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ÎN PRIMUL MECI
7-2 CU CRUZEIROS

BELO HORIZONTE, 24 
(prin telefon de la trimisul 
special al revistei „Fotbal"). 
Vineri seară la lumina re
flectoarelor, pe stadionul „Mi
nerals" din localitate, repre
zentativa de fotbal a Româ
niei și-a început turneul în 
Brazilia, 
formație

Pe un 
o ploaie 
care nu 
lor noștri și 
Dobrin și Dumitrache — fot
baliștii români au prestat un 
joc în general bun cedînd în 
final cu 2—1 (0—0).

După o primă repriză mai 
puțin atractivă, în care e- 
levii lui Angelo Niculescu au 
temporizat jocul, atacînd ti
mid, cei peste 35 000 de spec
tatori au asistat, în ultimele 
45 de minute, Ia un fotbal 
atractiv, modern, la care și-au 
adus contribuția, în egală mă
sură, jucătorii celor două e- 
chipe.

Imediat după pauză, in min 
47, la o „inocentă" repunere 
a balonului de la margine, 
fundașul central brazilian

întîlnind cunoscuta 
Cruzeiros.
teren desfundat de 
prelungită — teren 

a convenit Jucători- 
îndeosebi lui

ÎN CURIND,
ÎN ZIARUL NOSTRU

UN NOU SERIAL

ZBUCIUMATA 
ISTORIE 

„ZEIȚEI"A

a

ÎN

Minunata
poveste

(adevărată)

Campionatului
mondial

■ Cum a fost 
sată ideea 
pei" ?

■ „Un șut, și 
cjuayui a

lan- 
„Cu-

Uru- 
intrat 

în... geografie !"
■ Eventul lui Vitto

rio Pozzo
■ Senzaționalul drum 

al echipei R.F.G. 
spre „medaliile de 
aur" : do la 3—8 
la 3—2 cu Un
garia !

■ Fele, lovit, asistă 
neputincios la e- 
limînarea Brazi
liei !

IN CURIND,
ZIARUL NOSTRU

UN NOU SERIAL

ZBUCIUMATA 
ISTORIE 
A „ZEIȚEI"

Piazza aruncă mingea, peste 
apărătorii noștri, pînă la a- 
tacantul Palhinha, acesta îl 
driblează — cu multă ușu
rință — pe Hălmăgeanu și 
trimite în gol : 1—0 pentru 
Cruzeiros. Nu trec decît 8 
minute și impetuosul Dir- 
ceu Lopez este faultat în ca
reu de Dan, tot el execută 
lovitura de la 11 m, Rădu- 
canu respinge și fundașul 
lateral Lauro țîșnește reluînd 
imparabil : 2—0!

Surprinzător, din acest mo
ment fotbaliștii români joacă 
tot mai bine, stăpînesc mai 
mult centrul terenului și a- 
tacă periculos, în special pe 
aripa stingă, unde Lucescu 
se dovedește a fi cel mai in
spirat jucător al echipei 
noastre.

La o incisivă acțiune de a- 
tac a echipei noastre, în min. 
55, Lucescu este „cosit" fla
grant în careu, dar arbitrul 
închide ochii... Cu 14 minute 
înainte de final, Dobrin tri
mite o pasă inteligentă spre 
Dumitrache, acesta oprește 
balonul în marginea careului 
mare, driblează trei apărători 
brazilieni, îl tentează pe por
tarul Râul și, de la 4 m, în
scrie imparabil : 1—2!

în general, ultimele minu
te aparțin fotbaliștilor români 
care, impulsionați de o linie 
de mijloc mai proaspătă 
(Ghergheli și Dumitru intră 
în joc, în min. 79), atacă sus
ținut, dar fără rezultat pen
tru... tabela de marcaj.

Selecționerul Joao Saldan- 
ha a declarat după meci că 
„fotbaliștii români au jucat 
de multe ori cu siguranță. 
Ei au acuzat, insă, tracul de
butului".

în echipa română au e- 
voluat : Răducanu — Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu. Dan, De- 
leanu, 
gheli), Dinu (Dumitru), Dem- 
brovschi (min. 58 Domide), 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu.
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Selecționata de scrimă a 
țării noastre, care a con 
curat In Polonia, a reali
zat un bilanț satisfăcător. 
Astfel, la floretă femei, 
Iudit Haukler a ocupat lo
cul 4 (proba a fost clști- 
gată de suedeza Kestrin 
Palm), iar Ștefan Haukler 
locul 5 (primul clasat, so
vieticul Troșin).

De remarcat că în finala 
masculină de floretă n-au 
reușit să intre o serie de 
trăgători dintre cei mai 
cunoscuți pe plan mon

dial ca Parulski, Wojda, 
Koczejowski, Dabrowski și 
Szabo.

Concurînd Ia sabie, foar 
te tinerii noștri reprezen
tanți Lupuțiu și Ionică Pop 
au ajuns pînâ în semifi
nale. Proba a revenit lui 
Kenski (U.R.S.S.), campio 
nul mondial de tineret de 
la Genova.

Moment din electri
zanta întilnire dintre : 
Ion Mihăilescu (Meta
lul), dreapta — Dinu 
Giugea (Dinamo).

Foto : N. DRAGOȘ

Nunweiller (Gher-

Prima reuniune pugilis- 
tică a anului s-a consu
mat aseară în sala Dina
mo. Iubitorii boxului din 
Capitală — cu siguranță 
setoși de o gală bună — 
au asistat la tradiționala 
confruntare dintre elevii 
lui C. Dumitrescu (Dina
mo) și cei ai lui Ion Sto- 
ianovici (Metalul). Gala a 
început cu cîteva meciuri

Imagine de la ultimul antrenament al bucureștenilor 
*• Foto : V. BAGE AC

„CUPA CUPELOR" LA BASCHET

STEAUA ÎNCEARCĂ SĂ REFACĂ
UN HANDICAP DE 11 PUNCTE

Polonia Varșovia 
astă-seară sezo-

Steaua și 
inaugurează 
nul oficial de baschet în sala 
Floreasca, confruntarea lor 
urmînd să desemneze cea de 
a 7-a participantă la sfertu
rile de finală ale „Cupei cu
pelor". Bucureștenll vor por
ni în întrecere (ora 18,30) cu 
un handicap de 11 puncte rea
lizate de baschetbaliștll po
lonezi în prima partidă. După 
cum ne relata antrenorul V.

