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ANTRENAMENTELE
OFICIALE

ST. MORITZ, 17 (prin telefon). 
— In ultima zi a antrenamentelor 
neoficiale, pe pistă s-au prezen
tat nu mai puțin de 43 echipa
je, deci iu număr record, afluen
ța aceasta explicîndu-se prin 
încercarea de ultimă oră a an
trenorilor do a-și fixa forma
țiile. De pildă, lotul Franței a 
aliniat pc pistă 7 cupluri, din care 
vor rămîne doar trei în cursa 
pentru selecție. Pilotul uneia din 
aceste echipaje franceze (Bothy) 
a suferit o fractură la claviculă, 
precum spaniolul Baturone a 
marcat un ușor traumatism la 
brațul drept. Din păcate, delega
ția italiană a fost îndoliată de 
moartea într-un spital din To
rino, a frinarului Clemente (28 
ani), partenerul pilotului Serva- 
dei, în urma unui accident su
ferit la antrenamentele de la 
Cervinia.

La încheierea coborîrilor de 
azi. cele mal bune timpuri le-au 
obținut : Parisot (Franța) 1:20,31; 
Luiggi (Franța) 1:20,66 ; Panțuru 
(cu Zangor) 1:20,76 • L a m c y 
(S.U.A.) 1:21,18 ; Hammond (An
glia) 1:21,19 ; Manclark (Anglia) 
1:21,27 ; Gehring (Canada) 1:21,34; 
Widdows (Anglia) 1:21,35 ; De 
Zordo (Italia) 1:21,38 ; Christaud 
(Franța) 1:21,54 ; Gaspari (Italia) 
1:21,55. Echipajul secund al Ro
mâniei, format din Panaitescu — 
Neagoe, la primul său antrena
ment, a realizat timpul 1:24,32. Corespondcnfe din St. Moritz, de la Hariton PAȘOVSCHI

PE PISTA DE GHEATA DE LA SE.
ST. MORITZ, 17 (prin te

lefon). — Din 1931 pînă as
tăzi, campionatele mondiale 
de boblet (boburile de 2 per
soane) au cunoscut 33 de 
ediții, din care, iată, nouă 
s-au întors mereu la St. Mo
ritz, locul de baștină al 
acestui sport.

Așadar, se poate spune că 
pista (ce leagă de fapt sta
țiunile vecine St- Moritz și ■ 
Celerina) a fost martora 
obiectivă a evoluției acestui 
sport, care a. mers în pas cu 
progresele civilizației. Ne re
ferim — vorbind de evolu
ție — la tehnica mereu ame
liorată a construcției de pîr
tii. la pregătirea pe baze 
științifice a boberilor, la vi
tezele tot mai mari pe care 
le dezvoltă bolizii pistei de 
gheață.

de 
te- 
re-

Dacă astăzi spectatorii 
pretutindeni admiră pe 
merarii boberi, meritul 
vine în egală măsură piloți- 
lor și pistelor minunate de 
concurs (ca și constructori
lor lor), ale căror sisteme 
de înghețare au atins aproa
pe perfecțiunea.

în contextul progresului 
contemporan, pista devine 
„ideea tehnică" a constructo
rului, materializarea ingenio
zității, sale. La Șt. Moritz, de 
pildă, particularitatea mon
dială a pistei constă în in
stabilitatea parametrilor ei, în- 
trucît numai două viraje sînt 
consolidate, păstrînd 
Iul inițial. Celelalte 
difică în funcție de 
de înghețare folosită.

Cum arată pista acum ? în 
1’970’, meșterul Franz Kapus

profi- 
se mo- 
tehnica

GHEORGHE GlRNlțA ÎNVINGĂTOR 
IN CONCURSEI INEERNAȚIONAL DE EOND-JINIORI

De obicei 10 km fond este 
o cursă grea 

zăpada 
apă,

ză- 
trist și 

pe pîrtii. 
neputința 

De zile 
și-au in

la-

con- 
de-

BUȘTENI, 17 (prin tele
fon). — O febră maladivă 
(-(- 6°C) roade vigoarea ano
timpului rece. Forța sa albă, 
rigidă și alunecoasă 
pada — se scurge 
umed prin șanțuri, 
pe acoperișuri, în 
și jalea schiorilor, 
în șir streșinile nu
trerupt plînsul. Fără nici o 
îndoială, iarna este în 
liment.

Fără fapte deosebite, 
cursul părea toropit în
presiunea generală. Juniorii, 
lipsiți de celebritate printre 
spectatori și autoritate prin
tre adversari, au optat pen
tru soluția luptei, a dăruirii 
complete pentru obținerea 
victoriei în acest prim con
curs internațional, primă 
treaptă a unei posibile con
sacrări.

La startul competiției de 
10 km s-au aliniat reprezen
tanți a 5 țări : R. P. Bul
garia. R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Ungară și 
R. S. România. Concurenți ti
neri, hotărîți și entuziaști, 
ei nu aveau de rezolvat nu
mai adversități personale în 
această cursă. Considerînd-o 
ca o etapă pregătitoare, de 
acumulare, ei au depus se
rioase opțiuni pentru apro
piatul criteriu european 
juniorilor, care urmează 
se desfășura în Austria.

pentru juniori, 
dificilă, îmbi- 
a făcut com-

GH. GtRNITA

și-au cîștigat dreptul la sti
ma dv., a cititorilor, și în mod 
special GHEORGHE GlRNI- 
ȚĂ și VASILE PAPUC, două 
nume pe care vă recoman
dăm să le rețineți căci, fără 
îndoială, veți mai auzi de 
ele.

ELENA BASEA A CÎȘTIGAT 
CURSA JUNIOARELOR

al
a

a reușit să mențină pîrtia 
î l stare bună, datorită fap
tului că ea a fost pregătită 
în condiții de frig și zăpadă 
abundentă. în aceste ziie 
temperatura nu este prea 
scăzută, cu toate acestea 
avem suficiente motive să 
fim optimiști în privința 
stării pistei.

„Arena în aer liber" de la 
St. Moritz are două impre
sionante viraje, 
prin construcție, 
pentru , simplificare, 
botezăm cu cifre : 
(Sunny Corner) cu 
22 m și virajul 6

(virajul bradului), 11. 
Corner (virajul po- 
12. Martineau (după 
fostului președinte 

bob-

realizate 
pe care, 

noi le 
viiajul 3 
raza de 

(Horse 
Shoe) cu redutabila rază de 
15 m, adevărat „ac de păr", 
încercare grea pentru orice 
as al pilotajului.

De asemenea, toate 
Iglte. curbe poartă 
oase nume, legate uneori de 
imagini reale din împreju
rimi, de asemănări, ba une
ori împrumutate chiar de la.. 
numele unor cunoscuți 'bo
beri care s-au distins aici. 
Pentru familiarizarea citito
rilor, vom trece în revistă și 
numele celorlalte viraje: 1. 
Wall (zidul), 2. Snake Cor
ners (virajul sinuos al șar
pelui), 4- Nash și 5. Dixon 
(după numele celebrului cu
plu britanic, campion olim
pic în 1964 și campion mon
dial în 1965), 7. Telephone 
Corner (virajul telefonului), 
8. Shamrock (virajul trifoiu
lui), 9. Devils Dyke Corner 
(virajul diavolului), 10. Tree

Corner 
Bridge 
dului), 
numele 
al clubului local de 
sleigh), 13. Portago (după nu
mele fostului bober spaniol).

Pe această pistă vor evo
lua vedetele bobului de 2 
persoane. După antrenamen
tele de pînă acum, ne sim
țim îndreptățiți să conside
răm printre favoriții campio
natului mondial pe elvețieni, 
avantajați de faptul de a fi 
acasă la ei, pe boberii din 
R.F.G., pe italieni și, firește, 
pe români.

HOCHEIȘTII
ROMÂNI IN 

CEHOSLOVACIA
FRAGA 17 (Agerpres). — 

Echipa de hochei pe ghea
ță a României, care șe 
pregătește in Cehoslovacia 
in vederea campionatului 
mondial (grupa B), a sus
ținut un joc de verifica
re în localitatea Gavirjov 
cu formația locală 
Hocheiștii cehoslovaci 
obținut victoria cu 
rul de 6—2 (2—2. 
2—0). Punctele selecțio
natei române au fost în
scrise de Florescu.

au 
sco- 
2—0,

petiția și mai anevoioasă, 
influențînd negativ aluneca
rea și făcînd practic impo
sibilă împingerea din bastoa
ne, care se scufundau la cel 
mai mic efort.

De aceea, în aceste con
diții îngreuiate, ne bucură 
cu atît mai mult succesul 
individual și se poate aprecia 
chiar colectiv obținut de 
tinerii schiori români. Sîm- 
bătă, schiorii fondiști români

Concursul internațional a 
fost precedat de o cursă pe 
5 km pentru junioare, în 
care cîștigarea primului loc 
a fost pentru foarte tînăra 
dinamovistă. Elena Băsea, 
un galop de sănătate.

Dacă vremea a fost po
trivnică, plouînd continuu, 
reușita concursului a fost 
asigurată, totuși, prin stră
duințele organizatorice deo
sebite ale comisiei județene 
de schi Prahova, completa
te de ospitalitatea oferită 
sub diferite aspecte de or
ganele locale ale orașului 
Bușteni. Pentru toți, felici
tări.

REZULTATE TEHNICE : 10 km 
juniori : 1. Gheorghe Gîrniță (Ro
mânia) 39,19, 2. Dieter Moinei
(R. D. Germană) 39.13, 3. Vasile 
Papuc (România) 39.49, 4. Wolf
gang Scheier (R. D. Germană) 
39.57, 5. Iosif Kovacs (R. P. Un
gară) 40,13, 6. Nicolae Cojocarii 
(România) 40,52. 7. Mato Simnic 
(R.S.F. Iugoslavia) 41,05. 8. Max 
Jelenek (R.S.F. Iugoslavia) 42,14, 
9. Sandor Horvath (R. p. Unga
ră) 42,16, 10. Gheorghe Catrici
(România) 42,41 ; 5 |;m junioare: 
1. Elena Băsea (Dinamo) 25,17,

2. Rodica Clinei (Tractorul) 26,52,
3. Elena Papuc (Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc) 28,24.

Mihai BIRA

Azi, in sala Steaua

PRIMUL CONCURS DE TENIS AL ANULUI
Astăzi dimineață, tenismanii 

noștri fruntași iau startul in pri
mul concurs al anului. Se dispu
tă. „Cupa Unirii", în cadrul a louă 
turnee individuale (masculin și 
feminin). Participă cei mai buni 
jucători din Capitală, 
fia niaeștrilor emeriți 
Iui Ilie Năstase șl Ion 
urmează un program special de 
pregătire in vederea apropiatelor 
lor participări la competițiile „in
door" de peste Ocean. De aseme-

cu excep- 
ai sporiu- 

Țiri ie care

nea, lipsește Petre Mărraureanu, 
care este bolnav.

Nu lipsesc, in schimb, Sever 
Dron. Ion Sântei, Sever Mureșan, 
Gheorghe Boaghe. Constantin Po- 
povici și alți tenismani redutabili, 
precum și cele mai bune tenis- 
mane ale țării : Iudith Dibar, Ju- 
lieta Namian-Boboc, Agneta Kun, 
Mariana Ciogolea, Aurelia Cîrna- 
ru. Virginia Ruzici ș.a.

întrecerile au loc în sala Steaua, 
dip calea Plevnei.

cele-
ing.en.i-

I

Echipajul 
clasat pe

România II (Dragoș Panaitescu—Nicolae Neagoe), 
locul 11 la campionatele europene de la Cortina 

d’Ampezzo

CONSFĂTUIREA 
PE IAPĂ 
ARBITRILORA
DE BOX

Drum bun echipei naționale de fotbal!'FARMECUL I
Reprezentativa României pleacă azi intr-un lung turneu 
în America de Sud

Tn cursul acestei dimineți — la ora 9,50, cu cursa Tarom în direcția Paris — 
reprezentativa de fotbal a României pleacă într-un turneu de lungă durată în 
America de Sud.

Delegația fotbaliștilor români, condusă de secretarul general al F.R.F., Florea 
Tănăsescu, este alcătuită din antrenorul coordonator Angelo Niculescu, dr. Dumitru 
Tomescu, Ion Tudose (masor), si următorii 18 jucători : RADUCANU, GHITA, LU- 
PESCU, SATMAREANU, HALMAGEANU, DAN COE, MOCANU, DELEANU, GHERGHELi, 
RADU NUNWEILLER, DINU, DUMITRU, DEMBROVSCHI, DOBRIN, DUMITRACHE 
NEAGU, DOMIDE, LUCESCU.

După cum am mai anunțat, turneul sud-american al echipei naționale 
de fotbal a suferit uneie modificări : el va începe la 22 ianuarie, în Brazilia, 

această țară, cu douăla Belo Horizonte, va continua cu patru meciuri în ______ ___ _
partide internaționale de mare atracție — la 6 februarie, la Montevideo" 
cu reprezentativa Uruguayului și la 9 februarie, la Lima, cu selecționata 
Perului — și se va încheia cu participarea, între 14 și 21 februarie, la un 
mare turneu programat la Rio de Janeiro.

( Nu ne rămîne decît să urăm jucătorilor noștri DRUM BUN în această „expe
diție , pe care o dorim cît mai fertilă, cît mai folositoare prezentei românești pe 
scena campionatului mondial de fotbal care va începe, la sfîrșitul lunii mai, în
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ALEXANDRA NICOLAU -
LA UN TURNEU MASCULIN IN OLANDA!

Maestr a internațională 
Alexandra Nicolau a plecat 
ieri în Olanda, pentru a par
ticipa la tradiționalul festival 
șahist de la WIJK AAN ZEE. 
Multipla campioană a Româ
niei va evolua, de data aceas
ta, într-un TURNEU MASCULIN, 
alături de 9 maeștri naționali 
din mai multe țâri, drept pe 
care și l-a cîștigat ocupînd

anul trecut locul I în con
cursul feminin. Evenimentul 
constituie o premieră pentru 
șahul românesc. In istoria 
mondială a tablei cu patrate 
albe și negre, doar citeva ju
cătoare s-au încumetat să-și 
măsoare forțele în compania 
bărbaților : Vera Menchik, 
Chaude de Silans, Nona Ga- 
prindașvili. Și nu fără succes !

PRIMELE AUTOTURISME „DACIA 1300 i i

VOR FI LIVRATE ÎNCEPÎND DIN LUNA APRILIE
La magazinele I.D.M.S. din 

București (Bd. Magheru și Ca
lea Griviței) au fost expuse 
două exemplare ale noului au
toturism românesc Dacia 1300. 
Totodată, în vitrinele magazi
nelor respective a fost afișat 
și prețul de vînzare al 'autotu
rismului : 70 000 lei.

Unii cititori, interesați să 
cumpere mașina, ne-au scris 
întrebîndu-ne cînd va fi co
mercializat noul produs. Iată 
ce ne-a precizat I.D.M.S., în 
acest sens : Dacia 1300 va fi 
comercializată începînd cu tri
mestrul II al anului în curs. 
Pentru aceasta, a și fost sem
nat contractul cu uzina con
structoare.

De asemenea, unii dintre ci
titori ne-au rugat să le comu
nicăm data începerii înscrieri
lor pentru noul automobil. Casa 
de economii și consemnațiuni 
(C.E.C.) nu a stabilit încă data 
începerii acțiunii. Avînd, însă, 
în vedere faptul că formele 
între sectorul comerț și uzină 
au fost semnate, este de aștep
tat ca înscrierile la C.E.C. să 
înceapă în curînd.

în luna octombrie, în urma 
unei conferințe de presă care 
a avut loc la București, ziare
le au anunțat că Dacia 1300 
va costa 68 000 lei. Era firește 
vorba de un preț pur informa
tiv și nu de un preț ferm. Ul-

terior, 
făcînd
re, au 
re cu 
care a 
anului
re a Consiliului de Miniștri.

organele specializate, 
toate calculele neeesa- 
stabilit prețul de vînza- 
amănuntul la 70 000 lei, 
fost aprobat la sfîrșitul 
trecut printr-o Hotărî-

Intre 19 și 25 ianuarie, Cra
iova va fi gazda primei con
sfătuiri pe țară a arbitrilor de 
box.

