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DE LA PALATUL CULTURII
BOBULUI
ÎN LUME

cea de a 
clubului

desfășu-
două

T BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
•— în sala de spectacole a Pa
latului culturii din localitate 
a avut loc sîmbătă adunarea 
festivă prilejuită de 
XX-a aniversara a 
Dinamo Brașov.

Despre activitatea
rată de-a lungul celor 
decenii de activitate a vorbit 
secretarul clubului, tov. Ale
xandru Popa, care a amintit 
de cele peste 300 de titluri 
de campioni naționali cuce
rite de dinamoviștii brașo
veni, de rolul activ pe care 
componenții clubului l-au ju
cat, timp de mulți ani, în 
mișcarea noastră sportivă.

Luînd cuvîntul în cadrul 
festivității, tovarășul Ștefan 
Antoniu, secretar al Comite
tului județean P.C.R. Brașov, 
a felicitat călduros pe sporti
vii clubului Dinamo pentru 
rezultatele remarcabile obți-

nute în cei 20 de ani, urin- 
du-Ie noi succese în viitor.

în numele Biroului CNEFS, 
tov. Ion Șiclovan s-a referit 
la realizările dinamoviștilor 
brașoveni și a înminat unui 
număr de 24 de sportivi ai 
clubului distincția „Merite in 
activitatea sportivă". De ase
menea, clubului i-a fost acor
dată diploma de onoare a 
CNEFS pentru activitatea 
desfășurată în acest an.

Delegați ai unor cluburi și 
asociații sportive au salutat 
jubileul clubului brașovean, 
inmînind cadouri conducerii 
acestuia.

Participanții la adunare au 
aprobat textul unei telegrame 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, în care se 
angajează să obțină noi și 
importante succese pentru 
prestigiul sportiv al patriei.

T ’

O AMPLA 
ANCHETĂ 

INTERNAȚIONALA 
LA CARE RĂSPUND 

specialist; 
DE PRETUTINDENI :

AMILCARE ROTTA
(I t a I u:) 

președ. F.l.tr.T.

MARCEL LECLEF
(Belgia)

CLAUDE CARTIER
(Franța)

GAUDENZ GARTMANN
(Elveția)

PETRE FOCȘENEANU
(România)

• Aprecieri deosebite 
la adresa boberilor români

• Felicitări pentru 
„magnificile rezultate 

obținute de echipajele 
lui Ion Panțuru"

• LA ÎNTRECERI PARTI
CIPĂ 30 DE ECHIPE • 
LUPTE EPUIZANTE, EN
TUZIASM Șl ÎNCURAJĂRI 
FRENETICE — CARACTE
RISTICE VIRSTEi „SPECTA

TORILOR".

I

FOTBALUL -
ACEASTĂ MARE
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POIANA BRAȘOV, 27 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Așteptat cu inte
res, primul start oficial al 
sezonului de schi-fond a reu
nit pe linia de plecare apro
ximativ 70 de sportivi din 7 
cluburi și asociații sportive.

O ceață densă a amenin
țat întrecerile, dar cu puțin 
înaintea startului ea s-a ră
rit, permițînd desfășurarea 
concursului fără spectatori, 
fără încurajări, fără aplauze. 
Tinăra generație, . cu puține 
excepții, nu a găsit clima
tul de. entuziasm necesar u- 
nei âutodepășiri pentru a în
trece fondiștii experimentați.

Principala cursă, cea de 15 
km seniori, a fost cîștigată 
de Moise Stoian. întrecerii

i-a lipsit, însă, dinamismul, 
sîtnburele de, viață care 
transformă un antrenament 
într-o mare cursă.

Dintre conșacrați, Gh. Vil- 
moș a abandonat cu prea 
mare ușurință la jumătatea 

nu a 
Cincu 
15—20

traseului, Dinu Petre 
luat startul, iar Gh. 
a întîrziat plecarea cu 
de secunde.

Lipsită de dueluri, 
ta s-a consumat „mocnit", ca 
un foc cu lemne ude, care 
face mai mult fum decit 
flăcări. Am așteptat mai mult 
de la fondișȚ în special de 
la cei tineri,; dar...

La senioare, în absența 
Marcelei Leampă — bolna
vă — Adriana Barabaș nu a

dispu-

avut o sarcină prea dificilă 
în lupta pentru victorie. Con
cursul a evidențiat, insă, va
loarea junioarei Elena Bășea, 
care ar putea da fondului 
românesc prospețimea și chiar 
strălucirea așteptate de mul
tă vreme.

CÎȘTIGATORII PROBE
LOR : 15 km seniori : M. Sto
ian (A.S.A. Brașov) 59:12 ; 
5 km senioare: Adriana Ba- 
rabaș (Tractorul) 21:25 ; 
km tineret: N. 
61:10 ; 5 km :
Dihoi (A.S.A.) 
juniori II : I. 
20:32 ; 3 km :
na Bășea (Dinamo) 11:02.

15
Vestea (A.S.A.) 
juniori I : V.
19:40 ; 5 km i 
Bobeș (A.S.A.) 
junioare : Ele-

Mihai BIRA

Impărțiți în două categorii 
de vîrstă. prichindei (sub 10 
ani) și pitici (între 10—12 
ani), cei mai buni minibas- 
chetbaliști ai țării, reprezen- 
tînd 30 de echipe. își dispu
tă. în aceste zile. „Cupa fe
derației", „Cupa Sportul" și 
premiile oferite de Loto- 
Pronosport cu prilejul celei 
mai importante competiții a 
lor. In sala Floreasca, locul 
de desfășurare a întrecerilor, 
tribunele pline freamătă de 
încurajări, în vreme ce, pe 
teren, combatanții luptă pînă 
la epuizare. După prima zl. 
nu se poate spune cine va 
ocupa locul întîi în clasa
ment. Este cert. însă, că 
principalul beneficiar va fi 
baschetul mare, care are în 
copiii de azi un izvor nesecat 
de talente, dar, mâi cu sea
mă, înșiși practicanții mini- 
baschetului, prin dezvoltarea 
armonioasă a corpului, întă
rirea sănătății, sporirea 
flexelor. în paralel, un 
concurs :
poezii și desene. O mostră, 
publicată alături, demon
strează talentul autorului, 
unul dintre cei mulți. Des
pre meciuri, numai cuvinte 
frumoase. Am văzut și mi
cuți 
(ca 
dă) 
lor.
dramatic,
C.S.M. Iași și Școala sporti
vă Buzău, cîștigat la Jmus- 
tață“ de ieșeni : 40—39. Ieri, 
în ziua inaugurală, totul a 
fost plăcut. De aceea, vom 
reveni la Floreasca asiăzi, 
cînd întrecerile continue de 
la ora 8 și de la ora 15 (d. st.).

re- 
alt 

al celor mai bune

de-o șchioapă, dar și fete 
cele din Brașov, de pil- 
mai înalte ca antrenorul
Am văzut și un final 

în jocul dintre
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Tot mai multe voci au căutat, 
în ultima vreme, să ne con
vingă că fotbalul a devenit 
din ce în ce mai mult o ^afa
cere" și din ce în ce mai 
puțin un joc, mutîndu-și inima 

pungă.
Tntrisfîndu-ne, la început, ne-am 

obișnuit, într-un fel, cu ideea care ne 
modifica un dat al copilăriei : fot-, 

inimă, joc de caracter 
prea bine

în
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Aruncă la coș talentatul gălățean FI. Chi- 
riac, unul din candidații la „CUPA 

SPORTUL-.
Foto : N. DRAGOȘ

CELOR MARI
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modifica un 
bal = joc cu 
și de caractere, așa cum 
i-a înțeles Albert Camuș.

Ne-am obișnuit, pentru că 
ce face. Pentru că nu poți 
antrenor — care, dupe 
echipa sa un gol, își bl ,
cu 11 jucători. — să se gîndească la 
spectacol, la frumusețea jocului, atunci 
cînd el se gîndește numai la primă...

Din fericire, nu toți antrenorii și, în 
genere, nu toți oamenii „de fotbal" 
sînt la fel. '

Un fapt mărunt, destul de recent, 
vine să pledeze în acest sens.

Raymond Kopa, marele Kopa, cel 
mai ilustru fotbalist francez de după 
război, dacă nu din toate timpurile, 
a avut o dispută cu un arbitru. Unde ? 
Pe un teren pe care două echipe de 
sufletiști își jucau obișnuita lor partidă 
duminicală. La acest meci, Kopa, azi 
om de 38 de ani, lua parte, ca și co
legii săi de echipă, pe baza unei taxe 
de participare. Și acum „clou"-ul în- 
tîmplării. La un moment dat, la scorul 
de 11—0 pentru echipa lui Kopa, ar
bitrul nu acordă un 11 m evident, la 
o cosire în careu a unui coechipier al 
fostei vedete nr. 1 a campionatului 
mondial din Suedia. „E un scandal 1 
— a izbucnit Kopa. A fost un penalty 
strigător 1" „Lasă Raymond — au cău
tat să-l tempereze colegii — e 11—0 
pentru noi, ce mai contează...". „Con
tează ! Nu golul, ci ideea de dreptate 
contează. Cinstea jocului..."

Faptul este demn de o piesă detea- 
tru sau de un film. Unul din foștii mari 
soliști ai fotbalului mondial plătește o 
taxă pentru ca să joace, din cînd în 
cînd, fotbal I Pcsiunea vieții sale. Deși 
niște „neorealiști" din fotbal ar putea 
considera că la acel joc nu exista miză, 
un act de nedreptate îl revoltă. Pen
tru că miza oricărui meci de fotbal 
este onoarea jocului, pe care nicicînd, 
fie că este vorba de o partidă urmă
rită de 100 000 de spectatori, fie că 
ea se joacă între 22 de pasionați pe I 
un petic de iarbă, nu ai dreptul s-o | 
încâlci.

Poate că revolta lui Kopa, în cazul 
amintit, va părea unora o copilărie.

De fapt, este un certificat de dra
goste. I

Fotbalul, în esență, este o mare dra- 1 
goste. .

Cine o are — o ore, cine nu, râ- I 
mine un intrus în fotbal. I

Marius POPESCU

care, după . ce

nu aveam 
obliga un 
a marcat 

ochează poarta
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larticipare. Și acum „clou"-ul în- I
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I Iîncep, prin a vă spune,
Că fotbal am jucat, mulțumitor,
Și-mi doream să ajung cînd voi fi mare, 
In lot, să fiu un „tricolor".
De-aceea alături de toți 
Nespus de mult m-am bucurat, 
Cind ,,tricolorii" noștri 
Pentru Mexic s-au calificat, 
Dar iată-mă la minibaschet, 
La marea sărbătoare, 
Luptind ca echipa noastră, 
Să iasă învingătoare.
Și-n noua „calitate", 
Am o dorință arzătoare 
Ca și la baschet 
„Tricolorii", să aibă aceeași comportare 
Și asta...
Nu cînd voi fi mare ___

I
I
I
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București

IM TIRIAC

.ȘK’-.:"

an de tenis
,9

și Sibr.

unor
Ashe și

(Continuare in pag. a 4-a)

de la poalele PirineilorRUGBYUL
fotbalului (i)

Impresii de călătorie dii sadul fraiței Castei;

ea și

din

publicului adunat in 
festivități a lui Cic lon Țiriac — Stan 

era. Smith, cam- 
și omul cel mai 
tabăra americană, 
coechipierul mare-

Challenge-round, o 
bine.-'
întrebat de ziariști

că balonul oval este, cu toate o- 
norurile cuvenite. la el acasă.

Aici, in Sudul însorit chiar la 
finele lui decembrie, în această 
țară a castelelor șl palmierilor, 
flacăra entuziasmului pentru sport 
a creat tradiția care a dăruit rug-

. Lour- 
Angou-

va avea 
ianuarie 
-CUPA 
iuniori-

j ungea in 
știam prea

. Am fost 
dacă tragerea la sorți ne este 
favorabilă. Am răspuns, onest : 
„Nu pot fă vă dau cifre de 
pronostic, dar tragerea este 
perfect in regulă?..- Și — ca 
poantă — in alt colț ăl sălii,

echipei noastre,

NETOLITZCHI ANTON 
clasa a V-a B 

Liceul 35 București 
decembrie 19€9

după călătoria pe iti 
oes. Bagneres de B; 
des. Brive. “ 
l&me.

De aceea.
unor note < 
altul decit RUGBYUL scris 
magia] — cu majuscule. Și tot de

pînă Ia frontiera...

(Continuare in pag. a 4-a)Ion Țiriac în fața tribunelor 
de la „Clarke-Stadium'' 

Cleveland,

subiectul 
poate fi

— o-
,ea- 

raiele” recunaacute șt admirate p* 
toate meridianele. £sie impresia 
cea mai puternici pe care vizi
tatorul interesat de fenomenul 
sportiv, de miracolul rugbyului 
francez, in particular, o pAstreazâ

desij 
dru:

Tragerea la sorți ® O.K. 
pentru toți ! • Stăpînii 
Saiatierei încep să sufere 
© „Momentul Smith" de
cide un meci întreg ® 
Americanii n-au inventat 
dușul cald... ® Fantasti
cul tenis de dublu pe ci
ment ® Jucînd de la egal, 
pînă în ultimul minut © 
„Cupa Davis" se reîn
toarce la Boston

Mi-am dat seama de adevă
rata importanță a întilnirii la 
care luam parte, abia în pre
ziua ei, cu prilejul acelei im
presionante festivități de des
chidere, unde am apărut sub 
jeturile de raze ale reflectoa
relor televiziunii șl a trebuit 
să dăm zeci de declarații pre
sei și radioului. O subliniere 
oficială era făcută și prin ci
tirea solemnă a telegramei pre
ședintelui Richard Nixon, adre
sată celor două echipe compe
titoare in ceea ce se arăta a 
fi evenimentul sportiv nr. 1 al 
anului. Iar participarea entu-

NU IN SĂLILE
spondenții sesizează 

sat (dacă nu cumva au și 
sălile de sport.

Cu regretul de a umbri 
asemenea practici, criticabile

ziastă a 
sala de 
veland Hilton, printre, care pu
team să remarc și o serie de 
spectatori americani de origine 
română, mă făcea să înțeleg și 
mai bine acest lucru.

Venise ora in care trebuia 
să aflăm exact cu cine avem 
de jucat și cînd. Prima zi, pri
mul meci : Ilie Năstase ,— Ar
thur Ashe. Deci eu mai aveam

Năstase controlează înălțimea fileului, sub privirile căpitanului 
Cheorghe Cobzuc. Jocul poate începe !

o rezervă de două ore de odih
nă și apoi... 
Smith. Asta 
pionul, dar 
discutat în 
avea să fie 
lui Ashe in această tentativă 
de a păstra pentru al doilea 
an consecutiv „Cupa Davis” 
dincolo de Ocean. Cit de greu 
era să le-o răpim noi, prima 
țară din estul Europei care a-

I
I
I

DE SPORT!
redacția că int r-o

fost perfectate) tratativele pentru
serie de orașe

visuri și speran țe, ne pronunțăm 
(și criticate) de

Balurile, nunțile, reuniunile tovărășești, 
(care ne plac la toii și față de care nutrim o 
fășurare. care nu pet fi in nici un caz printre

Sălile de sport, și asa puține, sint scoase 
uneori pe lingă curățenie și un veritabil re

De vreme ce există exemple vechi, bine

I

I

se află într-un stadiu avan- 
organizarea Revelionului în

cu hotărîre împotriva unor
fiecare dată.

inclusiv tradiționala sărbătoare a Noului An 
deosebită stimă), își au locuri precise de des- 

spaliere, saci de antrenament sau haltere.
astfel multe zile din funcțiune, necesitind 

mont.
ar fi ca altele noi să nu se mai ivească.

