe întregul an, iar mijloacele pe 
care le folosim sint dintre cele 
mai variate : aviație și ctletism. 
carting și gimnastică acrobatică, 
motociclism și lucru cu ingreu- 
ieri, schi pe apă sau automobi
lism. Și pentru a ne apropie și 
mai mult de specific, am adaptat 
boburile activității pe uscat. Ru
laj de mii de km pe șosele in 
condiții cit mai complexe, multe 
ore de zbor, tone de greutăți 
ridicate...

— Și toate acestea numai 
pentru un minut și dteva se
cunde cit durează coborîrea cu 
bobul...

— Intr-adevăr, dar tocmai a- 
ceasta ne dă îndemlnarea, reflexe
le și vigoarea pentru a evolua în 
maximum de siguranță și viteză. 
Ar fi necesare, poate, chiar mai 
multe ore de zbor și. bineînțeles, 
mai mult automobilism. Dar ori- 
cită pregătire am face pe uscat.

evoluția pe gheață, 
este determinantă. 
Din păcate, avem 
atit de puține co- 
borîri la dispoziție, 
și nu numai în pe
rioada 
toare 
ci și 
timpul 
petiții, 
ceastă 
mai poate fi 
nită în alte ramuri 
sportive. Este nece
sar ca volumul de 
coboriri cu bobul 
să crească, și va fi 
posibil, pe măsură 
ce numărul pîrti- 

ilor înghețate artificial se va 
mări. Măsurile luate la noi 
pentru a pregăti o pirtie de 
5—600 m la Piatra Arsă, pe care 
ne pregătim în decembrie, ca și 
organizarea de tabere de pregă
tire cu tineretul, înainte și după 
sezon, se înscriu pe linia unor 
acțiuni eficiente. Față de amploa
rea luată de bob la noi, se im
pune construirea unei pirtii mo
derne și organizarea de compe
tiții cu caracter internațional.

baleanic». Tinind seama de 
faptul că anul acesta Balca
niada a avut loc in România, 
primul președinte al noului 
organism a fast ales tar. 
GHEORGHE GURIEV (pre
ședintele F. R- Box), iar se
cretar tov. CRISTEA PETRO- 
SENEAVU (secretarul gene
ral al F. R. Box). Ca membri 
ai Comitetului balcanic an 
fost aleși IJubomir Draku- 
lovici și Danilo Ivanoviei 
(Iugoslavia). Gheorghi Kolev, 
Gheorghi Stoicev (Bulgaria), 
Șekik Tetik, Ahmet Comerț 
(Turcia).

Aproape 30 de minute 
au rezistat aseară (in ca
drul reuniunii divizio
nare A) baschetbaliștii 
de la I.C.H.F. in fața 
studenților de la Politeh
nica București, după ca
re tinerețea acestora și, 
mai ales, plusul de înăl
țime, și-au spus cuvln- 
tul. aducindu-le 
un succes la un 
scontat 77—57
Au înscris
27. Popa 26, Dudescu 15. 
Rusu 2, Stănică 5, Ves- 
can 2 pentru învingători, 
respectiv Niculescu 10, 
Mătușei 17. Tudossi 9. 
Gali 3. Chiciu 4. Cimpea- 
nu 14. Au arbitrat D. 
Crăc.u (bine) ți 1. Șer- 
bănescu (cu greșeli).

în continuare. Rapid 
și I-EF.S. au oferit o 
întrecere extrem de echi
librată ți spectaculoasă,

Car presărată cu multe 
greșeli de tehnică, mai 
ales in repriza secundă. 
Au învins, 
lungire de 
pidiștii, a 
riență s-a
sivă in momentele cheie. 
Scor : 69-■66 (35—28). Au 
înscris Stănescu 10, Cr, 
Popescu 3, Radu Pa- 
povici 19, Tursugian 4, 
Bandu 13, Czell 4, Rc- 
xin 2, Predulea 14 pen
tru Rapid, respectiv Pir- 
șu 12, Ioneci 13, Anto
nescu 9, Dumitru 12, Gh. 
Roman 14, Podvarcu 2, 
Bartha 4. Arbitrul V. 
Bordeianu a condus bi
ne, dar colegul său 1. 
Șerbănescu a comis o 
serie de greșeli flagrante 
care au dus la un mo
ment dat la degenerarea 
jocului.

și mobilitate cere : mișcare, ii 
gare, drumeție, mersul zilnic 
în esență consum de sudoare; 
care cu măsură ; băutură moderată ; 
somnul, relaxarea ca remediu pentru 
situațiile stressante ; îmbrăcăminte leje
ră ; abandonarea tutunului ; respirație 
liberă, neîncorsetată ; eliminarea gră
similor excedentare ; adoptarea exerci- 
țiilor corporale zilnice minimale (măcar 
de trei minute) împotriva atrofiei 
musculare; jocuri de minge pentru 
menținerea vitezei de reacție.

Formează oare aceste precepte — 
aci rezumate — un „canon" greu ac
ceptabil pentru omul în vîrstă ? Nu 
credem. Âristotel însuși lăuda frumu
sețea bătrîneții păstrată într-un trup 
construit prin utile exerciții fizice. Im
portantă este însușirea acelei credințe 
potrivit căreia povara vîrstei înaintate 
poate fi ușoară dacă poartă „cîrjele" 
educației fizice sistematice. Atunci nu 
mai poate fi vorba — cum pretinde 
romanța — de haine grele...

La sfîrțit de sezon

Victor BANCIULESCU

• „în finala cu Franulovici am atacat tot timpul“ declară
llie \astase • Un schimb de ștafetă bine pus la punct • Năstase

și Țiriac au ciștigat proba de dublu de la Ancona

premergă- 
competițiilor, 
mai ales tn 
marilor com- 
Cred că a- 
situație rar 

" tntîl-

prof, loan MATEI

(tcntinuare tn pag, a la)

Programul 
rugbyștilor 

dinamoviști in Franța
In cadrul turneului pe 

care-1 va Întreprinde in 
Franța, echipa de rugby 
Dinamo București va evo
lua. la 25 decembrie, în 
orașul Tarbes. unde va pri
mi replica echipei locale 
-Stadoceste-Tarbais". în pro
gramul turneului mai figu
rează o intilr.ire la Foix. in 
compania echipei locale, 
precum și o a treia partidă, 
la Mauleon, împotriva unei 
selecționate regionale.

In acest final de stagiune 
tenis 1969, jucătorii români 
Hie Năstase și 
și-au încununat palmaresul 
cu noi succes prestigioase, 
în turneul .indoor" de la 
Ancona. Hie Năstase a ieșit 
învingător în proba de sim
plu masculin, iar cuplul nos
tru a ciștigat și proba de 
dublu bărbați. Cei doi spor
tivi s-au reîntors vineri sea
ra în Capitală, iar sîmbătă 
dimineață am primit vizita 
la redacție a proaspătului lau
reat de la Ancona, llie Năs
tase și, firește, i-am solici
tat un interviu.

— Anul trecut, ediția inau
gurală a acestui turneu pe 
teren acoperit a revenit lui 
Țiriac. Acum a fost rindul 
tău. Asistăm deci la un

Ion Țîriac

schimb de ștafetă, se pare, 
bine pus la punct.

Cînd am intrat în con- 
nu mă gîndeam că pot 

cîștig. Concurau jucători

Mai ales că în semi- 
Franulovici—Santana

m

curs 
să-l . _ 
extrem de valoroși. în afară 
de Ion Țiriac, erau prezenți 
Santana, Franulovici, Pietran- 
geli, Elschenbroich. Se punea 
și problema acomodării cu 
suprafața de joc, din plastic, 
dar mult mai lent decît la 
Stockholm. De asemenea, s-a 
jucat cu mingi Pirelli, foar
te moi. Deci, destule necu
noscute.

— Și totuși, n-ai lăsat nici 
un set in semifinală și fi
nală.

— După victoria din me
ciul cu italianul Majoli, care 
mă calificase în finală, nu-mi 
făceam prea mari iluzii pen
tru întîlnirea decisivă cu 
campionul iugoslav Franulo-

viei. I 
finala 
la care asistasem, tenismanul 
iugoslav jucase foarte bine, 
cu toate că celebrului Ma
nolo îi convenea de minune 
terenul lent, spaniolul fiind 
un specialist al loviturilor 
liftate. Franulovici a acțio
nat însă ofensiv, tot timpul 
la fileu. Și eu, în finală am 
folosit aceeași tactică, atacînd 
continuu la plasă. Din cauza 
caracteristicilor terenului, de 
pe linia de fund, schimburi
le deveneau interminabile, 
punctele aproape că nu se 
încheiau. Așa că am ales 
singura soluție posibilă, aceea 
de a ataca, de a deține1 ini-

C. COMARNISCHI

(Continuare tn a 4 a)

:.x-y

teu, lyasiase ișt va pasa șt acum adversarul...
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BOBUL ROMÂNESC DE LA IORGU ARSENIE LA ION PANȚURU

SCURTĂ ISTORIE
A BOBULUI

Bobul ne-a dat prea multe sa
tisfacții pentru ca să nu-i dato
răm cunoașterea — cit de sumară 
— a scurtei sale istorii.

De fapt, „bobsleigh* vine de la 
expresiile englezești „to bob* (a 
se balansa, a aluneca) și „sleigh* 
(sanie), sport ce s-a născut 
dintr-o evoluție a alunecării pe 
tobogan, a cărei origine se pierde 
în noaptea timpurilor.

Nu știm ce este legendă și ce 
este adevăr, dar există părerea 
după care Cezar și-ar fi condus 
legiunile romane peste pantele 
abrupte ale Alpilcr obligindu-și 
soldați! să coboare alunecind pe 
scuturi și servindu-se de lănci și 
sulițe pentru dirijare.

Din punct de vedere geografic, 
originea alunecării pe tobogan, 
peste pantele înzăpezite și înghe
țate și folosind atelaje rudimen
tare, este răspîndită — din tim
puri străvechi — în tot nordul în
ghețat al Europei, Asiei și Ame
riciu

Se pare, totuși, că primele uti
lizări sportive ale acestor „mij
loace de transport** ale gospodăriei 
ar fi apărut in Canada. Populația 
indigenă se amuza coborlnd pan
tele înghețate, folosind un ate
laj cu scînduri curbate în față, 
denumit „otobanask* și din care, 
probabil, a apărut mai tîrziu de
numirea „tobogan".

Prin 1870—1880, turiștii englezi 
ce-și petreceau iarna în Elveția 
se amuzau — într-un spirit spor
tiv și recreativ — coborlnd pan
tele fie cu toboganul (sanie de 
origine canadiană), fie cu săniu
ța elvețiană sau schilitti care, 
prin corectivele tehnice suferite 
(scaun glisant), a dat naștere va
riantei sale — skeletonul.

De prin 1886, alunecările pe sa
nie au evoluat ; de asemenea, ma
terialul folosit. Astfel, s-a fixat o 
scîndură mai lungă, sprijinită pe 
două săniuțe, din care prima cu 
pivot folosea la conducere. Așa 
a apărut primul bob — sanie di
rijată — care, în scurt timp, avea 
să evolueze, impulsionat de ace
iași turiști care-1 creaseră.