Popescu, meciul 
șovia a stat în . 
sub semnul echilibrului, 
dele conducted cu 3-4 puncte, 
diferență care s-a mărit doar 
te ultimele 80 de secunde, 
cînd Steaua pierduse deja 4 
jucători pentru 5 greșeli per
sonale.

de la Var- 
permanență 

gaz-

De data aceasta însă, te 
ciuda acelorași indisponibili
tăți, Nosievici și coechipierii 
săi vor beneficia de avanta-

jul propriului teren, și cu 
aportul moral al entuziaștilor 
lor susținători păstrează șanse 
de a obține victoria, chiar și 
la o diferență ce le-ar putea 
asigura calificarea în sferturi.

Conducerea partidei — re
priza a doua va fi transmisă 
în direct 
leviziune - 
cuplului 
(Turcia) ; 
(Ungaria).

de posturile de te- 
— a fost încredințată 
Nur an Demirdogen 
și Ferenc Hornyak

Braț

de juniori, adueîndu-ne a- 
minte de bunul obicei ca
re exista în mod curent 
odinioară. Cu această o- 
cazie, am remarcat evo
luția dintre fiii foștilor 
boxeri Dumitru Rizea și 
Radu Bătănaș. Stelian Bă- 
tănaș a întrecut așteptă
rile, furnizînd în compa
nia lui Gheorghe Rizea o 
partidă clară, bine gîndi- 
tă, de o ținută tehnică re
marcabilă, pe care a cîș- 
tigat-o la puncte. Prima 
partidă a seniorilor a nus 
față în față pe Dinu Giu- 
gea (Dinamo) și metalur
gistul Ion Mihă.ilescu. 
cizia de învingător 
puncte a revenit pe me
rit metalurgistului.
cat. muscă Vasile Ivan 
(Dinamo) a primit verdic
tul, deși Constantin Ște
fan (Metalul) reușise cel 
puțin un meci nul. Deși 
în ring situația s-a pre
zentat — după părerea 
noastră — perfect egală, 
verdictul a fost acordat 
dinamovistului. Decizia de

A

De- 
la

La

meci nul l-a nedreptățit 
evident pe Stan în parti-, 
da cu V. Bratie (Dinamo). 
După cum era și de aștep
tat, clou-ul serii l-a consti
tuit evoluția excelentă a 
lui Paul Dobrescu în 
compania metalurgistului 
Gheorghe Popa. Paul ni 
s-a înfățișat aseară ca o 
speranță autentică a na
ționalei noastre pentru se- 
zonpl care începe. Victo
ria sa prin abandon în 
repriza a doua ă consfin
țit o superioritate eviden
tă. Celelalte rezultate — 
juniori : M. Peia (Dina
mo) b.p. V. Mălinaș (Me-

talul), Gh. Ilie (Met.) b. 
ab. II M. Boaru, I. Fieraru 
(Dinamo) m.n. V. Croito- 
ru (Met.); seniori : A. Mo- 
raru (Met.) b.p. St. Hîrșu, 
A. Vasile (Dinamo) b.ab. 
III Gh. Voicu (Met.), Gh. 
Ene (Dinamo) b.ab. II M. 
Niculescu, P. Cîmpeanu 
(Met.) b.p. M. Constanti- 
nescu. Partida I. Gyorffi— 
N. Enciu nu a avut loc, 
cel dintîi fiind oprit de 
medic.

Scorul
rii 9—7

final al întîlni- 
pentru Dinamo.

Gh. PAUL
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IV-a ediție a concursului 
republican universitar 
de atletism in sală

sala Complexului sportiv 
August” au început ieri

în 
..23 
întrecerile celei de a IV-a e- 
diții a Concursului republican 
universitar 
ganizat de 
țămîntului 
mână de 
se bucură de participarea a 
numeroși sportivi din 9 centre 
universitare : București, Bra
șov, Bacău, Cluj, Craiova, Iași, 
Oradea, Timișoara și Tg. Mu
reș.

In prima zi a întrecerilor, 
Alexandru Munteanu (C.A.U.) 
a egalat recordul republican 
de sală la 50 m plat, iar Con
stantin Rizon și Ștefan Lăză
rescu (C.A.U.) au egalat, la 
aceeași probă, recordul uni
versitar de sală. Coechipierul 
lor, Nichifor Ligor, a stabilit 
un nou record universitar de 
sală la săritura cu prăjina. 
Ieri, el a sărit peste ștacheta 
ridicată la 4.60 m. întrecerile 
continuă astăzi.

Rezultate tehnice: 
salt : l.V. Purcel 
15,22, 2. C. Corbu

da atletism. Or- .
Ministerul învă- 

și Federația ro- 
atletism, concursul

triplu 
(C.A.U.) 
(C.A.U.) 

15,20, 3. E. Rotaru (Politehnica 
Br.) 15,01 ; 50 m plat fete : 
1. Marcela Miloșoiu (C.A.U.) 
6,8, 2. Cornelia Gheorghieș
(Inst. Ped. Oradea) 6,9, 3. Ga
briela Rădulescu (Univ. Iași) 
6,9 ; 50 ra plat băieți : finala I: 
1. Alex Munteanu (C.A.U.) 
5,7, 2. C. Rizon (C.A.U.) 5,7, 3. 
St. Lăzărescu (C.A.U.)

Trimisul nostru special la C. M. de bob din Elveția, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite

Antrenamentele de la lionigsee decid
rezultatele de la... saint Moritz?