• 'nimînmiiiiiiiiiiînniuiuniiuiiilinniiiiiiiiinuininiiiiiniillllIllIUIlHlUirmtllliniINAUGURAREA SEZONULUI DE PATINAJ VITEZA

LA TUȘNAD CUPA 30 DECEMBRIE44
• Demonstrație internațională de patinaj artistic la Poiana Brașov

Vremea a ținut cu patinato- 
ii de viteză. Datorită gerului 

ultimele zile, lacul Ciucaș 
Tușnad a înghețat ceea 
permis organelor sportive 

e să amenajeze pista. Prin 
ire. DUMINICA SE VA 

DESCHIQE. conform calen- 
damluî sportiv. SEZONUL DE 
PATINAJ VITEZA. La startul 

ursului inaugural, dotat
30 Decembrie", se

i mai buni seniori 
din țară. Și-au a- 
ticiparea peste 100 
ri din Cluj. Brașov. 
M. Ciuc. Tg. Mure» 

Arbitrul principal al 
reuniuni:. Valeria .Marrhierici. 
ne-a declarat că pista lacului 
Ciucaș oferă o gheață bună 
de concurs, ceea ce. firește, 

contribui la reușita prime, 
mpetiții a sezonului și. poate, 
obținerea unor rezultate va

loroase.
Tot pe lacul Ciucaș 

loc in zilele de 2—3 
tradiționala întrecere 
TUȘNAD". rezervată 
lor și începătorilor. 
6 și 9 ianuarie este pr 
aici „CUPA SPERANTELOR- 

Concursul international de 
patinaj artistic care trebuia să 
aibă loc simbătă și duminica 
la Poiana Brașov a fost anu
lat. din. cauza timpului nefa
vorabil (ninsoarea abundentă 
n-a permis executarea figuri-

lor impuse). Cvncurenții care 
au sosit la Poiana pentru a- 
ceasta întrecere, români și stră
ini, VOR PARTICIPA DUMI-

NICA, tot la Poiana Brașov, 
LA O DEMONSTRAȚIE DE 
PATINAJ ARTISTIC.

Tr. IOANIȚESCU

ULTIMUL
SPORTIV

EVENIMENT
AL ANULUI:

A apărut

O lectură mai captivantă decît un roman de aventuri. 
Literatură sportivă de IVO ANDRIC (laureat al premiului 
Nobel', A. J. CRONIN, BRIAN GLANVILLE, EGON ERWIN 
KISCH, HENRY DE MONTHERLANT.

VEDETELE SPORTULUI MONDIAL SE CONFESEAZĂ : 
Lia Manoliu, Franz Beckenbauer, Kurt Hamrin, Titus Ozon, 
Ion Panțuru, Pierino Prati, Gaston Roelants, losip Skoblar, 
Bill Toomey, luri Vlasov etc.

ECHIPE CELEBRE DE FOTBAL.
CALENDARUL INTERNATIONAL AL ANULUI Î970, 

UMOR, CUVINTE ÎNCRUCIȘATE.

Neîndoielnic, o călătorie în 
sudul Franței, în această mi
nunată și, deopotrivă, impre

sionantă — poate chiar inegala
bilă lume a rugbyului g^lic. ră- 
mîne pentru reporterul sportiv 
un privilegiu extrem de plăcut, 
în primu] rind, pentru că aici — 
de la poalele Pirineilor. pînă la 
întîlnirea cu apele de cristal ale 
rîului La Charente, la Angouleme 
— el poate să constate că. peste 
tot, rugbyul este sportul-rege, 
domnind peste inimi și pasiuni,

Don GĂRLEȘTEANU
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MEDITAȚII T a?

INOCENTE
Ce să zic, am rămas pur șl 

simplu siderat cind, pe 
unul din coridoarele Cen
trului Cinematografic de 

ta Buftea, l-am zărit îmbrăcat In
tr-un costum de epocă fanario
tă... pe cine credeți ? Pe nea Te- 
nită ! Presupun că ml-am compus 
subit o mutră deosebit de inteli
gentă. Nea Teniță a ris, m-a apu
cat cordial de braț fi m-a atras 
In ancadratura unei ferestre.

, — Ce cauți aici ? — am bleojdit
' ochii la el.

— Te rog să vorbești civilizat cu 
un artist de cinema. Nu mă privi 
la modul ăsta pătrat : am citit In 
ziar că se caută oameni intere- 
sanțt, în vîrstă, pentru figurația 
specială la un film istoric. M-am 

, șirezentat șt am fost ales.
— Și... de cind ești artist de 

cinema, nea Teniță ?
— De două săptămtnt. Azi dimi

neața am tras ultimul cadru în 
care apar eu, o secvență foarte 
reușită, la un bilei. Vînd sugiuc 
și bragă, in tnvălmășală. Regizo
rul chiar a strigat : -„Ala cu bra
gă, doi pași mai în față". Am cre
zut că strigă pentru ca să mi se 
vadă mal bine însușirile, dar stri
ga fiindcă-l acopeream o rudă ce 
face și ea figurație. In pauze, o 
tratează cu țigări cu filtru și o 
îndrumă artistic, in spatele deco
rurilor. I-am ajutat și pe casca- 

'Hori.
— El, lasă-mi.
— Te las. Mă știi că nu mă dau 

tn lături de la un sfat, o idee. 
Echipa are un grup de cascadori, 
da' doar numele e de ei. Poartă 
bărbi șl pulovere colorate, și de 
la operator plnă la șefii de pro
ducție, toți sînt pentru ei gagii t 
gagiul cu lumina, gagiul cu recu
zita, cu hlrtiile. Regizorului și di
rectorului de film le spun : maes
tre, E, totuși, o nuanță. Acum, nu 
că vreau să arunc o anatemă a- 
supra băieților ăștia, de-altmin- 
teri simpatici. Nu, Doamne-fereș- 
te. Să știi insă de la mine că po
vestea asta cu cascadorla e o 
treabă serioasă, o meserie, ca 
orice meserie. Intr-o producție 
susținută de filme polițiste sau de 
aventuri, cascadorii joacă un rol 
primordial, chiar dacă numele lor 
nu e trecut cu litere groase pe ge
nerice. Sint atlețl șl sportivi 
aproape compleți: conduc auto
mobilul, avionul, știu judo, prac
tică boxul, culturismul, înoată, 
călăresc. Și-și rised și viața, pe 
care o trăiesc simplu șl de pe 
culmile curajului, bdrbdtiei și 
competitivului. Indienii călărind 
pe deșelatelea din Winetou, mag
nificii din neuitatul film al lui 
Sturges, care, (deși parte din ei 
purtau nume prestigioase tn ci
nematografia mondială), mai-nain- 
te de a fi actori erau desăvtrșiți 
stunt-men, acrobați și cascadori. 
Sau neuitatul Gil Delamare, mort 
la datorie într-unul din ultimele 
filme ale lui Christian Jaque : 
Jean Marais, pe care-l dubla și 
erau prieteni, a plins ca un co
pil la înmormlntarea lui. Și alții, 
șt alții. Pricepi ? Putem vorbi de 
cascadori cind ne ocupăm de ast
fel de filme violente ; noi nu prea 
ne ocupăm, meseria de cascador 
nu există la noi... ah, că avem 
nevoie de niscai băieți care să 
călărească aproximativ și să agite 
o sabie tn producțiile noastre 
strămoșești, asta-i altă mtncare 
de pește. Atunci și un bun pl.i- 
queur de rugby sau un student 
mal vtnjos, tn vacanță, poate de
veni dac, roman sau haiduc, la 
fel cu ai ți clțiva profesori de lup
te sau scrimă. Or. tn filmul in 
care joc eu, cascadorii n-au me
seria nici in singe și nici in car
tea de muncă. Fiindcă nu știu 
dacă s-a gtndlt cineva să-i strtngă 
Pe toți tntr-un același loc. să le 
examineze aptitudinile și să-1 for
meze, ca pe un grup special șl 
de profesie, la dispoziția studiou
rilor sau a teatrelor. Dac-aș mai 
avea mult de trăit, aș face-o eu. 
Și nu i-aș învăța să se bată cu 
cuțitul sau cu parul : i-aș educa 
în spiritul cascadoriel pur spor
tive, de forță, gtndire. acțiune șl 
multilateralitate... am spus bine ? 
Era cit p-aci să mi se-ncurce 
llmba-n gură. Fii sigur că dacă 
unul din băieții noștri de pe pla
toul de filmare te privește drept 
în ochi și-ți spune că e cascador, 
la rindul tău tu nu-l poți privi 
decit cu îngăduință, sau hal si 
spunem, cel puțin ciudat. Și asta, 
pentru că sînt surogate de cas
cadori ; dar în filmul „Un bărbat 
și. o femeie" al lui Lelouch, spi
ritul acelui cascador o btntuia pe 
protagonista principală, (Anouk 
Aimăe), iar nicăieri nu se simțea 
că ea ii considera meseria ambi
guă sau ne la locul el. Le-am 
spus-o și lor, cascadorilor.

— Șl ei ce-au zis ?
— Că am dreptate, da’că-i bine 

și așa cum sint ei, în statu-quo. 
Auzi, de cînd mă-nvîrt în studio, 
mi-a venit o idee : să scriu șt eu 
scenariul unul film sportiv. S-au 
făcut filme cu fotbal, cu box. 
cu ciclism... dar. numai astea sint? 
Să facem un film cu hochei. Sad 
cu popice. Ne deplasăm la mare, 
filmăm, tot în exterior și in bow- 
llng-ul de la Mamaia. Cu soare, 
valuri, dragoste. Dacă-l facem cu 
hochei, mergem la Poiana Brașov; 
zăpadă, patinaj șl iar dragoste. 
Ne petrecem și un concediu plă
cut. Te-aș lua colaborator...

Sigur, că da. Nea Teniță părea 
să se fi orientat bine în aste două 
săptăminl de „actorie", pătrunse
se din plin unele din misterele 
cinematografiei, ceea ce nu putea 
decit să mici ridice în proprii-mi 
ochi.

— SI... iii filmul ăsta o să ai 
nevoie și de cascadori f Vid că 
te preocupă problema lor.

— De ce nu ? Creăm un nou 
tip : cascadorul-popicar (sau ho- 
cheist), cerebral și neșovăitor... de 
ce rizi 7 Crezi că glumesc ?

— Sper, nea Teniță.
— Află, domnule, m-a fulgerat 

din ochii grlmați â l’epoque, află 
că o viață-ntreagă eu n-am făcut 
decit glume serioase. Să-ți intre 
blne-n cap.
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BREUGHEL CEL BAT RINJocurile copiilor

BĂTRÎNUL BREUGHEL
ȘI „JOCURILE COPIILOR"

Printre alte lucrări cele
bre, există într-o sală a Mu
zeului de Arte din Viena, o 
pînză în fața căreia atît e- 
noscătorul cit și diletantul 
se oprește cu aceeași emo
ție. Este celebra pictură 
„Jocurile copiilor" a flaman
dului Pieter Breughel cel Bă- 
trîn, care uimește și atrage 
prin dinamismul pe care-1 
degajă.

Anul acesta s-au împlinit 
patru secole de la moartea 
acestui pictor, unul dintre 
cei mai mari ai Renașterii 
din Țările de Jos și una din 
personalilățile proeminente 
ale picturii mondiale.

Trăind între anii 1525 și 
1569, el traversează o perioa
dă zbuciumată din istoria 
patriei sale, în care lupta îm
potriva ocupanților spanioli 
ia forme tot mai acute.

Pictorul face o călătorie de 
studii în Italia și aici cu
noaște și admiră Renașterea 
artistică a acestei țări, unde 
mai mult că în orice loc spi
ritul vechii Elade, cultul o- 
mului și frumusețea lui tru
pească — sînt la mare cinste.

Reîntors în orașul său, An
vers. el pictează pînză după 
pînză, in centrul acțiunii ta
blourilor sale plasînd mereu 
omul, cu aspirațiile și fră- 
mîntările lui, omul pe care-1 
cunoaște fiindcă-1 studiază cu 
atenție. El redă, ca nimeni al
tul, tot ce are mai caracte
ristic cetățeanul din Flandra. 
vînătorul. pescarul negusto
rul. tablourile lui fiind o 
adevărată istorie colorată a 
secolului al XVI-lea in Flan- 
dra.

în „Dans țărănesc'. „Uci
derea pruncilor*. „Proverbe 
flamande" și în mai toate

pinzele sale, Breughel pune 
un deosebit accent pe mișca
rea personajelor, compoziți
ile lui strălucind prin acea
stă forță de redare a gestu
rilor mărunte, printr-o cloco-

titoare viață care le însufle
țește.

Lucrul acesta apare vădit 
în tabloul .Jocurile copiilor" 
— care este o adevărată 
frescă vie a îndeletnicirilor 
celor mici, un caleidoscop de 
e—ereiții fizice. un veritabil 
manual de jocuri ale coțn- 
flor. Fiecare grup sau fie
care personaj izolat de pe 
pînză este surprins Intr-o 
fTmă de mișcare, fiecare pă- 
r nd că iși execută partea sa 
ce program, dlntr-un vast an-

samblu ce se desfășoară sub 
cerul liber și în decorul na
tural al străzii. Privind atent 
vom distinge pe pînză ele
mente de înot, atletism, 
jocuri cu mingea, gimnasti
că, elemente de exerciții a- 
plicative, cățărare și escala
dare, echilibru, transport de 
greutăți, tracțiuni și împin
geri, tîrire etc. Tabloul „Jocu
rile copiilor" este într-adevăr 
un ciudat și atrăgător ma
nual de exerciții fizice — 
condensat într-o capodoperă 
de artă, o frescă interesantă 
și grăitoare a îndeletniciri
lor copiilor din acea epocă.

Că s-a aplecat cu deose
bită atenție asupra îndelet
nicirilor de divertisment ale 
celor mici. Breughel ne-o do
vedește și în pictura nu mai 
puțin celebră „Vînători pe 
zăpadă", numită și „Iarna". 
Jumătate din acest tablou e 
ocupat de un patinoar pe 
care, intr-un spectaculos și 
dinamic mozaic, zeci de co
pii sînt prinși în îndeletni
cirile lor — pe gheață, cu 
patine — îndeletniciri care 
merg de la alergarea pe pa
tine. la elemente de patinaj 
artistic și hochei.

Contemporan cu umaniștii 
Thomas Morrus. Rabelais, 
Montaigne și Mercurialis. Pie
ter Breughel, zis cel Bălrin, 
s-a dovedit cu un secol a- 
proape înaintea lui Come- 
nius și John Locke — un

itoe. un pedagog și un uma
nist • distins, demonstrind — 
intr-un stil personal și prin 
mijltacele artei sale: pinza. 
peneWl și culoarea, felul în 
care vedea el una din căile 
de educare a sănătății și 
racterului celor mai mici 
tâțeni.