Practicat la început pe străzi, 
fără viraje taluzate, cu timpul, 
odată cu creșterea vitezei, a re
clamat pîrtii special construite și 
amenajate, prima fiind pirtia 
Schatzalp realizată, în 1907, ia 
Davos. Cu scurgerea timpului și 
pîrtiile au evoluat : de la simpla 
linie dreaptă prin care se cobora 
o pantă, la „labirintul* sinuos 
(Schatzalp — 3,4 km și 51 viraje) 
șl, mai recent, la pîrtiile moderne, 
mal scurte dar incomparabil mai 
tehnice (lungime minimă 1 500 m 
— pantă medie 8% — pantă 
maximă 15%).

Și construcția propriu-zlsă a bo
bului a evoluat de-a lungul anilor. 
Vfrstei boburilor din lemn i-a 
urmat vîrsta metalului ; de la 
forma rudimentară s-a ajuns la 
bobul carenat, de la bobul cu 
volan, la cel cu fisele. Așa avem 
azi bobul modern, mașină de 
competiție destinată vitezelor su
perioare — construcție ce necesită

cunoștințe tehnice avansate asu
pra metalului și profilelor aero
dinamice.

Organizarea concursurilor, regu
lamentul, construcția plrtiilor, au 
condus la înființarea F.I.B.T. și 
la codificarea tuturor regulilor de 
concurs, a formulei de întrecere 
(bob de 2 și 4 persoane), a greu
tății totale a boburilor și echipa
jelor etc.

Ultima modificare a regulamen
tului (1952) a stabilit greutăți fixe 
maxime pentru bob șl echipaj, 
putîndu-se completa diferența cu 
lest. S-a eliminat, astfel, avanta
jul greutății, considerabil în pro
bele de viteză, fiind Înscăunată o 
ierarhizare valorică mai echita
bilă, mai sportivă, clasamentul de- 
pinzînd de forța startului și fine
țea pilotării, și nu de greutate.

La noi In țară, primele boburi, 
din lemn, au apărut prin 1912 la 
Sinaia — boburi de 5 persoane — 
ce foloseau străzile orașului pen’- 
tru „virtejurile* de agrement. Ini
țiatori : Iorgu Arsene și Mihai 
Mihail, care mai tirziu avea să 
dea și numele său unui viraj al 
actualei pîrtii de bob. In 1914 a 
avut loc primul concurs oficial 
de bob pe aleea Văii Peleșului 
pină la actuala stație de benzină. 
In 1921 s-a construit pirtia spe
cială pentru bob de la stinca 
Sfinta Ana pină In cartierul Fur
nica, pirtie rudimentară, dar care 
punea bazele unei activități rom- 
petiționale. In 1934 au fost impor
tate boburi metalice de 3 și 4 
persoane și a fost refăcută pirtia, 
construindu-se taluzuri și para
pete lemnoase. In epoca aceea. 
România cucerise deja două titluri 
mondiale : Dudu Frim — N. Du
mitrescu (1934) și A. Papană — 
D. Hubert (1933).

Bobul românesc a mai avut 
centre de activitate la Rimnicu 
Vilcea, pe dealul Capela (1924— 
1938), și la Cimpulung Muscel 
(1928—1934).

Mindria bobului românesc au 
constituit-o — In trecut ca și azi 
— echipajele sale, oamenii săi. 
Ei au știut să-și onoreze țara și 
pasiunea sportivă cu strălucitoare 
performanțe, chiar tn condițiile 
în care înzestrarea tehnică și pre
gătirea erau incomparabil inferi
oare adversarilor, căci virtutea 
lor era înaltă. Iorgu Arsene. Mi
hai Mihail, Constantin Angelescu, 
A. Papană, D. Frim și, mai re
cent, Tita Rădulescu. Heinrich 
Ene, loan Panțuru (campion eu
ropean) sînt nume românești de
venite ilustre în bobul mondial.

Prin temperament, pasiune și 
destoinicie, dar în primul rînd 
prin curajul echipajelor sale, Ro
mânia a fost și este o mare pu
tere în bobul european și mon
dial. Cuvlntul său atirnă greu si 
este ascultat cu respect și admi 
rație în marile întreceri ale băr
băției și curajului — întrecerile 
bobului.

Mihai BÎRA

BOBERUL ULYSSE PETRESCU POVESTEȘTE
ODISEEA LAKE PLACID-1932

• Chetă pentru deplasare • Cu cargoul la New York in 13 zile • Performanțe 
și acasăapreciate

Am fost unul dintre com
ponența echipei de bob a Ro
mâniei, participantă la Jocu
rile Olimpice de iarnă dis
putate in 1932 la Lake Pla
cid, făcind echipă la bobul

și răsplătite, dar nu

tă deplasare atît de lungă, 
fără nici o încurajare din 
partea federației de speciali
tate, fără nici o subvenție, 
meritul deplasării revine in
tegral lui Papană, neobosit

Echipajul de bob 4 la Lake Placid, la J.O. din 1932 (de la 
stingă la dreapta): Alexandru Ionescu-Becu, Vlysse Petrescu, 

Alexandru Papană și Dumitru Hubert
de 4, alături de Papană, Hu
bert ți Alexandru (Becu) Io- 
nescu, toți cei menționați fi
ind dispăruți dintre noi. Ul
timul in luna februarie a a- 
cestui an și, ca o ironie a 
soartei, chiar în ziua cînd a- 
părea un articol despre noi 
in ziarul „Sportul". Am ră
mas, astfel, singurul supra
viețuitor din formația efecti
vă a acestei echipe, împreu
nă cu conducătorul nostru de 
atunci, maiorul Horia -Roman, 
astăzi general pensionar.

Evocarea camarazilor cu 
care am împărțit ți greută
țile și satisfacțiile mi-a um
plut sufletul de o mare e- 
moție. Lipsiți de mijloacele 
materiale reclamate de aceas-

animator și hotărit organiza
tor. Cu banii strinși prin 
chete, cu rețeta unui bal dat 
In numele aviației române ți 
cu micile noastre economii, 
am strîns o sumă destul de 
modestă, în cadrul căreia tre
buia să ne limităm, ți am 
plecat la drum. Strinși, ast
fel. cu ușa, am făcut călăto- 
ria peste Ocean cu un car
gou, in 13 zile, in condiții 
foarte grele, dar, ajunși a- 
colo, ne-am bucurat de o pri
mire ți o ospitaMate foarte 
călduroase, fapt care s-a re
flectat în... bugetul nostru.

Prin comportarea noastră 
sportivă, prin ineditul prezen
ței noastre la Jocurile Olim
pice ți prin rezultatele ob-

ținute, care au impresionat, 
ne-am ciștigat simpatiile tu
turor și am beneficiat din 
plin de avantaje (reduceri 
masive la masă și hotel, 
transporturi gratuite etc.) 
care ne-au ridicat moralul și 
ne-au mant rezistența buge
tului. Plecați din țară fără 
bob. acolo am concurat pe 
boburi standard, metalice, 
grele, cu care nu eram obiș- 
nuiți și care ne dezavantajau 
față de ceilalți participanți. 
Cu un număr foarte redus 
de coborîri de antrenament, 
dar mereu încurajați de Pa
pană, am reușit, totuși, pe 
aceeași pirtie pe care a con
curat și Panțuru, ca Papană 
și Hubert să se claseze pe 
locul IV, iar aceiași, împreu
nă cu Ionescu-Becu ți cu 
mine, să ocupăm locul VI din 
22 de echipaje.

Cu aceste performanțe, am 
fost înconjurați acolo de toa
tă atenția din partea oficia
lilor și a presei și, după Jocu
rile Olimpice, am fost invi
tați să luăm parte la cam
pionatele America de Nord, 
invitație pe care Papană a 
primit-o cu condiția, însă, ca 
să ni se pună la dispoziție 
bobul de 4 al lui Fisk, asul 
necontestat al timpului. Con
diția ne-a fost satisfăcută. Cu 
acest bob am participat la 
campionatele America de 
Nord și. cu acest prilej, am 
bătut recordul pîrtiei ți ne-am 
clasat pe locul II din 19 con- 
curenți. Recordul nostru a 
fost întrecut după mulți ani.

Inapoiați în țară, nu ne-a 
mai dat însă nimeni nici n 
atenție, întoarcerea avînd loc 
într-un anonimat total din 
partea federației de speciali
tate șt a forurilor militare 
care conduceau, de fapt, des
tinele bobului. Un cerc foar
te restrîns de camarazi ne-a 
sărbătorit succesul, presa a 
menționat statistic performan 
fele noastre, ți cu aceasta to
tul s-a terminat.

Cu mai bine de patru decenii in urmă

Concursuri de bob la Rimnicu Vilcea, pe dealul Capela...
• 0 pîrtie de aproape 2 km, care datează de la începutul secolului nostru • Un inițiator entuziast — Iorgu Arsenîe
• Boburi vîlcene de construcție proprie! • la start, boberi din toate centrele țării, în frunte cu faimoșii 

Alexandru Budișteanu și lila Rădulescu • Ce i-ar trebui pîrtiei pentru a redeveni competitivă ?...

Acum, după 37 de ani, e- 
vocarea apărută in ziarul 
„Sportul" este cu atît mai 
meritorie, iar pentru mine 
foarte emoționantă, învede- 
rind că mai sînt oameni ca 
re-și reamintesc de perfor
manțele noastre. Am retrăit, 
din amintiri, momentele de 
fericire și de satisfacție pe 
care le-am avut atunci ală
turi de camarazii mei men

Scrisoarea unor...
dealuri din Slatina

La redacție am primit următoarea 
reproducem aidoma :

întimpinare pe care a

Tovarăși 
susținători 
ai sportului 
românesc,

țiile din Elveția 
Italia,

La Rîmnicu Vîlcea, în par
tea vestică a orașului, într-o 
zonă de pădure de nease
muită frumusețe, a existat cu 
ani în urmă, amenajată prin 
eforturile unor entuziaști, în 
frunte cu Iorgu Arsenie (asis
tent în 1924 la J.O. de la 
Chamonix), o pîrtie pentru 
bob. O pîrtie considerată 
printre cele mai vechi din

plat. In jurul anului 1930 au 
avut loc cu regularitate con
cursuri la care au luat star
tul sportivi din București, 
Sinaia, Predeal, Brașov, Tîr- 
goviște și Sibiu. Printre ei, 
nume care rețin atenția, 
cum sînt cele ale lui Ale
xandru Budișteanu sau Tita 
Rădulescu. Ultimul a cîștigat 
un mare concurs desfășurat

pîrtia de bob de pe „Ca
pela" are suficiente calități 
pentru a redeveni aptă pen
tru competiții. Evident, cu 
unele amenajări de rigoare.

Ea ar putea, de pildă, să 
aibă același punct de ple
care, de la .,Rîpa lui Pălti- 
neanu", trecînd pe la „Boul 
de piatră" (denumire istori
că). S-ar menține, cu mici

lată cum arăta startul într-un concurs de bob organizat pe „Capela" cu aproape patru 
decenii în urmă...

țară — dacă nu chiar prima 
de acest fel la nci — datînd 
aproximativ de la sfîrșitu.l 
secolului trecut.