SAINT MORITZ, 24 (prin 
telefon). — Campionatele 
mondiale de bob-sleigh au 
început sub un cer mohorît, 
ascunzînd vedenii vârfurile 
de peste 3 000 m altitudine 
care țin »ub obrocul lor de 
gheață celebra stațiune din 
regiunea Engadln. Comitetul 
de ojganlzare a ale» Ln frun
tea sa pe unul dintre așii 
«Tonicilor mondene, pe tînă- 
rul GUnther Sachs (intrat în 
focarul revistelor „de inimă" 
occidentale pe vremea cînd 
era eoțui Brlgittei Bardot), 
•edgurindu-și, te acest fel, o 
sgoxaotouA pubhcjtatc,

Ziua I a campionatului 
mondial de bob 2 persoane 
a fost marcată de superiori
tatea netă și constantă a for
mațiilor R.F. a Germaniei și 
Elveției. Boburile conduse de 
hotelierul Horst Floth șl de 
brutarul Wolfgang Zimmerer 
au valorificat din plin talen
tul incontestabil al piloților, 
dar și intensiva pregătire 
din această iarnă, cu 50 de 
coborîri pe pista de săniuțe 
de La Kbnlgssee. Siguranța 
Iot te parcurgerea pîrtiel a 
fost uluitoare, făcând fireas
că realizarea recordului ex
cepțional da 1119,89 din man

șa a II-a a echipajului Horst 
Floth — Josef Bader, mereu 
primul, și la împingere, și pe 
toate tronsoanele parcursu
lui. Cunoașterea în amă
nunțime a pîrtiei (urv > s-au 
antrenat absentînd chiar și 
de la campionatele europene) 
a adus pe locuri fruntașe pe 
elvețieni. Cu un start le loc 
strălucit, inginerul localnic 
Gion Caviezel — de trei ori 
campion național aici la St. 
Moritz — șl-* păstrat totuși 
constant bobul pe locul 3. 
Cu o revenire puternică te 
manșa a II-a, campionul 
mondial Nevio De Zordo și-a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.

S
portul își face loc în școlile 
de pe mapamond, nu cu 
forța coaielor, ci cu puterea 
de persuasiune a necesității 
evidente.

Anul trecut, la 18 iulie, în 
orașul tapiseriilor și al castelelor, la 
Angers, 19 copii s-au înecat în apele 
deloc învolburate ale Loarei, îndoliind 
nu numai familii, ci o națiune întrea
gă. Cq urmare, în acest an școlar, în 
toate instituțiile de învăfămînt elemen
tar si mediu din Franța s-a introdus, 
în mod obligatoriu, predarea înotului. 

Mai puțin accidentele și mai mult 
gîndul la progres și perspectivă, a de
terminat o hotărire similară. Incepînd 
cu acest an școlar, o nouă materie — 
automobilul — figurează în progra
mul de studii al claselor a IX-a și a 
X-a din unele licee sovietice. Elevii în
vață să conducă autoturismele (trac
toarele și secerătoarele-treierătoare, in 
regiunile rurale) și se inițiază în me
canică, întreținerea și repararea vehi
culelor.

lată o decizie înțeleaptă, care ține 
seama de evoluția societății moderne, 
care ia în considerație cîteva premise 
fundamentale : creșterea potențialului 
tehnic al țării este direct proporțională 
cu creșterea numărului de conducători 
auto ; utilitatea pregătirii din vreme a 
viitorilor beneficiari ai unei producții 
inevitabil expansive de automobile; 
utilitatea înzestrării adolescenților cu 
cunoștințe tehnice, cu „simțul mașinii" 
și cu viziunea exactă a traficului ru
tier.

De o 
bui să 
toți cei 
nărului 
tern al 
turi de _
sport, ora de ■ automobilism ar aduce 
cu sine și valoarea educativă a unui 
divertisment util, tentant, atrăgător, în 
orice caz de succes.

Cele cîteva experimente în acest do
meniu, chiar izolate și fără răsunet, 
n-au reușit să convingă pe nimeni ? 
Cui, dacă nu Ministerului învățămîntu- 
lui, trebuie să-i cerem mai multă mo
bilitate in adoptarea sistemelor peda
gogice moderne ? Am pledat și vom 
continua s-o facem pentru introduce
rea obligatorie a învățării înotului în 
școli. Am pledat și de asemenea vom 
continua s-o facem pentru extinderea 
lecțiilor practice de automobilism în 
școli.

Urcarea mașinii la catedră nu este 
semn de extravaganță avangardistă, ci 
cea mai elocventă mărturie a dorinței 
de progres, a dorinței de a călca cu 
un pas înaintea vremii, de a înțelege 
imperativele implacabile ale zilei de 
mîine.

asemenea mentalitate ar tre- 
beneficieze și să se prevaleze 
ce se ocupă de educația ti

de miine. In tabloul adesea 
programei de învățâmînt, ală- 
voioșia și dinamismul .lecției de

I. MITROFAN
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CONCURSUL REPUBLICAN DE ATLETISM AL JUNIORILOR MICI

[«A MOMRANU -NOURECORD Pt 50 m
CLUJ, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Reuniunea 
din prima zi a Concursului re
publican atletic de sală al ju
niorilor mici a fost dominată 
de excelentele curse ale atletei 
Elonore Monoranu (Clubul A- 
tletic Roman), care, în serii, 
a reușit să doboare recordul 
național realizînd, pe 50 m 
plat, timpul de 6,6 sec, rezul
tat repetat de ea și în semi
finalele probei și apoi îmbună
tățit, tot de ea, în finală, cînd 
atleta din 
distanța în 
fel, dintre 
cea de 50
cea mai valoroasă (și secon
dantele învingătoarei au reali
zat timpi buni), fapt ce evi
dențiază, poate, prezența unui 
„nou val’-’ de talente ale sprin
tului.