Privind astăzi pinzele
Breughel, constatăm din nou 
că operele create cu sinceri
tate și izvorîte din rădăcina 
nesecată a activității vii a 
omului, departe de a-și pier
de înțelesul, devin, peste se
cole și secole, din ce în ce 
mai moderne și mai pre
țuite.

ca- 
ce-

lui

CUM SE PRONUNȚA MERCKX
MOTTO :
(„Merckx se pronunță— 
răspunsul ltd Ion Poștașu 
barca unui cititori

Mercs" ; 
Ia între-

Cum se pronunță „Merckx*, se va reține 
Și-n viitor vom pronunța corect„
Dar, dacă stau și mă gîndesc ma b-e 
La OMUL Merckx, găsesc că se cuvine 
Să se pronunțe GRAV și cu RESPECT.

Cînd numele-i pronunîi, spui 
Spui tone de sudoare, spui 
Voință, hotărîre, dăruire,
Spui luptă grea pentru desăvîrșire 
Spui biruința omului prin sport

pregătire, 
efort,

Cum se pronunță „Merckx* ? La fel ca Pe e, 
lolanda, Moina, Drîmbă, Lucian,
La fel ca alte sute de modele
Ce-au rodnicit mîndria noastră-n ele
Și-au transformat-o-n fapt cotidian 1

Mirceo GARFU

ie*

Anul 1852. La
27 octom
brie Secre

tariatul de Stat 
al Țării Româ
nești trimitea a - 
dresa nr. 1970 
Departamentului 
de Năuntru. prin 
care se justifica 
suma de 17 800 
Iei ce urma a fi 
cheltuită pentru 
construirea unei 
săli de gimnasti
că — prima de a- 
cest gen din 
București. în pre
alabil, domnito
rul studiase pro
blema, și, prin o- 
fisul nr. 1343, dă
duse dispoziție 
vistieriei țării 
pentru eliberarea 
sumei respective.

Construirea să
lii a avut loc — 
o aflăm dintr-un 
document adresat 
Șefului Mesei 
Contabilității, do
cument prin care se arată 
că antreprenorul lucrării, So
lomon Moise, trebuie să pri
mească suma de 6000 lei. 
Demn de reținut este faptul 
că doi mari edili din Bucu
rești — poate chiar cei mai 
mari — s-au ocupat înde
aproape de această lucrare : 
este vorba de arhitectul o- 
rașului, Villacrose, și de La
lane, directorul lucrărilor pu-

nr.

(‘M

patern stabili ca exactitate 
locul respectivei construcții.

Toate documentele vorbesc 
de „Curtea Arsă" — fosta 
Nouă Curte Domnească a 
lui Alexandru Ipsilante, ri
dicată în 1775, care, însă, la 
începutul secolului XIX, 
practic, nu mai exista. în- 
trucît, după cum spune chiar 
numele, arsese. Această Curte 
arsă fusese construită în 
Dealul Spini, pe locul ac
tualului edificiu al Arhive
lor Statului.

Probabil ca sala să se fi 
construit pe undeva, in in
cinta cazărmii de infanterie, 
ce mai purta numele de „Ca
zarma Alexandria", după nu
mele lui Alexandru Ghica 
(fondatorul ei. în anul 1839). 

totuși

Coperta dosarului ce cuprinde manuscrisele 
legate de construirea sălii de gimnastică.

blice și al Școlii de drumuri 
și poduri. Se mai păstrează, 
intacte, documente de epocă

IPOTEZE ISTORICE

cu iscălitura lui Lalane și 
avizul lui Villacrose.

Dacă știm precis că sala 
s-a construit, în schimb nu

De ce se spunea 
„Curtea Arsă" ?

După obiceiul de a boteza 
anumite edificii, după locuri 
sau puncte de reper arhicu
noscute, mai ușor de spus 
fiind „locul de la Curtea 
Arsă", decit cazarma de in
fanterie a lui Alexandru 
Ghica. Nu este exclus ca lo
cul și sala să fi căpătat ace
eași .. numire: „Sala de 
Gimnastică de la Curtea 
Arsă". Problema localizării 
sălii nu este elucidată, exis- 
tind, insă, posibilitatea ca ea 
să fie „strămoșul" actualei 
săli Uranus, care, pe par
cursul anilor, a căpătat di
ferite întrebuințări și a su
ferit transformări radicale.

prof. Virgil STOIAN

TUDOR GEORGE

CA VÎNTUL
(Melancoliile

De-a fost ceva frumos în toată viața,
Nestrămutat, doar stadionu-a fost, 
Cu iarba-alături mi-a mijit musteața 
Șî-n fugă, vieții, eu i-am dat de rost.

M-am îmbăiat ca o statue-n soare — 
De aur luminos șt de ivor —
Și-n vîntul cu patetică dogoare 
Care-nfioară torța pletelor...

Cu vîntu-am fost și concurent șt prietin, 
Cu el m-am brățișat și m-am bătut,

unui sprinter)
Asupra lui cu dreposte Jmf-ncetîrt 
Memoria întoarsă-nspre trecuta

Ca vîntul am-trecut și eu de |trt$
In cursa vieții, ce-n aurind țșe tiurmăJl
O, vînt, evocă-mi Zboruri petrecute, 
Cînd efemeră-h ierburi lăți

Curînd, curînd, cînd astru-qț să-mi apuie, 
Spre Stadion întors, cu fața tristă, 
Am să revăd pantofii piei cu țdîe 
Mi-nați de-ttn duh pa cenușia, pîstă.2

DRIBLING
Extrema de buzunar se duce, se duce
In toate direcțiile pe coala verde
Ca un creion bine-ascuțit
Cu care se scriu. în transa unei năprazniee inspirații,
Poeme hermetice, dicteuri
Indescifrabile pentru fundașii, vai,
Întotdeauna tradiționaliști.
Cind nu e frint brutal grafitul fin.
Aceste poeme devin, în final, perfect inteligibile,
Dar, din păcate, faptul se-ntimplă foarte rar...

Petre DRAGU

HOCHEI

Reflecții
• Tehnica înseamnă șl In 

sport maximum da eficiență cu 
minimum de efort.

• In fond sportul este » bas»* 
tela, dar una superbă p» care 
n-o mal poți Ignora oricine al tt.

• Cel ce nu e convins că Vic
toria sa este posibilă, este In si* 
nea lui un Învins Înainta de a 
începe jocul.

• Un campion-este o ființă elu. 
dată : are inima fierbinte șl ca
pul rece.

• Dacă vrei să-ți relnnoloștt 
victoria, trebuie să te poți gtndi 
la lipsurile taie și In clipei» vic
toriei.

Pe patinoarul acesta
— Apâ dopată cu amoniac —
Mic aisberg
— Cu domiciliul obligatoriu —
Intre gulerele tari ale mantinelelor,
Bolizii patinelor
Devin sateliți în jurul pucului
— Care pune punctul pe i —
Puk — veveriță neastîmpărată
Din croso în crosă,
în cuiburile porților !

NAUSICA NU JUCA... CHIAR TENIS

• Tactica este acel Subterfugiu 
la care apelezi pentru a combat» 
un adversar pe care n respecți.

• Un sportiv aflat In fața 
bliculul răspunde de flecare 
al său ca orice personalitate 
bllcă.

pu-, gest
pu-

• Fiecare partidă de fotbal

Titi GHEORGHIU — Vaslui

• Fiecare partidă de fotbal este 
o dramă al cărei text îl scriu au
torii pe teren.

N. BRAȘOVEANU

Vechii locuitori 
ai insulei Corfu, 
care in mitologia 
greacă 
miți 1 
pare că practicau 
unul 
mai 
cu mingea. însăși 
Nausica, fiica re
gelui lor Alcinoos, 
era o mare ama
toare de sport. 
Homer povestește 
că Ulyse. după ce 
a părăsit insula 
Calypso, a fost a- 
runcat de furtună 
pe coasta feacie- 
nilor. Doborît de 
oboseală, a ador
mit la marginea 
unui riu. dar a 
fost trezit de stri
gătele Nausicăi și 
ale tovarășelor ei 
de joc.

Be pare „că tină-, 
ra prințesă, care 
a rămas in a- 
mintirea cititorilor 
Odiseei ca Intrur 
chiparea grațiilor 
și delicateței fe
minine, nu era 
singura amatoare 
a jocului acesta 
pe care, mai 
ziu, francezii 
numit jeu <ie 
urne, numire 
care ar trebui 
adoptăm și noi în 
literatura istorică, 
pentru a nu mai 
sili dinastiile Franței 
lase coroana și 
pentru o neaoșe 
de oină românească, 

impropriu, apare

i erau nu- 
feacieni, se
dintre cele 

vechi jocuri

■ ■■

Jeu de paume în Franță, la începutul sec. XVII

să-și 
sceptrul 
partidă 

așa 
cum, impropriu, apare frec
vent in traducerile noastre (v.

Regii bles-
Jac-

wwxw

Dorin ALMAȘAN

In cadrul expoziției „Artă ți sport" de la Leipzig a fost pre
zentată, sub titlul ..Alergători la sosire1, si această operă a 

pictorului Lothar Zi’.zmann din Jena.

Maurice Druon:
temați, Yves Gando’n: __
quette, doamna urgiilor etc).

Se recunosc drept buni ju
cători de paume numeroși regi 
ai Franței, între care excelea
ză în special Hcnric al IV-lea 
și Ludovic al XIII-lea, de no
tat însă că cifra romană este 
pusă după cu totul alte crite
rii decit am spune noi Nun- 
weiler al IV-Iea 
che al XIII-lea... 
avea o sală de 
latul său de Ia 
sub dinastia de 
la apogeu. Secolul al XVII-lea 
reprezintă pentru jocul de 
paume momentul pătrunderii 
lui în sfera de preocupări co
tidiene ale nobilimii și marii 
burghezii.

Dar cum dictonul: istoria se 
repetă poate avea și un sens 
retroactiv, se pare că și pen
tru jucătorii de paume, ca și 
pentru sportivii din zilele noas
tre, cafeneaua a reprezentat 
o pricină primordială de de
clin. Ludovic al XIV-lea schim
bă racheta cu tacul de bili
ard, atunci născocit de mi
nistrul său Chamillart, și în
cearcă să dea prin aceasta o 
primă lovitură de grație popu
larității de care s-a bucurat 
secole de-a rindul jocul de 
paume. Treptat, sălile desti-

sau Dumitra- 
Carol al V-lea 
paume în pa- 
Luvru, joc ce 
Valois ajunge

practicării frumosului 
Nausicăi au fost rind 
demolate sau trans-

nate 
sport al 
pe rind 
formate pentru alte scopuri, 
Ultima
1837 și-a închis porțile, 
afla la Paris pe rue Mazarine. 
Ulterior, un sfert de veac mai 
tirziu, a fost construită în par
cul Tuileries o sală pentru 
jocul de paume, care mai poa
te fi vizitată, ca o curiozitate, 
și-n zilele noastre.

Totuși, așa după cum la dis
pariția unui codru secular a- 
par din bătrinele buturugi mlă- 
dițe noi din care, în viitor, 
se va dezvolta o pădure fal
nică, tot așa și vechiul joc 
de paume a generat diverse 
sporturi noi care se 
tot mai mult.

Unul dintre ele se 
, sală sau pe un teren
rit, pavat, de dimensiunile: 
28,5/9,5 m, împărțit în două părți 
inegale de o plasă. Cu ajuto
rul unei, rachete . mînuită xîa. 
un bătător care nu trebuie să 
depășească primul sector, min
gea este seryită și trebuie să 
atingă un zid din față și șă 
rebondeze în cea de a " 
parte a terenului, fiind 
în joc. O altă variantă a 
Iui de paume, de data 
practicat numai în aer 
se desfășoară pe 
dreptunghiular, cu 
bătătorit. Echipele care se în
fruntă sînt alcătuite din cite 
patru jucători (mai rar șase), 
împărțite astfel : doi (sau trei) 
la plasă, unul (sau doi) la li
nia de jumătate a terenului 
și unul la serviciu. Jocul în
cepe prin ' lansarea mingii cu 
ajutorul unei rachete pe dea
supra plasei în prima jumă
tate a terenului advers și se 
aseamănă întrucîtva cu un joc 
de tenis colectiv. înseși punc
tele se marchează ca la te
nis : 15, 30, 40 șl ghem. Te
renul are o lungime totală de 
șaptezeci de metri și o lățime 
de paisprezece. în sfîrșit, mai 
există o serie de alte varian
te ale jocului de paume, în 
funcție de mărimea terenului, 
care la paume au tambourin 
ajunge pînă la 150/30 m, ds 
numărul jucătorilor, de di
mensiunile și greutatea mingii, 
de forma rachetei, care la 
paume-tamis este triunghiu
lară și acoperită cu o piele 
groasă, și, evident de anu
mite amănunte de regulament.

Din jocul de paume au de
rivat pelota care se practică 
în regiunea bască, și, mai 
tirziu, pallona. Indiferent însă 
de zona geografică unde se 
joacă, de momentul istoric in 
care au apărut, de accesorii 
sau de regulamente, vechiul 
sport al Nausicăi, străbătînd 
spațiul și timpul, a rămas un 
spectacol îneîntător nu numai 
pentru Ulyse și fîrtații lui...

dintre ele, care în
se

practică

joacă în 
descope-

un 
solul

doua 
pusă 
jocu- 
asta 

liber, 
teren 
bine'

SPORTUL
IN LUMEA ARTEI
• La clteva posturi de televi

ziune din S.U.A. a Început pre
zentarea unul seria! sportiv inti
tulat .The Killy Challenge". Fil
mul prezintă pe triplul campion 
olimpic. J. Claude Killy, în ca
drul unor întreceri cu schiori 
americani.
• In culegerea de nuvele .Pre

ludii*. a prozatoarei neo-zeelande- 
ze Katherine Mansfield, (volum 
apărut în traducere In editura 
E.L.U.). se află și povestirea „La 
goir.
• Dansatorul american Edward 

ViUe’.a a ales boxul ca mijloc de 
menținere a condiției fizice ne
cesare In profesiunea sa. în fie
care zi el se antrenează la sac.
• Urmînd o tendință generală, 

Tîrgul de la Paris de anul acesta 
a inclus printre cele trei mari 
teme care l-au ghidat standurile: 
petrecerea timpului liber, cu ac
cent special pe sport.
• Reputatul dirijor francez 

Georges Prfetre, care a fost de 
curînd oaspetele Filarmonicii 
„George Enescu" din București, 
este nu numai un mare amator 
de sport, ci chiar un adevărat 
campion de judo. El a declarat 
presei : „Sportul mă pasionează 
pentru că imi oferă satisfacții pe 
plan fizic, pe lingă cele intelec
tuale pe care mi le aduce pro
fesiunea mea".
• Iși încearcă șansele în film 

încă o vedetă a sportului. Tenis- 
manul italian Nicola Pletrangeli 
va interpreta chiar rolul unui... 
tenisman, intr-un film pe care 11 
realizează regizorul Duccio Tes- 
sarl. Eroul e la virsta la care în
cepe a gusta din cupa înfrânge
rilor șl, firește, iși rememorează 
nostalgic victoriile tinereții, glo
ria, călătoriile, cuceririle. Cuceri
rea cea mai importantă e Virna 
List..