Oameni mai vîrstnici din 
localitate își amintesc cu 
emoție de concursurile de 
bob organizate pe „Capela", 
cum se numea pîrtia. Și, pe 
cît ne-au dat a înțelege, nu 
a fost vorba de o simplă 
amenajate pentru gustul a 
doi-trei îndrăgostiți de acest 
sport al chior temerari, ci — 
fără exagerare — de un ve
ritabil Curent al prăcticanți- 
lbr bobului. - Documente ine
dite (Însemnări ale boberi- 
lor, foi de concurs, diplome, 
Chiar și insigne) atestă exis
tența, în jurul anului 1925, 
a citea 15 boburi, construc
ții ale unor meșteșugari din 
oraș, în frunte cu Gogu 
Chiriac-Ionescu, profesor la 
școala de meserii, el însuși 
bober renumit.

Concursurile se desfășurau 
în fiecate duminică, dimine
țile sau după-amiezile, și la 
ele luau parte sute de spec
tatori, locuitori ai Vîlcii, dar 
și ai comunelor învecinate 
de pe tirul Oltului, de la 
Bujoreni și Budești, dinspre 
Dăești și Călimănești și chiar 
din așezările mai îndepărta
te. de la Brezoi și Cîineni.

Ceva mai mult. Pîrtia. prin 
calitățile ei, depășise ca in
teres hotarele orașului, ajun- 
gînd să fie cunoscută în 
multe orașe din țară. Ur
marea : numeroase echipaje 
de bob și-au manifestat do
rința de a concura pe „Ca
pela", alături de boberii vîl- 
ceni, lycru ce s-a și întîm-

Boberii vilceni se pregătesc pentru o nouă coborire. Imagine 
din anul 1931, luată la punctul denumit „Rîpa lui Păltmeanu" 
în ziua de 2 februarie 1932.

Treptat, însă, pîrtia de bob 
din Rîmnicu Vîlcea s-a de
gradat pină la completa ei 
dispariție, în jurul anului 
1940. Cine urcă astăzi pe 
„Capela" — pîrtia de bob 
poartă același nume ca și 
înălțimea care domină ora
șul — are prilejul să facă 
cunoștință cu vestigiile aces
tei amenajări, care a menți
nut treaz renumele sportiv 
al localității decenii de-a 
rîndul. Traseul poate fi, însă, 
lesne recunoscut, deoarece 
zona defrișată s-a menținut 
aproape intactă.

Din discuțiile purtate cu 
foști boberi (astăzi, oameni 
în jur de 70 de ani), cu re
prezentanți ai organelor spor
tive locale, cu profesori de 
educație fizică, rezultă că

variații de teren, și traseul 
propriu-zis, cu o lungime de 
1 600 de metri. Ar rămîne 
să fie reconsiderat, deviat, 
doar punctul de sosire, spre 
nord-est, descriind, în par
tea lui finală, o curbă largă, 
ușor de parcurs. In acest fel 
s-ar realiza două lucruri im
portante : pe de o parte s-ar 
lungi traseul pîrtiei, care ar 
depăși 2 km, pe de altă par
te s-ar evita intrarea în șo
seaua națională Sibiu — Dră- 
gășani.

Oricum, readucerea în ac
tualitate a pîrtiei de pe „Ca/ 
pela" — inițial, cu 8 viraje 
taluzate— merită să se afle 
în atenția federației de spe
cialitate. Merită să fie recon
siderat și bobul vilcean, sport 
cu vechi tradiții pe aceste 
meleaguri. Este ușor de ima
ginat cu ce șanse ar fi pu
tut participa țara noastră la 
numeroasele confruntări spor
tive olimpice, mondiale și eu
ropene. dacă alături de Pan
țuru. Neagoe. Focșeneanu si 
ceilalți băieți minunați, ar fi 
fost prezenți, poate, și re
prezentanți ai centrului de 
bob din acest oraș !

Se dovedește o dată mai 
mult că, în valorificarea tra
dițiilor sportului nostru, ne 
trebuie mai mult curaj, mai 
mult spirit de inițiativă și, 
neapărat, putința de a vedea 
lucrurile în perspectivă.

Pentru exemplul in speță, 
timpul, desigur, nu-i trecut. 
N-am vrea însă ca aceasta 
să însemne o așteptare sine 
die pentru a cerceta posi
bilitățile care le oferă bobu
lui. în accepțiunea de astăzi, 
pîrtia de pe „Capela*.

Tiberiu STAMA

P. S. O pîrtie de bob la 
Rm. Vilcea ar spori interesul 
și față de o așezare turistică 
de frunte, una din perlele 
Oltului, punct de atracție 
pentru mulți vizitatori autoh
toni și chiar de peste ho
tare. Așadar, și pentru O.N.T., 
un prilej de reflecție...

ționați, dispăruți astăzi din
tre noi.

Și dacă am făcut aceste 
completări, am vrut să aduc 
un omagiu binemeritat me
moriei acestor excepționali 
camarazi, Papană, Hubert și 
Ionescu-Becu, al căror exem
plu de tenacitate, voință și 
dragoste de patrie să fie e- 
xemplificator tineretului nos
tru de azi.

„NICIODATĂ NU 
SĂ MERGI LA

(Urmare din pag. 1)

Aceasta este o condiție esențială 
pentru dezvoltarea in continuare 
a bobului și are profunde impli
cații economice și sociale în pers
pectiva stațiunilor de pe Valea 
Prahovei. Revenind la boberl, 
constat cu satisfacție că tinerii 
care bat la porțile afirmării sint 
deosebit de talentați și pot asi
gura schimbul de mîine. Elemente 
ca D. Panaitescu, 1. Niculescu, E. 
Bogdan, N. Stavrache, D. Pascu, 
V. Juncu, M. Gurgui și mulți alții 
au o certă valoare.

— Dacă ar fi să creionați 
profilul unui bober, cum l-ați 
vedea ?

— Boberul trebuie să aibă o 
statură medie, segmente nu prea 
lungi, pentru a fi mai indemina- 
tic, să fie dotat cu multă forță și 
viteză de reacție. Cu alte cuvinte, 
un tip robust, energic și rezis
tent. în momentul instalării în 
bob, să aibă centrul de greutate 
cit mai aproape de sol, satis fă- 
cind în acest mod și problemete 
ridicate de echilibrarea și aerodi- 
namismul bobului. Esențial este 
insă talentul, vocația pentru bob, 
curajul, hotărîrea și spiritul co-

Noi, dealurile de 
pe Grădiște și 
Strehareț, care fac 
obiectul admira
ției și al jinduirii 
chiar din partea 
numeroșilor tu
riști ce se abat 
prin pitorescul a- 
tractiv al Slati
nei, stăm rușinate 
și mihnite că nu 
sintem folosite 
drept pirtii.de bob, 
pentru sportivii și 
tineretul localnic.

In orașul nos
tru, bătrîn de șase 
secole, prezența 
în vitrinele case
lor din strada Se
vastopol nr. 1 a 
trofeelor cucerite 
de un bober re
numit, care și-a 
făcut ucenicia cu
rajului, a curbe
lor șl virajelor, ca 
și a desfătării în 
zăpada coastelor 
slătinene, Mihai 
Mihail, de multe 
ori campion 
țional de 
fee care 
activitate 
vă de o 
de veac 
din care

na
bob, tro- 
atestă o 

sport i- 
jumătate 
(13 cupe 

2 din 
Elveția, 9 plache
te de la competi-

Italia, 9 insigne 
de participare la 
startul 
din Elveția, 
lia și Austria și 
19 ..................
probele din 
mânia, între 
și diplomele 
campion național, 
la care se alătu
ră o colecție de 
peste 100 ziare ro
mânești și în limbi 
străine, descriind 
performanțele bo- 
berilor din Slati
na, conduși de 
Mihai Mihail) sînt 
atestări neindoioa- 
se despre activi
tatea din trecut a 
Slatinei sportive.

E un autentic 
fragment de mu
zeu sportiv — ca
pul de pod al unei 
probabile și ne
cesare organizări 
într-o subsecție a 
Muzeului de isto
rie a orașului 
Slatina.

Dar Ia aceste 
exponate trebuie 
adăugat bobul — 
cel autentic — 
păstrat de Dan M. 
Mihail, 
pionului 
echipier 
team-ul 
tina —

probelor
Ita-

plachete din 
Ro- 
care 

de

fiul cam- 
și fost 

și el în 
din Sla- 
faimosul

bob -„Moțu" care 
a cunoscut glo
rioase prezențe la 
startul probelor 
internaționale și 
din țară, partici
pări eroice pe 
pîrtiile pe care a 
purtat pavilionul 
României și mîn- 
dria Slatinei. Ce-ar 
fi să-și reia î,viața 
de pîrtie" ?

Oare toate aces
te valori rămîn 
fără stimul în cu
getul tineretului 
slătinean de azi, 
pentru a-1 deter
mina să 
activitate

Noi, 
Grădiște . 
hareț, am rămas 
neclintite pe locu
rile 
rind 
baze 
re 
pentru săniuș și 
bob.

reia o 
în bob 7 
dealurile 
și Stre-

noastre, ofe- 
admirabile 

de amenaja- 
a plrtiilor

Se mai cuvine 
să apară și oame
nii — oamenii cu 
convingeri sporti
ve și putere de 
înfăptuire.

Cu stimă,
semnăm, 

Dealurile 
Grădiștea 
și Strehareț 

'. conf.
Roluco VLADUf

Douăzeci de ani
de activitate la bob

Constantin Dragomir

Anul acesta, Constantin 
Dragomir, maistru la Uzina 
mecanică Sinaia, și pilot de 
bob, a sărbătorit 20 de ani 
de activitate competițională. 
Chemarea irezistibilă la acest 
sport al curajului a simțit-o 
de mic copil, fiind nelipsit 
de pe tradiționalele pîrtii ale 
orașului natal (Comarnic).

0 PRIMĂ TENTATIVĂ...
In ideea reluării frumoa

sei tradiții a bobului vilcean, 
pe „Capela* și-au dat înttl- 
nire trei echipaje, pe primul 
loc clasîndu-se Avalanșa III, 
pilotat de prof. N. Dinescu. 
Următorii sosiți: I. Pașec și 
Șt. Tănase. Concursul s-a 
bucurat de o largă audiență

din partea publicului, a ti
neretului îndeosebi.

Așadar, o primă tentativă 
de a reînvia o veche tradi
ție. Așteptăm și altele...

prof. Ccstea MARINCIU
— Rm. Vilcea —

și fiul său Mihai.

La vîrsta de 17 ani își în
cearcă forțele pe pîrtia de la 
Sinaia, unde dovedește multă 
îndemînare și curaj. încă din 
1949, alături de Ștefan Taus, 
ocupă nenumărate locuri 
fruntașe în concursuri, atît 
la bobul de 2, cît și la cel 
de 4 persoane. In activitatea 
sa competițională se numără 
participări la întreceri inter
naționale. în anul acesta, 
alături de fiul său, Mihai, 
Dragomir a cucerit locul III 
la campionatul național, des- 
chizînd acestuia, prin sfatu
rile sale, o frumoasă carieră 
sportivă.

Unui om modest, curajos, 
astăzi colegii de muncă și 
toți iubitorii sportului îi 
urează un cald „la multi 
ani 1“

prof. Th. NEACȘU
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La Sinaia, pe o pirtie improvizată, se exersează starturile, deseori 'decisive în cursele moderne 
de bob Foto : A. NEAGU

TREBUIE
RISC!"

lectiv, cultivarea cu perseverență 
a prieteniei, singura in 
să realizeze sudura 
element de bază al 
bob.

— Există unele . 
reduc rolul mijlocașilor și 
frînarului la simpli figuranți.