Iată rezultatele tehnice tere-

gistrate pînă Ia ora transmi
siei : 50 m plat (b) : 1—2—3. 
F. Iliescu (Șc. sp. Focșani), 
A. Matei (Crișul Oradea) și M. 
Caraikatos (Constructorul Buc.) 
— toți 6,3 ; 50 m plat (f) : 1. 
Eleonora Monoranu (C. A. Ro
man) 6,5 — nou record națio
nal ; 2. Adriana Teodoru (CI. 
sp. Școlar București) 6,7 ; 3. 
Sanda Cubleșanu (Lie. „Nico- 
lae Bălcescu" Cluj) 6,8 ; înăl
țime (b) : 1. C. Ene (Șc. sp. 
de atletism București) 1,78 m ;

Zară (S.S.A. Buc.) 1,74; 
Cruceanu (Șc. sp. Plo- 
1,70 ; greutate fete (3 

1. Mariana Constantin

Tobias 
Petro-
Balaș

Tg. Mureș) 6,1 ; 
Nichifor Ligor 

, 2. S. Marian 
, 3. F. Coman

; lungime fete : 
. (Inst. Ped. Ora- 

Livia Ionescu

finala a II-a : 1. E
(Polit. Iași) 6,0, 2. Gh. 
nius (C.A.U.) 6,1, 3. S. 
(Inst.
prăjină :
(C.A.U.) 
(C.A.U.) 
(C.A.U.) 
1. Magda 
dea) ,
(C.A.U.) 5,53, 3. Anamaria Vi- 
talyos (C.A.U.) 5,26 ; greutate 
fete: 1. Rozalia Herman (Univ. 
Cluj) 11,90, 2. Elisabeta Prodan 
(C.A.U.) 11.51, 3. Păuna Pău- 
lețu (C.A.U.) 11.12 ; înălțime
băieți : 1. M. Niculescu (Inst. 
Ped. Oradea) 1,95, 2. C. Scafeș 
(C.A.U.) 1,95, 3. A Șepci (Univ. 
Cluj) 1,90. Miron David, aler
gător la 50 m plat (Polit. Bv.), 
a stabilit un nou record al ju
dețului Brașov cu timpul 
de 5,9.

Ped. '
1.

4.60,
4.40,

4.30 ; 
Coșa 

5,69, 2.

Roman a parcurs 
numai 6,5. De alt- 

probele primei zile, 
m plat fete a fost

2. M.
3. T.
Iești)
kg) s
(S.S.A. Buc.) 12,94 m ; 2. Crista 
Lautmann (Șc. sp. Brașov) 
12,42; 3. Ecaterina Kulcsicki 
(Șc. Sp. Oradea) 12,20 m.

Nu șa MUSCELEANUIon GAVRILESCU

Nichifor Ligor, deasupra ștachetei înălțată la 4,60 m, nou record universitar de sală
Foto r A. NEAGU

asigurat locul 6, după prima 
zi de concurs.

La numai 3 sutimi de se
cundă diferență se află cam
pionul țării noastre Ion Pan- 
țuru, care a efectuat două 
parcursuri total diferite unul 
de altul, aflîndu-se la sfîr- 
șitul zilei pe un loc care nu 
reflectă fidel posibilitățile 
sale. Părerea specialiștilor 
prezenți aici este că doi „ti
monieri ai navelor pe ghea
ță" se disting prin acurate
țea stilului lor: aceștia sînt 
Panțuru și Zimmerer. Dar

(Continuare ta pag. a 4-aj

„CUPA ARMATEI'
SINAIA 24 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — o splendidă 
slmbătă însorită, cu pantele Bu- 
cegilor proaspăt prăfuite de nin
soarea timidă, dar atit de nece
sară după înghețul din ultima 
vreme. Concursul „Cupa armatei" 
a fost plăcut. Este drept, în prin
cipala întrecere, cea a seniorilor, 
nu au fost prea mulți concurențl. 
Beneficiar al unul talent Incon
testabil dar șl al unor condiții de 
pregătire evident superioare ce
lorlalți schiori partlcipanțl la în
treceri, Dorin Munteanu șl-a ad
judecat ambele manșe ale slalo
mului special, fn ceea ce pri
vește senioarele, juniorii șl juni
oarele aprecierile nu sînt prea 
elogioase Prezența bocancilor cu 
șireturi, a schlurilor de turist șl 
lipea unor antrenamente adecvate

LA SCHI ALPIN
schiului modern, de performanță, 
toate acestea au constituit șl vor 
constitui motive reale ale stag
nării progresului în acest sport. 
Primii clasați : seniori : 1.
D. Munteanu (A.S.A.) 73,9, 2.
M. Focșeneanu (C.S.O. Sinaia) 
76,7, 3. V. Crețol (A.S.A.) 78,6 ; 
senioare : 1. Edith Șuteu (A.S.A.) 
100,12, 2. Ioana Belu (A.S.A.)
103,07 : juniori : i. p. Gurău (Di
namo) 57,9, 2. Stelian Lenț (Ca- 
ralmanul) 58,0, 3, M. Burchl (Șc. 
sp. Sinaia) 59,2 ; junioare : 1. Car
men Enache (Caralmanul) 84,0,
2. Lucia Gătej (Caralmanul) 99,08,
3. Maria Șupeală (Șc. ap. Sinaia) 
116,03.

D. STANCULESCU

s-a Încheiat sesiunea
DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Ieri au luat sfîrșit lu
crările celei de-a doua se
siuni de comunicări a 
Centrului de cercetări ști
ințifice al C.N.E.F.S. Și în 
ultima zi a lucrărilor, la 
care au participat în nu
măr foarte mare cadre 
didactice, medici, cerce
tători, profesori de educa
ție fizică, antrenori, au fost 
prezentate comunicări im
portante.

Referatele prezentate 
s-au bucurat de mult in
teres din partea celor pre
zenți.



POVESTEȘTE 
MOCEANU...

SPORT
Au fost scrise nenumărate 

file despre viața și activita
tea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Puține dintre a- 
cestea cuprind Insă și refe
riri la primii pași pe care 
sportul românesc i-a făcut 
In timpul domniei sale. Fără 
îndoială, Un simplu articol 
nu poate suplini acest gol. 
Iată de ce nici nu ne vom 
propune ca rindurile ce ur
mează să îndeplinească un 
asemenea scop. Ne vom mul
țumi, deci, să vă redăm cî- 
teva secvențe sportive din 
timpul domniei ltii Cuza 
Vodă.