Vaier CONEA

DOREL PONORAN. DUDEȘTTI 
NOL „Un atacant, pătrunzlnd In 
careul advers, este faultat. In a- 
ceeași clipă, portarul echipei pe
nalizate se accidentează. Cine va 
apăra lovitura de la 11 metri : 
portarul de rezervă sau unul din 
jucătorii de cîmp î“ Potrivit re
gulamentului, un penalty nu poate 
15 executat (sau apărat) decit de 
unul dintre jucătorii aflațl In 
teren in momentul comiterii In
fracțiunii. Ca atare, portarul de 
rezervă nu poate intra în joc 
decit după executarea loviturii de 
la 11 metri, aceasta urmînd să 
fie apărată de un jucător de 
cîmp. Ținind insă seama de mo
dul cum execută înaintașii noștri 
această lovitură, nu trebuie să se 
sperie 1

AL. PATAK, PLENITA. „Sînt 
un înflăcărat suporter al echipei 
Ripensia". Al celei de azi sau al 
celeilalte 7 Să sperăm că formația 
timișoreană care a preluat acest 
nume nu se va mulțumi cu atlt, 
ci, așa cum îi urați dv., se va 
număra într-o zi (cit mai apro
piată !) printre echipele noastre 
fruntașe. Adresa 7 E suficient : 
Ripensia — Timișoara.

IOAN HALE, JIBOU. 1) Aveți 
dreptate. 2) Nici nu mă mir că 
l-ați „biruit" pe prietenul dv. în 
problema „Birtolon". Doar e vor
ba de un concetățean de-al dv. 
de cineva plecat din Jibou. Să 
precizez, deci, șl eu : handbalis
tul Ștefan Birtolon, a cărui evo
luție o urmărim și noi cu mult

lnteres, face parte din lotul echi
pei Minerul Baia Mare. Deocam
dată ! In viitor, nu se mal știe. 
Te pui cu cluburile bucureștene ?

AUREL GOG A și MARINEL DU
MITRESCU. IAȘI. Fină la data de 
18 decembrie a.c„ uzina de auto
turisme Pitești fabricase aproxi
mativ 2C0 de mașini „Dacia 1300“. 
Firește, Intre timp, numărul nou... 
născuțllor a crescut. După infor
mațiile pe car» ni Ie-a furnizat

ION PATRU, REȘIȚA. Ați cîș- 
tigat pariul : nu numai că 'Reșița 
a avut echipă de fotbal in divi
zia A — Oțelul, în ediția 1946— 
1947, și Metalul, in ediția 1950. de 
fapt fiind vorba de aceeași echipă 
— dar, în anul 1920—1931, cînd 
campionatul nu se disputa în for
mula actuală, a și cîștigat titlul 
de campioană a țării. Mai trebuie 
amintit că Metalul Reșița a cu
cerit Cupa României, învingind 
în finală, cu 2—0, pe Dinamo 
București.

CAROL ENE, ORAȘUL GHEOR- 
GHE GHEORGHIU-DEJ. „Pentru 
elucidarea unor contradicții in le
gătură cu C. Teașcă, vă rugăm să 
ne spuneți echipele unde a fost 
antrenor, de cînd activează pe 
această funcție". Toate 7 Nu pu
teți aștepta pînă la ziarul de 
Anul Nou, cînd apărem intr-un 
număr sporit de pagini 7 Dar, să 
nu fiu răutăcios și să vă dau răs
punsul exact : la Dinajno Bacău, 
Dinamo București, Politehnica 
Iași, Universitatea Cluj și F.C, 
Argeș.

llustraiii: N. CLAUOIU

I.D.M.S., livrarea primelor auto
turisme de acest tip va începe în 
trimestrul 11.1970. In legătură cu 
problema care vă interesează cel 
mal mult — data începerii înscrie
rilor — nici... Ion Poștașu nu știe 
nimic.

VASILE LUPAȘCU, TIMIȘOA
RA. Iată rezultatele celor două 
meciuri dintre Celtic Glasgow și 
Dinamo Kiev, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" : 1—2 Ia... 
Glasgow, 1—1 la Kiev.

GHEORGHE LIMBAȘAN, ME
DIAȘ. 1. In anul în care a ciști- 
gat „Cupa României", învlngînd 
în finală cu 2—1, pe Rapid, Arie- 
șul Turda activa în divizia B, 
„C’’-ul nici nu exista at nd.
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Bobul, navă modernă a 
pistelor de gheață, pro
priu vremurilor noastre, 

dar cu rădăcini adinei in isto
rie, sport al coborirllor verti
ginoase pline de neprevăzut, 
dar bine controlate de inteli
genta și reflexele omului care 
a creat și mașina și drumul, 
cucerește nu numai prin ine
ditul spectacolului sportiv, ci 
mai ales prin atracția irezis
tibilă pe care o exercită asu
pra tineretului, prin dinamis
mul și bărbăția sa.

Evoluția sa vertiginoasă, în 
pas cu noile cuceriri ale știin
ței și tehnicii, nu putea să nu 
impună condiții cu totul spe
ciale de practicare : boburi stu
diate aerodinamic, piste speci
ale de gheață, viteze foarte ri
dicate 140 km/h, un proces 
științific de pregătire a sporti
vilor eșalonat pe durata între
gului an, un sistem competi- 
țional complex.

Marile competiții ale ultimi
lor ani (Grenoble, Cervinia, 
Lake Placid) au creat o pro
blematică a bobului care im
pune, evident, găsirea unor 
răspunsuri și soluții.

Există unele voci care sus
țin că practica din ce în ce 
mai costisitoare a bobului (Ge
neral Motors Company a chel
tuit pentru un bob, in vede
rea campionatelor mondiale din 
1969, pină la 50 000 dolari, iar 
construcția pistei olimpice de 
I» Alpe d'Huez a costat 2 800 000 
franci), va duce inevitabil la 
un regres. Pe de altă parte,

aceleași competiții au reliefat 
faptul că bobul se află In plin 
progres : prezența la start a 
noi reprezentative naționale, 
tehnica inaită de construcție a 
boburilor, potențialul fizic al 
echipajelor și măiestria in pi
lotaj, succesul repurtat de u- 
nele reprezentative (România 
este un exemplu) etc.

Nu este pentru nimeni un 
secret faptul că, totuși, un 
număr destul de restrîns de 
sportivi practică acest dificil 
sport. Una din condițiile dez
voltării oricărei discipline spor
tive este lărgirea rindurilor 
practieanților săi. direcție in 
care și bobul trebuie să depu
nă eforturi pentru găsirea u- 
nor soluții eficiente.

Sport al oamenilor curajoși, 
bobul nu este scutit de un 
anumit grad de periclitate. Ti
neri dornici să-și incerce cu
rajul și posibilitățile sint pre
tutindeni, căci tinerețea este 
dinamică, impetuoasă. Ei vin 
să practice bobul pentru plă
cerea și bucuria pe care le-o 
procuj-ă alunecarea pe gheață, 
ambianța cu totul aparte a 
luptei cu timpul și meandrele 
traseului, neprevăzutul. Dar de 
aici și pină ia lipsa de mă
sură nu este decit un pas, căci 
a ști să-și cunoască posibili
tățile și a nu întreprinde ni
mic care să Ie depășească, im- 
pietind asupra integrității lor, 
constituie o cerință de căpe
tenie în acest sport.

Deși bobul iși desfășoară ac
tivitatea competițională după 
un regulament bine stabilit.

totuși nivelul la care se prac
tică în prezent impune unele 
îmbunătățiri, menite să ofere 
cadrul optim de intrecere, or
ganizatoric și tehnic, echipa
jelor angajate direct în lupta 
pentru primele locuri.

Prezența activă a României 
in arena bobului a fost sub
liniată nu numai prin prisma 
rezultatelor sportive, dar și 
prin eforturile pe care le face 
pentru progresul continuu al 
acestui sport. In dorința de a 
găsi un răspuns problemelor 
mai sus enunțate, am inițiat 
o anchetă internațională prin
tre specialiștii străini și ro
mâni. avind următoarele teme:

1. în ce direcție se îndreaptă 
bobul?

2. Care sint mijloacele și 
metodele pentru extinderea 
rindurilor practieanților bobu
lui ?

3. Ce căi pot duce la limita
rea accidentelor ?

4. Ce imbunătățiri pot fi a- 
duse regulamentului internațio
nal ?

în același timp, am supus 
specialiștilor, ca temă de me
ditație. problema investigați
ilor psiho-fiziologilor in rin- 
durile boberilor.

Mulțumim celor care au a- 
vut amabilitatea să ne răs
pundă ți tuturor acelora care 
doresc să participe in continua
re la această anchetă sporti
vă, realizată cu concursul ne
prețuit a! unui specialist compe
tent și atent cercetător al spor
turilor de iarnă, profesorul 
sinăian loan MATEI.

© AMPLĂ ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ 
LA CARE RĂSPUND SPECIALIȘTI DE PRETUTINDENI
șinile de cursă sînt și cămin 
individuale. Mai mult chiar, 
unele țări au riscat cheltuieli 
enorme pentru construirea de 
boburi perfecționate, pentru 
a nu aminti decit cazurile 
R.F.G., Angliei, Cehoslova
ciei, Norvegiei etc.

2. Comitetul director al 
F.I.B.T. studiază în amănunt 
constituirea unei comisii pen
tru propagarea bobului acolo 
unde el este puțin cunoscut, 
prin mijloacele publicității, 
filmelor, conferințelor etc. 
Multe filme au și fost rea
lizate și sînt In circulație.

3. Propunerile dv. privind.

4. Regulamentul interna
țional poate fi modificat, mai 
ales dacă ținem seama că 
în citeva stațiuni probele pot 
să se desfășoare noaptea. 
Iama trecută, la cererea mai 
multor federații naționale, 
chestiunile privind modifica
rea regulamentului au făcut 
obiectul a lungi discuții. Am 
solicitat ca propunerile să 
fie făcute în scris, pentru a 
avea posibilitatea de a le stu
dia cu atenție înainte de a 
fi prezentate Congresului 
F.I.B.T. Din păcate, pină în 
prezent nu am primit nici o 
propunere scrisă.

în încheiere, aș recomanda

0 SELECȚIE MAI RIGUROASĂ 
ÎN RÎNDUL DEBUTANȚILOR
CLAUDE CARTIER (Franța), membru al Comisiei tehnice 

F.I.B.T.

BOBUL SPOBT SPECIFIC VIEȚII MODERNE
AMILCARE ROTTA (Italia),

i
1. Mă întrebați ce gîndesc 

despre viitorul bobului. Sint 
perfect convins că bobul, ră- 
mînînd totuși un sport de 
elită (în sensul accesibilității 
acelor tineri care au o prac
tică sportivă în general și 
calități deosebite spirituale), 
se va dezvolta — o doresc 
din toată inima — clin ce în 
ce mai mult în viitor. Cu 
atît mai mult, cu cît BOBUL 
■ESTE- SPECIFIC VIEȚII MO
DERNE : intr-adevăr, stimu
lând o pregătire fizică efica
ce, bobul antrenează o mun
că de echipă, în deplină fu
ziune cu mijloacele mecani
ce prin care viața modernă 
este caracterizată din ce în 
ce mai mult.

2—3. în tot cazul este sigur 
că vom putea merge în acest 
sens dacă va fi posibil să 
se reducă accidentele și cos
tul materialelor. Noi urmă
rim cu perseverență acest 
scop, dovedit, spre exemplu, 
prin micșorarea lărgimii pis
tei cu 10 cm de fiecare par
te, înlocuirea -mantinelelor de 
gheață, la ieșirea din viraje, 
,prin lemn îmbrăcat In foi de 
material plastic, sau cu plăci 
de metal galvanizat în grosi
me de 6 mm, vopsit în cu
lori adecvate. Ca urmare a 
acestei măsuri, vor fi mult 
mai reduse atît cheltuielile de 
construcție a pistej (lărgimea 
pîrtiei fiind micșorată cu 
20 cm), cit și cele de în
treținere, ne mai fiind ne
voie de retmbrăcarea pistei 
cu gheafă după un oarecare 
uzaj. In plus, se aduce o 
mare contribuție la asigura
rea securității echipajelor, 
permițîndu-le să evite urmă
rile nefaste ale manevrelor 
greșite de pilotaj la ieșirea 
din viraje, izbituri în man
tinelă soldate cu șocuri vio
lente, ca urmare a împlîntă-

presedintele Federației internaționale de bobsleigh ți 
tobogganing (F.I.B.T.)

rti bobului în spărtură, sau 
adesea răsturnări.

Un alt scop pe care tre
buie să-1 urmărim în vederea 
asigurării unei pregătiri pro
gresive, este efectuarea unui 
număr mare de coborîri de 
antrenament.

In scopul satisfacerii aces
tei exigențe, IDEALUL VA 
Ft DE A AVEA PISTE CU 
ÎNVELIȘ DE GHEAȚA ÎN 
TOTALITATfe. -«au aproape 
total ARTIFICIALE, pe care 
să se poată desfășura o ac
tivitate pe durata a 4 luni in 
fiecare an. O instalație de 
acest tip, compcrtlnd micile 
ameliorări expuse mai sus, 
este ideală și mai puțin cos
tisitoare. în prezent, tehni
cienii refrigeratori sint an
grenați în studiul reducerii 
cheltuielilor de construcție ți 
al utilajului specific.

Ideea lansată de dv. pri
vind investigațiile psiho-fi- 
ziologice ale concurenților, 
obligatorii înaintea antrena
mentelor și competițiilor ofi
ciale. menite să stopeze ye 
cei inapți (control efectuat 
în parte de federațiile națio
nale), ca și organizarea unui 
simpozion științific, constituie 
un factor pozitiv în folosul 
tuturor boberilor. Evident, va 
fi oportun ca acest simpozion 
să aibă loc cu ocazia compe
tițiilor mai importante, în 
scopul de a avea privirile 
îndreptate asupra exigențelor 
activităților noastre. în con
secință, îmi voi face datoria 
să menfionez cu plăcere su
gestia dv. In cursul viitoarei 
reuniuni a Comitetului direc
tor al F.I.B.T.

4. Sint de acord asupra fap
tului că problema regulamen
tului internațional trebuie 
pusă pe ordinea de zi. De 
altfel. în cursul unei reuniuni 
pe marginea C.M. din februa
rie. de la Lake Placid, am 
hotărît în acest sens. Pentru 

- îmbunătățirea regulamentu
lui international actual este 
necesară o colaborare largă, 
împreună cu federațiile națio
nale, bazată pe un studiu a— 
profur.dat și pe experiență. 
Așteptăm propuneri fn acest 
sens pentru a îe discuta «i 
prezenta Congresului.