— Ar fi o greșeală ! Problemele 
ridicate de evoluția bobului în 
cursă sînt complexe și deci se 
cere o participare activă din par
tea lor.

— Este adevĂrat că dacă nu 
riști nu cîștigi ?

— Nu l Niciodată nu trebuie să

măsură 
echipajului, 

succesului in

păreri care 
al

mergi la risc. Cine sfidează legile 
posibilului suferă consecințele.

— Accidentele- pot fi limi
tate ?

— Ultimele mari competiții nu 
au înregistrat accidente grave nici 
la antrenamente, nici in timpul 
concursurilor deoarece, pe de o 
parte, pîrtiile au fost construite 
pe baze științifice iar pe de alta, 
s-au luat măsuri speciale de secu
ritate, care înlătură posibilitatea 
ieșirii afară din 
șocurilor violente 
mitarea vitezei in 
dificile. La toate 
adaugă excelenta ____ _
loților și echipajelor, studiul me
ticulos al traseelor și pregătirea 
materialului.

— Actualele boburi vă satis
fac ? Pe cînd și un bob de 
construcție originală româ
nească ?

— Boburile actuale sînt bine 
studiate și realizate. Un bob de 
o construcție originală necesită 
.nuestitii și experimentări. Dar 
cine, cînd și unde să-l experi
menteze ?

— Ultimele competiții mari 
au evidențiat ca

viraj, atenuarea 
in mantinele, li- 
porțiunile foarte 
acestea se mai 
pregătire a pi-

regulamentul internațional să 
facă unele precizări. Despre 
ce ar fi vorba ?

— Intr-adevăr, încălzirea patine
lor și tragerea la sorți au nevoie 
de unele precizări, deoarece am 
observat că se face apel și la 
substanțe chimice (asemănătoare 
pastelor utilizate de schiorii al
pini), iar neșansa de a avea in 
față un echipaj de o valoare mult 
inferioară, care strică „trasa" sau 
deteriorează pirtia, se repercu
tează în clasamentul final (ceea 
ce s-a tntlmplat șl cu noi la Lake 
Placid).

— Cum abordați noul sezon?
— Cu mult optimism. Băieții 

s-au antrenat asiduu și sperăm 
să realizăm un echipaj și mal 
puternic la bobul de patru per
soane. Pe plan internațional echi
librul de forțe este șl mai evi
dent, elvețienii, italienii, austriecii 
sau vest-germanii rămînînd ad
versarii noștri cel mai redutabili. 
Nu trebuie să uităm că europe
nele și mondialele sînt găzduite 
de italieni și respectiv de elve
țieni. Ne așteaptă o luptă grea, 
căreia sperăm să-i facem față cu 
succes.

pirtii.de


PENTRU SPORT 
NU SÎNTEM 

NICIODATĂ 

PREA BĂTRÎNL.
Avicenna a spus-o cu 2000 de ani in urmă:

SPORT—nu medicamente
Sănătatea ți longevitatea 

Bint visul fiecăruia dintre noi. 
Lupta Împotriva senilității pre
coce reprexlntâ o problemă so
cială asupra căreia se apleacă 
astăzi savanți <tn foarte multe 
țări. Deși media longevității a 
ajuns, tn țările dezvoltate. In 
jur de 7» de ani, cu toate a- 
cestea succesele obținute tn 
ce privește prelungirea activi
tății pin» la o virstâ înaintată 
nu sint pe măsura condițiilor. 
La lupta împotriva bătrineții 
colaborează mediei, biologi și 
speealițr. ai educației fizice. 
La ora actuală. gerontologii 
declară că. fără intervenția 
unor factori exteriori asupra

AVICENNA : „Dacă 
practici exercițiile fizice 
nu ai nevoie să recurgi 
la ajutorul medicamen
tele?.

eurrXui natural al modiiieări- 
l*r de virstâ. omul modern 

sâ spere sâ trăiaseâ un 
secol. Lucrul acesta nu este 
posibil deeît dacă regimul co
tidian al activității include 
exercițiile fizice ca o condiție 
de bază a modului de .viață al 
fiecăruia. Insuficiența motrice 
(acest termen ar trebui să 
figureze alături de expresii ca 
insuficiență de oxigenare sau 
avitaminoză) este o afecțiune 
la fel de gravă și de perfidă, 
în special pentru organismul 
care îmb&trfnește. S-a dovedit 
ca o dată cu virsta organismul 
devine foarte sensibil la insu
ficiența mișcării. Oricît de pa
radoxal ar putea părea, dacă 
persoanele în vîrstă obosesc 
repede, dacă orice supraîncăr
care fizică le amenință cu ne
plăceri serioase, activitatea 
musculară este, totuși, pentru 
ele un factor capital. Adică* 
putem spune că se înșeală 
acei medici, puțini la număr, 
care recomandă pacienților 
care au depășit vîrsta de 50 
de ani sâ se odihnească mai 
mult și să facă mai puțină 
mișcare. Mișcarea, factor al 
sănătății, este indispensabilă 
și cu atît mai mult pentru oa
menii în vîrstă.

Ultimele cercetări efectuate 
în gerontologie, precum și fi
ziologia activității musculare, 
Arată că dacă vrem să favo
rizăm la maximum dezvolta
rea sănătoasă a organismului 
trebuie să recurgem la forme 
de activitate motrice extrem 
de precise și nu la întîmplare. 
Foarte recent, încă, folosirea 
exercițiilor îSzice ca mijloc de 
însănătoșire sau de profilaxie 
se baza pe ideea că aparatul 
muscular este o sursă de in

fluență absolut omogenă asu
pra funcțiunilor organice. Ul
timele cercetări au arătat că 
în realitate aparatul-motor, 
care se compune din mai mult 
de 600 de mușchi, exersează 
influențe de o calitate diferită 
asupra activității diverselor or
gane interne.

Directorul Centrului de cer
cetări și aplicații medicale de 
cultură fizică din Kiev, Igor 
Muravov, este de părere că 
activitatea motrice poate să 
servească nu numai la stimu
larea generală a organismului 
care îmbătrînește, ci și la ob
ținerea unei influențe selective 
asupra funcțiunilor organismu
lui respectiv. Se știe că diferi
tele modificări datorate virstei 
survin cu un anumit decalaj 
In decursul timpului. Arterele 
picioarelor, de exemplu, îm- 
bătrînesc mult mai devreme 
decit cele ale brațelor. „Ceea 
ce face ca descoperirea noas
tră să îndreptățească între
buințarea tehnicilor culturii 
fizice după posibilități, dar 
mai ales — ceea ce este mult 
mai important — după cerin
țele organismului", adaugă 
Muravov. In felul acesta se 
acționează asupra funcțiuni
lor a căror dezorganizare duce

Nimeni nu mai Qiîiic!
„Grupul de sănătate", constituit pe lingă stadionul 

cetitral Lenin din Moscova, este frecventat de 
peste 3000 de virstnici. Exercițiile sint conduse 
de mai mulți instructori cu experiență și supra
vegheate de un medic specialist. Cu prilejul unei 
cercetări științifice s-a constatat că dintre cei ce 
frecventează de cinci ani „grupul", la început 3O’/a 
aveau respirația îngreuiată la cel mai mic efort, 
după un an de exerciții — doar 19°/n, iar după 
5 ani — numai 4°/o.

Cit halterofilii încercați INELELE

Halterofilul Pavel Ata
nasov Dobrev, maestru al 
sportului ți asistent la

la rezultate regretabile. Acest 
fapt necesită un dozai rigu
ros, dar eficiența este asi
gurată.

Orice metodă care vrea să 
fie eficace nu se poate com
pune dintr-un singur element. 
Deci, nici mersul (zilnic, timp 
de citeva ore), nici alergarea 
nu pot oferi un regim optim. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute recurgindu-se la 
soluții complexe care au re
unit jocurile spordve, diferitele 
exerciții, alergarea, toate după 
o dozare atentă, cu mărirea 
gradată a efortului. Studiul 
posibilităților de regenerare 
oferite prii} exerciții fizice 
deschide noi perspective și 
promite descoperiri spectacu
loase. în ziua cînd se va cu
noaște pe deplin acțiunea fie
cărui element al antrenamen
tului fizic asupra organismu
lui, vom putea să comandăm 
cu mai multă siguranță proce
sul de metabolism și funcțiu
nile psiho-somatice ale omu
lui. Și, nu trebuie să uităm că, 
spre deosebire de produsele 
farmaceutice, sportul nu are 
nici acțiune secundară nedo
rită și nici acțiune toxică.

Al. SIMOC 

Institutul de educație fi
zică din Sofia, a avut ide- 
ea de a crea un club pen
tru oameni» tn vîrstă. Oa
meni de peste 70 de ani 
sint antrenați la diferite 
discipline, mai ales la 
ridicarea greutăților. Iată, 
in fotografie, pe campio
nul grupei, Isak Nahmias 
Mordochai, în vîrstă de 
75 de ani, care ridici o 
greutate de 140 de kilo
grame. In cursul antrena
mentului el ridici — în 
total — opt pini la 10 
tone, cam cit ridică, în 
decursul unui antrena
ment, cei mai grei atleti 
care concurează la marile 
întreceri.

„Nu voi înceta 
să alerg"...

Joe Deakin a împlinit 
anul acesta 90 de ani, 
ceea ce poate nu v-ar spu
ne nimic dacă nu am a- 
dăuga că el a fost cam- ; 
pion olimpic cu 61 de ani ' 
in urmă ! Membru al for
mației Marii Britanii la 
Jocurile Olimpice din 
1908 de la Londra, el a 
obținut laurii în proba de 
3 mile pe echipe (o pro
bă ulterior abandonată). 
La respectabila sa eta
te, Joe Deakin încă a- 
leargă (după cum mărtu
risește fotografia) exact 
cum a făcut fără încetare 
din 1887 (cînd a cîștigat 
prima cursă) pînă astăzi.
La ultima sa aniversare a 
declarat: „Atita timp cit 

1 voi putea sta în picioare, 
nu voi înceta să alerg

La aproape 90 ce ani. 
Gabriel Gtarpân «otinu* 
sâ fie nelipsit dta sâlile 
de sport. Practic* gimnas
tica. O practic* și acum 
cu aceeași nestins* pasiune 
ca și aram 75 ce ani, cînd 
s-a aflat martor la primul 
său concurs. își amintește 
nonagenarul sportiv : _Mâ 
mutasem cu familia de la 
Curtea de Argeș .a Pitești, 
unde am asistat la o de
monstrare de gimnastic*. 
Mi-a plâcut foarte mult, 
astfel c* ta zilele următoa
re mi-am și confecționat 
singur citeva aparate, o 
bară fixă și două paralele. 
Aflu mai apoi că la servi
ciul de pompieri al orașu
lui exist* un trapez și niș
te inele. A fost o mare 
bucurie pentru mine, fiind
că tolosir.du-’e am reușit 
să-mi completez antrena
mentul...*

Sosit ta Capitală o dată 
cu stagiul militar, Gabriel 
Giorgian ajunge și la sala 
Tirul, unde se face repede 
cunoscut și apreciat. Mai 
mult, rămlne ta București, 
unde concurează ta mai 
multe rinduri. „Amintirea 
cea mai plăcută o am din 
anul 1901, cînd la un ase
menea concurs am obținut 
locul 2 pe țară. Diploma și 
medalia mi-au fost tamî*

3500 km în 56 de zile

VÎRSTEI
nate de Însuși profesorul 
Gheorghe Moceanu, unul 
dmTe precursorii gimnas
ticii din țara noastră”.