REFLECȚII

DE

SEZON
• Natura a plasat 

aripile la partea supe
rioară a corpului. Omul 
și le-a pus la picioare 
și le-a numit „schiuri".

• Dansul pe gheață 
salvează uneori aparen
țele. Dacă partenerii 
nu știu să danseze, au 
scuza că sînt ocupați 
cu pa'tinajul, iar dacă 
nu știu să patineze, au 
scuza că dansează.

• Dacă nu reușești să 
patinezi bine, tot reali
zezi ceva : 
cazi bine I

Acum trei sferturi de veac. 
In 1895, apărea la București, 
volumul de „Memorii" dato
rat) gimnasticului Gheorghe 
Moceanu, cel caracterizat de 
Const. Kirițescu în „Paiestri- 
ca“ drept „părintele educa
ției fizice românești". Dornic 
să arate „istoria gimnasticei 
Țărei Românesci, cum, cînd 
Și de cine a fost introdusă", 
Moceanu îșl începe memorii
le cu „cele ce bătrînii îșl a- 
mintesc". Bazat pe amintirile 
colonelului 
mandantul 
firmă că 
„cel dinții 
tică a fost
Spinzi, care se rătăcise prin 
București cu ocazia trecerii 
unui circ. Spinzi, rămas la 
București, făcea diferite fi
guri acrobatice cu o maimu
ță, prin piețe și localuri pu
blice și astfel iși cîștiga, de 
azi pe mîine, existența, 
tr-una din zile, văzîndu-1 
om sus-pus în funcțiuni 
blice, și prin străduințele 
Ionelului Badea Dan. i 
se interesa de dînsul. fu nu
mit mai tîrziu profesor de 
gimnastică la pompieri".

Angajarea lui Spinii pen
tru a conduce „exercițiile 
gimnastice" ale pompierilor 
nu trebuie să ne surprindă, 
deoarece în rîndui acestora, 
practicarea 
constituia o 
brul medic 
Istrati afirma chiar că : 
mai gratie putercî 
științei de forță ce 
tica face să renască 
care om. pe lingă

Badea Dan, co- 
pompierilor, el a- 
inainte de Unire, 
dascăl de gimnas- 
un italian, anunie

în- 
I un 

pu-
co- 

care

gimnasticii nu 
noutate. Cele- 

care a fost C. 1.
„hu

și con- 
gilnnâs- 
în fie- 
avîntul

înveți să

unui bob 
mult singe

•Pilotarea 
cere foarte 
rece. De aceea se prac
tică iarna.

bra 
rilor.

Are și gheata fe- 
ei: febra concursu-

PE VREMEA
național, putem să ne expli
căm memorabilul fapt mili
tar Intîmplat în 1848 pe Dea
lul Spirei (...) Pompierii din 
București se disting încă prin 
ușurința, abilitatea, forța, in
teligența, cu care se conduc 
în diferitele împrejurări unde 
sînt chemați". („Considera- 
țiuni asupra importanței și 
necesității gimnasticei din 
punct de vedere hygienic și 
social în școlile de ambe sex. 
în armată. Ia diferite etăți 
ale vieței și ca mijloc the
rapeutic în căutarea a di
verse maladii" — 1880).

Revenind la Spinzi, trebuie 
să arătăm însă că fostul a- 
crobat nu era cîtuși de pu
țin „primul dascăl de gim
nastică", așa cum a afirmat 
Moceanu. înaintea sa, pas
torul A. Sarai la București 
și profesorul I.uzzato la iași, 
au fost numai doi dintre cei 
care pot... pretinde același 
titlu. I se cuvine însă și lui 
Spinzi o netăgăduită înțîie- 
tate, aceea de... planorist!

într-adevăr, numit de dom
nitorul Cuza profesor la 
Școala militară din Iași, 
Spinzi avea să devină și 
„maestrul" lui Grigore Stur- 
za, mare amator de sport și 
mecanică. Prin 1875, după 
ctim povestește R. Suțu („Iașii 
de odinioară"), prințul Stur- 
za construise un planor a 
cărui experimentare a fost 
încredințată lui Spinzi. Ex
periența a avut loc pe mo
șia Cristești, „undo chiar 
după indicațiile i 
zede Grigore s-a 
mijlocul satului 
de pe care s-a 
noristul" nostru, 
tarafului condus 
lăutar Spiridon... 
ricire însă, atmosfera 
bătorească a fost întreruptă

.unde 
date de be- 
construit în 
un foișor" 

lansat „pla
in suhetele 
de bătrînul 

Din nefe- 
săr-

de prăbușirea lui Spinzi, 
care s-a ales „plin de răni 
și lovit peste tot corpul de 
abia răsufla". Aceasta nu l-a 
Împiedicat să solicite repe
tarea tentativei.
Grigore renunță 
cerc® experiența 
altuia !".

Revenind la 
după Unire, trebuie arătat 
că și alți profesori străini 
au venit în Principate, des- 
chizînd diferite „școli", în 
special de gimnastică și scri
mă. Astfel, Gheorghe Mo
ceanu arată că „tot în ace
lași timp (n.n. prin 1859— 
1860), trei distinși profesori 
din Paris, anume Cyrille, 
Suyris și Pare, au venit la 
București și obtinînd 
domnească au deschis 
școaie de gimnastică și 
mă: una în Ateneul 
și alta în Pasajul 
(...) Suyris și Pare s-au dus 
(apoij Ia Iași unde au con
tinuat scrima. Iar celălalt nu 
se știe ce s-a făcut în urmă".

în legătură cu Cyrille, ne 
permitem să relatăm un a- 
mănunt probabil astăzi ne
cunoscut. în colecția pe anul 
1860 a ziarului „Conservato
rul progresistu", aflată la 
Biblioteca Academiei Româ
niei, se găsește și o afișetă 
(distribuită probabil împreu
nă cu ziarul), prin care se 
anunță că gimnastica de ca
meră (inclusiv medicală) dă 
admirabile rezultate 
predată 
Pycheri, 
siarque, 
nement 
professeur de gymnastique". 
Cei doi vindeau șl diferite 
aparate pentru gimnastica de 
cameră și dădeau primele 5 
lecții contra 2 ducați !...