Vă rog să aveți bunăvoința 
de a transmite complimentele 
mele tuturor prietenilor ro
mâni.

testarea psiho-îizioloțirâ a 
sportivilar. ea și organizarea 
unui simpozion stiintifie. sânt 
interesante și VOR FI STU
DIATE DE CĂTRE COMI
TETUL NOSTRU DIREC
TOR Mă giiides-î chiar la 
posibilitatea efectuării acelor 
teste utilizate ir. aviație (tre
cerea in centrifugă studiul 
reacțiilor etc.). Pe de altă 
parte, un antrenament pro
gresiv, eșalonat pe o peri
oadă de timp mas i;mgă poa
te să assure boberilor un 
prad mai înalt de siguranță 
Cotcz&a noastră tehnică se 
ocupă, de asemenea, de a-
melxvarea cmistantă a pis
telor existe'te și efectuarea

TOATE EFORTURILE PENTRU PROPĂȘIREA BOBULUI
Colonel MARCEL LECLEF (Belgia), vicepreședinte al Federației internaționale de 

bobsleigh și tobogganing

ca pîrtia de la Sinaia să fie 
modificată, mai ales in tron
sonul care precede sosirea, 
despre care noi am discutat 
la fața locului. ACEASTA 
PENTRU A PUTEA FI OMO
LOGATĂ DE F.LB.T. SI A 
PUTEA GĂZDUI COMPETI
ȚII INTERNATIONALE SUB 
AUSPICIILE NOASTRE. ÎQ 
acest caz, echipaje străine din 
ce în ce mai numeroase ar 
putea participa Ia competiții 
și aceasta va fi evident un 
element ■ determinant pentru 
promovarea bobului în Ro
mânia.

Vă mulțumesc pentru in
teresul viu pe care-1 purta ți 
sportului nostru, sperind ca 
el să cunoască din ce in ce 
ma: mulțî adepți în țara 
dumneavoastră.

Înainte de a răspunde în 
ordine interesantelor pro
bleme pe care mi le pu

neți, dați-mi voie să mă 
alătur tuturor boberilor 
străini, ca și membrilor Co
mitetului director al F.I.B.T., 
aducînd un omagiu și apre

ciind nu numai gentilețea și 
sportivitatea fără egal, ci și 
spiritul și devotamentul^ tu
turor celor care se ocupă de 
practica bobului în România. 
Iată pentru ce, NOI NU AM 
EZITAT ANUL TRECUT DE 
A ALEGE ROMÂNIA PEN
TRU LUCRĂRILE COMITE
TULUI DIRECTOR AL 
F.I.B.T. și a vizita Sinaia, ca
pitala bobului românesc, fi
ind asistați strălucit de dl. 
Petre Focșenear.u.

1. Este foarte adevărat că 
preocuparea majoră a Comi
tetului director al F.I.B.T. 
constă în a asigura bobului 
căile unei dezvoltări conti
nue. Participarea din ce în 
ce mai numeroasă a repre
zentativelor naționale la star
tul marilor competiții este 
un indiciu că mergem pe un 
drum bun. Rămîne să re
marcăm, totuși, că prețul 
foarte ridicat al construcți
ilor de pîrtii si al întreținerii 
lor A FĂCUT CA UNELE 
DIN ELE SĂ DISPARĂ, în 
timp ce altele ca Garmisch, 
Oslo, Igls, Alpe d’Huez să nu 
poată fi puse în funcțiune în 
sezonul trecut. Pe de altă 
parte, deciziile recente ale 
C.I.O. stipulează că pentru 
a figura in programul Jocu
rilor Olimpice a disciplină

sportivă TREBUIE SĂ FIE 
REPREZENTATĂ DE CEL 
PUȚIN 18 TARI, și chiar 
dacă participarea bobului 
este asigurată la Sapporo, noi 
trebuie să facem totul pen
tru lărgirea participării in 
viitor.

Este necesar să se depună 
eforturi ca noile pirtii să fie 
construite și înghețate arti
ficial. Aceasta reduce consi
derabil cheltuielile care *se 
fac anual cu întreținerea și 
îmbrăcarea cu gheață a ve- 
chilbr pîrtii. Mai mult, acest 
tip nou de pîrtie poate fi 
construit aproape de marile 
centre și poate sta deschis 
timp de 4—5 luni atît ziua 
cît și noaptea. De aici ar re
zulta următoarele avantaje :

a) posibilitatea de a pri
mi un număr aproape ne
limitat de boberi, efec
tuarea de antrenamente 
progresive și continui ;

b) avînd o plecare și la 
jumătatea parcursului, pot 
fi accesibile începători
lor ;

c) după exemplul prac
ticii de pe pîrtia de la 
Lake Placid, bobul poate 
fi accesibil unor mase 
largi, piloți experimentați 
oferind coborîri de agre
ment la viteze reduse ;

d) așa cum se proce
dează la St. Moritz, pista 
are la dispoziție un nu
măr de boburi, care pot 
fi puse la dispoziția înce
pătorilor, iar în timpul 
concursurilor sînt trase la 
sorți.

Putem afirma că orașele 
candidate pentru Jocurile 
Olimpice de iarnă din 1976 
s-au arătat dispuse a instala 
pîrtii în întregime din ghea
ță artificială și chiar cea de 
la Lake Placid va fi trans
formată.

în ceea ce privește bobu
rile, noi ne găsim evident în 
fața unei probleme foarte 
importante. Mai întîi sînt 
fericit să vă confirm că de 
mult timp F.I.B.T. a promis 
să ajute financiar pe acei 
consti uctori de boburi care 
ar putea prezenta un modei 
de bob rapid si solid Ia un 
preț inferior celor practicate 
actualmente.

Ideal a fi să acceptăm un 
bob de tip standard care, ca 
și la începători, să poată fi

tras la sorți pentru compe
tiții. Atita timp însă cit nor
mele greutății și dimensiu
nile sînt respectate, iar do
rința piloților de a avea bo
buri personale, de a le în
treține singuri și a le per
fecționa puțin cîte puțin, 
este atît de prezentă, eu nu 
cred că se va găsi o soluție 
pentru moment. în bob, ca 
de altfel și în automobilism, 
motociclism, iahting etc., ma-

Igls — Austria, Alpe d'Huez 
— Franța. Lake Placid — 
Sl'A etc, au beneficiat de 
jsstexța ccctpeter.’â a Co
misiei tehrzce a F.LB.T. Nu 
am la indersină datele ofi
ciale. însă vă pot garanta că 
pe pirtche roenfionate mai 
sus au fost efectuate mii de 
coborîri fără accidente

Consider de o deosebită 
importantă ca BOBERII SA 
PRACTICE. TN PERIOADE
LE fără zăpada, acele 
SPORTURI CARE LE ÎN
TREȚIN REFLEXELE $1 LE 
ASIGURA O PERFECTA 
CONDIȚIE FIZICA.

Inițiativa dv. de a discuta pe 
marginea actualei problema
tici a bobului mi se pare 
interesantă și, evident, vă 

onorează.
1. în ce direcție se Îndreaptă 

bobul ? Nu cred că prețul ma
terialelor și al construcțiilor ne
cesare practicării unui sport 
constituie un motiv de regres. 
De altfel, cheltuielile legate de 
practicarea unui sport nu de
pind în mod unic de costul ma
terialelor, ci trebuie luate în 
considerare transporturile, can
tonamentele etc. Majoritatea dis
ciplinelor olimpice antrenează 
cheltuieli considerabile și ESTE 
FOARTE GREU SA INDICI 
CARE ANUME SPORT ESTE 
MAI COSTISITOR, iar în ceea 
ce privește bobul, el nu se află 
cîtuși de puțin în fruntea acestei 
liste.

Este probabil că se va merge 
spre construirea de pirtii înghe
țate artificial, CARE PERMIT O 
PRACTICA A BOBULUI LA 
ALTITUDINI MAI JOASE, în 
jurul marilor stațiuni și în noc- . 
turnă, pentru a atrage un nu
măr mai mare de spectatori. De 
asemenea, nu este exclus ca 
intr-un viitor apropiat să se 
construiască pîrtii de plastic, la 
fel cum s-a procedat pentru 
schiul alpin, ceea ce va permite 
efectuarea de antrenamente și în 
celelalte luni ale , anului.

Există deci toate motivele PEN
TRU A PRIVI OPTIMIST ÎN 
VIITOR.

2. Dezvoltarea unui sport . nu. 
depinde exclusiv de numărul 
practieanților săi. Există sporturi 
numite „de masă“ ca atletismul, 
schiul, hocheiul pe gheață etc.

și sporturi unde numărul prac- 
ticanților este relativ restrîns. 
Bobul se situează printre aces
tea, ajături de canotaj, vele etc. 
Neîndoios că interesul pe care-1 
suscită acest sport nu este cu 
nimic mai prejos decît al altora.

3. Limitarea accidentelor in
tr-un sport care comportă vi
teză, rezidă în principal în trei 
domenii distincte : OMUL. MA
TERIALUL, PROFILUL PÎRTIEI.

Mă gîndesc că ESTE NECESAR 
SA SE EFECTUEZE O SELEC
ȚIE MAI RIGUROASA ÎN RÎN
DUL DEBUTANȚILOR dornici să 
practice bobul.

Materialul existent, foarte per
fecționat, pare pentru moment 
corespunzător sub raportul cali
tății. Totuși, dacă viteza se va 
mări, mai ales în viraje, bobu
rile vor trebui modificate în 
consecință. De asemenea, este 
sigur că dacă viteza de coborire 
continuă să sporească, va fi ne
voie ca și pîrtiile să sufere mo
dificări.

4. M-am gîndit întotdeauna că 
este de dorit să se delimiteze de 
o manieră clară Responsabilită
țile organizatorilor competițiilor 
internaționale pe de o parte și 
cele ale F.I.B.T. privind regula
mentul de desfășurare a curse
lor, de cealaltă parte.

DORESC SÂ FELICIT CU A- 
CEASTA OCAZIE PE BOBERII 
ROMÂNI PENTRU EFORTUL 
LOR ENORM DEPUS. ADESEA 
CU MIJLOACE RESTRÎNSE, 
PENTRU MAGNIFICELE RE
ZULTATE OBȚINUTE DE ION 
PANȚURU. Este un viu exem
plu de ceea ce se poate face 
prin voință.

PREGĂTIREA CADRELOR TREBUIE TRATATĂ
CU CEA MAI MARE ATENȚIE

GAUDENZ GARTMANN (Elveția), vicepreședinte al 
Federației internaționale de bobsleigh și tobogganing, 

președintele Comisiei tehnice F.I.B.T.

Inițiativa discutării actualei 
problematici a bobului mi se 
pare deosebit de utilă pentru 
etapa prezentă, căci, fără a 

fi vorba de o criză, bobul tși 
are totuși frămintările sale, și, in 
plus, vorbind despre prezent, 
privim nemijlocit in viitor.

1. Mă întrebați in ce direcție 
se îndreaptă bobul ? Deși aria 
de practicare a bobului cuprinde 
aproape toate continentele. iar 
numărul țărilor angajate in ma
rile competiții a crescut in ulti
mii ani. există pericolul ca bo
bului să-i fie refuzata în viitor 
participarea la Jocurile Olim
pice (după Sapporo). Temerea 
că practica sa, din ce în ce mal 
costisitoare, va rări rindurile 
participanților, iar creșterea vi
tezei va fi un generator de ac
cidente, constituie argumentele 
de bază ale celor care prevestesc 
bobului un regres.

Și totuși, nu putem ignora 
faptul că acest sport are nu nu
mai legături trainice in istorie, 
dar este chiar caracteristic epo
cii noastre, tehnicii și aspirații
lor sale. Ca și la automobilism, 
spectaculozitatea deosebită a bo
bului stîrnește un interes enorm, 
egalat poate de săriturile spe
ciale de la trambulină sau schiul 
alpin. Prezența televiziunii am
plifică evident acest interes și 
constituie chiar o sursă de veni
turi pentru organizatorii marilor 
competiții.

Continuă să se construiască noi 
pîrtii moderne : cele de la Sap
poro (Japonia) și Halmstad 
(Suedia) se alătură celor 6 exis
tente, construite din beton și 
dotate cu instalații frigorifice, 
iar boburile se perfecționează 
neîncetat. Măsurile luate la con
struirea pirtiilor și pregătirea 
din ce în ce mai temeinică a 
sportivilor, fac posibilă evitarea 
accidentelor grave. întrecerile 
din cadrul J.O. 1968, campiona
telor europene sau mondiale 
196.9, au demonstrat că bobul 
poate evolua cu maximum de 
securitate.

Iată pentru ce consider că bo
bul va progresa continuu.

Dezvoltarea bobului pe plan in
tern ar trebui să meargă in pas 
cu evoluția sa pe plan interna
țional. Tradiția îndelungată, re
zultatele obținute în ultimii ani 
și perspectiva lor în viitor, mă
surile pe care le luăm pentru 
extinderea sa în țară și condi
țiile create boberilor fruntași 
atestă acest lucru. Chiar dac?, 
nu are la noi un caracter de 
masa (și nici în altă parte a lu
mii), cercul celor vare-1 prac
tică constituie un nucleu valo
ros, capabil să facă o bună pro-

Picând, in rindul tineretului, 
extindea Ktirn.ua In noi cen- 
*re sau rejcti'Ulnd altele bine
cunoscute in trecut. Astfel, bo
bul poate fi practicat cu succes 
la Ktmnieu Micea, pe calea Lo
trului, la Vomeasa (alt. 1 700 m>, 
la Vatra Doroei sau in jud. Har
ghita. unde temperatura scăzută 
persistă vreme îndelungată. Bra
șovul poate inființa secții noi la

PETRE FOCȘENEANU, 
secretar general al F.R.S.B.

1. După cum arătați foarte just, 
în ultima vreme s-au auzit voci 
care prevăd un viitor sumbru 
bobului. Argumentele aduse sint 
de diferite tipuri și nu întotdea
una obiective. între altele, creș
terea costului boburilor și a 
echipamentului, întreținerea spor
tivilor în cantonamentele efectuate 
în străinătate, sezonul scurt de 
practicare a bobului și depen
dența prea mare de starea vre
mii. gradul ridicat de periclitate 
și altele. Aceste voci sînt spri
jinite, din păcate, și de unele 
persoane din C.I.O., un precedent 
fiind creat cu ocazia Jocurilor 
Olimpice din 1960 de la Squaw 
Valley, cînd bobul a lipsit din 
program. Accidentele au contri
buit și ele, evident, la sublini
erea unor aspecte negative. Din 
fericire, ÎN ULTIMĂ VREME 
PONDEREA MAI MARE REVINE 
APRECIERILOR POZITIVE PRI
VIND VIITORUL BOBULUI. Este 
grăitor faptul că la startul ma
rilor competiții au apărut repre
zentative naționale noi, iar altele 
pină mai ieri necunoscute jiu 
reușit să se claseze printre 
primii. REZULTATELE SURPRIN
ZĂTOARE ALE LUI PANȚURU 
Șl ALE ECHIPIERILOR SĂI AU 
FOST COMENTATE ENTUZIAST 
ÎN PRESA SPORTIVA APUSEA
NA, întărind cele afîrfnate mai 
sus.

Ca un fapt pozitiv important 
consider construirea în cele 
mai diferite locuri din lume a 
unor pîrtii noi. ceea ce arată 
că interesul pentru acest sport 
este tn creștere.

2. Pentru dezvoltarea bobu
lui VAD URMĂTOARELE PO
SIBILITĂȚI :

a) pregătirea viitoarelor ca
dre prin cursuri organizate a- 
tit pe plan național, cit și in
ternațional sub îndrumarea u- 
nor instructori cu experiență ;

b) mărirea numărului de co- 
boriri cu bobul in antrena
mente si competiții ;

c) prelungirea sezonului prin 
amenajarea pirtiilor cu gheață 
artificială ;

d) lărgirea contactelor in
ternaționale prin organizarea 
și participarea la cit mai 
multe competiții.