La această acțiune, inițiată 
de către federația de specia
litate, vor participa aproape 
60 de arbitri, reprezentînd toa
te județele țării. Dezbaterile și 
lecțiile teoretice sau practice 
aflate în programul consfătui
rii angajează probleme de 
mare însemnătate pentru pu- 
gilismul românesc. Atît reîm
prospătarea cunoștințelor, cît 
și discutarea și unificarea 
punctelor de vedere cu privire 
Ia interpretarea regulamentului 
A.I.B.A. contribuie, în primul 
rînd, la elaborarea unei orien
tări unitare în arbitraj, ele
ment ce trebuie să concure 
la îmbunătățirea calitativă a 
tehnicii boxului românesc.

Programul cuprinde lecții 
practice ale antrenorului eme
rit Ion Popa referitoare la pro
cedeele 
prezintă dificultăți 
pretare, 
zeniate de arbitrul internațio
nal Constantin Chiriae, pre
cum și exemplificări practice. 
Responsabil al cursului, din 
partea biroului federal, este 
arbitrul Marin Zamfirescu.

tehnîco-tactice
•n

lecții teoretice
care 

inter- 
pre-

DOAR UN ACCIDENT?
TIMIȘOARA, 17 (prin te

lefon de la trimisul nostru). 
Acum, după ce speranțele 
handbalistelor de la „U“ 
Timișoara de a mai sui o 
treaptă in C.C.E. s-au risi
pit, gîndurile lor — și nu 
numai ale acestor jucătoa
re — se îndreaptă spre cel 
de-al II-lea turneu din tu
rul de iarnă al campionatu
lui național feminin, turneu 
ce începe duminică în sala 
Olimpia din localitate. Fi
rească, in fond, această 
bruscă schimbare a pre
ocupării, timișorencele a- 
vînd de apărat în principala 
noastră competiție internă 
titlul de campioane ale ță
rii pe care îl dețin.

. Tot firesc este însă ca 
ceea ce s-a întîmplat vineri 
în partida cu S.K. Leipzig 
să constituie prilej de re
flecții,, atît pentru hand
balistele de la 
— mai ales — 
ducerea acestei 
a handbalului
Acest lucru apare cu atît 
mai necesar cu cit se în-

„U“, cit și 
pentru con
formații și 
timișorean.

cearcă acreditarea ideii că 
vineri seara infringerea e- 
chipei timișorene a fost 
consecința unui 
Eroare. Mare și 
re...

Universitatea 
ratat calificarea 
za unui colaps, 
rea acestui eșec 
prin proporțiile 
acționat niște 
vechi, comune poate și al
tor echipe, cunoscute de toa
tă lumea, dar ocolite cu di
plomație in discuții, 
vorba, înainte de 
de capacitatea (in ___
nostru incapacitatea) jucă
toarelor de a se angaja în- 
tr-o temeinică activitate de 
pregătire, în cadrul căreia 
nimic să nu pară prea greu, 
ținînd seamă de faptul că 
scopul final îl constituie 
urcarea treptelor ierarhiei 
interne
Mofturile, comoditatea, tea
ma și, apoi, abandonul în 
fața dificultăților unei pre
gătiri complete, dar dure 
(altfel nu se poate!) sînt

accident.
gravă eroa-

Timișoara a 
nu din cau- 
fn contura- 
— neplăcut 
lui — au 

cauze mai

Este 
orice, 
cazul

și internaționale.

unele din cauzele mai vechi 
ce au pus prematur în um
bră spiritul competitiv și 
combativitatea echipei ti
mișorene, team care are 
una dintre cele mai favora
bile medii de vîrstă din 
țară.

Mai există și alte cauze. 
Insuficienta numerică a lo
tului (paradoxală situație, 
tocmai într-un centru cu o 
veche tradiție în handbal...), 
lipsa de sinceritate in cola
borare a cadrelor tehnice 
(înțelegeți, deci, că un 
„gen“ de colaborare există) 
și alte asemenea lucruri — 
care, toate, au contribuit 
ca numai după 10 minute 
de joc campioana țării noas
tre să fie net depășită în
tr-un meci de amploare, 
lată ceea ce ne . determină 
să fim foarte ■ sceptici atunci 
cînd se afirmă că înfrînge- 
rea Universității Timișoara 
pe teren propriu — la un 
scor dezolant — în C.C.E. 
a fost doar un accident.

Colin ANTONESCU

PRIMELE APLAUZE PE NOUL PATINOAR GAL AȚE AN
GALAȚI, 17 (prin tele

fon de ia trimisul nos
tru). începînd de ieri pa
trimoniul național sportiv 
s-a îmbogățit cu o nouă 
bază — PATINOARUL 
ARTIFICIAL DIN GA
LAȚI, construcție izbutită 
pe deplin, pentru care se 
cuvin sincere felicitări tu
turor celor care 
dus contribuția 
zarea ei.

La festivitatea

și-au a- 
la reali-

de inau-

gurare au fost prezenți to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu, prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.R. 
și președinte al Consiliului 
popular județean, Anghel 
Alexe, președintele Con
siliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport. 
Nicolae Bozdog, președin
tele Federației române de 
hochei, membri ai birou
lui comitetului județean 
al P.C.R., activiști de par-

tid și ai organizațiilor de 
masă, un numeros public. 
In aplauzele celor prezenți 
tovarășul Anghel Alexe a 
tăiat tradiționala panglică 
inaugurală a patinoarului 
Apoi, tov. Nicolae Bozdog 
a adresat sincere felicitări 
organelor locale de partid 
și de stat, constructorilor 
acestui important lăcaș al 
sportului. Președintele 
F.R.H. și-a exprimat spe
ranța că ținînd seama de

frumoasele tradiții sporti
ve ale Galațiului, patinoa 
rul va fi un Ioc de recre
are a tineretului, că în 
anii următori loturile re
publicane de patinaj și de 
hochei se vor îmbogăți cu 
noi elemente 
care vor crește 
forma pe acest 
gheață

Din tribuna 
pînă la refuz —
torîi patinoarului 
rîndu-se printre

talentate, 
și se vor 
teren de

umplută 
construe- 

numă- 
invitații

de onoare — au răsunai 
aplauze puternice adresate 
sportivilor. Pe 
gheții, necălcată încă de 
lama nici unei patine, pa 
tinatorii artistici, de vi 
teză și hocheiștii au ofe 
rit un bogat program de 
demonstrație. Și, în ciu 
da ploii care a începui 
să cadă, nimeni dintre 
cei prezenți nu și-a pă 
răsit locul.

oglinda

Romeo VILARA
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eși ideile privind capacitatea 
femeii de a aborde anumite 
discipline sportive nu au cu
cerit încă un teritoriu prea 
vast, cert este că s-a făcut 
un salt, care oferă promi

siuni dintre cele mai optimiste pentru 
viitor.

Spirit activ și întreprinzător, femeia 
„a atentat" — ca și în alte domenii, 
de altfel, — la sporturi considerate 
un monopol al bărbaților, realizînd, 
spre stupefacția pesimiștilor sau a mi
soginilor, rezultate dintre cele mai sur
prinzătoare. Vizavi de argumentul re
zultatului (și, poate, mai puternic decît 
el), faptul că femeia nu si-a pierdut, 
în contact cu așa-numitele sporturi vi
rile, marile ei atuuri : farmecul și gra
fia — anticipate a fi, în contact cu 
duritatea unor sporturi, lezate profund
— a destrămat valul de 
și a dizolvat zîmbetele 
multora. „Sportul distruge
— varianta modernă a 
Moliere : „Știința distruge 
a pierdut, și contiguă să piardă teren, 
în timp ce femeia cucerește, dintr-un 
perimetru „tabu", zonă după zonă.

Trecînd granițele fotbalului, rugbyului, 
hocheiului, devenind ulterior specialiste 
die judo ului, femeile de pe întreg 
mapamondul au demonstrat po'ențeîe 
deosebite pe care le ascund și mul
tiplele lor disponibilități.

Desigur, efortul la care sînt ele 
obligate este imens, motiv pentru care 
opțiunea lor voluntară merită toată 
recunoștința și prețuirea. Gîndul le 
cuprinde atît pe practicienele actuale 
ale acelor bărbătești sporturi, dar — 
mai ales — pe cele ce și-au asumai 
marea 
veghea 
special 
acestor 
tate în 
apreciabil, cslfel că operația de exem
plificare nu mai constituie, nicidecum, 
o dificultate. Ne vom opri, însă, numai 
la antrenoarele românce și, dintre ele, 
la cîteva din cele ce au reușit să ob
țină o specializare superioară și re
zultate notabile : profesoara Anni 
Wittenberger, antrenoarea echipei de 
fotbal a Școlii generale nr. 84 care, 
în 1968, a reușit surpriza de a obține 
titlul de campioană a Capitalei, în 
dauna unor formații instruite de aprigi 
bărbați; profesoara Mariana Lucescu, 
antrenoarea echipelor de rugby (ju
niori mici și mari) ale Școlii spor
tive nr. 2, cîștigătoare ale unui cam
pionat național si, respectiv, prezente 
in turneul final ia juniori mari ; ingi
nera Mona Rotaru, tînăra care, ajunsă 
la Turnu Măgurele, spre împlinirea 
misiunii sale sociale, o închegat o 
echipă de judo și a avut cutezanța ca, 
după numai un — J* — 
prezinte judoka 
tului national al 
discipolii Monei 
ce-i recomandă 
viitor.

Lista prezentă

neîncredere 
ironice ale 
feminitatea" 
formulei lui 
feminitatea",

pe cele ce și-au asumat 
responsabilitate de a supra- 
dezvoltarea unor formații, în 
a celor masculine. Numărul 

temerare •— o adevărată rari- 
deceniul trecut — a crescut

an de activitate, sâ 
In zonele campiona- 
seniorilor, etapă unde 
au primit catalogări 

foarte călduros pentru

Lista prezentă nu a cules decît pri
mele stele ale asprelor sporturi amin
tite. Stele ale 
care luminează 
nu de mult.

meseriei și devoțiunii, 
un drum neumblat pînâ

dr. Pavel PITEA
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ȘI SPORTUL

secțiile uzine- 
este „la post", 
ani n-am pier- 
ba cînd eram

NĂSCUTĂ DINTR-UN PROTEST...

Nr. 787 (6221)

MIOARA MORTUN, SPORTIVA AZI, 
CA Șl ACOM 0 JUMĂTATE DE VEAC

Tudorică din Giulești a 
ajuns „sufletist" vestit 
datorită trompetei lui 

și „Rapidulețului" cel nesta
tornic, dar cineva, pare-se Ion 
Băieșu, a scris că și-a tră
dat „feblețea", fiind văzut 

intr-una din duminicile aceș- 
-tei toamne o repriză pe „Re
publicii" și alta pe stadionul 
din Ștefan cel Mare, „cîn- 
tind“, cu schimbul, pentru 
Steaua și Dinamo.

De cînd e cunoscut Tudo- 
rică ? Dacă nu mă înșel, de 
mai puțin de 10 ani... Ce să 
zică atunci reșițeanca Elena 
Barbu, care de 41 de ani este 
prezentă la fiecare meci — 
de campionat, cupă, interna
țional sau amical, plus la 

.fiecare antrenament — sus
ținut de echipa divizionară 
de fotbal din Reșița ? Care 
suporter se poate mîndri cu 
un asemenea record ? Poate 
că suporteri de acest fel se 
mai găsesc ei, pe ici, pe colo, 
dar SUPORTERA, cu sigu
ranță nu. Și, mai ales, o su
porteri în vîrstă de 80 (OPT
ZECI) de ani!

Cum spuneam, o cheamă 
Elena Barbu, dar, în lumea 
„tifosi“-lor din orașul de pe 
Bîrzava toată lumea îi zice 
„Maica", iar locul ei — de 
la peluza situată în dreptul 
liniei care marchează mijlo
cul terenului — nu a fost 
văzut pînă acum niciodată 
gol.

De peste 4 decenii a îndră
git ea sportul, și de atunci 
e nelipsită de la competițiile 
din sălile și de pe stadionul 
Reșiței. O întâlnești la galele 
de box, la meciurile de hand
bal, la reuniunile de lupte, 
la competițiile de popice și, 
bineînțeles, la partidele de 
fotbal. Indiferent dacă joacă 
C.S.M.R., Olimpia, Siderur- 
gistul, Muncitorul, Energia 
sau Electrica, echipele de ju
niori sau din 
lor, bătrînica

— In 41 de 
dut un meci, 
mai tînără îi însoțeam pe 
fotbaliștii noștri și în depla
sare, ne spune cu o undă de 
mîndrie în glas.

A suferit pînă la lacrimi 
cînd, în anul 1950, echipa lo
cală retrograda din divizia 
A, dar în ’54, cînd reșițenii 
au cucerit „Cupa României" 
la fotbal, în memorabila fi
nală cu Dinamo București 
(care însemna pe atunci 
Szbko, Călinoiu, Ozon, Nicu- 
șor, frații Băcuț, Suru, Bartha 
etc.) era prezentă în tribu
nele stadionului „Republicii". 
Ea suferă pînă la lacrimi 
cînd fostul reșițean Manola- 
che înscrie un gol în poarta 
lui Căunei, cînd înaintașii lo
calnici se încurcă în labirin
tul 'picioarelor din fața por
ții* adverse și nu „dau gol"< 
cînd mingea șutată de Pușcaș 
trece pe deasupra porții sau 
cînd plasa propriei porți e 
scuturată de șutul atacantu
lui oaspe. Ea știe de ce nu 
joacă Mioc, de ce au plecat 
Sfîrlogea și Talpai, unde lu
crează Varga, cîți copii are 
Pătrașcu, unde și cînd s-a 
născut Arnăutu, care-s 
mai valoroși jucători din for
mația adversă, „dte parale 
face" arbitrul de azi...

„Maica" trăiește intens fie
care fază, iar cînd vreun 
spectator zelos din apropiere 
își manifestă nemulțumirea, 
valorificind... folclorul perife
ric, îl stopează prompt :

— Ce ai omule cu jucăto
rul ? Du-te în locul lui să 
vezi de poți face mai bine I

...De 41 de ani în tribună, 
pe vreme rea sau bună, vara 
sau toamna tîrziu, bucuroasă 
ori cătrănită, în funcție de 
rezultatul obținut de echipa 
favorită, Elena Barbu 
mîndrește cu un adevărat 
cord, pe care îl elogiem 
aceste rînduri, record ce-i 
dreptul să revendice titlul, 
încă neacordat, de „sufletista" 
nr. 1.

cei

se 
re
in
dă

Paul BOCȘANU
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mulți copii — trebuie să o
recunoaștem — caro nu știu
bine <care este brațul sau pi-
ciorul sting Și care este cel
drept, dar știu cine este Eu-
sebio. Tiriac, Dobrin, Luceseu 
sau Dumitrache și multe fermii 
știu să susțină cu justificată 
mîndrie și cu competență fru
moasele realizări ale atletelor 
și floretistelor noastre. Și ce-ar 
mai da din cap acești etrăbu- 
nici, dacă ar vedea că fe
meile noastre s-au apucat și 
ele de fotbal ! Acum cîteya 
decenii, unele dintre noi tre
buia să ne încuiem în vreo 
sală de sport și, „in mare tai
nă", „să batem" mingea cu 
piciorul, să nu ne creadă alții 
„sărite de pe șină". Iar azi... 
asistăm la meciuri de fotbal 
intre echipe feminine, care, 
chiar dacă nu dau un spec
tacol de genul celui bărbătesc, 
reușesc să joace totuși balo
nul cu un vădit talent și cu 
poftă, într-un spirit de ade
vărată sportivitate.

Și fiindcă jucăm și noi fot
bal și începem să ne intere
săm și să ne ocupăm de 
„sportul-rege” — cum 11 de
numesc contemporanii — ce
rem și noi cuvîntul 1 Dacă a- 
cum cîțiva ani femeile noas
tre aflau doar din auzite, din 
discuțiile bărbaților, despre 
marile întilniri fotbalistice, 
sau din comentariile după a- 
ceste întilniri, azi fotbalul ne 
interesează direct !

Muzeul sportului din 
Bâle (Elveția) și-a pro
pus, organizînd expo
ziția „FEMEIA Șl SPOR
TUL", să treacă în re
vistă, cu ajutorul unor 
remarcabile documente 
ilustrative, cei 4000 de 
ani de sport feminin : 
„Eva și exercițiile fizice 
de-a lungul secolelor": 
dansul, notația si acro
bația în Egiptul antic, 
atletismul (alergarea) 
și jocurile de minge în 
Grecia antică, chiar 
boxul în Polinezia, gim
nastica și ciclismul în 
Europa, scrima în Roma 
lui Juvenal, tirul cu ar
cul în Anglia lui Robin 
Hood, regatele de ca
notaj feminin ale ve- 
nețienelor din epoca 
lui Cristofor Columb, 
echitafia aproape peste 
tot, patinajul (cu care 
Diana de Poitiers l-a 
entuziasmat pe Henric 
al ll-lea, regele Fran
ței), alpinismul etc.