Dar nu numai gimnastica, 
ci și scrima se bucura de 
profesori străini, 
afara 
nescu 
cei și 
(1939).
anunța „Spre știința publică: 
Cu permisiune onor Prefec
ture a Politiei Capitalei, sub- 
semnatulu va deschide o 
șcdla de scrima care va în
cepe în luna main 1864 în 
casa d-lui Scarlat Rosetti lin
gă intrare în grădina Cișrhi- 
giu. Va da iecțiuni prin case

dar „bezede 
să mai în- 
pe spinarea

primii ah!

de domnii 
ingenieur 
brevete du 
franțais și

voie 
două 
scri- 

vechi 
Român

și este 
.docteur 
gymna- 
gouver- 
Cyrille,

Astfel, în 
celor amintiți. D. lo
in „Istoricul gimnasti- 
educatiei fizice da noi" 
reproduce un afiș care

LUI CUZA-VODĂ
„Lu- 
Aca-

particulare". Semnat i 
dovicu Sereș, elevu alu 
demiei de Scrimă din Gene
va". Textul Cra repetat și în 
limba franceză. Nu trebuie 
să uităm că singurii care Iși 
puteau permite să frecventeze 
aceste școli erau fiii de bo
ieri...

reparate ori înlocuite, gim- 
înlo- 

mi-
nastica fiind cu timpul 
cuită prin exerciții pur 
litare"

O ALERGARE 
DE CAI TN 1862

la
GIMNASTICA 

PĂTRUNDE TN ȘCOLI

Dacă In orașe, mal ales 
București și Iași, tineretul 
începea să ’ia

• Slalomul reprodu
ce, la scară redusă, e- 
vitarea obstacolelor pe 
parcursul vieții. Nu este 
viața cel mai uriaș... 
slalom ?

mai ales pe acelea ale tine
rilor cărora fusese poftit Să 
le deie O educațiune modernă, 
căci aceștia erau doritori să 
europenizeze răpede purtările 
lor. Radu Rosetti povestește, 
in amintirile sale „auzite de 
la alții", că tinerii din acea 
vreme începuseră a nu prea 
asemănare cu părinții lor, ca
re iși trăiseră Viața in huzur 
neîntrerupt, fără vreo dorință 
de schimbare a ceea ce dm 
strămoși apucaseră. Chiar da

DIN CELE TRECUTE VREMI
Jules Bolomey, franțuzul, 

care a fost profesor în casa 
logofătului Alecu Balș din 
lest, a cunoscut obiceiurile so
cietății românești de pe vre
mea Unirii Principatelor, dar

că locuiau în casele boierești 
înconjurate de grădini fru
moase, trasate de grădinari 
meșteri in arta lor. bine în
treținute și avînd florării pli
ne de tot soiul de flori, de 
alăfnîi și copăcei de lux, cu 
slugi atît de numeroase, incit 
un francez spiritual a spus 
că ele se împiedecau, de mul
te ce erau, unele pe altele 
de a face ceva, tinerii - 
fiindcă despre ei este votba 
— nu se mai lăsau seduși de 
dulceața și de ușurința vieții 
Celor îmbuibați, nici nu ju
cau cărțile nopți în șir, adâ- 
pîndu-se în chip imbielșugat 
cu vin. cum făceau părinții 
lor fără altă treabă. Și cu 
toate că damsau de minune șl 
cunoșteau chiar jargonul dra
gostei ușoare, se interesau tot 
mai tare de treburile obștești 
și îndrăgiseră altfeliu de cărți 
decit cele de joc. ieșind din- 
trînșii o flacără de însufleți
re curată șt tînără.

Eră în a șăsa decadă a vea
cului trecut — ca să folosesc 
în continuare limbajul colo
rat al vremii — și aceste 
poame căzute depărtișor de 
pomul lor de zămislire, care 
prinseseră gustul cărturăriei și 
simțeau o mare dragoste pen
tru cel de jos și năpăstuiți, 
fiind încă batjocoriți „bonju
riști" de către aceia cărora nu 
le era pe plac că lepă- 
dâseră îmbrăcămintea

rientală, preferind țigare
tele față de narghileaua 
și ciubucul tradiționale, s-au 
apucat și de sporturi. Bolo
mey, franțuzul, i-a deprins 
să se înfrunte la alergătură, 
organizind adevărate întreceri 
între ei, ba, pentru ca ele 
mai bine să izbutească, ii su
punea unor îndelungi cazne 
pregătitoare, antrenamente a- 
dicătelea, pe care le supra
veghea cu strășnicie, cerce- 
tind fioros ceasornicul său 

de buzunar, spre a-și 
m putea da seama de

performanțele obținu
te.

Întrecerile aveau loc in vreo 
grădină întinsă și cu vederea 
plnă la mai mare depărtare, 
unde Bolomey cel neînduple
cat dădea startul cu o pocni
toare din cele folosite la co
mediile de prin bîlciuri, după 
ce prindea pe umerii concu- 
renților petice de mătăsuri în 
fel de fel de culori, ca să-i 
poată deosebi cei ce urmăreau 
osîrdia tinerilor înfierbîntați 
din asistența prea aleasă. In 
rindurile ei, cel mai abitir 
țipa a încurajare căimăcănea- 
sa Catinca Balș, soția vorni 
cului Beldeanu, femeie de o 
frumusețe cu totul rară, care, 
după ce tinerii îșl îndeplineau 
astfeliu lucrarea de agerime 
a mușchilor și tendoanelor, 
dăruia ciștigătorului un bu
chet mare de flori și două 
săruturi pe deasupra, ceea ce 
era o mare cinste și o și mai 
mare plăcere.