Gabriel Giorgian n-a ră
mas insă ta aria activității 
de performanță. Totuși, cînd 
și cînd. atunci cind timpul 
liber Ii îngăduia (a fost 
muncitor la C.F.R. unde 
lucra ta ture) nu ezita să 
ia parte la concursuri și 
demonstrații, fie la Tirul, 
la Înainte sau la Aurora. 
Ziarele vremii au marcat 
adesea prezența sa la aces
te întreceri, alături de alți 
gimnaști de renume, Miu- 
lescu și Tudorache, Petrescu, 
Zaharia sau Sonda. Ultima 
sa demonstrație publică a 
avut loc in anul 1945, și cu 
toate că Giorgian era trecut 
de 60 de ani el a lăsat o 
frumoasă impresie, mai ales 
la bară fixă și inele.

Acum, cum am arătat, 
gimnastul de 90 de ani ră- 
mine in continuare un prie
ten credincios al sportului. 
Vine la sala de la ștrandul 
Tineretului de două, trei 
ori pe săptămlnă, urmărind 
cu ochi de specialist pre
gătirile „claselor" de gim
nastică ale Clubului sportiv 
școlar. Intervine dnd este 
cazul, repetă cu micii spor
tivi unele exerciții mai di
ficile. Iar uneori intră ta

vestiar, își îmbracă trenin
gul și execută și el o serie 
de exerciții, după cum se 
poate vedea din imaginea 
alăturată...

Ispitit de prezența unui 
asemenea sportiv neobiș
nuit reporterul nu ezită să-l 
întrebe ce l-a atras spre 
gimnastică. Răspunsul este 
simplu, concis : „Frumuse
țea mișcării, la început. 
Apoi, cu trecerea anilor, 
convingerea că prin sport, 
și deci, și prin gimnastică, 
îți menții sănătatea".

Titus BRADEȚEANU

Născut cu 72 de ani in 
urmă, șoferul pensionar 
Alexandru Drăghia face 
cinste comunei de baștină 
a marelui Brâncuși, Peștea- 
na de Jiu, de unde a por/- 
nit în viață. Cu carnetul 
de conducere obținut îrycâ 
din 1916, șoferul nostrn a 
colindat țara în goana ma
șinii, fără nici un acci
dent. fiind prezentat drept 
model pentru modernii a- 
matori de beție a vitezei. 
Acum, la vîrsta pensiei, 
Alexandru Drăghia s-a ho- 
tărît să revadă, în tihnă, 
toate frumusețile patriei 
sale. Și a pornit, pe o bi
cicletă demontabilă, fa
bricată în 1915, Ia un ori
ginal înconjur al țării, 
parcurgînd în 56 de zilo 
3 500 km, acoperind un 
itinerar care l-a dus do 
la București (unde locu
iește), prin Constanța, 
Cîmpulung Moldovenesc, 
Cluj, Timișoara, Turnu 
Severin, Deva, Brașov, din 
nou acasă. Iată o perfor
manță care ar putea onora 
pe oricine l

Concurentul fraților Petersson

La 80 (și ceva !) de ani, de
canul de vîrstă al gazetarilor 
sportivi din lume, Torsten 
Tegner, fostul director al co
tidianului suedez „Idrottsbla- 
det“, nu ezită, după cum se 
vede în fotografie, să încalece 
o bicicletă de curse, susținut 
la plecare de unul din celebrii 
frați Petersson. Pe colegul 
nostru T. T. (inițialele cu care 
este alintat în Suedia) l-am

MIHAI VLĂDULESCU, CO
MUNA PRILIPET. „Doi haltero

fili ridică aceeași greutate. Care 
dintre ei este declarat învingă
tor?’’ cel cu o greutate corporală 
mai mică.

DUMITRU SAVU, TURNU SE
VERIN. Ne întrebați cînd a luat 
ființă echipa de fotbal Dinamo 
București ? Este o problemă» încă, 

cunoscut în 1953 la București 
și l-am revăzut ultima oară 
anul acesta la campionatele 
europene de atletism de la 
Atena, la fel de vioi, energic 
și veșnic ironici cum îl știam. 
El se mîndrește — pe bună 
dreptate — a fi singurul zia
rist sportiv care a văzut toate 
edițiile Jocurilor Olimpice în- 
cepînd din 1912 I 

controversată. însuși clubul se so
cotește mai... tînăr deeît este în 
realitate (din cochetărie ?), in 
timp ce reputatul statistician 
Frederic Moises, pornind de la o 
informație potrivit căreia U.T.A. 
ar fi singura echipă care a luat 
parte la toate cele 23 de campio
nate postbelice (este socotit și cel 
în curs) spune că „trebuie să fie 
clar, o dată pentru toată lumea, 
că și Dinamo București a parti
cipat la aceste 23 de ediții de 
după război, dar că, la prima 
ediție (1946—47) avea încă de
numirea de Ciocanul". Nu mai 
este cazul să eludăm un adevăr 
din trecutul fotbalului nostru. 
Dacă nu recunoaștem că Dinamo 
București este urmașa lui Cioca
nul, nu putem fi de acord nici cu 
afirmația că Dinamo, luind parte 
Ia 22 de ediții, a susținut 522 de 
meciuri. De ce ? Fiindcă Dinamo 
a început și campionatul 1947— 
1948 tot sub numele de Ciocanul 
și l-a continuat așa, disputind 
intre timp 21 de meciuri, pînă la 
10 aprilie 1948. Numai ultimele 6 
partide le-a susținut sub numele 
de Dinamo A.“.

286 ani 
pe 4 culoare!

Imagine de la o aler
gare neobișnuită care 
a avut loc la sediul 

I Clubului aUeților vete- 
■ răni din Norbition, 
I Surrey, Anglia. Inedi- 
; tul întrecerii constă în 
1 faptul că vîrsta celor 

patru concurenți totaii- 
: zează nu mai puțin de... 
; 286 ani ! Pe culoarul 

din stingă se află fos
tul campion de sprint 
al Africii de Sud, din 
1904. Duncan McLean, 
în vîrstă de... 84 de 
ani, tată a șase copii 
și bunicul a 17 nepoți.

ION A. ENCICA, BUCUREȘTI.
Poarta echipei noastr?, în primul 
meci cu Spania, a fost apărată 
de Sfetcu. Ținînd seama d.- scor, 
0—6, nu știu dacă „aoărâtă4 este 
termenul cel mai potrivit !

DUMITRU FLORE A. iată itine
rarul fotbalistic în divizia A al 
lui Costică Marinescu : Unirea

Cîștigătorul cursei de 
70 de yarzi a fost totuși 
un alergător mai tînâr 
— Norman Martin, în

vîrstă de... 67 ani (cu 
numărul 20 pe tricou). 
Alergătorul cu numă
rul 76 este Tom Wood,

Tricolor — Carmen — Jiul — Di
namo București. El a fost unul 
dintre cei mai buni jucători pe 
care i-a dat fotbalul nostru.

ION CRISTESCU, PITEȘTI. Vio
rel Mateianu își va face reintra
rea, la primăvară. Mai greu îmi 
este să vă spun unde : la Pro
gresul unde este încă legitimat, 
sau la Universitatea Cluj ?

AUGUSTIN POPESCU, SIBIU. 
Titlul de maestru al sportului nu 
se acordă, cum credeți dv., prin 
simplă... impresie. Primește ai est 
titlu numai sportivul care a În
deplinit una din normele prevă
zute în regulamentul de clasifi
care, la sportul respectiv. Dv., 
înainte de a pune mina pe con
dei și a acuza Fedexația și 
C.N.E.F.S., de... favoritisme, tre
buia să cereți informații. Even
tual, chiar mie. Ați fi aflat atunci 
că Dan Coe a primit cu mult 
timp in urmă titlul de maestru al 
sportului. La fel. și Lucescu.

MARIUS POPOVT.CI, TIMIȘOA
RA. 1. „Sint un mare simpatizant 
al clubului Steaua. Am trimis 
vreo două-trei scrisori clubului, 
în care am cerut să fiu primit ca 
membru cotizant. N-am primit 
nici un răspuns". Să vorbesc cu 
cei de la Steaua. Poate mă an
gajează pe mine să răspund la 
scrisori ! 2. îmi cereți un vagon 
de date despre TOȚI jucătorii xlin 
lotul de fotbal al Stelei. pentru 
caietul dv. Să lămurim lucrurile : 
cine întocmește caietul ? Dv. sau 
eu ? /

GALOP
DE

SĂNĂTATE LUNA
CADOURILOR

I 1
A

La Frankfurt am 
Main, vîrstnicii nu a- 
leargă cei 50 m pentru 
vreun premiu — de alt
fel nici nu există cro- 
nometre — ci din pura 
plăcere pe care o oferă 
cursa, inclusiv „galopul 
de sănătate".

de 60 ani șl, pe ulti
mul culoar. Alf Bec
kett. „mezinul14 com
petiției, de 57 de ani.

LUDOVIC DENES BAIA MARE.
Nu vă pot spune dacă la numă
rătoarea celor 1 000 de goluri ale 

Vreți sâ oferiți cel mai potrivit cadou ? 
Sfâtuiți-vâ cu Moș Gerilâ.

De la 1 decembrie, răspunde zilnic, 

intre orele 10 — 20, la telefonul 14.92.05 

14.00.75

Magazinele vă oferă un larg sortiment de cadouri :
Dulciuri — băuturi — jucării — cosmetice — ceasuri — gabion- 
zuri — confecții — tricotaje — lenjerie — încălțăminte — 
marochinărie — articole de sport.

(3032)

lui Pele s-a ținut seama numai 
de cele înscrise in meciuri ofi
ciale sau au fost luate în consi
derație și punctele marcate în 
partide amica’e. N-aș putea ga
ranta nici că cele 1 000 de goluri 
au fost bine... numărate. Oamenii 
sint tentați de multe ori să atri
buie celebrităților virtuți supli
mentare. Credeți că toate repli
cile de mare spirit preluate ca 
fiind ale lui Shaw au aparținut 
într-adevăr marelui umorist ir
landez ? Dar, avînd marca ..Ber
nard Shavv“, ele au avut un și 
mai mare răsunet.

ilustrații : N. CLAUDIU

— Daca-i ști colega, ce comod și practic este rucsacul ăsta 

cu cadru metalic, produs de Combinatul 1 Mai — Satu Mare...
(2929)



Trimisul nostru special in Franța, DAN GÂRLEȘTEANU /transmite:

ASTAZI, LA ANGOULEME, RUGBYȘT11
Pe ringurile 

de box

De vineri seara, rugbyștii 
români sînt oaspeții orașului 
Angouleme. La numai cîteva 
minute după instalarea echi
pei la „Hotel de Bordeaux", 
gazdele ne-au transmis invi
tația, desigur onorantă, de a 
participa la o recepție oferi
tă în cinstea delegației ro
mâne la castelul „De Li- 
gner,es“, clădire de o rară 
frumusețe, situată la 2C 
km de Angouleme. La îna
poiere, am mai putut vedea 
în vitrinele iluminate ale 
magazinelor numeroase afișe 
care anunțau meciul de du
minică de pe stadionul 
„Chanzy" (13 000 de locuri), 
o partidă pe care cotidianul 
„La Charente" o prezintă în 
ultimul său număr ca pe 
un mare festival rugbystic. 
Ziarele apărute la Angouleme 
nu furnizau însă amănunte 
despre echipa gazdă, încît 
am căutat să facem cunoștin
ța d-lui Barsacq, antrenorul 
principal al formației locale. 
Așa am aflat că, inițial, era 
vorba să se alcătuiască o se
lecționată regională cuprin- 
zînd jucători de la Angou
leme, La Rochelle, Cognac și 
Poitiers, dar, din cauza des
fășurării în continuare a 
campionatului francez, ideea 
selecționatei a fost abando
nată, cel puțin pînă la ora 
transmisiei noastre, și astfel 
selecționata divizionară ro
mână va întîlni duminică, 
probabil, echipa din Angou
leme, condusă de reputatul 
fundaș Lacaze.