Drumul Mioarei Morțun în sport 
a Început acum o jumătate de 
veac, la Sibiu, unde a primit In
tuit noțiuni ce aveau s-o logo
dească pe veci cu gheața. Și de 
atunci, credincioasă primei iubiri, 
a rămas devotată patinajului ar
tistic, deși pe parcursul unei 
vieți — dăruită pedagogiei și 
științelor biologice — atletismul, 
călăria, tenisul, înotul și drume
ția montană, și-au aflat locul 
In preocupările liceene! do Ia Si
biu, pentru care ora de educație 
fizică și sport era deopotrivă de 
Însemnată ca și studiul mate
maticii, a! științelor naturale sau 
gramatica limbii române.

Ana Stark-Stănișel, maestru emerită a 
„reputat" portar de fotbal

în contextul vieții noastre 
actuale se vorbește 
sport pretutindeni, 
te duci, oriunde te 
Această realitate trebuie 
recunoască și cei mai 
tici. E un simptom semnifica
tiv în preocuparea omului 
modern și are o pondere din 
ce în ce mai pregnantă în 
activitatea unei mase mari de 
oameni. Este un adevăr de 
necontestat, că în toate con
juncturile sociale, la toate vîr- 

_ stele, interesul.,., peptxu evspi- 
i montele sportive s-a ampliii- 
jcat. Este tot așa de adevărat 
’că între diferitele categorii de 
oameni preocupați de sport 
există un decalaj destul de 
mare. Dacă în cadrul primei 
și principalei categorii, a spor
tivilor, antrenorilor și profeso
rilor de educație fizică, care 
se ocupă efectiv de sport, pu
tem include un procentaj mare 
de oameni, totuși această pro
porție este minimă față de 
celelalte categorii, ale celor 
care susțin prin activitatea lor 
organizatorică, administrativă, 
tehnică, economică, științifi
că, culturală, educativă miș
carea sportivă din țara noas-

sportului la handbal,
Foto : A. NEAGU

despre 
Oriunde 

aili...
s-o 

scep-

ale 
nu 

nu

celor care — chiar 
practică vreun sport 
vin în ajutorul 
activitate directă

lui
lor 
te- 
ur- 
ra- 

zia- 
îl discută, se 

sau se ceartă 
păreri, contra-

tră, 
dacă 
sau 
printr-o 
îl sprijină prin prezența
pe stadioane, în săli, pe 
renuri și ale celor care îi 
măresc prin emisiunile de 
dio și de televiziune, prin 
re și reviste, îl discută, 
entuziasmează sau se 
pentru el, emit 
păreri, opinii.

Dar să fim 
indcă este un 
că ultima categ«sie/ cluar . da
că reprezintă aiStan... trial* 
mare procent, prmtr-un pro
ces natural, va trece Ia o ca
tegorie mai avansată,. căci în 
acest domeniu trecerea de la 
o categorie la alta se face de 
la coadă spre cap. Unde exis
tă interes, vor fi și susținători, 
vor fi șl „microbiști", vor fi 
și sprijinitori și în ultima in
stanță, categoria primă, a 
sportivilor adevărați, se va 
îmbogăți.

Acest interes a ajuns atît Ue 
cuprinzător, incit străbunicii 
noștri dacă ar auzi ce discută 
azi copiii și femeile, ar da din 

mirare.

optimiști ! Fi- 
lucru constatat

Soțul ei a fost un mare 
pasionat al tirului. în timpul 
liber, elvețianul Anliher era 
prezent pe poligonul de tir 
și de multe ori era însoțit 
de consoarta sa Trudi. Așa 
s-a întîmplat o dată, de două 
ori, și, bineînțeles. Trudi se 
plictisea în postura de spec
tatoare. De aceea, a luat o 
hotărîre îndrăzneață întrebîn- 
du-și soțul: „Pot trage- și 
eu ?“ și de aici începe activi
tatea ei de sportivă pe poli
gonul de tir.

Deși pare ciudat pentru 
conservatorismul elvețian ca 
o femeie să fie văzută cu ar
ma în mînă, Trudi Anliher 
n-a ținut seama de aceste 
păreri și a continuat activita
tea pe poligon. De la prima 
femeie.: văzută pe .poligon și... 
pînă' ;lă ‘înființarea ^Federației 
feminine elvețiene de tir n-a 
trecut mult timp. Și d-na 
Trudi Anliher din Lucerna 
a fost aleasă președinte.

Fetele și femeile și-au cîști- 
gat într-un timp foarte ra
pid respectul și activitatea 
lor, fie cu pistolul, fie cu 
arma de calibru redus, a de
venit din ce în ce mai pro
digioasă, deși campionate na
ționale rezervate femeilor nu 
s-au organizat încă. Răspun
sul l-am primit într-o discu
ție cu Trudi Anliher :

EXEMPLI
LICĂRE

Cind antrenorul echipei Nalia 
(R. F. a Germaniei) a plecat In 
vacanță, conducătorii clubului au 
apelat la o surpriză pentru a sus
ține moralul jucătorilor : Anita 
Kunzel, studentă la Institutul de 
educație fizică și atletă cunoscuta 
(bineînțeles că și fan de fotbal !) 
a devenit antrenoarea lotului de 
22 de Jucători ! In timpul ședin
țelor de antrenament tînăra stu
dentă vrea să fie mereu in frun
te. Și dacă in privința alergării 
totul pare firesc, ea a ținut să 
demonstreze că posedă și un bun 
control al balonului. Ba, mai 
mult, ea s-a încadrat atît de bine 
in programul echipei pe care o 
antrenează Incit a devenit și 
partenera fotbaliștilor in cadrul 
diverselor jocuri praoticate la 
club.

Poate câ toată istoria aceea de dra
goste, parfumată și tulburătoare — 
dintre ea, Edith Piaff, o tînără franțuzoaică, 

puțin frumoasă, plecată să cucerească lu
mea cu vocea-i răgușită și violentă, și el, 
Marcel Cerdan, un boxer normand, trecut 
dincolo de Ocean pentru a dobîndi cununa 
de lauri a campionului lumii — ar fi rămas 
cunoscută numai celor care, cu vreo 25 de 
ani în urmă, devorau din ziare știrile sen
zaționale ale rubricilor mondene.

Și asta pentru că, la urma urmei, totul 
n-a fost decît o iubire care a început și 
s-a sfîrșit ca toate celelalte, multele, chi
nuitoarele și neîmplinitele iubiri ale marei 
artiste...

Iată, însă, că acum la aproape 25 de 
ani din clipa în care — stranie întîmplare 
— doi francezi s-au întîlnit și s-au îndră
gostit pe pămînt american, la atîta amar 
de vreme de cînd cel mai stupid accident \ 
de avion al anului 1949, cum s a zis, și 
un cancer necruțător, i-au trecut, rînd pe 
rînd, pe Marcel și Edith în lumea umbre
lor, istoria lor este readusă în prim plan 
de un scandal, cu implicații juridice, deter
minat de apariția, la începutul anului trecut, 
a cărții scrisă de Simone Berteaut :

avem

Scandal in lumea pariziana

VOCEA EDITHEI PIAFF SAU
L-AU FĂCUT CAMPION MONDIAL

„SORA MEA EDITH"

f"* ine este această „scriitoare" de ultimă 
oră și de răsunător succes, pare greu 

de precizat... în prefață, ea însăși susține 
că „această carte a fost scrisă de sora, de 
sînge, a inegalabilei Edith" și în sprijinul 
afirmației aduce o mulțime de fotografii și 
facsimile, de neîndoielnică autenticitate.

Alții însă — șl nu puțini — o taxează 
pe Simone Berteaut drept impostoare, aliind, 
rt cutezanță, numele ei de acela al unei 
foste cameriste a cîntăreței... Lăsînd de-o 
parte orice bănuială în acest sens, trebuie 
recunocut că, în ciuda unei evidente pro
pensiuni spre clou-ul facil și nu o dată

Pe 
de

venit cu rapiditate best-seller, între primele 
situate în clasamentul gustului 
anului 1969.

Multele amănunte din viața 
marei cîntărețe, iubirile acesteia, 
sau mai puțin pasagere, descrise 
ginație luxuriantă, vecină, se zice, 
venția, patima nefirească a Edithei pentru 
alcool și bărbații mult mai tineri — iată 
tot atîtea explicații al ieftinului succes de 
public al cărții pomenite.

Cu toate acestea, însă, nu puțini au fost 
— și sînt — aceia, mai apropiați sau mai 
depărtați’de perimetrul vieții celebrei șan- 
sonetiste, care au înaintat împotriva cărții 
amenințătoare capete de acuzare, condam- 
nînd-o pe Simone Berteaut pentru căutarea 
cu orice preț a senzaționalului, într-o viață 
îndeobște liniștită, pentru estropierea, com
plice, a unor întîmplări inocente, în sfîrșit, 
pentru denaturarea adevărului.

Intre aceștia, cel mai vindicativ în, zice 
el, repunerea dreptății în picioare este fostul 
manager al lui Marcel Cerdan, Lucien 
Roupp, unul dintre cei pe care paginile 
cărții despre viața lui Edith Piaff l-au 
prins, se pare, cu... garda jos 1

Toată indignarea lui Roupp a plecat, 
după toate probabilitățile, de la acel ca
pitol în care așa-zisa soră a actriței insinua 
că gloria de care s-a bucurat Marcel Cerdan 
s-a datorat în mare măsură și așezării nu-

șocant, „Sora mea Edith" — lansată 
piață la un preț aproape fabulos — a

cititorilor

intimă a 
mai mult 

cu o ima- 
cu in-

PROPRIII PUMNI

— Nu vrem să ne felici
tăm una pe alta. Deocamdată 
nu sîntem atît de multe per
formere pentru ca întrece
rile să fie prea interesante. 
Totuși, înaintea unor compe
tiții internaționale au loc di
ferite întreceri de selecție.

în afară de Trudi Anliher 
(care între timp a cedat pre
ședinția), alte două femei se 
ocupă îndeaproape de desti
nele tirului feminin elvețian ■ 
Vreni Knoblauch din Ober- 
entfalden (noua președintă) 
și Rita Harri, din Zofingen, 
aceasta din urmă fiind an- 
trenoarea lotului de tineret, 
care cuprinde un număr 
mare de începătoare (circa 
250).

Pe aceste trei femei tinere 
, le-am cunoscut la campiona

tele internaționale de tir ale 
României din 1969. 
gretat pentru că 
prilej am cunoscut 
tive entuziaste care 
să înfrîngă protestele mani
festate față de tirul feminin 
din Elveția.

Cu rezultatele înregistrate 
la București ele n-au fost 
mulțumite. Trudi Anliher 
mi-a spus acest lucru, dar a 
ținut să mai adauge : „Ne-am 
simțit foarte bine la Bucu
rești, am învățat multe, 
ne-am întilnit cu multe spor
tive și cred că acesta este 
esențialul".

Hansgert UNDEKAMP

Concurentă în mai toate 
cursurile și campionatele de pa
tinaj artistic, începtnd din anuJ 
1928 și pînă prin anul 1950, Mioa
ra Morțun, — în etapa de început 
a vieții ei, Mioara Florescu — 
și-a 'afirmat aptitudinile în te
nis, deținînd titlul național uni
versitar (după un strașnic meci 
de finală cu Adina Stroescu, ac
tuala profesoară la Institutul de 
educație fizică și sport din Bucu
rești).

De atunci, devenită profesoară 
și cercetătoare în alt univers, al 
biologiei, și polisportivă într-o 
activitate încununată cu prezențe 
în concursuri și campionate ro
mânești, Mioara Morțun a cu
noscut satisfacția unei comuni
cări cu tematică sportivă, de la 
tribuna unui Simpozion științific 
internațional, cu subiectul: „Pati
najul artistic, mijloc de investi
gare și înregistrare a activității 
nervoase superioare".

— Ce amintiri păstrați din 
lunga șl constanta dumnea
voastră viață sportivă ?

— Emoțiile pe care ți le oferă 
activitatea sportivă, — antrena
mentul, aparițiile publice sau lup
ta propriu zisă în competiții, te 
fac să trăiești, de fiecare dată, 
mereu alte emoții, la intensități 
ce-ți aduc, fiecare, voluptatea 
noului și satisfacția prezenței în 
acea lume a mișcării pe care o 
simți pornind din adîncul ființei 
tale, din însuși conceptul tău 
de viață.

— Ce chipuri, ce imagini 
desprindeți dintre cele multe 
Intîlnite de dv. într-o viață de 
sport de o jumătate de veac ?

— Mai fntii, e amintirea bă- 
trînulul profesor de patinaj, sl- 
bianul Mayer. Pe cea a inițiato
rului meu într-ale înotului, aco
lo, în bazinul de sub arini, nu 

_____ ._____ : ; z" ~ a 
existat. “ Tot privind sclipirea u- . . . , Ș1 

m-am

azvtrllt cu proprii elanuri In
apă, acolo unde înotau cei Iscu
siți și după cum văzusem că
făceau cel mari și dînd din mlinl 
și din picioare, am plutit neluată 
In seamă de salvatorul de servi
ciu sau de cel din piscină. în
seamnă că totul mersese nor
mal. Apoi, cu mulți profesori și 
cu nici unul, ciupind de la unul 
și de la altul, mi-am adaptat 
stilul care-mi convenea și am 
devenit Inotătoare-autodidactă. 
Nici în călărie, n-am avut instruc
tor, Tatăl meu, ofițer de artile
rie, m-a urcat în șa, puțin după 
virsta abecedarului, m-a întrebat 
dacă-mi simt vîrful picioarelor In 
scările ale căror curele susțină
toare fuseseră ridicate și, apoi» 
după o pedagogie care dădea în- 
filetate educației curajului, ’ ~ 
dat calului o strașnică 
de cravașă. Țîșnlnd ca 
că, cabalinul a pornit-o 
în iureșul unul galop 
am Început cu prima 
călărie, prin cea mal grea parte

...Dar prin fața mea se perin
dă acum, stîrnită de întrebarea 
dumneavoastră, sute și sute de 
figuri de copii, de adolescenți, de 
tineri, cărora, la rîndul meu. 
le-am pus primele patine în Pi
cioare, l-am inițiat, le-am prins 
aripile încrederii în sport, 
în patinaj, pe gheața din 
Cișmigiu sau la Oteteleșanu» mai 
apoi la marile patinoare artifi
ciale din ansamblurile de la „23 
August” sau Floreasca.

— Dv. ați practicat șl atle
tismul,..

— ...da. Mai Intîi pentru a-ml 
crea șl întreține condiția fizică 
pentru patinaj, pentru călărie, 
pentru înot, pentru tenis. Si-apoi, 
studentă fiind, la Facultatea de 
științe a Universității din Bucu
rești, pentru a satisface obligații 
de studiu, educația fizică șl spor
tul fiind introduse în ciclul pe
dagogic universitar sub ministe
riatul marelui Nicolae lorga. Atle
tismul a fost muzica discretă, In 
surdină, acompaniamentul funda
mental în toată activitatea mea 
sportivă.

— Și acum, în anii în cara 
ați părăsit catedra, prin poar
ta de onoare a celor ce și-au 
făcut datoria în viața profe
sională, ce rezervați sportului?

— Să fim bine înțeleși : la pen
sie* a ieșit numai profesoara de 
științe naturale. Sportiva a ră
mas în activitate. împreună cu 
Irca Thimcik-Minculescu, cu Vera 
Curceag șl cu Ecaterina Pusztay, 
sînt în lotul de arbitri internațio
nali de patinaj artistic și ACTI
VEZ ATÎT ÎN ȚARA CIT ȘI 
PESTE HOTARE. Am, în palma
resul meu de arbitru, ■„ieșiri” la 
Varșovia șl Sofia, am funcționat 
ca observatoare la campionatele 
mondiale de patinaj artistic de 
la Geneva șl dacă mai vreți un 
amănunt despre ceea ce mai poa
te „pensionara” de la Bucu
rești, se cuvine să rețineți că, 
în anul 1967, aflindu-mă în Ca
nada, am participat la un con
curs public de tenis, desfășurat 
iîngă Montreal, de unde M-AM 
ÎNAPOIAT CU TROFEUL PRO
BEI. rodul victoriilor mele : 
Cupa orășelului St. Genevieve. 
Așadar, o sportivă, — o sportivă 
convinsă, nu lese niciodată 1» 
pensie. Ea rămîne fie arbitru, fie 
animator, pentru cel ce vin din 
urmă, — a încheiat, cu energia 
care o caracterizează, autoarea 
lucrării : „Povestea Dunării”, 
părută în anul 1953.

i-a 
lovitură 

din puș- 
eu mine 
și astfel 
lecție de

N-am re- 
cu acest 
trei spor- 
au reușit

și fără protest!
Valorificind jumătatea de 

populație pe care o reprezintă 
(cu aproximație) și progresul 
social in care se află, femeile 
îfi fac, cu încetul, loc (un loc 
meritat) în conducerile institu
țiilor sportive. Anul trecut am 
menționat prezența unei femei 
in fruntea Federației interna
ționale de " 
acum două

• NELLY 
cepreședinta 
ze de canotaj, a fost aleasă 
membră a comisiei tehnice a 
F.I.S.A. (Federația internațio
nală a Societăților de Canotaj).