Se spune că Jules Bolomey 
ar fi scris chiar vreo două 
articole despre aceste îndelet
niciri sportive ale tineretului 
român din vremea Unirii, tri 
mițîndu-le ziarului Le Con- 
stitutionnel din patria sa. Da
că ele s-au publicat, ar fi in
teresant de aflat conținutul 
lor și numele sportivilor bon
juriști de pe la mijlocul vea
cului trecut, care au avut, pa- 
re-se, influență asupra înce
putului deprinderilor sportive 
în țara noastră.

Măsurile luate în timpul 
lui Cuza pentru reorganiza
rea învățămîntului au des
chis și în fața educației fi
zice porțile școlilor. Desigur, 
nu s-a realizat totul de la 
început. Dar, așa cum spune 
și Moceanu, „Ministrul Cul
telor de atunci, împins de 
un simțămînt către arta gim
nasticei, a .dispozat înființa
rea cîtorva posturi de profe
sori de gimnastică, între care 
unul Ia Liceul Matei Basa- 
rab, altul Ia Liceul Sf. Sava 
din București și alte două 
la Creiova și Iași" Dar... „in 
1863 se găseau fără profe
sori de gimnastică ambele 
catedre din București".
vor fi ocupate chiar de au
torul memoriilor din care am 
citat atît de des pînă acum 
și care, timp de trei dece
nii, va lua parte activă la 
organizarea educației fizice 
în țara noastră.

în 1864, „legea asupra in
strucțiunii" va preciza prin 
articolul 116 că printre

Ele

___r_ __ i contact cu 
sportul, în sat® In schimb 
totul se reducea la Jocurile 
strămoșești, completate cu 
„scalda" în rîurile sau lacu
rile din Împrejurimi. Iată 
însă că ziarul „Țeranul ro
mân" nr. 30 din 14 octom
brie 1862 într-o „corespun- 
dință" ne dă amănunte des
pre o alergare de cai Ia care 
au participat și țărani, com
petiție care a constituit una 
din „desfătările" lașului din 
toamna respectivă. „Alerga
rea" s-a disputat pe două... 
categorii 1 pentru premiile 
guvernului, cîștigate de Mo- 
ruzzi și Măvrocordat-Kristes- 
cu și pentru „premiul de 30 
de galbeni destinat conciî- 
renților liberi", care a revenit 
unui „biet alergător pe un 
bidiviu al său murguleț (...) 
Lumea privindu-1 în arenă 
în costumul său de țăran cu 
căciula in cap și mâneci largi 
de cămașă l-a pronumit TE- 
RÂNUL și cu zgomot și-a 
manifestat bucuria mare cînd 
țăranul cu murgulețul lui a 
întrecut pe doi Jandarmi în
călecat! pe doi cai frumoși".

ajuns Ia locul da Intîlnîre, 
de unde !ntrunindu-se, au 
plecat In corp cu muzica In 
frunte, la locul destinat. Aici, 
d. președinte al societății a 
pronunțat nn discurs atlt pa
triotic cit șt călduros car® 
s-a terminat prin prelungite 
strigări: Să trăiască înălți
mea Sa Domnitorul I

Armata a răspuns la a- 
ceasta cu obișnuita sa căl
dură cătr® Măria Sa, apoi a 
Închinat in prosperitatea so
cietății.

Măria Sa Domnitorul, tot
deauna gata a încuraja în
treprinderi al căror scop este 
atît de folositor, a binevoit 
a trimite un premiu con- 
stînd într-o pereche de pis
toale foarte luxoase (...) So
cietatea, spre a dovedi a sa 
recunoștință pentru căldura 
cu care a fost îmbrățișată, 
a dăruit diferite premiuri 
„gradelor inferioare". Cel mai 
mare punctaj a fost obținut 
de generalul Fiorescu care a 
tras însă „particular" (38 
pct.). în clasamentul ofițeri
lor primul s-a clasat căpita
nul Mareș cu 35 de pct., iar 
Ia „grade Inferioare" con
cursul a fost cîștigat cu 37 
de puncte de subofițerul 
Theodor Ant, urmat de sol
datul Dumitru Minea, ser
gentul Grigore Tron eto,.“.

...PE TERENUL DIN STR. 
DR. STAICOVICI!

vațăturile ce sc cuprind în 
liceu figurează și gimnastica. 
Dar, abia dacă se pomenește 
pe ici-colo in restul țării de 
vreun profesor care in cele 
mai multe părți era un fost 
pompier gradat".

Dar, invingind greutățile 
inerente acelor timpuri, e- 
ducația fizică iși începe diu
rnul care avea să ajungă la 
larga mișcare sportivă de 
astăzi. Numeroși pasionați a- 
veau să-și depună 
în slujba acestui 
nu-i uităm printre 
neralul Fiorescu

încă din 1860, el a supus 
un „raport" domnitorului 
Cuza prin care a solicitat 
aprobarea, primită de altfel, 
imediat, pentru a înființa 
„stabilimente gimnastice la 
școla militară și la casarmele 
cele mai însemnate". în 1863, 
într-un nou „raport ia domn" 
generalul Fiorescu arată că 
„o instrucțiune cu amănun
tul de cele ce trebuie să în
vețe fiecare și modul învătă- 
turei lipsesc cu totul", ce 
rind aprobarea pentru „Ordo
nanța asupra instrucțiunel 
gimnastice prin corpuri și 
stabilimente militare", care va 
apare în volum chiar în a- 
celași an. Este prima lucrare 
de gimnastică 
ba română.