3. Există posibilități sigure pen
tru preintîmpinarea accidentelor, 
asupra cărora mă voi referi în 
continuare. Consider că compor
tamentul pilotului este determi
nat în provocarea accidentelor : 
pilotarea defectuoasă a bobului, 
întreținerea și repararea super
ficială a bobului, decizii gre
șite in fața unor situații ne
prevăzute, starea lui emoțio
nală etc. Această listă de cauze 
s-ar putea prelungi. În cele mai 
multe cazuri, sportivul , nu este 
în stare să-și controleze com
portamentul. Antrenorul trebuie

să-l ajute în acest sens prin 
cunoștințele sale multilaterale de 
mecanică și biomecanica, medi
cale. pedagogice, psihologice. De 
obicei, pilotul este acela care 
trebuie in cele mai multe cazuri 
să decidă singur. El trebuie, da 
asemenea, să fie conștient de 
responsabilitatea sa și să-și asume 
răspunderea. Munca antrenorului 
ca pedagog începe tocmai prin 
realizarea, atît în practică cit și 
în teorie, a acestei cerințe. Suc* 
cesul educației nu depinde ex
clusiv de talentul antrenorului. 
Înzestrarea pilotului, puterea lui 
de înțelegere și acceptare conș
tientă a procesului de pregătire 
este la fel de important. Res
ponsabilitatea nu se poate preda 
și învăța decît într-o măsură 
foarte redusă. Ea presupune con- 
simțămîntul sportivului și mai 
ales unele trăsături de caracter. 
Curajul în sine nu este suficient 
unui pilot bun, ci trebuie dublat 
permanent de un caracter serios.

Desigur, este important să știi 
cum trebuie să conduci, dar mai 
important este să cunoști limitele 
posibilităților talc și MAI ALES 
CUM NU TREBUIE SA CONDUCI. 
Un sportiv care are această di
mensiune a caracterului și a 
capacităților sale, poate evita 
sigur accidentele. In concluzie, aș 
vrea să reamintesc că SELECȚI
ONAREA CORESPUNZĂTOARE A 
PILOȚILOR, ANTRENAMENTUL 
INTENSIV, ATÎT SPORTIV PRO- 
PRIU-ZIS CÎT ȘI INTELECTUAL, 
CREȘTEREA RESPONSABILITĂ
ȚII PILOTULUI POT CONTRI* 
BIT LA REDUCEREA PERICO
LULUI DE ACCIDENTE.

4. La întrebarea dacă regula
mentul s-ar putea ameliora, aș 
răspunde afirmativ. F.I.B.T. în
cearcă să aducă asemenea îm
bunătățiri. Din păcate, unele in
tenții sint anulate cite o (lată 
din lipsa de înțelegere a unor 
delegați. Ar fi bine dacă intere
sele generale ar prima.

în afara întrebărilor, aș vrea 
să adaug că APRECIEZ DEZVOL
TAREA BOBULUI ROMANESC. 
ASCENSIUNEA RAPIDA CĂTRE 
ELITA MONDIALA REALIZATA 
DE CĂTRE ECHIPELE LUI ION 
PANȚURU, arată că nimic nu 
este întîmplător, iar drumul 
început este cel bun. Faptul că 
așii văd în Panțuru pe unul 
dintre cei mai periculoși con
curent!, ne asigura că realizările 
lui sint RECUNOSCUTE CA EX
CEPȚIONALE IN LUMEA BO
BULUI.

Drept recomandare aș vrea să 
spun că și la dv PROBLEMA 
PREGĂTIRII CADRELOR TRE
BUIE TRATATA CU CEA MAI 
MARE ATENȚIE. Fixarea unor 
concursuri internaționale la Sinaia 
ar da posibilitatea unor contacte 
utile și comparații foarte valo
roase.

iar în trecut aveam curajul să 
prezentăm la concursurile inter
naționale boburi 
originală).

Se impune ca 
construirea unui 
școală pe care să 
irea începătorilor 
tual pentru agrement.

2. Există mult adevăr în . ceea 
ce afirmați că, pentru a exista,

de construcție

necesitate 
de bob- 

facă instru-

o
tip 
se 
și folosi even-

perficială ar da loc la acci
dente nedorite.

Instruirea temeinică a boberilor, 
posibilitateă măririi numărului de 
coborîri, dozarea vitezei în an
trenamentele premergătoare com
petițiilor, pregătirea temenică a 
materialelor, testarea psihologică 
a concurenților, grija pentru o 
viață sportivă exemplară, iată 

soluții eficiente pentru înlătura
rea accidentelor.

BOBUL ROMÂNESC — O PREZENȚĂ 
ACTIVĂ ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
A.S.A. sau Dinamo, care pot 
primi elemente tinere ce vin în 
armată deja pregătite la alte 
secții, sau reacriviza secțiile de 
la „Tractorul- și „Steagul roșu“. 
Cimpina. Romanul și poate mat 
activ Bucureștiul pot reveni în 
familia bobului.

Este nevoie ca secția de sport, 
a U.G.S.R. să dea o atenție și 
mai mare asigurării bazei mate
riale a secuilor sindicale, știut 
fiind că bobul este practicat mai 
mult de tineri) din • uzine și în
treprinderi. N-ar fi lipsit de in
teres ca bobul să pătrundă și în 
nndul studenților la LE.F.S., Po
litehnica Brașov sau Petroșani. 
De asemenea, asociațiile sportive 
ale armatei să inccrce recruta
rea elementelor din rindul para- 
șutiștilor și aviatorilor (exemplul 
lui Papană și Frim este eloc
vent).

Inițiativa locală a unor ini
moși activiști sportivi cum este 
cazul la Comarnic — prof. Con
stantin Neacșu sau Poiana Țapu
lui — Ion Tricuiescu de a ame
naja pirtii simple, a construi 
boburi și a atrage un număr 
mare de tineri, constituie exem
ple demne de toată lauda. Reu
șind să avem 15—20 de secții 
plasate in diferite puncte ale 
țării, am avea o activitate cu 
care nu s-ar putea compara nici 
o altă țara din lume.

Față de valoarea bobului ro
mânesc și de poziția ciștigală pe 
plan mondial, este nevoie de a 
se asigura boberilor fruntași și 
viitoarelor generații o pîrtie de 
nivel internațional (pentru care 
F.R.S.B. a întocmit studiile ne
cesare), fără de care nu se poate 
asigura in viitor menținerea lo
cului fruntaș in ierarhia mondi
ală și organiza competiții de 
amploare la noi. Existența unei

asemenea pirtii ar permite des
fășurarea unei activități pe du
rata a 3—4 luni pe an și ar 
putea duce la realizarea pe bază 
de reciprocitate a tuturor întil- 
mrilor internaționale ale sporti
vilor Federației noastre, ceea ce 
ar favoriza o mare economie 
valutară. Mai trebuie să amintim 
de avantajele materiale rezultate 
din organizarea unor mari com
petiții internaționale ?

Pe pîrtia de la Lake Placid 
conorlnle de agrement cu boburi 
speciale pentru turiști și ama
tori insumau zilnic 100 de per
soane, iar simbăta și duminica 
peste J 000 de persoane, ceea ce 
aducea organizatorilor beneficii 
de peste 3 000 de dolari. De ce 
nu ceva asemănător și la noi ?

Considerăm că nu este necesar 
ca intr-o singură țară să fie 
construite mai multe pîrtii de va
loare. Singură Italia face excep
ție. Este suficientă una constru
ită în jurul altitudinii de 1 000 m 
în preajma unei mari stațiuni. 
In rest, se pot amenaja pîrtii 
simple pe care să se poată efec
tua pregătirile începătorilor. La 
altitudinea de peste L800 m se 
poate pregăti o mică pîrtie de 
4—500 m pentru a asigura pri
mele antrenamente de început de 
sezon. Experiența de anul trecut, 
făcută de noi la Piatra Arsă în 
Bucegi, a fost utilă.

Este adevărat că boburile sînt 
din ce în ce mai costisitoare, iar 
patinele adevărate secrete de fa
bricație. Echipajele noastre re
prezentative sint bine dotate, iar 
parcul intern de boburi a fost 
remodernizat. Trebuie totuși să 
continuăm acțiunea de producere 
dc boburi ia noi și chiar de per
fecționare a lor. (Bobul cam
pion european de 4 persoane a 
fost de producție românească,

un sport trebuie să-și lărgească 
în mod continuu rindurile iar 
pregătirea viitoarelor cadre să 
fie făcută cu toată atenția.

Dacă noi am obținut rezulta
tele prea binecunoscute, aceasta 
se datorește în primul rînd 
schimbării concepției de recru
tare și pregătire a tinerilor bo
beri. Vom rămîne consecvenți 
orientării metodice :

— selecționarea sportivilor do
tați cu calități fizice și psihice 
superioare și talent pentru pilo
taj ;

— instruirea boberilor să fie 
încredințată profesorilor. antre
norilor pricepuți și folosirea din 
plin a experienței foștilor boberi;

— eșalonarea unui proces știin
țific dc pregătire pe toată du
rata anului, făcînd apel Ia mij
loace ca : atletismul, gimnastica, 
acrobatică, jocurile sportive, 
cartingul, bobul cu rotile, avia
ția, moto, auto ;

— organizarea, după fiecare se
zon, a unor tabere de pregătire 
cu tineri sub 25 de ani ;

— asigurarea unei continuități 
în participarea la competițiile in
ternaționale.

3. Există posibilități ca să se 
pună stavilă accidentelor grave. 
Din acest punct de vedere este 
necesar ca și la noi să se 
construiască o pîrtie modernă, 
despre care am amintit mai 
sus, dotată cu toate mijloacele 
de asigurare a securității co- 
borîrilor. Semnalăm că activi
tatea competițională internă din 
acest an este pusă sub semnul 
întrebării, datorită deterioram 
pîrtiei de la Sinaia din cauza 
ploilor, iar o amenajare su-

Sugestia dv. ca FIBT să ini
țieze o reuniune a celor mat 
buni tehnicieni, medici, psihologi, 
boberi cu experiență pentru a 
discuta și a stabili unele cri
terii privind selecția, pregătirea 
boberilor. cauzele care determină 
accidentele, ca și alte aspecte 
care pot orienta bobul spre o 
practică științifică, ellmlnlnd u- 
neie aspecte empirice ale sale, 
mi se pare foarte utilă.

4. Actualul regulament interna
țional are nevoie de unele pre
cizări, tocmai pentru a crea un 
cadru corect desfășurării între
cerilor și stabilirii rezultatelor. 
Aș face următoarele propuneri ;

a) Tragerea la sorti să se facâ 
Pe grupe valorice la campiona
tele europene, mondiale sau la 
Jocurile Olimpice. In grupa I ar 
intra cele mai valoroase echipaje 
după clasamentul anului precedent 
ia competițiile mai sus mențio
nate. In grupa a Il-a ar figura 
restul echipajelor înscrise. Prima 
grupă ar avea prioritate și in 
ordinea de coborire, oferind po
sibilitatea ca echipajele de va
loare sensibil egală să se întreacă 
în aceleași condiții. Acest sistem 
este practicat și în schiul alpin»

b) Articolul 8 prevede că este 
interzisă încălzirea patinelor îna
inte de plecarea în cursă, în alt 
mod decit prin frecare manuală. 
Ar trebui specificat că în 
această • frecare manuală nu 
poate fi folosit nici un mijloc 
electric, mecanic sau chimic. Este 
știut, de altfel, că uncie echi
paje și-au creat avantaje încă 
din plecare prin diferite procedee 
secrete de încălzire a patinelor.

România a reușit să se impună 
atenției sportive internaționale 
grație rezultatelor talentatului său 
pilot Ion Panțuru șî coechipie
rilor săi, ca și efortului continuu 
de dezvoltare a bobului atît pe 
plan intern cît și internațional. 
Faptul că țara noastră a găzduit 
nu de mult lucrările Comitetului 
director al FIBT este încă o do
vadă a prețuirii de care se bu
cură pe plan internațional. Este 
de datoria noastră a consolida 
acest prestigiu.

Ktirn.ua
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De la trimisul nostru special, THEO MACARSCHI
IMPRESIE VINERI, LA ATENAREPREZENTATIVA SECUNDA

ROMANIA-GRECIA1-0 (0-0)CONDUCE CU 2-1A BUCURESTIULUI
BUDAPESTA (B)

un setbol. 
are o

IN MECIUL CU

FOTBALIȘTII JUNIORI Al ROMÂNIEI AU PRODUS 0 FRUMOASA

O
X

Moment din prima întîlnire Israel — Australia. Centrul atacant al australienilor, Waren, a 
ajuns — dar fără rezultat — in poarta adversă.

ski, Waren, Bar, Shurn
In
Și

imagine (de la stingă la dreapta): Lubet- 
portarul Vissoker.

CONSTELAȚIA MEXICANA

echipă asiatică în participarea la C. M
• Nici o absenfă in „catalogul" mondialelor • Comportarea de 
la J. O. din Mexic — o promisiune de revenire în fara aztecilor

© întinerirea sistematică a reprezentativei

BUDAPESTA, 27 (prin te
lefon). Cea de-a doua zi a 
confruntării selecționatelor de 
tenis ale Bucureștiului și Bu
dapestei a adus la fileu pe 
davis-cupmanul Sever Dron 
și maghiarul Robert Machan. 
ambii din selecționatele se
cunde ale celor două capi
tale.

în primul set, duelul din
tre cei doi jucători se re
zolvă în 3—4 schimburi, fie
care încercînd mingi decisive. 
Dron servește foarte bine, 
vine deseori la plasă și pres
tează un joc, adesea, de un 
nivel remarcabil. Adversarul 
său s-a evidențiat prin vari
ația loviturilor.

Jocul place foarte mult 
Mai hotărît în acțiuni și 

acoperind bine terenul, Dron 
cîștigă setul cu 6—2.

în următorul set, Dron 
slăbește, inexplicabil, alura și 
maghiarul conduce cu 3—1

și 5—3, avînd și 
Tenismanul român 
venire — dar de scurtă 
rată — și maghiarul se 
pune cîștigînd cu 6—3.

Setul al treilea anunță

re- 
du- 
im-

Alături de Maroc și El Sal
vador, Israel este cea de-a 
treia țară care debutează în 
turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal. Cali
ficarea sa constituie o răs
plată pentru stăruința depusă 
sistematic, în special după a- 
nul 1956, pentru a face față cit 
mai onorabil 
continentale și 
mondial.

Federația de fotbal 
Israel, înființată 
1928, s-a afiliat 
acum 40 de ani. 
interțări, Israelul 
debutul cu ocazia 
riilor C.M. din anul 1934, de 
atunci fiind prezent la toate 
edițiile. începind din 1956, 
Israelul a fost nelipsit și de 
la turneele olimpice de fot
bal. Tot din 1956 a partici
pat regulat (fiind și unul 
din principalii animatori) la 
„Cupa Asiei", în care s-a 
clasat -pe locul secund de 
două ori, în urma Coreei de 
Sud (în 1956 la Heng Kong 
și în 1960 la Seul) 
cuceri apoi trofeul 
(la Tel Aviv), iar 
ediție, desfășurată la Tehe
ran, în 1968, ocupind 
trei, după Iran și Birmania.