• Medic budapestan, dr. ER- 
ZSEBET ALBERTI a fost co
optată în comitetul medical al 
Federației internaționale de 
caiac-canoe.

o pot pomeni, pentru că nu 

șoarelor unde ale bazinului 
simțind chemarea apei, Cristina-Laura URSEANU

Totdeauna pe recepție, operatoarele de la 07 și de la 09 
onorează cu promptitudine comenzile „Sportului" 

Foto: V. BAGEAC

PE MARCEL CERDAN?

tir cu arcul. Iată 
vești mai recente.
GAMBONDE, vi* 
federației olande-

lui alături de cel al Edithei... Ba,melui 
mai mult, chiar banilor șansonetistei 1

ASTA E PREA DE TOT !
ID eadus în paginile zbuciumate ale ga- 

zetelor de scandal de undeva de pe 
coastele Bretaniei, fostul manager catego
risește istoria prezentată de Simone, „altfel 
amuzantă", drept nici mai mult nici mai 
puțin decît un amestec de minciuni, gra
tuități și exagerări, măcar în ceea ca pri
vește „episodul Marcel Cerdan" din viața 
lui Piaff.

Dar, să-l ascultăm : „In timp ce se pre
gătea, la Lock Shelorake, pentru meciul cu 
Tony Zale, Marcel s-a întilnit de mai multe 
ori cu Edith, care locuia la o pensiune din 
apropiere. Nimic însă nu-i adevărat din 
ceea ce se afirmă că el ar fi dus o viață 
necumpătată, că ar fi băut, că și-ar fi pier
dut nopțile...

.. .In aceeași perioadă, am făcut cunoștință 
și cu prietena ~.............
teaut), dar nici 
vreodată că ar

...Trebuie să 
femeie încîntătoare, care-1 iubea sincer pe 
Marcel, ceea ce o determina să vegheze 
asupra vieții cit mai ordonate a acestuia. 
In consecință, sînt stupefiat să citesc că 
Marcel și-ar fi petrecut noaptea dinaintea 
meciului cu Tony, împreună cu Piaff, și 
că tocmai actriței i s-a datorat forma foarte 
bună pe care elevul meu a arătat-o în 
ring !

Asta e prea de tot!“

Edithei (n. n. Simone Ber- 
una dintre ele n-a pomenit 
fi surori !
recunosc că Edith era o

ALO „SPORTUL"? AVEȚI
LEGĂTURĂ CU PARISUL!...

In redacția unui ziar de 
sport duminica este întot

deauna zi de virf. Mai mult 
decît în celelalte zile ale 
săptămînii se cere operati
vitate maximă. Un ziar întreg

BERTEAUT PIERDE 
LA PUNCTE...

Cînd, asemenea unui foc mocnit, scan
dalul a izbucnit în paginile mai multor 
ziare, Simone 8-a văzut nevoită să se apere, 

afirmînd că tot ceea ce a 
zintă purul adevăr, și 
culpa de a fi aruncat 
confidențe — un con 
geniului pugilistic al lui

în ciuda asigurărilor 
autoarea, mai curînd sîntem tentați să 
situăm, la o primă luare de contact 
argumentele, de partea fostului manager.

Astfel, Simone scrie că înaintea meciului 
cu Zale, Marcel le-ar fi luat pe amîndouă 
cu automobilul la New York, și că ar fi 
condus personal mașina, de la cantonament 
pînă la arenă, dar argumentul lui Roupp 
este de data aceasta irefutabil, el demon- 
strînd — fără putință de tăgadă — că cel 
puțin cîteva greșeli, esențiale, există în car
tea cu pricina : „Marcel n-avea în vremea 
aceea permis de conducere, iar meciul s-a 
desfășurat la... New Jersey 1“ Așa că...

...Scandalul continuă. Procesul e mereu 
amînat. Se aduc noi probe, se solicită noi 
martori. Ziarele se agită, publicul se dis
trează. La urma urmei, poate că nu este 
nimic adevărat din toată istoria aceasta, 
sau poate că nu totul este inventat... Trist 
este, însă, faptul că în timp ce fiul lui 
Marcel Cei dan calcă, învingător, pe ur
mele tatălui, repu.rtînd izbîndă după izbîn- 
dă, în timp ce Mireille Mathieu umple să
lile de la Olympia și Odeon făcîndu-ne să 
uităm, măcar pentru o clipă, vocea tristă 
a zbuciumatei Edith, cei doi •— superbi 
eroi ai unei istorii de iubire a anilor 
’46—47 — devin personajele unui scandal...

Cum spunea cineva, uneori viața devine 
mai tristă, abia... după moarte.

scris repre- 
că nu este a ei 
— prin anumite 

de umbră asupra 
Marcel Cerdan.
pe care ni le dă 

ne 
cu

♦

Ovidiu IOANIȚOAIA

trebuie redactat în cîteva ore. 
Așa că duminica toată lu
mea se află în alertă; cro
nicari, reporteri, secretari de 
redacție, dactilografe, redac
torii de serviciu la telex sau 
cei care recepționează comu
nicările telefonice interne 
sau internaționale. Ultima 
modalitate de a obține știri 
și reportaje este adesea fur- 
nizoarea celor mai mari... 
bătăi de cap.

Obținerea legăturilor tele
fonice cu Parisul, cu Varșo
via sau Londra, cu Atena 
sau Stockholm, cu atîtea și 
atîtea orașe în care repre
zentanții noștri s-au aflat ca 
ambasadori ai sportului s a 
realizat uneori cu greutate. 
Fie că n-am primit la timp 
adresa delegațiilor noastre, 
fie că firul a fost deranjat, 
fie din alte motive, convor
biri aproape compromise au 
avut totuși loc. Și aceasta 
numai datorită amabilității, 
inventivității, dăruirii, ( 
ruințelor operatoarelor 
la 07.

Cine sînt aceste foarte 
propiate colaboratoare 
ziarului ?

N-a fost prea ușor să 
aflăm numele, Gîndiți-vă : 
rețeaua de operatoare cu

prinde cîteva sute de sala
riate. Prin intermediul ing. 
Ieronim Florea, directorul 
Telefoanelor și al serviciului 
tehnic (responsabil coordona
tor, Aurelia Vasiliu) opera
toarele de la 07 au ieșit din 
anonimat. Ele sînt Otilia Bă- 
noiu, Florica Avramescu, 
Elena Georgescu, Aurelia 
Gheorghiu, Ioana Rață, Au
rora. Stelian.

Sînt nume care se bucură 
de stima și prețuirea între
gului colectiv redacțional. 
Iar după cele relatate aici, 
fără îndoială și a cititorilor 
ziarului. (T. S.)

stă- 
de

a- 
ala

le
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umîhicîte unui nesportiv; CRONICA SFERTURILOR DE VEAC
zăpezii am 

acum cîteva 
Austria, a- 

capăt în al

Qfub zodia 
străbătut, 
săpțămîni, 

proape dintr-un 
tul. Nu numai cu trenul, dar 
ji în sanie, fiindcă șoselele 
fuseseră toate troienite, incit 
singure tălpile bine unse ale 
acestui mijloc primitiv de 
locomoție izbuteau să mai 
bată drumurile văii ce-și 
spune „a Oii", unde tîrguri- 
le alpine Russbach, Annaberg, 
St. Martin se înșiră ca niște 
salbe, li invidiam, în gînd, 
pe cei ce călătoreau, în curse 
aeriene speciale, cu schiurile 
în brațe, de la Munchem 
Frankfurt sau Diisseldorf la 
Innsbruck, unde trebuia 
eu să ajung. Am ajuns in
tr-adevăr, în ciuda 
frigului și-a zăpezii, 
într-o dimineață cu 
soarele veșted, care 
nu biruia aburii ce 
se ridicau de prin 
văgăunile muntoase. 
Eram însă fără 
schiuri, pe care de 
mult nu 
deoarece 
deliciile 
unul din
Zsolnay de la Viena, pe care 
trebuia să-l întilnesc fără ză
bavă.

Nu știu dacă acolo, în ora
șul pe care îl cunoscusem 
doar vara, cind ochiul cu
prinde în jur zarea înaltă a 
pășunilor de munte, să mai 
fi fost cineva, în afara mea, 
fără schiuri. Fină și pe re
dactorul căutat l-am aflat 
înarmat cu ele, lingă o pistă 
lungă și înclinată, avînd vreo 
doi kilgmetri, pe care alune
cau devale, în orbitoare în
volburări de nea, pătimașii a- 
cestui sport de beții albe. Mi 
s-a spus îndată că acolo se 
antrenaseră Thoni, Bleiner, 
Schranz și Huber, schiorii 
austrieci plecați între i{mp 
la Val d’Isere, unde france
zul Russel avea să le vină 
curînd de hac. Nimeni nu 
bănuia, în acele zile, înfrin- 
gerea austriecilor, decit pro
fesorul Hoppichler, 
l-am întilnit chiar 
brack, unde „se 
adică era doar vreo 
șase ore pe zi, în loc de zece, 
cu. schiurile in picioare.

și

Hoppichler e socotit 
compatrioții săi un fel 
„papă" — Skipapst — 
schiorilor austrieci. Nu mai

0 CĂLĂU

de 
de 
al 
e 

tinar de m’ult, însă sportivii nu
îmbătrînesc curînd : are un 
cap lungăreț. ochi sclipitori, 
tisul vesel și o stringers de 
mină ca la karată. Cum n-a 
pierdut decit puține compe
tiții în viața sa, a ciștigat 
o autoritate și un prestigiu, 
cu care tiu mulți sportivi se 
pot lăuda la virsta lui. Lin
să o fereastră cu flori de ză
padă pe ea, la un brattner, 
cum t sc spune acolo cafelei 
domolite cu clțiva stropi de 
lapte, l-am ascultat pe acest 
sacerdot al schiului din Aus
tria vorbind despre cauzele 

care 
țării

ZA BUNA
le-am mai pus, 

umblam nu după 
iernii, ci după 
redactorii editurii

pe care 
la Inns- 

odihnea", 
cinci sati

eclipsei prin 
ti'ec schiorii 
sale :

— Nu poți 
dai î/ntreaga măsură, 
decit renunțând 
orice veleitate 
frondă. Nouă 
plăcut întotdeauna 

să bravăm, fiindcă ne-am 
născut, cum se zice, cu 
schiuri în picioare. Rezulta
tele optime ce se urmăresc 
sint adeseori compromise de 
fanteziile individuale ale 
schiorilor. Ei sint tineri și 
de asta se cred 
cam prea siguri 
pe mă privește, 
putut niciodată 
fior de neliniște 
tei înclinate, pe care se acu
mulează mereu obstacole ne
prevăzute. Curajul, perseve
rența, antrenamentul, stilul 
personal sînt absolut nece
sare, firește, dar mai e ne
voie și de recunoașterea po
sibilei superiorități a altora. 
Sportivul adevărat nu poate 
avea o călăuză mai bună ca 
modestia !

Nestorul schiorilor austrieci, 
care urcase de atîtea ori cu 
răbdare pantele repezi ale 
Alpilor și coborîse val-vîrtej 
pe ele, pleda, în după-amiaza 
aceea de la Innsbruck, pen
tru modestia sportivilor, nu 
spre a le fringe cumva ela
nul, ci, dimpotrivă, spre a le 
stimula dorința continuă de 
aufodepășire.

NU UITAȚI
In programul J.O. de la Miln- 

chen 1972 figurează 21 discipline 
sportive, ceea ce reprezintă 
record (precedentul : 19 — ’ 
kio, socotind în ambele 
Înotul și polo pe apă sub 
gură titulatură : natația).

Sporturi cu totul noi în 
gramul post-belic sint : tirul cu 
arcul și handbalul, Ia care se a- 
daugă : judo (prezent la Tokio, 
absent in Mexic).

Crește, de asemenea, numărul 
probelor la unele discipline :

ATLETISM feminin : 100 m
garduri (iu locul probei de 80 m 
garduri) și se adaugă 1 500 m plat 
și ștafeta de 4x400 m.

i un 
la To- 
cazuri 
o sin-

pro-

■■■C1ND BUNICII FĂCEAU SPORT! MEDITAȚII
INOCENTE

cu
I, 

n-a, și a in-a, 
H-a, Venuș 1»

ȚA SPORTIVA" din ianuarie 1920
HUGBYȘTI ROMANI IN E- 

CHIPE FRANCEZE. Același nu
măr al publicației „Viața sporti
vă" anunță că jucătorii C. Crft- 
tunescu șl Henri Mânu fac parte 
din formația clubului parizian 
Stade Franțais, iar N'ae Mărăscu 
joacă Ia Racing Club.

C-ș u puține zile înainte 
' de sfirșitul lui *69 am 

/ fost din nou la V. M-a 
însoțit același simpatic 

regizor, intr-o mașină Volga 
condusă de un la fel de sim
patic șofer provenit de pe 
up Chevrolet O.N.T., fapt 

pentru care se simțea obligat 
să conducă cu l<n> pe oră.

La v. cădea un amurg vinițt 
de iarnă. Mirosea a zăpadă, 
deși cerul era senin. Dar, din
colo de păduri se pornise ge
rul șl fumurile ninsorii, ăf-anț 
bucurat ca un copil I ar fi 
fost prima zăpadă văzută aici, 
prin vale nu trecusem nicio
dată iarna. La casa de oas- 

ce <t” 
rece. 

in- 
nu 

apă 
pli- 
Ușa

poduri și șosele combinată 
Școala de silvicultură la cat. 
Triumf la cat. a . —.
Uranus la eat. a 
cat. I și a Il-a.

Culorile uniunii 
na cu alb.

Pentru mărirea 
va da un bal în luna martie".

Ședința a avut loc la 3 ianua
rie, iar știrea a apărut la... 9
februarie 1929 in „RAMPA".

:: uariv

să-ți

Jim I89oGentleman

X ■ . "A

s-au fixat gre

fondurilor se

ne-a

individuale 
Ei sint tineri 

de neînvins, 
de sine. în 
nu mi-am 
stăpini un 

în fața pis-

George SBARCEA

NOUTĂȚILE!
HALTERE : se adaugă două noi 

categorii de greutate : muscă și 
supergrea.

CAIAC-CANOE : se include o 
nouă probă : canoe-slalom.

IAHTING : se introduce a șa
sea clasă : „Tempest", cu urmă
toarele caracteristici : ambarca- 
ție de două persoane, semănind 
cu un derivor, 6,70 m In lungime, 
1,97 m Ut lărgime, 1,10 m tirani 
de apă, 23 mp de vele, 450 kg 
greutate, din care 227 kg lest, 
Monotipul In plastic, conceput de 
englezul Ian Proctor, se dovedește 
puternic, rapid și permite ac
celerări spectaculoase- (Singura 
opoziție : celebrul campion olim
pic Poul Elvstrtaih v

IANUARIE
_____________ KOMANA 

____ _____ _ „4 duminică, 
~ ținu ședință generală. A- 

slstență membrilor fu 
considerabilă și din cele mai a- 
lese". Desehizind adunarea. V.A. 
Urechiă anunța cu bucurie că 
„victoria a revenit pe tatigata 
pupă a vasului balotat de fur
tuni al societății noastre t"

Deși grandilocventa specifică e- 
poci! ne poale face azi să zîm- 
bim, trebuie să recunoaștem to
tuși că depășirea cifrei de 500 
membri activi reprezenta o per
formanță acum 100 de ani pentru 
prima noastră societate polispor
tivă. Din darea de seamă pe 
anul 1869 mal desprindem Și fap
tul că pe lingă „gimnastică, sabie 
și floretă, un nou exercițiu ș-a 
adaus, plătit deosebit de domnii 
membri : velocipedele, în care 
multi sint de o deosebită forță. 
O primă și frumoasă excursiune 
velocipedistă avu ioc astă toam
nă".