Destul de dificilă este si
tuația în lotul nostru. Pînă 
acum, antrenorii Al. Teofi- 
lovici și D. Ionescu nu s-au 
fixat asupra formației, aștep- 
tînd ultimul aviz al dr. M. 
Constantinescu, de două zile 
preocupat cu recuperarea a 
numeroși jucători. Aceasta, 
pentru că și la Tarbes, și 
la Brive, Șerban, Dinu și Ior- 
gulescu au fost accidentați și 
se resimt (mai ales Șerban), 
iar Marinescu, Nica și, în ul
timul moment, Rășcanu fi
gurează pe lista victimelor 
gripei. în această situație, 
căreia i se adaugă reîntoar
cerea lui Demian la Toulon, 
antrenorii sînt puși în fața 
unor dificile probleme pri
vind alcătuirea echipei. Pre

ventiv, el au renunțat ța 
antrenamentul de sîmbătă, 
apreciind că jucătorii au, 
înainte de toate, nevoie de 
odihnă și de supraveghere 
medicală. în aceste condiții, 
este dificil de a anticipa ma
niera în care echipa noas
tră va aborda jocul de du
minică. Există dorința ca la 
Angouleme rugbyștii români 
să joace în atac, continuind 
astfel o experiență utilă, 
anume aceea de a vedea în 
ce raporturi valorice și de 
perspectivă ne aflăm față de 
cerințele rugbyului modem. 
Pînă acum, mai exact la 
Brive, rezultatul considerăm 
că nu a fost edificator. Slă
biciunile liniei de treisferturi 
în condițiile unui joc des
chis, dar grevat de miză, 
sînt evidente și au avut drept 
consecință o eficacitate incre
dibil de scăzută. De altfel, 
îa sfîrșitul meciului de la 
Brive, maestrul emerit 
sportului Radu Demiân 
definit destul de bine situa
ția : „Am încercat să facem 
o treabă pe care încă nu o 
cunoaștem. Totuși, trebuie să 
perseverăm..."

Specialiștii și gazetarii _pe 
care i-am cunoscut pînă 
acum la Angouleme și-au 
exprimat părerea că, în orice 
caz, localnicii vor juca foar
te deschis, aceasta fiind ca
racteristica principală a evo
luției lor chiar în campionat.

Întîlnirea amicală interna
țională dintre selecționata 
divizionară română și forma
ția din Angouleme /va în
cepe la ora 15 (ora locală) 
și va fi 
francez

BOXERUL SPANIOL de 
categorie grea Manuel Ibar 
Urtain a repurtat cea de-a 
24-a victorie consecutivă 
înainte de limită. în gala 
care a avut loc la Madrid, 
el l-a făcut K.O. în rundul 
doi pe americanul Leo Pet- 
tersen. Urtain este neînvins 
în carieră. El și-a depus can
didatura la titlul european.

★

CU PRILEJUL unei reu
niuni profesioniste de box 
disputate la Torino, fostul 
campion european amator la 
cat. grea, italianul 
Baruzzi, l-a învins 
limită, în repriza 
argentinianul Jose

Mario 
înainte de 
a 6-a, pe 
Menno.

★

oară con-

al
a

pînă

condusă de arbitrul 
M. Balmade.

(Urmare din pag. I)

întilnire internațională 
de haltere la Ploiești

haltere Petrolul 
Ploiești, echipa

Echipa de 
a întilnit, la 
Orda Opole (Polonia) de care 
a fost întrecută cu scorul de 
5—2. în formația ploieșteană 
au figurat mai mulți juniori. 
Cele mai bune rezultate din 
echipa română le-au reali
zat M. Grigoraș (cat. cocoș) 
287,5 kg, și C. Cristea (cat. 
ușoară) 322,5 kg, care au ob
ținut și singurele victorii ale 
ploieștenilor.

țiativa. In plus, am benefi
ciat și de servicii foarte bu
ne. Setul prim a fost mai 
echilibrat. La 4—2 pentru 
mine, Franulovici a făcut un 
break, apoi a egalat: 4—4 
și scorul a ajuns la 7—7. A 
servit Franulovici, dar retu
rurile mele au fost impara- 
bile și am cîștigat ghemul 
la 15 și apoi, pe serviciul 
meu, și setul cu 9—7. în 
setul secund am înscris un 
singur break și setul mi-a 
revenit cu 6—4. în ultimul 
am avut o misiune mai ușoa
ră. Adversarul a cedat trep
tat și la 5—2 am realizat un 
nou break : 6—2.

— Dacă la simplu, Tiriac 
a pierdut în primii opt la 
Majolî (3—6, 9—7, 4—6), vic
toria pe care ați obținut-o la 
dublu, demonstrează o reve
nire.

— Intr-adevăr, după difi
cultățile de acomodare întîm- 
pinate de Tiriac la început, 
el s-a obișnuit apoi șl, îm-

PENTRU a doua
secutiv campionul mondial la 
categoria cocoș, Ruben Oli
vares, a fost numit cel mai 
bun boxer mexican al anu
lui 1969. în acest an, Ruben 
Olivares a cîștigat titlul de 
campion al 
du-1 înainte 
australianul

lumii, învingîn- 
de limită pe 

Lionel Rose.

★

DARIO BENVENUTI, fra
tele campionului mondial la 
categoria 
Berrvenuti, 
victorie în 
întreprinde 
niei. Boxerul italian, care 
evoluează la cat. semimijlo- 
cie, l-a învins la puncte pe 
vest-germanul Horst Brink- 
meier, într-un meci disputat 
la Koln.

mijlocie Nino 
a debutat cu o 
turneul pe care-1 
în R.F. a Germa-

preună am reușit o evoluție 
foarte bună la dublu. Am eli
minat, în semifinale perechea 
Hombergen — Elschenbroich 
(Belgia—R. F. a Germaniei) 
cu 6—3, 6—4 și, în finală, 
desfășurată în fața cîtorva 
mii de spectatori, ca și la 
simplu de altfel, noi am ju
cat bine, dominînd net cuplul 
Santana — Pietrangeli : 6—3,
6—4, 9—7.

— Ancona a înseninat ul
timul turneu al anului, dar. 
se pare că nu veți avea încă 
vreo pauză.

— Deocamdată doar Tiriac 
se va odihni. Eu, probabil, 
că voi participa în zilele de 
26—27—28 decembrie, în ca
pitala Ungariei, la întîlnirea 
Budapesta — București. Apoi, 
aș dori să plec la munte. 
Doar citeva zile, pentru că, 
este posibil, ca la 10—12 ia
nuarie, să aibă loc întîlnî- 
rea București—Canotieri Olo- 
na Milano, iar la 25 ianua
rie, alături de Tiriac, vom 
pleca la turneele „indoor" 
din S.U.A.

ZIGZAG FOTBALISTIC
UN ARBITRU, 

TN M1INI SIGURE
Arbitrul de fotbal Mathieu 

este unicul arbitru din Franța 
(și poate chiar din lume) care, 
la terminarea meciului, pără
sește foarte, liniștit incinta sta
dionului, fără teama de a tl 
tras la răspundere de către su
porterii fanatici. Cauza ? Dom
nul Mathieu are un apărător 
vajnic — pe soția sa ! Doam
na Mathieu este profesoară de 
judo la una din școlile de po
liție din Paris și pînă acum 
citeva ori i-a pus pe fugă 
cei care căutau să atenteze 
...„jumătatea" sa!

RECORD BRAZILIAN
Clubul de fotbal brazilian 

„Ponte Preta" și-a sărbătorit 
anul trecut 70 de ani de la 
înființare. în acest timp, se 
înțelege, clubul a schimbat mai 
multi antrenori. Și totuși, in 
ultimii șase ani. „Ponte Preta" 
a stabilit un record brazilian 
în schimbarea antrenorilor : In 
această perioadă, la cirma echi
pei s-au perindat... 17 antre
nori !

de 
pe 
la

„PACO" VA LUA LOCUL 
LUI „EL DIVINO"?

Francisco Gento, extrema 
lui Real Madrid, este pe cale

să devină recordmanul spa
niol al selecționărilor in echi
pa națională, titlu deținut încă 
de celebrul portar Ricardo Za 
mora. întrebat recent dacă 
este supărat de faptul că ar 
putea fi întrecut de Gento, 
fostul apărător al buturilor 
echipei naționale spaniole a 
răspuns : „De loc. Sint chiar 
mîndru că acest leu bătrîn va 
fi primul ce-mi va lua locul".

NEMULȚUMIREA 
SUPORTERILOR

Suporterii echipei belgiene 
de fotbal Waregen nu sint 
mulțumiți. La începutul sezo
nului. multi dintre ei și-au 
cumpărat abonamente valabile 
pentru toată durata campiona
tului. Cu toate că abonamen
tele au costat o sumă frumoa
să, ei le-au achitat cu surîsul 
pe buze. Fuseseră doar „achi
ziționați" Zambata. Brncici și 
Paulicek, astfel incit suporte
rii erau convinși că clubul tor 
favorit va realiza 
performanță in 
Belgiei.

Din nefericire, 
că cei trei „noi” . ___ ___
atit de eficienți cum se aș
tepta. Rezultatele deveneau 
din ce in ce mai mediocre, pa
sionalii fotbalului din Ware- 
gen sfîrșind prin a se descura-

ja. Decepția tor a fost atit de 
mare, mai ales după meciul 
recent disputat cu Lierse, în
cheiat cu scorul de 1—4, incit, 
intr-un gest suprem de revol
tă. multi dintre ei și-au... ars 
abonamentele. Cîfiva care au 
„rezistat" au încercat să le 
vindă. Dar nu au găsit cum
părători. ..

„ANTRENORUL" BEST
Cunoscuta vedetă a fotba

lului britanic. George Best, dă 
de citva timp lecții de fot
bal__ logodnicei sale, daneza
Era Harolnst. Se pare că re
zultatele nu au fost proaste, 
numai astfel puțind fi expli
cat faptul că Best este acum 
angajat să antreneze echipa 
feminină „Blinkers", din care 
face parte, bineînțeles, și lo
godnica lut

o excelentă 
campionatul
s-a dovedit 

nu erau chiar

Campionatul european de hochei
pe gheață pentru juniori

Cea de-a 3-a ediție a cam
pionatelor europene de ho
chei pe gheață rezervate e- 
chipelor de juniori se va 
desfășura între 27 decembrie 
1969 și 3 ianuarie 1970 la

Geneva
(Grupa 
anuntat participarea selec
ționatele Cehoslovaciei, El
veției, R.F. a Germaniei, 
Finlandei. Suediei și U.R.S.S.