în ultimii ani. Israelul a 
căutat să-și sporească consi
derabil relațiile fotbalistice 
interțări și efectele acestor 
confruntări n-au întîrziat să 
apară. După cîteva rezultate 
contradictorii, a reușit să se 
califice în turneul final al 
Olimpiadei mexicane, unde a 
avut o comportare meritorie 
(5—3 cu Ghana, 3—1 cu El 
Salvador, 0—2 cu Ungaria și 
1—1 cu Bulgaria) și numai 
jocul sorților a privat-o de 
calificare-în semifinalele com
petiției, 
acest 
va a 
bogat 
(2—3
3—3 și 4—0 cu S.U.A., 2—3 
cu Suedia, 3—3 cu Grecia 
și 1—1 cu Austria). Acest 
„rodaj" susținut s-a soldat cu 
cel mai mare succes de pînă 
acum al fotbalului din Israel:

prezența în constelația 
xicană.

Asia și Australia au 
reprezentate, pînă acum, de 
9 țări în preliminariile C.M., 
dar singura care nu a lipsit 
de la nici o ediție este Israe
lul, al cărui palmares în pre-

me-

fost

competițiilor 
cu caracter

din 
în anul 
la F.I.F.A. 
In jocurile 
și-a făcut 
prelimina-

pentru a 
în

la
1964 

ultima

locul

Dar, chiar și după 
semi-eșec, reprezentati- 
continuat să aibă un 
program de întîlniri 

cu Irlanda de Nord,

GRUPA A XVI-A : ZONA
ASIEI ȘI A OCEANIEI

Subgrupa I: Japonia— 
Coreea de Sud 2—2, Co
reea de Sud — Japonia
2— 0, Australia — Japonia
3— 1, Japonia — Austra
lia 1—1, Australia — 
Coreea de Sud 2—1, 
Coreea de Sud — Aus
tralia 1—1.

CLASAMENT : Australia 
6 p, Coreea de Sud 4 p, 
Japonia 2 p.

Subgrupa a 
rael — Noua
4— 0, Israel — 
elandă 2—0.

Il-a : Is- 
Zeelandă 
Noua Ze-

CLASAMENT : Israel 4 p.
Noua Zeelandă 0 p.

SEMIFINALA
Australia—Rhodesia 1—1
Rhodesia—Australia 0—0
Australia—Rhodesia 3—1

FINALA
Israel — Australia 1—0
Australia — Israel 1—1

cu
și

liminarii se prezintă astfel : 
26 6 2 18 27—62.
Rezultatele obținute în cele 

8 ediții : 1—7 și 1—4 
Egiptul (în 1934), 1—3
0—1 cu Grecia (în 1938), 
0—6 și 2—5 cu Iugoslavia (în 
1950), 0—1 și 0—1 cu Iugo
slavia, 0—1 și 0—2 cu Gre
cia (în 1954), 0—2 și 0—2 cu 
Țara Galilor (în 1958), 1—1 
și 6—1 cu Cipru, 1—0 și 3—2 
cu Etiopia, 2—4 și 0—6 cu 
Italia (în 1962), 0—1 și 0—5 
cu Belgia, 0—4 și 
Bulgaria (în 1966).

In actuala ediție, 
Israelului a avut o 
relativ ușoară : 4—0 
cu Noua Zeelandă

1—0 și 1—1 cu Australia. De 
fapt, în baza comportării a- 
vute acum un 
de Mexico, în 
pic, calificarea 
lulul nu 
surpriză, 
rească a 
ocupă, în 
asiatic.

în cadrul meciurilor dis
putate la J.O. și, în primă
vara acestui an. în întîlnirile 
cu Suedia, Grecia și Austria, 
a fost folosită următoarea 
formație de bază: Levin — 
Bar, Bello, Rosen, Shwager, 
Rosenthal, Taibi, Spiegel, 
Faigenbaum. Spiegler, Borba. 
Au mai jucat : portarul Ma
lika și înaintașii Druker, 
Young, Englander, Karako și 
Kastro. In meciurile cu Aus
tralia, tot Spiegel și Spiegler 
s-au dovedit a fi principalii 
realizatori ai echipei.

în fotbalul din Israel are 
loc, de cîțiva ani, un susți
nut proces de întinerire. în 
locul experimentaților Hodo- 
rov, Matanya, Glazer, Stel
mach. Tish, Levkovitz, Ment- 
zel și Levy au apărut în 
ultimii ani alți jucători va
loroși ca Bello, Rosen, Spieg
ler. Young, Faigenbaum.

Forța echipei Israelului 
constă în omogenitate. în ru
tina acumulată de-a lungul 
numeroaselor partide jucate 
cu adversarii de diferite va
lori și cu diferite stiluri de 
joc. Reprezentativa are un 
stil de joc anglo-vest-ger- 
tnan, combinat cu spirit com
bativ care va putea consti
tui un serios „atu" în fața 
adversarilor săi din întîlniriie 
turneului final al C.M.

Frederic MOISES

an la Ciudad 
turneul olim- 
echipei Israe- 
constituie o 
confirmare fi

mai 
ci o 
poziției pe care o 
prezent, în fotbalul

RUGBYSTII DE LA DINAMO
9

ȘI-AU ÎNCEPUT TURNEUL 
ÎN FRANȚA

9

Echipa de rugby Dinamo 
București și-a început turneul 
în Franța, jucînd la Tarbes 
cu echipa Stado Tarbais. Rug- 
byștii francezi au obținut vic
toria cu scorul de 12—3 
(9—3). Pentru gazde au în
scris Pecune, Dargeles, Que- 
reihlac și Berges cîte 3 punc
te. Fugigi a marcat pentru 
Dinamo.

★
în prezent se află în Fran

ța o altă echipă românească 
de rugby, Farul Constanța. 
Rugbyștii români vor întîlni 
astăzi la Paris echipa Racing 
Club, ftleciul se va desfășura 
pe stadionul Jean Bouin.

ri 

luptă foarte echilibrată, sco
rul oscilînd cînd în favoarea 
unuia cînd a celuilalt jucă
tor. De la 3—3, Machan se 
distanțează la două puncte i 
5—3, Dron este foarte ner
vos și Machan iese învingă
tor cu 6—3. Prin urmare,
după meciul de dublu cîști- 
gat de români vineri, înfrîn- 
gerea lui Dron a făcut 
scorul întîlnirii 
reprezentative B 
1—1.

A urmat al 
Santei-Csoknyai. 
sistă la schimburi rapide de 
mingi, în care ambii compe
titori se dovedesc excelenți. 
Maghiarul, ceva mai noro
cos, conduce cu 3—1. dar 
Sântei, deosebit de tenace, 
reface și preia conducerea cu 
5—4. După 
spectaculoase, 
egal: 5—5. 
Sântei joacă 
nalizează mai bine și cîștigă 
cu 7—5. Setu] al doilea avea 
să fie și ultimul. Campionul 
român dirijează cu precizie 
mingile și prin lovituri pu
ternice ia un avans substan
țial :4—0. Sântei 
atace dezlănțuit 
revine cu 6—1. 
pentru echipa 
Hucureștiului.

In momentul 
telefonice este pe punctul să 
înceapă întîlnirea de dublu 
(în cadrul formațiilor A) din
tre Baranyi-Machan și Năs- 
tase-Mărmureanu.

In ultima zi a întrecerilor 
sînt programate patru parti
de de simplu : Machan-San- 
tei, Varga-Mărmureanu, Ba- 
ranyi-Năstase și Csoknyai- 
Dron.

celor
s. fie

ca 
două 
egali

joc 1doilea
Publicul a-

cîteva lovituri 
scorul ajunge 

In continuare, 
foarte atent, fi

continuă să 
și victoria îi
Deci, 2—1 
secundă a

convorbirii

ÎN SPRIJINUL CANDIDATURII
OLIMPICE A ORAȘULUI MOSCOVA

ros această candidatură, De 
asemenea, este transmisă de
clarația președintelui Consiliu, 
lui național pentru educație 
fizică și sport din România, 
Anghel Alexe, care s-a refe
rit la idealurile de pace și 
prietenie între sportivi, pe 
care le poate asigura organi
zarea Olimpiadei in Capitala 
Uniunii Sovietice.

MOSCOVA, 27 (Agerpres). 
— Candidatura orașului Mos
cova la organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 
1976 continuă să fie comen
tată in cercurile sportive in
ternaționale. Agenția TASS 
transmite o serie de decla
rații ale 
sportive 
Koen, Andras Balczo, Richard 
Russell), care susțin căldu

unor personalități 
(Fanny Blankers

1—2 cu

echipa 
sarcină 
și 2—0 
și apoi

RUGBYUL - la poalele Pirineilor
(Urmare din pag. /)

aceea reporterul solicită îngăduin
ța de a adresa nu o simplă invi
tație la lectură ci, în primul rînd, 
la meditație și acțiune pentru 
unele transplanturi de entuziasm 
și inițiativă, atît de necesare în 
familia rugbyului nostru, admira
bilă prin devoțiunea ei, dar încă 
prea puțin numeroasă și deseori 
în nepotrivitul și nemeritatul rol 
de „cenușereasă".

★
TARBES. Se spune că sus, pe 

crestele veșnic albe ale Pirineilor, 
se întîlnesc toate surîsurile pline 
de grație ale artistelor șl toate 
inimile înflăcărate ale poeților. 
Metafora aparține, desigur, unuia 
din numeroșii iubitori ai naturii, 
ai drumețiilor de munte din ora
șul cu recunoscută faimă turisti
că.

Dar, în replică, rugbyul își are 
ș! el poezia lui. recitată cotidian, 
cu vorbe de suflet, cu gînduri de 
dragoste statornică.

★
Ar trebui, poate să povestim 

cîte ceva despre întîlnirile — mă
car despre unele — cu vedetele 
rugbyului francez. Ceva despre 
tristețea lui Elie Caster, ciștigă- 
torul „Ghete! de Aur" — indispo
nibil pentru meciul de la Tarbes ; 
sau despre noaptea albă a lui 
Pierre Darbos — debutant în XV- 
le galic la 29 de ani, cu greaua 
misiune de a-1 înlocui pe marele 
Car£rre ; sau despre Dehez. jucă
torul căru’a i se cerea să destra
me neliniștea care domnește de- 
cînd Guy Cambărabero...

Și, totuși, am preferat să nu 
pătrundem în culise, să renunțăm
— sau, poate, doar să o amiriăm
— la o povestire romanțată din 
viața vedetelor rugbyului francez.

Altceva, ni s-a părut mai inte
resant, emoționant și — cit am 
dori ! — util.

★
Dimineața, pe peronul gării. 

Cîteva sute de elevi așteaptă ra
pidul de Paris pentru a fi primii 
colecționari de autografe de la 
rugbyștil români. (Peste două 
săptămîni, la înapoierea echipei, 
n-am văzut pe aeroportul Bănea- 
sa decît 4—5 dintre adevărații 
prieteni ai rugbyului !).

Poate că de-aici începe totul... 
După-amiază, la stadionul Mau

rice Trelut. Alte sute de tineri, 
însoțiți de profesori, stau la coadă 
pentru a vizita moderna construc
ție sportivă, acest — se vede — 

„venerat, lăcaș al rugbyului. Toți 
par fericiți să trăiască acest eve
niment, deși la acea oră idolii lor 
nu se aflau pe terenul de joc.

Nu prea sîntem obișnuiți cu 
această poezie de largă circulație 
în „Ovalia“ și poate tocmai de 
aceea ne apare în minte, stărui
toare, aproape obsedantă și fără 
de răspuns. întrebarea : cîți din
tre elevii unui oarecare liceu 
bucureștean știu măcar unde se 
află stadionul Parcul Copilului ?

Seara, la un pahar de Ricard, 
în plăcuta companie a unui vechi 
Iubitor al rugbyului, dl. Marcel 
LAURENT, președintele comite

tului regional Armagnac-Bigorre, 
care ne spune, ca un fapt divers, 
că în regiune sînt organizate 
aproximativ 4o de cluburi, fiecare 
cu echipa de „onoare" — partici
pantă sau nu în campionatul 
Franței —, cu formații de cate
goria a Il-a, a IlI-a, uneori și a 
IV-a, de rezerve, de „cădeți", de 
juniori A și de juniori B...

Și mai aflăm că la Tarbes, ca 
de altfel și în celelalte orașe pe 
care aveam să le vizităm, încă 
mulți tineri abia așteaptă înfiin
țarea unor noi cluburi sau echipe 
pentru a îmbrăca „oficial" tricoul 
de rugbyst.

Nu este un fapt divers 1 Sînt 
în sudul Franței cluburi care au 
cam atîtea echipe cîte activează 
la noi în divizia A. La Tarbes. la 
Brive sau la Agen așa ceva n-are 
însă nimic spectaculos...

★
Dintr-o mai lungă convorbire pe 

care dl. Paul BOYRIE, primarul 
orașului Tarlfes. a avut amabili
tatea s-o accepte, retine atenția 
pe care d-sa o acordă ultimelor 
două edificii sociale de importan
ță : Foyer des Jeunes Travailleurs 
— un frumos cămin pentru tinerii 
muncitori — și stadionul de rug
by. „Maurice Trelui" . Ambele 
construcții — ne spune dl. Paul 
BOYRIE — răspund unor vitale 
cerințe ale populației, ale orașu
lui. Și să știți că intre căminul 
tinerilor muncitori și stadionul 
de rugbv este o mare legătură.

Ne gîndeam. totuși, că un sta
dion cu 22 000 de locuri — exclu
siv pentru rugby — depășește li
mitele actuale pentru sport în- 
tr-un oraș cu o populație de mai 
puțin de 60 000 de locuitori.

în ziua meciului, tribunele au 
fost. însă, pline. Pentru simplă 
curiozitate — sau, poate, nu nu
mai pentru aceasta : prețul bile
telor de tribuna I a fost de 25 
de franci, cel pentru biletele de 
tribuna a Il-a 20 de franci.

Și aceasta înseamnă pasiune !
★

BAG'NERES DE BIGORRE. Mai 
puțin de 20 de km de Tarbes. O 
splendidă stațiune termală și tu
ristică. scăldată de Adour, unde 
toți cei 9000 de locuitori socotesc 
rugbyul printre „monumentele na
turii" ; îți vorbesc despre el cu 
înflăcărare și cu o pricepere invi
diată pînă și de specialiști.

Am fost la Bagndres de Bigorre 
să vedem meciul amical dintre 
echipa locală și formația Agen. 
în< tribune, sute de copii, pe o 
vreme nemiloasă, cu ploaie și vînt 
puternic, cu un frig pătrunzător. 
N-am văzut un singur spectator 
să se ridice de la locul lui pentru 
a-și căuta un refugiu. Acolo, pe 
teren, se juca rugby și toți veni
seră să vadă jocul — fără să 
piardă măcar o singură fază. Și 
nu numai spectacolul sportiv ho
tăra aici. O mare parte dintre 
spectatorii tineri o formau jucă
torii echipelor școlare, veniți la 
stadion pentru a urmări, de fapt, 
o lecție de măiestrie și bărbăție 
sportivă.

Nu cumva de aici începe mira
colul rugbyului din „Ovalia" ?

Nu cumva de-aici ar fi bine ?ă 
începem să clădim ceva trainic 
și pentru rugbyul nostru ?