După cum vedem, ciclismul ro
mânesc a împlinit un secol, deși 
nu șl-a sărbătorit centenarul I

Ziarul căruia îi datorăm această 
prețioasă relatare : „INFORMA- 

ȚIUNILE BUCUHESCENE" nr. 37 
din 12 ianuarie 1870.

d O 7A ^SOCIETATEA
10/ U DE ARME, ieri

rut lu Romlnia o petrecere 
aceea de la lacul Cișmigiu. 
sumă de patinatori, doamne 
domni, pe la orele opt, 
cu lămpi, dădeau 
lor lacului Clșntigiu 
straniu, fantastic și frumos".

O VICTORIE NEAȘTEPTATA a 
obținut Vonus în finala eu Tri
color, pentru campionatul de 
toamnă la fotbal („Cupa Harwes- 
ter").

întrecerea ,a lăsat impresia u- 
nui meci internațional, atlt prin 
frumusețea Iui, cit și prin neobiș
nuita iuțeală (...) dar, după pri
mele 30 minute de Joc, toți echi
pierii erau complet extenuați din 
lipsa unui conștiincios antrena
ment".

Tricolor a început meciul in 
10 oameni, dar după 20 de minu
te a sosit șl... întîrzlatul Țicleanu 

- care, abia intrat în joc, comite 
un henț in careu șl... Venus con
duce cu 1—0. Atacată în continua
re „cu și mal multă furie”, echi
pa favorită. Tricolor, cedează din 
nou șl „la o învălmășeală Venus 
marcă al doilea gol". După pauză, 
„deși tricoloriștli se desmetice.se 
și ațacind eu autoritate manifes
tă o vădită superioritate asupra 
adversarilor lor ce dau semne 
de oboseală și dezoriontare", Ve- 
nusyl nu nrlmește decit un sin
gur gol, cîștigind meciul cu 2—1. 
ceea ce a „surprins numeroasa 
asistență, sigură de victoria Tri
colorului". (...)

„Repetata victorie a lui Venus 
— fiind și cîstigătoarea campio
natelor din primăvară — nu POă-

Și tot din aceeași publicație, o 
ultimă știre ;

„DIVERSE SĂLI DE SCRIMA", 
cu toate că au fost devastate în 
timpul ocupațiunei, au reușit to
tuși să mal stringă cu 
sacrificii ceva material și 
reînceput să funcționeze : 
vietatea de tir și gimnastică” 
(prof. C. Nieolau ajutat de prof. 
S.A. Atanasiu și d-1 Pancu), 
„Cercul comerțului" (prof. S. A- 
tanasiu), „Clubul automobil" 
(maestrul Lechăvre și prof. C. 
Teodoreșnu) și „Jockey club" 
(prof. Guyon) ; în curlnd tși vor 
relua actlvltalea : „Clubul tine- 
rimei" (prof. Guyon) și „Cercul 

. ... , ■ Lechăvre)"

SPORTIVE 
„In asociațiile 
sportive, mal

scrimei4* (maestrul

mari 
au 

„So-

4fl»L ASOCIAȚII 
1343 ȘCOLARE.

culturale și ...____  .
presus de toate, elevii vor 

Învăța să fie oameni corecți, li
beri și solidari, buni colegi as
tăzi, buni cetățeni miine.

Această solidaritate va fi cu 
atit mai accentuată in asociațiile 
sportive unde Jocurile 
r.hipe obligă pe coechipieri 
Joace legat și această l;„ 
de pe terenul de sport ră 
in viața «le toate ziieie. (...) 
sociațliie culturale 
orieniate just, pot 
care vor 
vor păși 
societății

o 
Și 

, . armați 
CU exercițiile 

un aspeet

te fi decit spre laudă".
Meciul s-a disputat la 1 

cembrie 1919, daf cronica 
care am citat, a apărut in „VIA-

de- 
din

dintre e- 
• 1 să 
legătură 

rămlne 
....) A- 

____ „„„ sportive. 
Just, pot forma oameni 
ști să se orienteze cînd 
în viață, vor fi pilonii 
de mîine, societate pe 

care o dorim mai bună". „RO
MANIA LIBERA" din 19 Ianuarie 
1945.

sau

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

PATINAJ — 1870. Citim în 
„Infortnațiunile bucurescene" din 
22 ianuarie 1870 că „adunările 
societarilor la exercițiile de gim
nastică și arme sint foarte fru
moase și recreative. Se adună din 
ce în ce mai mulți membri în 
flecare seară”. Să nu credem 
însă că iarna alungase pe toți 
„sportsmanii" timpului în căldu
roasele „localuri de arme" !

Unii dintre el înfruntă curajos 
gerul, așa că „Cișmightl e voios 
la orele de amiază, cu nu
meroșii săi patinatori". Din pă
cate. „mai mult străini sint" ! 
Nu era lesne oricui să-și cumpere 
o pereche de patine în Bucu- 
reștiul de acum un secol...

Același ziar menționează, 
nr. 4(1 diw129 ianuarie 1970 :

4 0nE —CV SPRIJINUL MINIS* 
lOyD TENULUI DE RESBEL !

încă din primele statute, 
discutate și aprobate în 

adunarea generală din 16 ianuarie 
1868, „Societatea Centrală de arme, 
gimnastică, dare la semn și na- 
tațiune (așa cum sa numea in 1895) 
arăta că fiecare membru are drep
tul de „a deprinde tragerea la 
țintă". Și cum cumpărarea ar
melor direct din magazine re
prezenta o investiție adeseori 
peste puterile societății (păgubită 
în 1890 și „de o fraudă de 23 397 
lei și 45 bani"), se apela șl la 
SPRIJINUL „MINISTERULUI DE 
RESBEL".

Iată un citat dlntr-o adresă a 
acestuia, datată 11 ianuarie 1895: 
„Vă facem cunoscut că vă tri
mitem trei arme și trei carabine 
model 1893, fiecare cu cite o șu
rubelniță, o sfoară de curățit și 
un degetar de alamă". Să nu 
uităm însă ce e mai inportant : 
„armele erau plătite de societate". 
Curat ajutor !...

Oricum însă, era mai bine de
cit in 1886 eînd același minister, 
„Împrumutase societății 2 tunuri 
de munte luate de la turci, 
război". Ce-1 drept, acestea 
seseră solicitate 
delate 1

Se făcea... tir. 
«tunel I

chiar de...

nu glumă,

în 
lu
au-

JIM" 1 Țele- 
oferit prilejul de

în
_________ ___________________ .,A-..
seară,, pentru, pripi a oară s-a vă-

manșă, la Madrid, Reai a obținut 
victoria cu 5—3.

Guadalajara
Acum e sigur, a sosit sorocul 
Să ne prooăm sportiva dibăcie 
Tn cea mai dificilă companie 
Nu cum credeam, în grupă cu Marocul.

Deci, s-aruncăm cuvîntul „vitregie" 
Ca pe-un balast și să găsim mijlocul 
De-a demonstra și-n fotbal, că norocul 
Ni-I făurim din trudo și tărie.

Te-ncruntă Pele, Englitera-i tare 
Iar cehii te-au mai pus la încercare, 
Doar de români aud că nu ti-e frică...

pețl, am fost primiți 
fără, adică : destul de

Camera primită era 
călzită. dar in baie 
curgea decit apa rece : o 
calcaroasă, sub presiune, 
nă de așchii de gheață. 
n-avea cheie.

— N-avețl chele la ușă ? am 
tntrebat-o pe ' " 
cepțle,

— V-o dăm 
Se potrivește

— Nici apa 
Mi-a privit 

cimentați puloverul, 
șcurta.

— o să fiți și dumneavoastră 
sportiv cltcva zile. Trec iute.

Am tăcut prudent. La can
tina gen hangar de avioane, 
ou geamuri pe toată înălțimea 
pereților, caloriferul nu func
ționa. Toți mîncau cu căciuli
le pe cap. Servea o ci-'"-"’* 
cantlnleră. îmbrobodită și în
fofolită ca pentru un t ' ‘ 
in Laponia. Nu te servea 
masă : sta în dosul unul fel 
de tejghea, pe care se afla 
o tigaie cu mici. Te duceai 
la ea, plăteai, ca lua cu fur
culița micii Șl țl-l Idsa tn 
farfurie. Micit erau abia căl
duți. Parcă pîn-atuncl fuse
seră ținuți tn buzunar.

— In cantină șl bucătărie 
nu faceți foc ?

— Slntem tn inventar, 
frecat palmele roșii și a 
tlnat dezaprobator din 
înțeleg sd-tnl pună alții 
trebarea. tovarășe. Te 
om cu carte. La noi se 
nîxcâ mai— sportiv, t.' ; 
timp de abțibildurt.

— Da* bere serviți I
— Mline dimineață la i. A- 

cum se numără lăzile, Urmă
torul.

La 10, In cameră s-a stins 
caloriferul. La 11, afară a 
început sâ ningă ca-n povești. 
Ușa de la balcon nu se în
chidea, așa c-am proptlt-o cu 
un scaun. Dimineața, amicul 
regizor șl-a început 
gimnastică medicală 
vlorare. In timp ce 
țeapăn după frigul 
genunchii ridicați șl 
coșul pieptului, in 
a intrat fata de la 
N-a bătut în ușă. 
nici n-avea de ce 
ușa tot n-avea chele și 
întredeschisă- Ne-a : 
fermecător. Mie mi-a

iata de la re-

p-aia de la ttf- 
la toate ușile, 

caldă nu curge t 
cu ochi expe- 

fularul,

Servea o singură

voiai 
la

și-a 
cid- 
cap, 

ln~ 
văd 
mă- 

N-avem

TRAIAN TABARAȘI, SINAIA. 
Spre deosebire de cupa „ Jules 
Rimet", a campionatului mondial

importanță), cupa cu care este 
dotat campionatul mondial de 
handbal este TRANSMISIBILA. 

Jucătorii noștri trebuie să lupta 
s-o cîștige de\ cit mai multe ori. 
Și, cine știe, poate că într-o zi 
Federația internațională de hand
bal o.„ uită la noi l

UNCHIUL DIN CLUJ. .în ma
rea și pitoreasca Junglă sportiva, 
nu popte fi descoperit, dragă ne
poate. un tigru singeros, care 
să stea la pindă și să șfișie toa
te cuvintele din scrisul, să-i ai- 
cem așa, sportiv, lnlocuindu-le cu 
noțiuni românești. Prea nc-au 
năpădit aceste cuvinte străine, 
neînțelese de majoritatea citi
torilor". Vreau să vă spun că 
s-au făcut unele Încercări în a- 
ceastă direcție. Dar, înlocuirea 
măcar a unora dintre termenii 
străini lntrațl în limbajul spor
tiv, s-a dovedit de fiecare dată 
o treabă foarte dificilă. Ceea ce 
nu înseamnă că Ideea trebuie 
abandonată. Deocamdată — sîn- 
tem de acord eu dv. — ar trebui 
oprit măcar... Importul de noi ex
presii străine. Altfel, într-adevăr, 
vom ajunge să considerăm ca 
neologisme cuvintele românești I

exactă : marele fizician danez, 
Niels Bohr (premiul Nobel, in 
anii 1922 șl 1957) a fost, în ti
nerețe, un talentat jucător de 
fotbal. A și jucat, de cîteva ori, 
în echipa reprezentativă a Da
nemarcei. Centru înaintaș.

ANDREI MOGA, BUCUREȘTI.
Edițiile viitoare (a 7-a și a 8-a) 
ale campionatelor mondiale

DRAGOȘ BAJAN, CHITILA. „O 
controversă ivită între mine și 
cel mai simpatic coleg, a dus 
relațiile noastre pe marginea prâ- 
pastiei". Șl asta numai din cau
ză că dv. ați uitat că primul 
meci dintre Dinamo și Real Ma
drid, din cadrul C.C.E., s-a Ju
cat la București (scor : 3—1 pen
tru spanioli). In cea de a doua 
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C.M. TRAVERS, SIDNEY, AUS
TRALIA. „Stimate Ion Poștașii, 
am citit in ziarul „Sportul" di» 
3 decembrie 1969, că Dinamo Ba
cău are un singur membru sus
ținător cu cotizația la zi. Nu mă 
miră, dacă or fi procedînd și ei 
0e maniera Rapidului. De un an,

„GENTLEMAN 
cinemateca ne-a 
a revedea filmul cu acest 
și totodată ne-a reamintit 
marele boxer care a fost 
Corbett, o cronică de acum 75 
de ani ni-1 prezintă într-o 
tură puțin cunoscută, deși 
recum specifică epocii :

„Nu de mult s-a dat la
mare din Filadclfia o reprezen

tație curioasă la care a asistat 
un public foarte imens. Reprezen
tația a fost dată de celebrii atieți 
americani. Corbott. și Titz Simons 
(n.n. Bob Fitzsimons). Amin- 
doi sînt vestiți In America, ea 
luptătorii cei mai dibaci și mal 
tari cu pumnul. Corbett mai cu 
seamă, a uimit lumea prin târla 
sa fenomenală.

La reprezentația de care vor
bim s-au adus pe arenă 2 ele
fanți cărora li s-au pus hamuri 
din lanțuri. Corbott încins pe la 
mijloc cu o curea de for s-a a- 
șezat pe o bară. De o verigă a 
curelei a atirnat cu un cirllg cg- 
pătîiul hamurilor. La un semnal 
dat, elefanții au pornit înainte, 
trăgînd puternic pe Corbett. A- 
cesta a putut rezista mai multe 
minute forței uriașe a elefanților, 
adică timpul cit a pus rămășag 
că o să reziste. Corbett a ciștlgat 
rămășagul de mai multe mii de 
dolari. Asistența i-a făcut ovații 
entuziaste. Mulți dintre ei au 
pariat intre dinșii.

După terminarea acestei repre
zentații, Corbett s-a luptat cu 
atletul Titz Simons și l-a biruit". 
„UNIVERSUL” din 13/27 ianuarie 
1895.

•înnn -CA astazi, fot- 
lyZU ®AL 1 „Marți 3 Ianuarie, 

ora 9 scara, a avut )i>c 
ședința săptămînaiă a 

U.C.F.A. (n.n. î Uniunea cluburi
lor de fotbal asociație), Pentru 
cupele anului 1920 s-au înscris 

C.R. la cat. a II-a, Școala de

O, dac-ai 
Dar n-ai 
Despre-o

ști, te-ar prinde îndoiala 
de unde sâ auzi zicala 
anume buturugă mică.

Mircea GARFU

pa

circul

REP. : înainte de Lausanne, ai zis; NE VOM BATE CA LEII ■'
Ce spui acum 1

DAN COE : NE VOM BATE... CU LEII !
Desen de AL. CLENCIU

DISCUȚIE CU UN SPECIALIST

MIHAI BOLDESCU, BRAILA. 
Informația care vi s-a dat este

va-
Il-a : 4

a

mă rog de giuleștent sa mă ac
cepte ca un astfel de membru, 
dar ei nici măcar nu-mi răspund 
la scrisori". înainte de toate, bi
neînțeles, este vorba de o lipsă 
de politețe, în al doilea rind, se 
poate ajunge la concluzia că Ra
pidul șl-a făcut... suma șl nu mai 
are nevoie de bani. în cazul a- 
cesta, nu putem decit să-1 invi
diem, dar să ne șl buourăm ; te 
pomenești că, la primăvară, nu 
ne ia bani nici pe biletele de 
meci ?

ludo vpr avea loc la Ludwigsha
fen (R. F. a Germaniei) și la Lau
sanne (Elveția) în 1573. Trebuie 
să știți că șl amatorii de karate 
(sper că nu vă gîndiți la 
lalte... carate !) și-au creat 
organism international, 
se distinge probabil -2

cele- 
un 

. organism internațional, spre a 
se distinge probabil de amatorii 
de judo. Uniunea internațională 
de karate, născută de curînd la 
Londra, are ca președinte pe Ita
lianul Cerachinni și ca secretar 
general pe iugoslavul Jorga. Pri
mele campionate mondiale la ka
rate vor avea loc la Paris, la 14 
decembrie 1970.

PETRE HEINICH, IGRIS. Pof
tim, aveți șl mărturia mea : me
ciul de pe Wembley, dintre An
glia și România. încheiat cu sco
rul de 1—1, s-a disputat la 15 
ianuarie 196»,

Am primit 
ați uitat 

O

I.G., SATU LUNG, 
epigrama. în grabă, 
însă să trimiteți și poanta, 
așteptăm !