(grupa A) și Viena 
B). In grupa A si-au 

participarea i 
Cehoslovaciei,

R.F. a

7. U.R.S.S.-ul pleacă la MexicCONSTELAȚIA

MEXICANĂ

După palidele evoluții de 
la campionatele mondiale din 
1958 și 1962, cînd fotbaliștii 
sovietici s-au văzut nevoiți 
să părăsească scena încă din 
„sferturi", eliminați fiind — 
coincidență... neospitalieră — 
de chiar echipele țărilor gaz
dă (0—2 cu Suedia, 1—2 cu 
Chile), a venit, în sfîrșit 
„World Cup ’66"...

PINA LA PODIUMUL
DE PREMIERE A MAI RAMAS... 

UN SINGUR MINUT!
30 iulie 1966, sub generoa

sele reflectoare ale Wem- 
bley-ului, reprezentativele 
Uniunii Sovietice și Portuga
liei își dispută șansa, ultimă, 
în a ocupa treap
ta cea mai de 
jos a podiumului. 
Meciul pentru 
locurile 3—4...

A mai rămas 
un singur minut 
de joc și, pe ta
bela electrică a 
stadionului ace
leași două cifre 
poartă, anevoie, 
povara ceței lon
doneze : este
1—1... Pe gazon 
se consumă ulti
mele 
sleite,
intercepții, bana
le, ultimele pase, 
parcă formale și 
neinteresante ca 
o geometrie de 
mult demonstra
tă, și cele două 
echipe se pre
gătesc resemnate 
să împartă, fră
țește, consolatoa
rele medalii de 
bronz. Cu o ne
bănuită zvîcnire, 
portughezii ata
că pe dreapta, 
timid, fără vlagă. 
Augusto lansează 
o centrare spre 
careul mic, ma
sivul Korneev e- 
zită o clipă mai 
mult, și Torres, 
omul cu ochi de 
vultur și picioa
re de cerb, tri
mite senzațional 
balonul sub ba
ră : 2—1 pentru
Portugalia în ultimul minut 
al partidei 1

Imbatabilul Lev Iașin pri
vește neputincios bucuria 
explozivă a lusitanilor, în 
timp ce dincolo, în dreptul 
jumătății văruite a terenului, 
pe banca rezervelor, „îngerul 
lui păzitor" de pînă atunci, 
stoperul Șesternev, cu ge
nunchiul umflat de bandaje, 
își ascunde fața în mîini...

Substituind emoția repo
vestirii acelui moment de 
dramă pentru fotbalul sovie
tic cu exactitatea statistică 
— obiectivă și seacă, ca is
toria însăși — să reprodu
cem aici echipa înfrîntă 
atunci, la 30 iulie 1966, în 
„templul fotbalului" din mar
ginea Tamisei : Iașin — Po
nomarev, Korneev, Hurțilava, 
Danilov, Voronin, Sicinava, 
Metreveli, Banișevski, Mala
feev, Serebrianikov.
KACIALIN: „27 DE JUCĂ

TORI! E MULT, E PUȚIN...?"

degajări, 
ultimele

pentru a urca pe podium?
legiti- 
cuce-

ideea de înfrîngere, a 
mat totuși, alături de 
rirea unei lipsite de farmec 
„Cupe a Europei", cea mai fie 
seamă performanță din isto
ria fotbalului sovietic : ocu
parea, poate chiar împotriva

nu mai are decît o valoare 
documentară. Au fost, între 
jucătorii chemați inițial de 
Kacialin, unii care au de
cepționat, și dezamăgirea cea 
mai mare avea să fie lega
tă, neîndoios, de numele lui

U.R.S.S. cu Ungaria 
Italia 1—0 (0—0), cu 
reeană 3—0 (2—0), cu 
semifinale.

2—1 (1—0), cu Chile 2—1 (1—1), cu 
Republica Populară Democrată Co- 
R.F. a Germaniei 1—2 (0—1) — înGermaniei 1—2 (O—1) — în

serviciile a doi dintre jucă
torii care — o recunoaște el 
însuși — i-au fost la fel de 
dragi ca propriii copii: Ia
șin și Voronin, primul, in
trat de curînd în cel de-al 
‘cincilea deceniu al vieții dar 
rămas încă — superbă te
meritate — pe gazon, celă
lalt, marcat de o suită bles
temată de accidente,
Șl TOTUȘI, TACTICA DE JOC 

RAMÎNE O DILEMA...

____ i locu
lui 4 în"” ierarhia soccerului 
mondial, realizare nu la în- 
demina prea multor forma
ții cu renume...

A trecut mai bine de un

părerii specialiștilor, a Berador Abduraimov (Pah- 
taktor Tașkent), golgeter în 
tr-un sezon cu 22 de goluri, 
care transferat la Ț.S.K.A.- 
Moscova, aproape de „bătrî- 
nul lup de mare" care este

* ,**.♦.*

fix acțiune, unul dintre „purtătorii de cuvtnt" ai noii generații de 
fotbaliști sovietici : atacantul Evriujihtn

Ce noutăți vor aduce so
vieticii pe gazoanele mexi
cane ? — se întreabă specia
liștii, cei care acordă acum 
elevilor lui Kacialin infinit 
mai multe șanse în lupta 
pentru Zeiță, și, surprinzător, 
nimeni nu află nici un răs
puns. în primul rînd, pentru 
că taciturnul antrenor pre
feră să-și pregătească noută
țile departe de publicitate, în 
stadioane cu porțile cel mai 
adesea ferecate, deschise rar 
de gazetari, și pentru că — 
al doilea argument — avînd 
la dispoziție un lot atit de 
numeros și de omogen e greu 
de precizat în ce haină tac
tică își va îmbrăca echipa 
Kacialin la mondiale... Se 
zice, bunăoară, că dacă va 
juca Muntian, Hmelnițki va 
deveni „aripă falsă", întrucit 
tînărul mijlocaș kievian pre
feră să evolueze retras, el în-

Iată formația sovietică utdfl 
lizată în ultima partidă in
ternațională : KAVAZASVILI 
(Spartak Moscova) — DZOR- 
DAȘVILI (Dinamo Tbilisi). 
ȘESTERNEV (Ț.S.K.A. Mos
cova), HURȚILAVA (Dinamo 
Tbilisi), LOVCEV (Spartak 
Moscova), SEREBRIANIKOV 
(Dinamo Kiev), ASATIANI 
(Dinamo Tbilisi), MUNTIAN 
(Dinamo Kiev), NODIA (Di
namo Tbilisi), BÎȘOVET (Di
namo Kiev), HMELNIȚKI 
(Dinamo Kiev).

A trecut mai bine de un 
an de la seara aceea londo
neză care, deși aliată cu

an și Gavriil Kacialin, cel 
pe care fiasco-ul din Chile 
îl îndepărtase, temporar, de 
lf conducerea selecționatei, 
a făcut din nou apelul. Pre
liminariile „mondialelor" din 
Mexic băteau la ușă și pă
țitul antrenor, altădată re
cunoscut pentru obstinata tă
cere cu care înconjura tre
burile echipei naționale, s-a 
simțit obligat să anunțe pu
blic lotul celor 27 de jucători 
cu care pornea la drum.

„Nu-s prea mulți ? 1“ — au 
replicat, malițioși, gazetarii. 
„Nu știu, am să vă răspund 
în ziua în care vom obține 
sau vom rata calificarea" — 
a răspuns, imperturbabil, 
Kacialin.

Dar lista aceea cu 27 de 
nume — din care nu lipseau 
Șesternev sau Hurțilava, Me- 
treveli sau Voronin, Pono
marev sau Kavazașvili, dar 
care eluda (stupoare !) nume
le unor Iașin, Malafeev, Se- 
rebrianikov sau chiar Strel- 
țov, denumit fotbalistul nr. 1 
al anului 1968 (ulterior sus
pendat) — a fost într-atît 
supusă succesivelor metamor
foze incit, privită astăzi, ea

Jesternev, a pierdut, parcă 
ireversibil, știința golului... 
Dar mulți au fost și cei care 
apelați la lot, mai degrabă 
sub semnul unei experiențe

REZULTATELE OBȚINUTE 
IN PRELIMINARIILE C.M. — 

1970

suși fiind de părere că „echi
pa nu-și poate permite luxul 
să aibă un mijlocaș care 
doar să distribuie mingi și 
să atace".

Se zice, insă, că dacă va 
intra în teren Sicinava, ata
cul sovietic va avea un om 
.în plus și cei patru atacanți 
vor primi, în permanență, 
un substanțial aport din \ 
partea liniei mediane. '

Dar dacă — de ce 
ne-am gîndi și la această 
sibilitate ? — nu vor fi 
troduși în formație
Muntian, nici Sicinava ? 1 
Iată întrebarea...

Dacă 
echipa 
mister 
relativ 
narii 
spulbere — atunci putem a- 
firma, cu mina pe inimă, că 
formația care va trece Ocea
nul spre Mexic va beneficia, 
în mod cert, de o condiție 
fizică excepțională — virtute 
tradițională a fotbalului so
vietic.

Oh condiție fizică excep- 
ambitie, plus 

seriozitate, în

nu 
po- 
in- 

nici

Trimisul nostru special, NUȘA MUȘCELEANU, transmite:

LA „CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE', TINERII
JUDOKA ROMÂNI N AU DEPĂȘIT TURUL II
BERLIN. 20 (prin telefon). Au 

început întrecerile din cadrul „Cu
pei speranțelor olimpice- la Judo. 
Numai doi dintre sportivii noștri 
au fost învinși prin ippon, lupta 
desfășurindu-se, in majoritatea 
partidelor, de la egal la egal. Vic
toriile sportivilor români au fost 
realizate tot prin ippon. Apreciem 
că tinerii noștri judoka au rea
lizat în primele lor confruntări 
internaționale partide remarca
bile.

Primul sportiv român care a 
făcut cunoștință cu salteaua de 
tatami a fost Al. Filip. In partida 
sa cu Csallo (Ungaria) el a avut 
de citeva ori Inițiativa, dar 
tare de ultim moment a 
victoria, prin superioritate 
nică, partenerului său.

Imediat, însă, am trăit un mo
ment de satisfacție oferit de ce-

o ezl- 
adus 
teh-

lălăit „ușor". L- Moldovan, care, 
printr-un spectaculos hanogosh: 
(secerarea șoldului), a obținut 
ipponul in fata cehoslovacului 
Slepicha.

La categoria 65 kg 
calificat în urma 
adversarului, iar M. 
a făcut categoria de _ _____

După intilnirea L Lazăr — Ur- 
banschi (Polonia), de la cat. 75 
kg. partidă care a revenit, prin 
superioritate tehnică, sportivului 
polonez, am avut din nou bucu
ria unei victorii înainte de limită 
realizată de tinăru! N. Gheorghe 
(la aceeași categorie), asupra lui 
Tonev (Bulgaria).

La cat. 85 kg. V. Crețu l-a intil- 
nit pe maghiarul Kirag, un judoka 
înalt, care l-a menținut in per
manent pe Crețu la distanță. 
Kirag ciștiglnd in final prin supe-

I. Darna s-a 
neprezentă rii 
Notopol nu 
greutate !

rioritate tehnică. Tot la cat. 85 
kg Al. Toth a pierdut prin aceeași 
decizie la Svek (Cehoslovacia).