Stadionul atenian Panathinai- 
kos a găzduit vineri după- 
amiază partida internațională 
de fotbal dintre reprezentati
vele de juniori ale Greciei și 
României. La capătul unui, joc 
de bună factură tehnică și de 
un nivel spectacular apreciat 
de către cei 10 000 de specta
tori prezenți în tribune, victoria 
□ revenit echipei române la 
scorul de 1—0 (0—4)), ca ur
mare a golului înscris de NĂS- 
TASE în min. 76.

Mai presus de victoria pro- 
priu-zisă, EVOLUȚIA TINERI
LOR FOTBALIȘTI ROMÂNI A 
PRODUS O DEOSEBITĂ IM
PRESIE GAZETARILOR ATENI- 
ENI Șl SPECIALIȘTILOR care au 
asistat la joc.

După cum relala la telefort 
ION ALEXANDRESCU, secretar 
general-adjunct al F.R.F., presa 
sportivă ateniană este unanimă 
în recunoașterea talentului și 
valorii schimbului dez mîine al 
fotbalului românesc.

Echipa română s-a prezentat 
cu următorul „11": PURCARU—• 
SAMES, DEHELEANU, SĂTMĂ- 
REANU, HAJNAL, SANDU, VI- 
SAN. GHERGHELI, HELVEI, 
GRIGORE (min. 60 — NĂSTA
SE), ATODIRESEI. Cei mai buni 
jucători români au fost Pur- 
caru, Deheleanu, Sătmăreanu, 
Vișan, Ghergheli și Helvci.

Echipa de juniori a Ro
mâniei va susține marți un 
al doilea joc, în compania 
unei reprezentative de ama
tori a Greciei.

■I

ȘAHIȘTII» »
ROMANI

IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
In turneul de la Tbilisi, 

după 7 runde conduce maes
trul gruzin Roman Djindji- 
hașvili cu 5 (1) p, urmat de 
Gurghenidze și Gufeld — 
4l/2, Tal și Suetin — 4 p, 
Ciocâltea, Bronstein și Spi
ridonov — 3*/2- Liderul a cîș- 
tigat, după 19 ore de joc (la 
mutarea 177 !), partida în
treruptă de șase ori cu ma
estrul Samkovici. Un altfel 
de record a realizat și ro
mânul Ciocâltea, care a re
mizat în toate cele șapte 
partide susținute pînă acum.

în turneul de juniori de la 
Groningen, în fruntea clasa
mentului se află Juan Bellon 
(Spania) cu 3l/2 P, urmat de 
Ador j an (Ungaria), Luboje- 
vici (Iugoslavia) și Aurel Ur
zică (România) — 3 p.

Cu o rundă înainte de 
terminarea turneului feminin 
de la Moscova, în clasament 
conduce Medianikova (URSS) 
cu 7l/2 P, urmată de Kono- 
pleva “— 6>/2 p, Belaveneț și 
Lemaciko — 6 p. Gertrude 
Baumstarck (România) ocu
pă locul 9 cu 4 p.

La sfirșit de an

ANCHETE, ANCHETE, ANCHETE
La capătul anchetei între

prinse în rîndurile ziariștilor 
din U.R.S.S., clasamentul ce
lor mai buni 10 sportivi so
vietici ai anului 1969 Se pre-* 
zintă astfel : 1. Boris Spas
ski — șah ; 2. Irina Rodnina 
și Aleksei Ulanov — patinaj 
artistic ; 3. Nadejda Cijova — 
atletism ; 4. Anatoli Bondar- 
ciuk — atletism ; 5. Valeri' 
Borzov — atletism ; 6. Vik
tor Kurențov — ’haltere ; 7. 
Lasma Kauniste — patinaj 
viteză ; 8. Vladimir Muntian 
— fotbal ; 9. Aleksandr Ti
honov — biatlon ; 10. Ianis 
Lusis — atletism.

într-o altă anchetă (inter
națională), Anatoli Bondar- 
ciuk (cu 75,48 m Ia arunca
rea ciocanului) fusese desem- 

recordmanul anului".

în urma anchetei între
prinse de secția de sport a 
agenției poloneze de presă 
„P.A.P.", titlul de cel mai 
bun sportiv european al anu
lui i-a fost atribuit ciclistu
lui belgian Eddy Merckx.

TURNEUL HOCHEISTILOR
SOVIETICI IN CANADA

27 
de

TORONTO, 
Selecționata 
gheață a U.R.S.S. și-a conti
nuat turneul în Canada ju
cînd Ia Toronto cu reprezen
tativa țării. Hocheiștii cana
dieni au terminat învingători 
cu scorul de 3—2 (2—2, 1—0, 
0—0).

(Agerpres). 
hochei pe

trebuie 
brațele

„Clar-
din Cleveland, cer

(Urmare din pag. I)

căpitanul americanilor, Donald 
Dell, dădea exact aceeași de
clarație I „Dacă ar fi fost in
vers — adăuga el cu umor — 
aș fi spus la fel...“

Glumele, urările de succes, 
paharele ridicate, 
peau acum să-mi

toate înce- 
fie indife

rente. Știam un singur lucru
— că a doua zi ne așteaptă o 
treabă grea și pe care ' ' ' 
s-o facem singuri, cu 
și mintea noastră.

★
Vineri 19 septembrie. 

ke-courts“ " 
acoperit...

Ați citit și auzit, desigur, 
mai multe relatări asupra jocu
rilor celei de a 58-a finale a 
„Cupei Davis" și n-are rost să 
vă fac o descriere amănunțită 
a lor. Totuși, cîteva impresii 
și simțăminte personale, pot 
să vă completeze, cred, imagi
nea pe care v-ați format-o 
pînă acum.

In primul rînd, Ashe cu 
Năstase. Sînt cu totul in deza
cord că a fost cel mai slab 
meci al Challenge-roundului. 
S-a jucat tenis bun, poate nu 
atît pe plan tehnic, unde ner
vozitatea celor doi jucători a 
influențat uneori precizia lovi
turilor. Dar s-a luptat bine, 
iar pe plan tactic acest exce
lent sportiv, care este negrul 
Ashe, a făcut multe lucruri 
interesante. Ilie n-a fost nici 
el slab și cînd a apucat să-l 
conducă în setul doi pe pri
mul tenisman amator al lumii, 
făcîndu-i break 'în al treilea 
ghem, am răsuflat ușurat : Nu. 
hotărît lucru, nu eram ridi
coli... Acum puteam să arătăm 
tuturor că România își merită 
un loc fruntaș in cea mai 
mare 
Indiferent dacă 
cîștigăm.

Năstase joacă 
setul trei și deși
— și al echipei 
adaugă un zero, 
conștiința împăcată că el și-a 
făcut datoria. Arthur Ashe. 
fostul cîștigător al Forest 
Hills-ului. a dat de greu pînă 
să obțină deschiderea scorului

Dacă echipa României avea 
vreo șansă practică în această 
întîlnire cu puternica formație 
a S.U.A.. atunci eu, în al doi
lea meci al zilei inaugurale 
trebuia să demonstrez concret 
aceasta. Cot la cot cu Stan 
Smith, care mă depășește ca 
înălțime (1.90 m) am pășit pe 
teren cu calm și convingerea 
că ceea ce știu în tenis nu mă 
poate face nimeni să uit, 
aici pe cimentul vopsit în 
de de la Cleveland.

Bineînțeles, era un alt 
de tenis decît cel pe care-1 în
vățasem pe terenul roșu de 
sub Timpa sau la Progresul. 
Aici se juca un tenis-fulger, 
„Made in U.S.A.", în care mai 
puțin acuratețea, cit forța și 
viteza loviturilor primau. Cine

competiție a tenisului 
pierdem sau

lovește mai tare- ciștiga ! Iar 
lungul Smith lovea mingea 
foarte de sus și din unghiurile 
sale înalte ea venea cu viteză 
de bolid in terenul meu.

Spun din nou, n-are rost să 
fac o descriere a meciului, pe 
care o cunoașteți. Nici implica
țiile problemei terenului de 
joc. care in tenis este la dis
creția organizatorilor, nu vreau 
să le discut acum. Ceva se va 
face in viitor, sînt convins. 
Pină atunci să jucănl pe zgu
ră, iaroă. ciment, parchet sau 
covor, așa cum vor directorii 

• de concurs și publicul, de ori
unde ar fi.

Eu am intrat pe cimentul 
rapid de la „Ciarke-courts" ca 
să joc tenis, acel tenis pe ca- 
re-1 știu de ani. dar și cu re
tușurile pregătite cu grijă in 
săptăminile de antrenament ce 
au precedat finala. Că învăța
sem binișor lecția, am dove- 
dit-o imediat Din primul 
ghem, cu 4 mingi cîștigătoare, 
fac break ! Pot să returnez 
serviciul Iui Stan Smith — lu
cru incredibil aproape pentru 
toți... Conduc, am 3—1 și in 
acele momente încep să-l cred 
pe bătrinul Harry Hopman, 
care ne spunea dimineața, la 
prinz și seara : „Toate jocurile 
cu americanii se pot ciștiga

Dar trebuie să și înving, nu 
numai să demonstrez posibili
tatea victoriei. Ceea ce nu era 
atit de simplu, pe distanța ce
lor cinci seturi. In iureșul me
ciului, luptind cu „bombele" 
lui Smith, ciștigiud și ratind 
succesiv, iată-mă egalat; in
trăm in long-set și ciștig abia 
cu 8—6. Setul doi, poveste in
versă. Adversarul are break 
și acesta este de nerecuperat, 
în setul trei, îmi dau seama 
că lupt pentru tot meciul a- 
cesta, și al întregii echipe.

O fază din fantasticul meci

La 4—4 reușesc din nou 
ciștig contra-serviciu și 
asigur conducerea. 2—1, 
jocul in mină. Pauză...

In vestiar, o surpriză dintre 
cele mai neplăcute. Terenul 
Clarke n-are instalații proprii, 
ne echipăm în clădirea unei 
școli din apropiere, afectată 
ad-hoc finalei. Constat că n-a- 
vem apă caldă pentru duș !... 
Mizam atita pe această obiș
nuită pauză de recuperare, in 
care un duș bun și un masaj 
mă aduc la start din nou 
proaspăt Protestez, mă lamen
tez. Nu-i nimic de făcut— Și 
Hopman mă trimite la cul
care pe canapea, răstindu-se : 
„Lasă dușul, lasă toate fleacu
rile ! Joci in orice condiții și 
fii disciplinat !“ Ascult, fiindcă 
altceva nu pot face.

Următoarele două seturi, ul
timele ale meciului cu Smith, 
au fost o adevărată cursă la

să 
îmi 
țin

de dublu pe ciment, dintre Năstase — Tiriac (cu spatele) și 
Smith — Lutz.

bine și 
în dreptul 
noastre — 
pot spune

Gazde ale Challenge-roundului (969 : Carl Stork, primarul 
orașului Cleveland, se întreține cu Bob Malaga, secretarul 

federației de tenis dir, S.U.A.

propriu și la figurat. Cine aler
ga mai muit acela avea să câș
tige ! Pentru picioarele 'mele, 
puțin răcite, era cam greu de 
sprintat pe ciment. Și, ca ne
șansă. americanul servea din 
ce in ce mai bine. Totuși, nici 
un moment nu m-am lăsat 
descurajat, n-am renunțat la 
ideea că pot ciștiga. Dar au 
venit acele mingi extraordi
nare — unii le-ar spune noro
coase — din setul cinci, cind 
Stan Smith reușește probabil 
și ce nu credea că poate. Lob- 
lifturi care aterizează chiar pe 
linie, servicii-as în colțuri de 
careu și — culmea — două 
netz-uri la 4—4, pe serviciul 
meu. care mă aduc Ia 0—40. 
Lupt, servesc tare, refac : ega
litate ! în acest moment, pro
babil, s-a jucat tot meciul. în
tr-o încleștare teribilă de for
țe, într-un joc al șanselor care 
întorceau mereu scorurile, în
vingător a ieșit mai proaspătul 
meu adversar. Rezervele de aer 
de California din plămînii tî- 
nărului atlet au adus pentru el 
și pentru echina sa decizia : 
3—2 pentru Smith, 2—0 pentru 
S.U.A.

★
Am vorbit de decizie, fiindcă 

t6ți comentatorii sînt de 
acord în a atribui acestui 
meci importanța unei cotituri 
care a stabilit rezultatul între
gului Challenge-round. E drept, 
mai aveam speranțe pentru a 
doua zi la dublu. Speranțe 
doar, fiindcă așa cum a decurs 
jocul cu acest formidabil cu- 
dIu Smith-Lutz. cunoscînd per
fect secretele tenisului pe ci
ment. cu un Stan Smith total 
revalorificat de extraordinarul 
meci cîștigat în ajun, cu un 
Bob Lutz jucînd un dublu cum 
parcă nu mai văzusem — totul 
absolut totul a fost în favoa
rea adversarilor. în defavoarea 
noastră. Nici nouă nu ne-a 
mers, poate, jocul prea bine, 
e drept, însă, că tot ce știam 
în materie de defensivă în du
blu, la Cleveland era aproape 
zero. Acolo era stăpîn jocul

de atac, ultra-rapid, tenisul 
american. 8—6, 6—1, 11—9...
Cunoașteți scorul, certificînd că 
am luptat, ne-am agățat, dar 
învingători erau cei de din
colo de fileu. „Cupa Davis" 
rămînea americanilor... Sala
tiera se întorcea la domiciliul 
părintesc din Boston-Massa- 
chussets.

A fost, însă, și ultima zi. 
Deși am pierdut și cele două 
simpluri care ne mai separau 
de despărțirea definitivă de 
imensa Salatiera de argint, 
spectatoare la aprigile noastre 
lupte, pot spune cu cugetul 
curat că în această ultimă zi 
am făcut mai mult decît aș fi 
sperat vreodată pentru a ridi
ca prestigiul tenisului nostru.

Voi încheia, foarte pe scurt. 
Năstase l-a „întins" pe campio
nul S.U.A. într-un meci in 
care arăta tuturor că victoria 
sa de la Forest Hills n-a fost 
o simplă întîmplare. I-au lipsit 
milimetri,— la linia de tușă... 
— pentru o reeditare. 4 meci- 
baluri ratate ! După Smith, a- 
vea să „sufere" și Ashe. cu 
mine. L-am obligat pe marele 
as al tenisului transoceanic să 
lupte pînă la ultimul minut 
al zilei de joc, fără ca el să 
se poată impune în cîștigător. 
E drept, la întreruperea meciu
lui (cînd noi trebuia să aler
găm la avionul de Washington) 
el avea avans decisiv în setul 
patru : 4—0. N-am să pretind 
că-1 mai puteam bate. Dar te-, 
nisul se joacă pină la ultima 
minge. Și ea nu fusese juca
tă. .. Am propus să revenim 
pe teren a doua zi după-amia- 

s-a acceptat. 
, scor 5—0

ză, ceea' ce nu ; 
învingător Ashe, 
pentru S.U.A.

A fost — spun toți cei ce 
cunosc exact limbajul cifrelor 
de rezultate — una din cele 
mai strînse întîlniri din isto- ’ 
ria recentă a jocurilor pentru 
salatiera de argint. Nu este un 
paradox, stă scris în toate cro
nicile de specialitate. Și aceas
ta spre cinstea tenisului româ
nesc.

(Va urma)