REMUS MUREȘAN, NASAUD. 
Vreți să devenițl crainic sportiv ? 
Ca să vă înjure și pe dv. lumea? 
Poate că e mai bine să răinîneți 
simplu... ascultător. Am glumit, 
bineînțeles. Adresați-vă Radio- 
televizlunii (București, strada Nu
ferilor) și veți primi, desigur, 
lămuririle necesare. Și. dacă 
sinteți hotărit — succes 1

Ilustrații : N. CLAUDIU

LOTO-PRONOSPORT
PREMII MARI LA TRAGEREA 

LOTO A REVELIONULUI
4 AUTOTURISME „DACIA 1300", 
7 EXCURSII ÎN JAPONIA, 21 
EXCURSII 1N ITALIA, 55 
EXCURSII „TURUL BULGARIEI" 
ȘI NUMEROASE PREMII IN BANI

Faza I — Premii obișnuite varia
bile

Extragerea I : Categ. I : 1 
riantă a 100 000 lei ; a ” 
a 41 895 lei ; a III-a : 202.70
1 093 lei : a IV-a : 491,25 a 551
lei ; a V-a : 

Extragerea
1 605,90 a 203 lei.
a Jl-a : Caileg. A .

2,80 variante a 79 485 lei ; B : 5,50
a 40 465 lei ; C : 15, G5 a 14 221 lei;
D : 1 943,15 a 100 lei.

CÎȘtigătorul premiului de cate
goria I este BUGHIANU NICOLAE 
din Cimpulung Muscel.

Cîștigătorli premiilor de cate
goria A sint STAN IOAN din co
muna Bănești, iud. Prahova și 
KIS IOAN din Huedin. -
Faza a U-a — Premii suplimen

tare gratuite tn autoturisme, 
excursii și numerar

Extragerea a IlI-a și a IV-a î 
Categ. E : 1 autoturism „Trabant 
601" ; Categ. F : 5 excursii In 
ITALIA (cea. 15 zile), 2 variante 
sfert a 1 875 lei și 2 variante 10% 
a 759 lei ; Categ. C : 37 excursii 
„TURUL BULGARIEI", 4 varian
te a 1 050 lei și 7 variante 10% 
a 420 lei : Categ. H : 81,9 varian
te a 1 000 lei ; Categ. I : 113.35 va
riante a 500 iei.

Faza a in-a — Premii speciale în 
autoturisme, excursii și nu
merar

Extragerea a V-a : Categ. M : 
autoturisme „DACIA 1300" și 44 ........ ... . ______ . ,

variante 10% a 7 000 lei ; Categ. 
N : 7 excursii in JAPONIA sau 
autoturisme la alegere conform 
prospectului și 5 variante 10% a
5 500 lei ; Categ. O ; 19 excursii 
în ITALIA ; Categ. P : 18 excursii 
„TURUL BULGARIEI" și 5 va
riante 10% a 420 lei : Categ. R : 
36.6 variante a 1 000 lei ; Categ. 
S : 35,9 variante a 500 lei ; Categ. 
T : 3 585,1 variante a 50 lei.

Tragerea la sorți de la Me
xico ne-a determinat să luărn 
imediat legătura cu cel mai 
mare cunoscător al fotbalului 
românesc, european și mondial, 
personajul : ILIE LOTO-PRO- 
NOSPORT.

Rcp : Bună lliuță, 
lliuță : Bună, nu 

Tac.
Rep. s Ți-a plăcut 

tras la sorți ?
lliuță ; Nu.
Rcp.: De ce 1
lliuță. i Fiindcă biletele n-au 

fost puse în borcan la vedere, 
ci in cupe. Pentru că pe noi 
ne-a aruncat în urna a lV-a, 
iar pe învinșii noștri, pe por
tughezi, i-ar 
erau acolo, in

Rep. : Deci, 
prea bine ?

lliuță : De 
tea fi și mai

Rep. : Cum 
lliuță : în

Brazilia, Cehoslovacia și Ro
mânia, să fi fost Anglia, Bra
zilia, Cehoslovacia și... Grecia. 
Deci, mult mai rău.

Rep. : Cînd în grupa C se 
și cunoașteau primele trei : 
Anglia, Brazilia, Cehoslovacia 
și știai că în urna a IV-a mai 
sînt două lozuri, ce-ai fi vrut 
să scrie pe unul din ele ?

lliuță : „Mai trage o dată" ! 
Rep. : De, ce să-i faci ? 

N-am avut noroc ieșind a- 
lături de actuala campioană 
mondială, de o dublă cam
pioană mondială și de o vice- 
campioană a lumii.

lliuță : Nu-ți dau dreptate. 
Nu noi n-am avut noroc, ci 
ele n-au avut noroc. Cam
pioană mondială nu poți fi 
decit atunci cind ești mai bu
nă decit adversarele. Greul 
nu e pentru noi, ci pentru 
campioanele mondiale. Ele tre
buie să-și apele renumele. Noi 
încercăm să ni-1 facem.

Rep. ; Cu alte cuvinte, dragă 
lliuță, vrei să susții că noi 
n-avem nimic de pierdut ?

lliuță ; Exact. Avem numai 
d.T ciștigat.

Rep. : Din cele patru țări : 
Anglia, Brazilia, Cehoslovacia 
și România, tu. ca mare spe
cialist, poți să ne recomanzi 
un solist/?

JHuță : Nu numai unul, ci

ce aici ? 
mai zic.

cum s-a

fi așezat, dacă 
urna 
n-am

a n-a. 
îiimerit-o
Dar puacord. 1 

rău.
și mai
loc de Anglia,

i râu ?

patru : Tom Jones și Matușka 
— solo voce. Edson Arantes 
do Nascimenfo — chitară $i 
Fărîmiță Lambru — acordeon- 

Rep.: Și dacă nimeream cu 
Italia ?

lliuță.: Nu pe Celentano l-aș 
fi recomandat, cum poate ești 
tentat să crezi, ci pe aJți doi, 
pe Rivera și pe Riva. Știu șă 
cînte în acompaniameniul tri
bunelor.

Rep. : Apropo de italieni. îi 
vezi intrînd definitiv in pose
sia cupei Jules Rimet, într-o 
finală cu Brazilia ? (

lliuță: Oarecum. Deși n-aș 
vrea,

Rep.; Ce 
nu-i vrei ?

Iliuța : Ar 
cupa Jules 
veni foarte 
bișnuieșc cu

Rep : Și

te determină să

dispare definitiv 
Rimet si mi-er 
greu să mă o- 
alta, 
pe cine 

tu să-i urmărim in
lliuță : Pe noi și 

gări,
Rep : De ce tocmai pe 

și pe bulgari T
lliuță: Din mai multe 

tive. Primul, pentru câ 
ajunge statueta prin Balcani, 
unde ne descurcăm noi Doi t 
ar putea trece Dunărea foarte 
ușor. Trei ; ne-am putea con
vinge în sfîrștt că de ani și 
ani de zile vedem un fotbal 
foarte bun, lucru, de care as
tăzi nu ne dăm seama și pa
tru : dacă am aduce cupa 
aici la noi, am putea pune 
în ea cele 16 lozuri, ca șă 
mai tăcem o dată tragerea la 
sorți... fie chiar și 
1974.

Rcp. : După World 
antrenorului britanic 
pus înaintea numelui 
tere „sir“. Crezi . că 
acesta antrenorilor li 
pune înaintea numelor 
litere ?

lliuță ; De trei ori cite
Rcp. : Vrei să fi mai expli

cit ?
lliuță : Vor fi trei categorii 

de antrenori, după cum ur
mează : 1. cel a cărui echipă 
va ciștiga titlul, va fi Sir.,. 
Cutare ; 2. cei clasați in pri
mele opt : Nea... Cutare : 3. 
cei eliminați încă dir> serii • 
Băi... Cutare !

Rep. : Vrei să transmiți ceva 
băieților din lot ?

ai vrea 
finală ?
pe bui-

noi

mo* 
ar

pentru

Cup ’66 
i S-âu 
trei li" 
«I
șe

anul 
vor 
trei
trei.

Iliuță : în primul find că 
sportivii români care au mai 
evoluat pe continentul nord- 
american nu ne-au făcut de 
rîs; dimpotrivă. Tn Canada, 
floretiștii au cucerit un titlu 
mondial. în S.U.A. fostul fot
balist Năstase și fostul bo- 
chelst Tiriac țineau cu mii- 
nlle de toartele „Salatleret". 
în Mexic acum 2 ani...

Rep.: lartă-mă că te în
trerup. „Salatiera" era de ar
gint, deci noi am luat bron
zul. în Mexic cupa e de aur...

fliuță: Măcar de am lua 
ijrglntul. Dar nici aurul me
xican nu ne e străin. Așa că 
le doresc fotbaliștilor cali
tățile celor ce au evoluat pe 
acolo ți prin împrejurimi, a- 
dică : elanul VloricSi Visco- 
poleanu, forța Lfei Manollu. 
rezistența Iui Patzaichin și re
acțiile lui Drîmbă.

Rep. : în încheiere, cum 
crezi că vor evolua băeții noș
tri în Mexic ?

lliuță: La înălțime. La 15-10 
m. altitudine.

obișnuita 
și de în- 

alerga, 
nopții, eu 
lipiți de 

cameră 
recepție, 
de fapt 

să bată, 
i sta 
zlmblt 

...,. ........... „ .... j făcut
drăgălaș cu degetul arătător, 
cum s-ar șpune : ,,Vedeți că 
știți ce-i ala sport ? Șl mai 
ziceați nu știu ce și nu știu 
cum. Mare șmecher îmi mal 
sinteți".

— Apa caldă curge ? am ro
șit fără vota mea.

— Țț, Nici n-o să curgd 
o săptămlnă, Da’ am găsit 
Cheta. O luase din greșeală 
acum trei luni un inginer din 
Berlin cu el, șl a venit iar 
pe la noi. Oameni cinstiți, 
nemții ăștia.

A pus pe noptieră cheia 
legată de un soi de bilă de 
lemn, de mărimea unui cap 
de copil, șl a plecat flțtind 
din șolduri. Apoi amicul meu 
a plecat și el după treburile 
lui (nespălat decit pe dinți, 
ochi și palme), tar eu, cu
prins de o deznădejde fu
rioasă și fără scop, am făcut
duș cu apă rece pe tot cor
pul. Circa trei minute am
rdtnas lat pe fundul bilt. Cină 
am ieșit din casa de oaspeți, 
zăpada, literalmente m-a or
bit . o zăpadă albă, densă, 
nemurdărita încă- Ningea me
reu. Brazii din jur iși soutu- 
rau crengile de omăt — și 
totul părea neverosimil, pic
tural, amețitor de frumos. Am 
făcut clțiva pași, unul din 
ei greșit, am alunecat pa un 
ghețuș ascuns, patlnind ast
fel, vreo zece metri, plnă 
intr-o stivă de roabe, pe care 
le-am ddrlmat cu un zgomot 
asurzitor.

— ...Vă dațl pe gheață. ce 
vă pasă, și noi muncim de 
ne săr ochii din cap.., Așa 
o fi și pe lumea alalaltă 1 li
nii la spori, alții In cotlnea- 
ță cu purceiu’ mort ?

La o fereastră. deasupra 
mea, fata de la recepție se 
prăpădea de rîs.

— S-a dat drumul la apa 
caldă ? am urlat. S-a dat sau 
nu s-a dat ? întrebare inuti
lă, deoarece nu s-a dat, nici tn 
următoarele trei zile, cit am 
mai stat acolo. Nici cantina 
nu s-a încălzit. Nici micii. 
Fiindcă tn accepția celor de 
acolo, a. fi sportiv însemna : 
să te speli la puț pe un frig 
de —Iii grade, să mănincl an- 
roeamenta pisate, să dormi 
gol, să n-ai cheie la ușă, sd... 
în sflrșit. Ce rost are să le 
mal înșir pe toate. Cina am 
plecat, mă durea cavul, cea
fa. îmi curgea nasul. La P., 
am năvălit in prima farmacie

— Vitamina C. D și E, an
tinevralgice. aspirine. Sirocol. 
bomboane de tuse, antigermin, 
vată Termogen, muștar și 
un termometru.

Farmacista semăna cu Co
lette Besson.., poate era chiai 
ea, naiba știe cum * '

vedeam cu ochit met 
lenjenlțl. A grămădit 
rute șt m-a fixat cu

— Staff la căldură, 
băi cit mat fierbinți, 
de aerul rece și de 
Camera să aibă o tempera
tură constantă, mîncați cit se 
poate de consistent. C'.onsu 
mațl alcool in cantttăti 
rationale Nu vă creați nervt 
tnutil deoarece nervii acce 
lerează prog’esla bolii. Și 
după ce o să vă însănătoșiți 
plecați undeva la munte pen- 
tru odihnă., un hotel fru 
mos. o camai încălzită, seu 
ra o friptură in singe, un pă
hărel de vin bun. negru, 
pol un somn adine, adine și 
fără vise, in timp ce afară 
ninge ca-ntr-o cane poștală 
ttustiată englezească. Dimine
țile, un pic de sport, o bă 
tale cu bulgări de zăpadă, o 
săniuță...

— Siru' mina am zbierat 
am escaladai contoa- 
am pupat-o pe ambii

o mal 
împă

cate ce- 
duioșie 

făceț 
ferlțl-va 

curent

a-

Eugen POPIȚA l

fericit, 
rut șt 
obraji.

Al. STRUȚEANU

^CUPON DE CONCURS

1. CARE 
SFERTURILE 
merg mai

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

Numele și prenumele :

Adresa

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 

departe primele DOUA CLASATE) ?

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

desmetice.se


Bilanț mondial 1969
*

ROMÂNIA PE LOCUL I LA BOX
Noile ierarhii la box, ciclism, lupte greco-romane și libere, haltere și caiac-canoe

în continuarea bilanțurilor 
anuale, ne vom opri astăzi la 
alte șase discipline olimpice. 
Ca și în precedenta prezentare 
(atletismul și înotul), vă vom 

oferi clasamentele de la ulti
ma ediție a J.O. La stabilirea 
ierarhiilor valorice după se- 
zxmul 1969, am avut în vedere 
campionatele mondiale (cazul 
ciclismului, halterelor, luptelor 
greco-romane și libere), cele 
europene (la caiac-canoe și 
box), precum și unele întîlniri 
bilaterale ale sportivilor euro
peni cu reprezentanții altor 
continente.

în proba de urmărire indivi
duală la J.O. au schimbat anul 
acesta medaliile întră ei.

Dintre tinerii noștri 
cliști, Emil Rusu nu a 1 
startul Ia „mondiale", 
V. Tudor și C. Grigore 
rămas și în acest an 
„plasa” fruntașilor.

ci- 
luat 
iar 

■ au 
in

p,

BOXERII ROMÂNI 
PE PRIMUL PLAN

al pu&liș- 
campiona- 
concretizat 

de aur

Marele succes 
tilor români, la 
fele europene, 
în patru medalii 
(Ciucă, Dumitrescu, Cuțov,
Alexe), două de argint (Sil
berman și Monca) și una 
de bronz (Covaci) AU A- 
DUS REPREZENTATIVEI 
ȚARII NOASTRE LOCUL I 
IN CLASAMENTUL GE
NERAL, înaintea redutabi
lei formații a U.R.S.S.

Dintre actualii campioni olim
pici, doar sovieticul Dan Pozniak 
a reușit să confirme, adăugind 
colecției sale o nouă centură de 
campion european, ceilalți doi 
laureațl la Ciudad de Mexico, 
M. Wolke (R.D.G.) și V. So
kolov (U.R.S.S.) fiind întrecuți 
pe ringul bucureșîean de bo
xerii români V. Silberman 
respectiv Gh. Pușcaș.

J.O. 1968 : 1. U.R.S.S. 34,5 
2. S.U.A. 28 p, 3. Polonia 24 
4.Mexic 21 p, 5. Cuba 10 
6—8. Coreea de Sud, ROMA
NIA și Uganda 8,5 p, 9—12. 
Anglia, R.D. Germană, Vene
zuela și Bulgaria 7 p.

1969 : 1. ROMANIA 41,5 p, 
40 p, * 
25,5 p,

6. Italia 
Ungaria 14 p,

3.
5.

2. U.R.S.S.
4. Bulgaria 
nia 17,5 p, 
7. Cuba, 8.
R.F. a Germaniei 7,5 p, 10. An
glia 7 p.

Din lipsa unor confruntări 
directe, nu putem aprecia po
sibilitățile și actuala valoare 
a sportivilor din Mexic. Co
reea de Sud, Uganda și Vene
zuela, țări care au avut cam
pioni și medaliați la ultima 
Olimpiadă.