O luptă acerbă și foarte strinsă 
a avut loc la cat. grea. tntre 
I. Buzic șl Prazak (Cehoslovacia). 
Foarte decis In primele minute 
— timp In care a încercat» de 
două ori secerări laterale — Bu
zic a cedat spre final inițiativa 
și o dată cu ea victoria. Celălalt 
greu român, Gh. Hesdolfer, a 
pierdut prin strangulare In fața 
lui Weber (R.D.G.).

In turul n, L. Moldovan a pier
dut prin ippon la Drevnik 
(R.D.G.). iar N. Gheorghe. tot 
prin ippon. la Bachmann (R.D.G.). 
In sfîrșit, L Darna a cedat prin 
superioritate tehnică in fata bul
garului Medcev.

La ora cînd transmit se desfă
șoară semifinalele și finalele.

U.R.S.S. 
Nord 
3—0 
Nord

cu Irlanda de 
0—0 și 2—0 ; cu Turcia 
și 3—1 ; Irlanda de 
— Turcia 4—1 și 3—0.

U.R.S.S.
Irlanda 
Turcia

CLASAMENT
1
1
0

4 3
4 2
4 0

0
1
4

8— 1
7— 3
2—13

7
5
0

zadarnică, au de- 
jucători. de bază, se- 
ai echipei naționale 

peste tot: mulți che- 
puțini aleși...
așa, încet-încet, și-au 
loc în echipă repre-

bănuită 
venit ; 
natori

Ca 
mati,

Si 
făcut 
zentanții a ceea ce ne place 
să numim, printr-un trans
fer de termeni cinematogra
fici, „noul val“... Adică Dzor- 
dașvili, Asatiani, Muntian, 
Nodia, Bîșoveț, Evriuji’nin și 
alții, jucători sub 23 de ani, 
aliniați pe gazon alături de 
mai experimentații Șester- 
nev, Hurțilava sau Serebria- 
nikov.

întinerirea echipei a co
respuns cu perioada în care, 
ă contre coeur, Kacialin s-a 
văzut nevoit să renunțe la

la capitolul tactică, 
sovietică rămîne un 
— pe care misiunea 
ușoară din prelimi- 

n-a avut darul să-1

țională, plus 
tinerețe și 
fine, plus dramul acela a- 
proape indispensabil izbînzii 
— am numit șansa — nu pot 
duce, oare, în Mexic spre o 
medalie ?

Ovidiu IOANIȚOAIA

LA MOSCOVA

Campionii mondiali
și europeni confirmă

Schiul alpin francez este 
prea cunoscut în lumea în
treagă ca să mai aibă nevoie 
de recomandări. Reputația 
campionilor săi a depășit de' 
mult granițele tării, bătînd la 
porțile celebrității mondiale, 
pe care și-o dispută cu vede
tele de cinema, stelele mu
zicii ușoare sau „nestematele" 
fotbalului, fie că sînt origi
nare din Mozambic, Rio de Ja
neiro sau Liverpool. Ceea ce se 
știe — probabil — mai puțin 
este faptul că performanțele nu 
reprezintă un dar al naturii, 
ci rodul unui permanent spi
rit novator în materie de pre
gătire, al materialelor și e- 
chipamentului, al tehnicii și 
organizării, școala franceză a- 
flîndu-se în avangarda cer
cetării științifice în materie 
de schi. Se vorbește adesea 
despre„norocul“ schiului fran
cez, despre marea sa forță de 
refacere în urma unor „am
putări" dureroase : Killy, Ma- 
rielle și Christine Goitschel, 
Leo Lacroix. Pierre Stamos, 
Louis Jauffret, Guy Peril lat 
și alții care au abandonat 
schiul. Secretul acestei pu-

teri de cicatrizare, al acestei 
vitalități excepționale rezidă, 
de fapt, într-o pregătire te
meinică, construită pe crite
rii științifice și începută de 
la o virstă fragedă, în care 
copiii înțeleg ce li se dă și ce 
se așteaptă de la ei, în care 
își aduc aportul de conștiin
ciozitate. fantezie și entu
ziasm. în asemenea condiții, 
din simpli „aspiranți" la glo-

sînt strîriși în fiecare vară — 
pentru un stagiu de pregătire 
de 3—4 săptămîni — pe ma
lul lacului Annecy. Inedit în 
materie de pregătire este fap
tul că la această tabără par
ticipă juniori selecționați, spe
ranțe din șapte sporturi di
ferite, cinci individuale și 
două de echipă: atletism, na- 
tație, schi, canotaj, ciclism, 
fotbal și baschet. Pe toată

și adeseori comic să fie vă- 
zuți cicliștii jucind baschet, 
fotbaliștii trăgînd la rame, 
înotătorii sărind, alergînd sau 
aruncînd.

încătușați în rigorile spe
cialității respective, se 
dea din vedere efectul 
tiv al multilateralității, 
pe o formare musculară 
pletă, pe o funcționare 
rală a organismului.

pier- 
pozi- 
bazat 
com- 
gene-

O EXPERIENȚA INTERESANTA
rie. schiori ca Alain Fenz, 
Jean-Noel Augert, Henri Di> 
viliard. Patrick Russel. Mi
chel Bajon, Michele Jacot. 
Franțoise Macehi, Britt La
forgue. Annie Famose au 
devenit certitudini, încorpo- 
rindu-se spontan in plutonul 
de frunte, în elita schiului 
mondial.

Una din experiențele de pre
gătire a tinerilor 
francezi face obiectul rinduri- 
lor noastre de astăzi. De ciți- 
va ani, juniori de 14—17 ani

spoitivi

durata taberei, sportivii sînt 
obligați să practice pe rînd 
toate specialitățile care com
pun tabăra — cu excepția 
schiului, care nu are condiții 
în timpul verii, dar poate fi 
substituit cu schiul nautic.

Ideea a străbătut destul de 
greu platoșele tradiționale ale 
concepției specializate a an
trenamentului, dar ca întot
deauna timpul a lucrat in fa
voarea acestei idei, in fa
voarea progresului. I.a în
ceput părea ciudat, pitoresc

Experiența a demonstrat că 
aseastă tabără, repetată anual, 
a reușit să dea fiecărei spe
cialități fundația de pregă
tire generală care asigură, pe 
discipline, oricărui sportiv 
condiții de autodepășire. In
diferent de sportul practicat, 
toți participanții Ia sfîrșitu! 
taberei alergau convenabil, 
rulau pe bicicletă, vîsleau rit
mic, înotau sau jucau baschet 
ți fotbal satisfăcător.

Plasată Ia începutul pregă
tirii, prin variația mijloace-

lor sale, tabăra oferă o des
tindere activă, o introducere 
progresivă și lentă intr-un re
gim de efort considerabil, care 
totuși nu se face simțit.

Competiția face adeseori ra
vagii în relațiile de prietenie, 
fie. datorită succesului, eșe
cului, invidiei, fie datorită u- 
nor neînțelegeri. Organizarea 
acestor tabere — într-o at
mosferă desprinsă de obsesia 
rezultatului — este favorabilă 
cimentării prieteniei, din care 
este alcătuit adevăratul spi
rit de echipă, colectiv, cit și 
cultivării, respectului pentru 
sporturile învecinate, pentru 
marea performanță — rodul 
.unor strădanii neobișnuite. 
Poate că ideea nu este nouă, 
poate că efectul se poate ob
ține și printr-o altă organi
zare a ' pregătirii. Posibil. Ceea 
ce ni se pare demn de re
ținut este orientarea științi
fică, experimentul și cerceta
rea care — încet, încet — își 
fac loc la temelia oricărui 
sport, cu convingerea că a- 
cesta este de acum „drumul 
spre înalta societate".

B. MIHAI

BERLIN 
La Berlin 
trecerile 
national de patinaj viteză la 
care participă sportivi din 
mai multe țări europene. în 
proba feminină de 1 000 m, 
pe primul loc s-a clasat 
campioana sovietică Ludmila 
Titova cronometrată în 1:35,7. 
Proba de 3 000 
s-a încheiat cu 
nei Statkievici 
care a realizat 
5:10,7. urmată de patinatoa- 
rea olandeză Ans Schut în 
5:12,9.

20
au 

concursului

(Agerpres). — 
continuat în- 

inter-

m feminin 
victoria Ni- 

(U.R.S.S.). 
timpul de

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— în prezenta unui nume
ros public, la „Palatul Spor
turilor" din Moscova au fost 
desemnați primii ciștigători 
ai concursului international 
de patinaj artistic. Conform 
așteptărilor, proba de pe
rechi le-a revenit' campioni
lor mondiali și europeni 
Irina Rodnina — Alexei 
Ulanov (U.R.S.S.) cu 328.7. 
I-au urmat în clasament cu
plurile sovietice Liudmila 
Smirnova — Andrei Surai- 
kin 315.3 și Tatiana Șarano- 
va — Anatoli Evdokimov — 
308,4 p.

în proba feminină (după 
executarea a două figuri im
puse) conduce sportiva so
vietică Elena Sceglova cu
271.1 urmată de Elena Alek
sandrova (U.R.S.S.) — 243 t 
și Elena Sedlacikova (Ce
hoslovacia) — 231.6. Pa-
tinatoarea româncă Beatrice 
Huștiu ocupă locul 12 cu
211.2 p.

Telex • Telex • Telex
0 Patrick Russel (Franța) a 

cîștigat proba de slalom uriaș In 
concursul de la Lienz. In două 
manșe el a realizat 3:21,09.
• In 1970 turul ciclist al Angliei 

rezervat echipelor de amatori se 
va desfășura tntre 24 mal — 6 
iunie. Startul se va da din orașul 
Blackpool.

0 La Perth, atletul australian 
Peckham a realizat 2,18 la sări
tura in înălțime, iar O’Brien a 
parcurs 5 000 m în 13:51,6.

0 La 16 ianuarie, din opt orașe 
europene se va da startul în com
petiția automobilistică Raliul 
Monte Carlo. Șl-au anuntat par
ticiparea 220 de concurenți.

0 Elvețianul Hans Schmidt 
cîștigat concursul de sărituri 
schlurile desfășurat la St. Moritz, 
cu un total de 207,8 p (sărituri de 
78 și 84 m).

e Federația internațională de 
tenis de cîmp a anunțat oficial

a 
cu

că în 1970 vor avea loc 43 de 
turnee internaționale „open".

O In runda a treia a turneului 
internațional de șah de la Tbilisi. 
Victor Ciocîltea a remizat cu fos
tul campion mondial Mibai) Tal. 
Conduce Suetin (U.R.S.S.) cu 
2'/> p.

0 Scrimera franceză Claudette 
Herbster a cîștigat concursul de 
floretă disputat la Heidelberg. In 
baraj ea a învns-o pe Petersmann 
(R.F.G.).

® La Baku Burevestnlk Lenin
grad a învins cu 3—1 echipa fe
minină de volei Penicilina Iași.

0 Selecționata de rugby a Re
publicii Sud-Africane a juca' la 
Aidershot cu o selecționată locală, 
ciștigtnd cu 14-6 (6—3)

0 Trei orașe și-au deous candi
datura pentru a găzdui. în iffil, 
meciul de atletism Europa—Ame
rica : Los Angeles, San Francisco 
și Miami.
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