S.U.A., 
Polo- 

17 P, 
9.

fost întîmplător. Subliniem, ie 
asemenea, evoluțiile mai mult 
decît promițătoare ale noului 
val“ (I. Samovschi, D. Petres
cu, N. Tănase, A. Nichiforov), 
cu frumoase perspective pentru 
Olimpiada de la Munchen.

In clasamentul general al 
campionatelor europene, 
flotila românească se află 
pe locul IÎI. Dacă ne vom 
limita însă doar la probele

5. Suedia 10 p, 6. Norvegia 
7 p, 7. Cehoslovacia 6 
R. D. Germană 5 
Austria, Danemarca 
da 4 p ;

1969 : 1. U.R.S.S. 52 
garia 32 p, 
20 p. 4. ROMANIA 
Suedia 12 p, 6. R.F. a Germa
niei 
nia

P,
Și

P, 8. 
9—11. 
Olan-

3. R.D.
P, 2. Un- 
Germană 
17 p, 5.

11 p. 7—9. Olanda, Polo- 
și Cehoslovacia 3 p.J.O. 1968 : 1. Franța 35

2. Italia 26 p, Danemarca

marcat un fru- 
al halterofililor 

(la egalitate de 
polonezi), S.U.A.

LA HALTERE, UNGARIA 
A LUAT LOCUL JAPONIEI 

PE PODIUMUL 
DE PREMIERE

Campionatele mondiale de la 
Varșovia au 
mos progres 
din Ungaria 
puncte cu cei 
și Bulgaria.

Dintre reprezentanții noș
tri, doar Zoro Fiat a putut 
obține două medalii de ar
gint în clasamentul euro
pean al cocoșilor, insufi
ciente însă pentru a aduce 
României un punctaj care 
să-i permită o ascensiune 
printre fruntașii acestui 
sport.

J.O. 1968 : 1. U.R.S.S. 39 p, 
Polonia 28 p. 3. Japonia 

21 p, 4. Ungaria 14 p, 5. Iran 
13 p, 6. Finlanda 10 p, 7.
5. U.A. 7 p. 8. R.D. Germană 
6 p, 9. Belgia 5 p, 10. Co
reea de Sud 4 p ;

1969 : 1 U.R.S.S. 40 p. 2. Po
lonia 25 p, 3. Ungaria 25 p, 
4. Japonia 22 p, 5. S.U.A. 19 p,
6. Finlanda 15 p, 7. Bulgaria 
13 p. 8. Iran 9 p, 9. Belgia 8 p, 
10. Suedia 5

și un clasament 
8 bilanțuri anua- 
înot, box, caiac-

boxerul român nr. 1
pauze, asistat în

Constantin Ciucă, 
unei

4. Olanda 15 
p, 6. U.R.S.S. 
a Germaniei 
9—10. Polonia

p.
6
Ș>
Și

colț de
5. Sue- 
p. 7—8.

Belgia 
Elveția

antrenorul
anului, în timpul 

emerit Ion Popa
ai

DANIEL MORELON, DIN 
NOU REGE 

AL SPRINTERILOR

Purtătorii cocoșului galic au 
dominat cu mai mică strălu
cire ca-n anul precedent (4 
titluri olimpice) și întrecerile 
campionatului mondial din a- 
cest an, rămînînd în fruntea 
plutonului, D. Morelon fiind 
singurul învingător din Mexic 
care a repetat figura pe ova
lul de beton din Brno. De alt
fel, clasamentul anului 1969, 
avînd în frunte pe cicliștii 
francezi, a suferit serioase mo
dificări față de ordinea stabi
lită la J.O.

Cvartetul olandez (fond pe 
echipe), campion olimpic, s-a 
clasat la Brno abia pe locul V. 
iar Italia nu figurează între 
primele șase. în schimb, Sue
dia (de Ia locul doi la unu) 
și Danemarca (de la 4 la doi) 
au făcut salturi spectaculoase, 
în clasamentul individual al 
probei de circuit, nu vom în- 
tîlni decît pe Leif Mortensen 
(Danemarca) (de la locul II 
la locul I) și belgianul Jean 
Pierre Monserre (de la 6 la 2). 
întrecerea tandemurilor a pro
dus o mare surpriză, prin vic
toria reprezentanților R.D. Ger
mane, iar P. Rebillard (Franța) 
și X. Kurman (Elveția), meda- 
liați cu aur și, respectiv, bronz

TURNEULUI EUROPEAN
Al AllEJIlOR AMERICANI

în cadrul conferinței de 
program a federației ameri
cane de atletism, desfășurată 
la Miami Beach, s-au stabi
lit definitiv datele întîlnirilor 
pe care Ie vor susține echi
pele S.U.A. în Europa. S-a 
perfectat meciul feminin Ro
mânia
Iele de 5 și 6 august Ia Bucu
rești.
Franța
în zilele de 8 și 9 iulie la 
Paris, meciurile masculin și 
feminin K. F. a Germaniei — 
S.U.A. se vor disputa la 
Diisseldorf în zilele de 13 și 
14 iulie, iar dubla întîlnire 
(masculină și feminină) 
U.R.S.S—S.U.A. va fi găzdui
tă de Leningrad în zilele de 
23 și 24 iulie.

S.U.A. 'pentru zi-

întilnirea masculină
— S.U.A. va avea Ioc

25 p, 
dia 9
R.F.
5 p.
4 p ;

1969 : 1. Franța 25 p, 2. Da
nemarca 19 p, 3. U.R.S.S. 16 p, 
4. Italia 14 p, 5—6. Elveția și 
Polonia 11 p, 7. R.D. Germană 
10 p, 8—9. Olanda și Belgia 
9 p, 10. Suedia 7 p.

LUPTĂTORII SOVIETICI 
- 11 TITLURI MONDIALE

în arena celor mai puternici 
luptători, anul recent încheiat 
nu a adus prea multe noutăți, 
deși doar 4 campioni olimpici 
— R. Rurua (U.R.S.S.) la gre
co-romane și A. Mohaved 
(Iran), B. Gurevici (U.R.S.S.) 
A. Medvedev (U.R.S.S.) la li
bere — au reușit să-și adju
dece și medaliile de aur decer
nate la Mar del Plata. Singu
rul lucru care surprinde este 
ascensiunea sportivilor din 
S.U.A. (locul II) la libere.

Reprezentanții țării noas
tre, Gh. Berccanu și S. I’o- 
pescu (aur), C. Turturea 
(argint) și N. Neguț (bronz) 
au 
tal 
In 
Fr. 
tut 
caudine ale primelor tururi.

îmbogățit salba eu mc- 
prețios și în acest an. 
schimb, la libere, doar 
Bolla (locul VI) s-a pu- 

strecura prin furcile

GRECO-ROMANE — J.O. 
1968 : 1. U.R.S.S. 32 p, 2. Bul
garia 22 p, 3. Ungaria 21 p, 
4. ROMANIA 20 p, 5—6. R.D. 
Germană și 
Iugoslavia 9 
8 p, 9—10.
7 p ;

1969 : 1. U.R.S.S. 53 p, 2. Bul
garia 26 p, 3. ROMANIA 23 p,
4. Suedia 20 p, 5. Iran 13 p, 
6—7. Finlanda și R.F. a Germa
nici 12,5 p, 8. Iugoslavia 8 p, 
9. Coreea de Sud 5 p, 10. S.U.A. 
4 p ;

LIBERE — J.O. 1968 : 1.
U.R.S.S. 29 p, 2. Bulgaria 24 p.

Japonia 23 p. 4—6. Iran.
5. U.A. și R.P. Mongolă 19 p, 
7. Turcia 16 p, 8—9. Franța și 
ROMANIA 
Germaniei

1969 : 1.
S.U.A. 40
4. Bulgaria 28 p,
25 p. 6.
7. R.F.
Suedia 
10—11.
1 P.

Japonia 14 p, 7. 
p, 8. Cehoslovacia 
Grecia și Suedia

3.

5 p, 10-11. R.F. a 
și Ungaria 4 p : 

U.R.S.S. 53 p, 2. 
p. 3. Iran 38,5 p.

5. Japonia 
R.P. Mongolă 8.5 p, 

a Germaniei 8 p, 8. 
7 p, 9. Elveția 3p, 

ROMÂNIA și Panama

TANDEMUL PATZAICHIN 
— COVALIOV 

DE NEÎNTRECUT
ICaiacele și canoele roma

nești au avut de înfruntat în 
acest an adversari renumiți din 
Uniunea Sovietică, Ungaria și 
R.D. Germană. Patzaichin și 
Covaliov s-au dovedit de ne
învins și pe lacul Ilimki din 
Moscova, demonstrînd tuturor 
că succesul lor olimpic nu a

CONCURENT» RALIULUI MONTE CARLO

INTIMPINA DIFICULTĂȚI

lata acum 
general după 
le (atletism, 
canoe, ciclism, lupte greco-ro
mane, lupte libere și haltere) :

ce figurează în programul 
olimpic, poziția țării noas
tre ,va fi în imediata apro
piere a selecționatelor 
U.R.S.S., Ungariei și R.D. 
Germane.

J.O. 1968 : 1. Ungaria 33 p,
2. U.R.S.S. 31 p, 3. ROMANIA
20 p, 4. R.F. a Germanici 17 p,

1. U.R.S.S. 73 p, 2. S.U.A. 
42 p, 3. R.D. Germană 33 p,
4. R.F. a Germaniei 29,5 p,
5. Polonia 28,5 p, 6. ROMA
NIA 25,5 p, 7. Ungaria 25 p, 
8. Bulgaria 23 p, 9. Iran 
20 p, 10. Suedia 18 p, 11—12. 
Franța și Japonia 14 p, 13. 
Italia 12 p, 14. Finlanda 
9,5 p, 15—17. Anglia, Austra
lia și Danemarca 9 p.

TURNEUL DE ȘAH DE LA WIJK AAN ZEE
HAGA 17 (Agerpres). — După 

disputarea a patru runde, în 
turneul internațional de șah 
(grupa maeștrilor) de Ia Wijk 
aan Zee (Olanda) conduc An- 
tunac (Iugoslavia), Andersson 
(Suedia) și Forintos (Ungaria) 
cu cile 2% p. MAESTRUL RO
MAN DQLFI DRIMER OCU
PA LOCUL 6 CU 2 p. în run
da a 4-a, Drimer (cu piesele 
albe) l-a învins pe iugoslavul 
Smederavac. Anlunac a cîști- 
eat la Andersson. Partidele 
Forintos — Clarke și Doda — 
Van Gect s-au încheiat remi
ză.

In grupa marilor maeștri, 
Kurajica i-a învins pe Kava
lek, iar 
Cortlever. 
remiza în 
boțov și 
manov a 
weeg . și
Pe primul loc în clasament se 
află Ia egalitate Ivkov (Iugo
slavia) și Kuypers Olanda) du

cite 2V2 (1) P» urmați tic Hort, 
Kavalek (ambii Cehoslovacia), 
Kurajica (Iugoslavia) — 2V2 • P-

Bort a ciștigat la 
A fost consemnată 

partidele Filip — Bo- 
Ree — Benko. Tai- 
întrerupt cu Lange- 

Donner cu Kuypcrs.

sssain lume
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

INCHIRÎIND INSTALAȚIILE CLUBULUÎ GUADALAJARA
A

ASUPRA BRAZILIEI!
scrie cunoscutul cotidian „El Heraldo de Mexico'1

Mexico D f ixine» 12 de Enern

Apart6 el Club Guadalajara

iRumania le Gano el Primer Asalto a Brasil!
En hu Preparation

Rumania Jugarâ 10 
Partidos.en Brasil

Pm IOSB LUIS HERHEKA

GUADALAJARA. Jalisc» 
I Exclusiva), fon Balaș, do 
lejado de Rumania enelsor 
teode loi» 16 finalista» de la 
Cops Mundial dc Futbol ce- 
•ebrado eJ sabado pasado 
vea. con p)as ontimismo. la 

iparticipacion de su equipo 
kn el grupo «ros donne es 

fnglaterra Brasil » Ch»

^Mkjțestro eguipo nojgra

♦a donde trataremosde jt» 
garcuatro partidosconequi 
posde esa ciudad Io» dia» 
diez, trece.diecisieif yvei» 
licuatro"

Baiu ftabia an poco dt 
<11» mejorei Jugadore  ̂
'Contamo» eon
ciCtn baslante 
promedio

Ne-au parvenit la redacție 
cîteva ziare mexicane, apă
rute în țara organizatoare a 
campionatelor mondiale 
zilele următoare mult 
tatei trageri la sorți 
hotelul Maria-Isabel.

Mai multe cotidiene 
xicane — între care

" pe „El Heraldo de Mexico' 
și „El Universal" — se ocu
pă îndeaproape de vizita la 
Guadalajara a vicepreședin
telui Federației române de 
fotbal, Ion Balaș, furnizînd 
totodată cititorilor amănunte 
de ultimă oră din fotbalul 
nostru, referitoare la com
ponența echipei naționale, la 
durata și conținutul turneu
lui pe care fotbaliștii 
mâni îl întreprind în 
rica de Sud.

Sub titlul „Inchiriind 
lațiile clubului Guadalajara — 
ROMÂNIA A CIȘTIGAT 
PRIMUL ASALT ASUPRA 
BRAZILIEI!“, cunoscutul co
mentator al cotidianului „El 
Heraldo de Mexico", Jose 
Luis Herrera, aflat la locul 
de disputare a celei de-a 
treia grupe a campionatului 
mondial în calitate de „en- 
viado especial", relatează : 

„Ion Balaș, reprezentantul 
României, a fost unicul de
legat dintre cei ai echipe
lor din grupa cu sediul la 
Guadalajara, care s-a depla
sat imediat în acest oraș 
pentru a studia locurile de

în 
dispu- 
de la

me
rităm

ro- 
Ame-

insta-

BUCUREȘTENII ÎNVINȘI DE SELECȚIONATA TALLIN
Turneul masculin de bas

chet de Ia Varșovia a pro
gramat vineri seara, la o oră 
tîrzie, derbyul grupei I, care 
opunea selecționatele orașe
lor Tallin și București, in
cheiat cu victoria baschetba- 
liștilor sovietici la scorul de 
97—82 (50—50). In prima re
priză meciul a fost echili
brat, cele două echipe prac- 
ticînd un baschet modern, în 
viteză, in care aproape fie
care acțiune s-a încheiat cu 
înscrierea unui coș. La re
luare, estonienii au accele
rat ritmul și, profitind de 
carențele in pregătirea fizi-

că a bucureștenilor, au ob
ținut o meritată victorie. 
Dintre români s-au remar
cat Tarău (23 p), Nosievici 
(14) și Dimancea (11). iar 
învingătorii au avut cel mai 
bun om în Tamiste (28 p).

în clasamentul grupei con
duce selecționata Tallin cu 
6 p (3 victorii), urmată de 
selecționata București — 6 p 
(3 victorii și o înfrîngerc).

Alte rezultate : Varșovia 
III — Budapesta 92—82 
(45—34) ; Bruxelles — Sofia 
66—64 (38—32) ; Amsterdam 
— Varșovia I 79—68 (36—35).

ZIG-ZAG FOTBALISTIC
Fotbalul Urugu
ayan nu va 
reprezentat 
Cupa campioni-

— de a 
Ia Cupa 
de 

care
s-au

31
Micile

Sud 
in- 
in- 
dc-

Sir Stanley Rous dă lovitura de începere 
a turneului pentagonal de pe stadionul 
Jalisco de la Guadalajara... Președintele 
F.I.F.A. a vizitat acest oraș, care va 
găzdui întrecerile din grupa C, înainte 

a părăsi Mexiculde
de îndepli-

demonstrat talentele transfor- 
mînd formația dintr-o echipă 
mediocră într-o fruntașă a cla
samentului. Buckingham a fost 
înainte antrenorul echipei 
Fulham, iar Drake, care a ju
cat în reprezentativa Angliei, 
a antrenat formația Chelsea.
Fotbalul în dezbaterea 

parlamentului italian
Situația financiară din fotba

lul italian a început1 să fie 
examinată 
mentului 
reflectat 
însemnate 
teri față 
de mari plătite jucătorilor și 
antrenorilor. Deputatul socia
list Stefano Servadeî a decla
rat că salariile plătite unor 
vedete și antrenori sint cu 
mult disproporționate față de 
veniturile altor categorii ale 
populației. In același timp, a 
adăugat el, mulți suporteri 
protestează față de scumpirea 
prețurilor biletelor de intrare 
la meciuri, mijloc de a se ob
ține sumele necesare plății 
acestor salarii. Parlamentul a 
hotărît să amine dezbaterile în 
această problemă pînă după 
vacanța de iarnă.

In prezent, jucătorul care 
primește cel mai mare salariu 
din Italia este considerat Luigi 
Riva de la 
mai scump 
gentinianul 
de la A.S.

Peie
După ce 

succesele

de membrii Parla- 
din Roma care au 
nemulțumirea unor 
categorii de supor- 
de salariile extrem

JOSE LUS KEIUEKA <• O HERALOO OE UEXlCO.EnvM*
<;u AD Al. AJ ARA. Jalisco 

(Exclusivo).— lonBalascon 
(onaseu Dimitri, de Ruma
nia. fucron tos «îrricos «iele 
cada» d«l grupo eualro. con 
««•de en Guadalaiara qti(* s» 
emaio» veni/ iiimediut» 
mente • esta ciudad ea/» 
husca» «lojamlenio y «i» 
eha.* «ie entrenamiento para 
iu EcleccHm 
Mundial

eoslovaqui», peroambosbrt- 
Huron por tu ausenci» y d» 
laron. aparentemente. e) o 
«nlno tibre a lo» rumano» 

Como te sabe, Inglatena 
no ilene mayor' problema, 
pue» ya »e sabia quejUKUjK 
• n Guarlalațara^^flMM

qu«*o «daplan tsusexigen 
♦ia* vin embargo «yor «• 
•sperab» «u »rrib* • lierr» 
«apatia»

ExiraoncftiImcni^oiiiDa 
o1

Wltietona Club 
<»L»J»r» y quedarnn^ 
••do» «| gritln «te 
••i m*i tnAtalacto^^P

cazare și stadioanele de an
trenament necesare selecțio
natei române în timpul cam
pionatului mondial de fot
bal.

Se spera că vom vedea 
în localitate pe brazilia- 
Joao Saldanha și pe

ieri 
nul ce

I

, dar 
ab- 

drum

hoslovacul Josef Marko, 
ambii au strălucit prin 
sență lăsînd, aparent, < 
liber românilor.

După cum se știe, Anglia 
nu-și face probleme deose
bite, întrucît știind că 
juca la 
tractat, 
hotelul 
Atlas.

va 
Guadalajara a con- 
de mai multe luni, 
Hilton și Clubul

—In ceea ce-l privește pf 
români, aceștia s-au declarai 
îneîntați de Gr an ' Hotel* 
unde au perfectat rezervarea 
camerelor delegației lor cu 
începere de la 10 mai, data 
cînd vor sosi în acest oraș. 
Vizitînd instalațiile clubului 
Guadalajara, ei au fost de 
asemenea foarte mulțumiți"* 
(n.n. de altfel, delegația ro
mână a optat pentru închi
rierea instalațiilor clubului 
pe timpul „mondialelor")*

O relatare aproape asemă-* 
nătoare întîlnim în pagina a 
IV-a — section deportiva —« 
a ziarului „El Universal™* 
sub semnătura luî Salvador 
Aceves. Intitulîndu-și repor
tajul „ROMÂNII SOLICITA 
INSTALAȚIILE DE LA 
GUADALAJARA", corespon
dentul influentului ziar me
xican prezintă vizita delega
ției române, discuțiile vice
președintelui federației ca 
dl. Carlos Castaneda, condu
cătorul clubului Guadalajara, 
un interviu cu același vice
președinte și, în sfîrșit, cîteva 
aprecieri — măgulitoare —• 
la adresa echipei române. 
(OV. I.)

EL MUNDIAL 70
PLEACA ECHIPADE CE

BRAZILIEI CU DOUA LUNI 
MAI DEVREME ÎN MEXIC?

După cum s-a mai anun
țat, echipa de fotbal a Bra
ziliei va pleca spre Ciudad de 
Mexico în jurul datei de 12 
aprilie. Fotbaliștii ' brazilieni 
se vor antrena la Guadala
jara cu două luni înaintea 
începerii competiției. Acest 
lucru este motivat de oficia
litățile sportive braziliene, 
care consideră că ADVER
SARII DIN GRUPA C (AN
GLIA. CEHOSLOVACIA ȘI 
ROMÂNIA) SINT DEOSE
BIT DE PUTERNICI ȘI 
ECHIPA TREBUIE SA ATIN
GĂ MAXIMUM DE FORMA.

Un purtător de cuvînt al 
federației braziliene de fot
bal, Silvio Correia Pacheco, 
a declarat ziariștilor că 
„avînd asemenea adversari 
trebuie să ne schimbăm pla
nurile de antrenament. Nu ar 
fi exclus ca sosirea noastră 
la Guadalajara să se producă 
chiar la 3 aprilie. Intențio
năm ca membrii echipei să 
se aclimatizeze perfect cu 
condițiile de joc din Mexic".

două meciuri de antrenament 
cu echipa Mexicului la Ciu
dad de Mexico. Danielssen 
a declarat că în aceste două 
meciuri echipa suedeză va fi 
alcătuită numai din jucători 
amatori, deoarece jucătorii 
profesioniști nu pot face de
plasarea fiind angajați de 
echipele lor de club din 
străinătate în alte întîlniri. 
După meciurile din Mexic, 
echipa Suediei are în plan 
un joc amical cu Ungaria la 
Budapesta.

ECHIPA BULGARIEI 
JUCA ÎN FRANȚA

Federația franceză de 
bal a anunțat că meciul
cal dintre echipele Franței 
și Bulgariei va avea loc la 
8 aprilie. întilnirea se va 
desfășura probabil la Paris.

VA

fot- 
ami-

Joe Frazier, desemnat
primul boxer din lume

SUEDIA VA ÎNTÎLNI MEXI
CUL Șl UNGARIA

Un purtător de cuvînt al 
federației suedeze a anunțat 
că echipa Suediei va susți
ne la sfîrșitul lunii februarie

NEW YORK 17. — Asocia
ția ziariștilor americani de 
box a desemnat drept cel mai 
bun boxer al lumii pe anul 
1969. El este Joe Frazier, care 
va întîlni la 16 februarie in
tr-un meci pentru titlul mon
dial la toate categoriile pe 
Jimmy Ellis.

TELEX • TELEX • TELEX
Rezultatele înregistrate 'n campionatele internaționale de tenis ale 
statului Victoria (Ia Melbourne) : simplu masculin (sferturi de finală.) : 
Taylor — Okker 3—6, 
9—7, 15—13. 4—6, 6- ~ 
Margaret Court — 
Sandberg 6—4, 6—1
Giltinan, Ball 17—15, 6—2 ; Taylor, Okker — Carmichael, Keldie 

6—4 ; McManus, Gorman — Ashe, Ralston 8—6, 6—4.

4—6, 7—5, 6—1, 19—17 (!); Newcombe — Ralston 
-2 ; Ashe — Stone 6—3, 6—3, 6—2 ; simplu feminin : 
Winnie Shaw 6—4, 6—2 ; Judy Dalton — Christina 
; dublu masculin (sferturi de finală) : Smith, Lutz —

6—2 ; Taylor. Okker — Carmichael, Keldie 6—4,

Cele 173 de eclvpaie care 
au luat startul în cea de-a 
39-a ediție a Raliului Monte 
Carlo întîmpină serioase difi
cultăți din cauza vremii nefa
vorabile. 15 automobilișli care 
trebuiau să plece din Atena 
au preferat să renunle de la 
start, iar pe traseul de la 
Varșovia se anunță numeroa
se abandonuri din cauza ză-

pezii care blochează șoselele.
Concurenții care au luat 

startul din Dover (Anglia) au 
fost transportați pe un vas 
dincolo de Canalul Mînecii. 
La Metz, primii au trecut 
francezii Ponderoux—Vincent 
(„Citroen"). Se anunță că par- 
ticipanții plecați din Frankfurt 
pe Main au de pe acum o 
jumătate de oră întîrziere față 
de orarul stabilit.

Vara trecută, doi tineri 
măslinii bateau' la ușa re
dacției noastre din Bucu
rești. Zilele acestea, o te
legramă de presă ne a- 
nunță că cei doi student! 
indieni care și-au propus 
să ‘acă turul lumii pe bi- 
cicle'au a.iuns vineri la 
Kio de Janeiro. Este vor-

PE BICICLETA
ba de Indrajil Mukherjee 
și Aloke Muk Banerjee, 
care au plecat din Calcut
ta în luna martie anul 
trecut. Temerarii cicliști 
indieni urmează să stră
bată, timp de doi ani, un 
traseu care trece prin 50 
de țări ale lumii.

Fotbalul din U- 
ruguay trece în 
prezent printr-o 
criză economică a- 
cută, care a provo
cat demisia condu
cătorilor federației 
de specialitate și 
i'orl'aitul „involun
tar” al echipelor 
Penarol și Na- 
c i o n a I de la 
viitoarea ediție a 
Cupei campioni
lor Amerieii de 
Sud. Diferendul 
dintre cei doi 
„mari" — Penarol 
și Nacional — și 
„micile” cluburi 
din divizia națio
nală a izbucnit 
după ce principa
lele două cluburi 
ale țării au cerut 
autorizația din 
partea federației 
— în care clubu
rile mici sînt ma
joritare 
participa 
Amerieii 
pentru 
scrierilp
cheiat la 
cembrie.
cluburi au condi
ționat acordul lor
nirea a trei condiții : suprima
rea promovării și retrogradă
rii în prima divizie, sporirea 
numărului cluburilor de la 11 
la 14 și împărțirea între ele a 
20 la sută din Încasările ob
ținute dc Penarol și Nacional 
în urma meciurilor interna
ționale susținute.

In fața impasului creat, pre
ședintele, vicepreședintele, se
cretarul general și trezorierul 
federației — toți favorabili 
participării celor două cluburi 
la Cupa Amerieii de Sud — 
au hotărit să demisioneze în 
bloc !
Un monument în cinsteo 

arbitrilor ?
Este toarte bine cunoscută 

ardoarea suporterilor de fot
bal din țările Amerieii Latine. 
De regulă, această tendință ia 
forme destul de violente, mai 
ales cînd este vorba despre 
arbitri, acești „țapi ispășitori' 
ai spectatorilor din lumea în
treagă. Și. totuși, ziarul bra
zilian „Diario de Noticias" a 
căutat să dezmintă această pă
rere larg răspîndită. In pagi
nile ziarului a apărut scrisoa
rea unuia dintre iubitorii fot-

balului, care propunea să se 
ridice. .. un monument arbi
trilor. „Pentru toate neajun
surile și nedreptățile pe care 
trebuie să le sufere arbitrii 
noștri, propun să li se ridice 
un monument din marmură 
și bronz pe stadionul „Mara- 
cana" — se spunea in scrisoa
re. A doua zi după apariția 
articolului respectiv, suporterii 
s-au grăbit să-și demonstreze 
„obiectivitatea" : la redacție au 
sosit cîteva sute de scrisori, 
în care cititorii îl renegau cu 
înverșunare pe autorul propu
nerii, mai mult, unii dintre ei 
erau siguri că scrisoarea fuse
se doar o născocire a ziariști- 
' u- !

invadezi 
de fotbal

Antrenori englezi 
în Spania

Un mare număr de anfreno; 
englezi a început să 
echipele spaniole
Ultima dovadă o constituie de
semnarea lui Vie 
și Ted 
tehnic” 
al echipei F.C. 
Ailetico Bilbao, 
activează în 
Ronnie Allen, 
al echipei Wohverhamplon, și-a

Buckingham
Drake drept ..director 
și, respectiv, antrenor

Barcelona. La 
formație care 
nordul țării 
fost antrenor

Cagliari, iar cel 
antrenor este ar- 
Helenio Herrera 
Roma.
student ?
a obținut toate 

posibile, „regele" 
Pele încearcă acum să fie 
mis la Universitate. El a 
cut cu succes examenele 
admitere la Universitatea 
educație fizică din Santos 
are nevoie de echivalentul unei 
diplome de bacalaureat. Recent, 
Pele și-a exprimat speranța că 
ministrul educației. Jarbas 
Passarinho, ii va acorda o 
diplomă onorifică de absolvent 
de liceu ! „Cred că pentru tot 
ceea ce am făcut pentru Bra
zilia, merit o asemenea diplo
mă” — a spus el.

Ministrul Passarinho este 
insă de altă părere. „Nu exis
tă nici un mijloc ca să-l ajut 
pe Pele în acest caz" — a spus 
el...

„îmi este imposibil să acord 
> diplomă cuiva care nu și-a 
incheiat studiile, fie el chiar 
și un idol cum este Pe!6“.

Fotbalistul nu a descurajat. 
El a declarat eă dacă guver
nul nu-i va acorda o diplomă 
de echivalență, va studia și va 
lua toate examenele de liceu 
după terminarea meciurilor 
campionatului mondial. ..Vreau 
să devin profesor de educație 
fizică — a spus Pele — astfel 
incit să am o profesiune cînd 
îmi voi încheia cariera fotba
listică".

Asociația internațională de 
golf a confirmat că viitoa
rea ediție a „Cupei Mondia
le" va fi organizată de că
tre Argentina. Această com
petiție, veritabil campionat 
mondial al jucătorilor pro
fesioniști, se va desfășura 
între 12 și 15 noiembrie la 
Buenos Aires. Ultima ediție 
a campionatului, care a avut 
loc la Singapore, a fost cîș- 
tigată de echipa S.U.A.

Concursul de sărituri cu schiurile 
disputat la Zakopane s-a înche
iat cu victoria polonezului Ta
deusz Pavliusiak — 322 p (cele 
mai bune sărituri 99,5 și 9G m). 
L-au urmat in clasament com- 
patrioții săi Danelj — 218,9 p șl 
Przibyla — 218 p, cehoslovacul 
Kraus — 210,3 p șl iugoslavul Do
lar — 207,3 p.

întilnirea dintre selecționatele 
masculine de handbal ale Islan
der și Luxemburgului, 
la Reykjavik, a fost 
de gazde cu 35—12 (14—4).

disputată
câștigată

>a

la campionatele europene de patinajSportivii francezi nu vor participa . . .
viteză de la Innsbruck. întrucît. după cum a arătat federația franceză 
de specialitate, ei nu 
nu-i recomandă să ia

dispun de o 
startul într-o

pregătire superioară și rezultatele 
asemenea competiție.

Tiparul l V. „lulotimiiia*. str Btezolauu ut 43 - ăă, Uucui^li

ad- 
tre- 

cle 
de 

dar

Hochei pe 
India A — 

s-a încheiat 
_____  _ iar Olanda 

învins Belgia cu 2—1. In 
finale se vor disputa 
India A — Olanda și R. F. a 
maniei — India —

Derbyul turneului de 
iarbă de la Bombay, 
R. F. a Germaniei.
Ia egalitate : 1—1,

lecționata secundă a gazdelor: 
22—22 (9—10).

B.

a 
semi- 

partidele 
Ger-

continuarea 
întreprinde

tur- 
în

La Hanovra, în 
neului pe care-1 — — . .
R.F. a Germaniei, reprezentativa 
masculină de handbal a U.R.S.S. 
a terminat la egalitate cu se-

La Kiev au loc campionatele u- 
nionale de patinaj artistic. tn 
proba de perechi, cuplul Irina 
Rodnina — Aleksei Ulanov a cu
cerit, conform așteptărilor, titlul 
totalizind 408 p (perechea Belou
sova — Protopopov a ocupat lo
cul 4 cu 389,9 p). în proba fe
minină victoria i-a revenit lenin- 
grădencei Elena Aleksandrova cu 
1 982,3 p.

Francezul Franqois Tracanelli (19 ani) a ciștigat proba de săritură cu 
prăjina din concursul de la Madrid cu 5,05 m.

închiderea ediTlei
Giovanoli a ciștigat „uriașul" de la Kitzbiihel

în „Trofeul Evian" - Patrick Russel $e menține in frunte
KI1ZBUHEL, 17 — La capătul celor două manșe ale slalo

mului uriaș din cadrul „Trofeului Hahnenkamm", primul loc a 
■ămas în posesia elvețianului Dumenq Giovanoli — timp total 
3:20,67. Au urmat: A. Bachleda (Polonia) 3:21,74; K. Schranz 
(Austria) 3:22,28 ; J. Bruggman (Elveția) 3:23,01 ; P. Russel 
(Franța) 3:23,30. în urma acestor rezultate, în clasamentul „Cu
pei Mondiale" (Trofeul Evian) continuă să conducă francezul 
Patrick Russel cu 101 a, urmat de Gusiavo Thoeni (Italia 
87 p și Karl Schranz 73 p.

«031»