Ca urmare 
suri, așa cum_ 
lestrica", * .
„Școlile militare din Iași și 
Craiova p-ecum și Școala de 
ofițeri din București au fost 
prevăzute cu instalații de 
gimnastică la aparate și cu 
profesori civili specialiști. 
De asemenea, fiecare cazar
mă a fost înzestrată cu apa
ratele strict necesare. Ele 
s-au uzat și deteriorat in 
cursul timpului și n-au fost

apărută în lim-

George SBARCEA

eforturile 
scop. Să 
ei pe se-

a acestor mfl- 
notează în „Pa- 

Const. Kirițescu,

Batbu ALEXANDRU

pe cehoslovaci șl pe

De la 6 februarie 1970
nd

DAVID TEODOR, 
Prietenul

mal zic t 
ctștlg 1“

început <Ie carieră, poate că 
va răspunde, trimițîndu-vă 

autograful la care țineți atlt 
mult. Dar. grăbițl-vă : Intr-o 
•-ar putea să nu mal răăpun- 
la scrisori. Ca atîția alții ! ,

MITICA MANAILA, CONSTAN
ȚA. Hocheistulul Ion Ioniță ii 
puteți scrie pe adresa clubului 
sportiv Steaua : București, strada 
Flevnei 114. Fiind, oarecum, pe 
la 
vă 
Șl 
de 
zi, 
dă

Pregătindu-se cu strg,
Li s-a dus faima la „ttrg". 
Ce-aș putea să le 
.Piață bună șl...

288 de pagini bogal ilustrate, 
cu un conținut variat și intere
sant.

147 de colaboratori din lumea 
sportului, artelor, culturii.

un autogol (autor : Vlad) șl nu 
de un gol marcat de Neagu, cum 
se crezuse. Luînd golul de la 
Neagu, il vom trece, deci, lui... 
Vlad. Numai că nu-1 vom face 
acestuia nici o bucurie :

tul că am „căzut" cu brazilienii, 
englezii și cehoslovacii, ne con
solăm însă cu gîndul că și en
glezii, de pildă, nu sînt bucuroși 
că au ca adversari în grupă pe 
brazilieni, ‘
români !

«
OCTAV DIACONESCU, TURNU 

SEVERIN. Ați găsit un film care 
ar putea Intra tn— repertoriul 
campionatului mondial de fot
bal : TAINA LEULUI. Ne-a plă
cut, de asemenea, poanta fina
lă : Salvador, Israel, Peru, Ma
roc.: PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE.

GICU 
VAMA.
Xl-a a liceului din Vama șl am 
pus un pariu cu profesorul meu 
de matematică. Dînsul spune că 
Rapid a cîștigat de trei ori 
Cupa campionilor europeni, la 
volei Iar Dinamo București, de 
două ori. Eu susțin că ambele 
echipe au cucerit de două ori 
trofeul". Cum era și normal, 
tov. profesor a.,. numărat mai 
bine 1 Mă întreb dacă n-o să

TAMASAN. COMUNA
„Sînt elev în clasa a

BUCUREȘ1 
________ dv se înșeală, susțl- 
nînd că Jair și Jairzinho sînt 
una aceeași persoană. Ambii 
sînt. însă, brazilieni.

GHINESCU, COMUNA BO- 
TENL O epigramă pentru fotba
liștii de la Dinamo Bacău — 
prima echipă românească ce s-a 
calificat în turul IV al competi
ției „Cupa europeană a tîrguri- 
ior" s

O NOUĂ FORMULĂ

ADEVĂRATA 
ENCICLOPEDIE 

; A SPORTULUI 
- PRIMA 

i DE ACEST FEL 
DIN 

TARA NOASTRĂ— 
NU TREBUIE 

SA VA LIPSEASCĂ 
DIN 

BIBLIOTECAIspariuiui, oneiur, c
230 de fotografii.

săptămînal____
AUTOTURISME 
Șl EXCURSII PESTE HOTARE

loto
Amănunte la agențiile Loto-Pronosport

V. MARGHESCU, BUCUREȘTI, 
tn clasamentul golgetcrilor. dupil 
terminarea turului diviziei A 
Ia fotbal, conduce Tâtaru (Stea
ua). care a Înscris 12 goluri. 
Același numdr de goluri se no
tase șl pentru Neagu (Rapid), 
dar reexamlntndu-se condițiile 
in care a fost înscris cel de-al 
treilea gol al Rapidului, tn me
ciul cu F.C. Argeș, s-a ajuns 
la concluzia ca a fost vorba da

Corespundintele" ziarului 
critică în același timp „ma
rea noastră proprietate re
prezentată de d-nii Moruzzi, 
Sutzo, Mavrocordat etc." care 
„n-a putut fonda premii mai 
mari decit ale guvernului 
carele a dat două premii cite 
de 7 000 Iei" și se întreabă 
dacă se „așteaptă mai totul 
de la guvern pentru încura
jarea creșterii animalelor

DAREA LA SEMN
Să răsfoim în continuare 

ziarele epocii, oprindu-ne Ia 
numărul din 22 septembrie 
1863 al „Buciumului" con
dus de poetul Cezar Bolliac, 
pentru a da cuvîntul unui 
anonim... cronicar de tir de 
acum peste un secol :

„Duminică 15 septembrie 
s-a făcut cea dinții serbare 
de tragere în țintă de către 
toate gradele și corpurile ar
matei române; rezultatul a 
fost din cele mai mulțumi
toare. Locul unde s-a făcut 
această încercare a fost chiar 
acela al societății de tragere 
în țintă ce (inea al doilea 
examen anual.

încă de la orele 9,30 di
mineața, membrii acestei so
cietăți adăstau la grădina 
Fidler detașamentul armatei 
destinat pentru această so 
Iemnitate. La orele 10, d-nii 
ofițeri și grade inferioare au

Adresa :

Prin decretul domnesc din 
9 septembrie 1865, Alexan
dru Ioan Cuza a aprobat sta
tutele „Societății de dare Ia 
semn București" cu preciza
rea „întocmai după cum a 
fost fondată Ia 5 mai 1862", 
fixînd totodată „culorile", 
„semnele", „marca", „cocar
da" și „steagul" societății. 
Cel care contrasemna decre
tul era generalul Fiorescu, în 
calitatea sa de ministru se
cretar de stat la Departa
mentul de interne, agricul
tură și lucrări publice, dar 
sprijinitorul societății (șl 
după unele surse chiar în
temeietor al acesteia) a fost 
prietenul domnitorului, Di- 
mitrie Racoviță.

Societatea cumpărase încă 
din 1862 o serie de mici te
renuri în zona actualei străzi 
Dr. Staicovici, pentru a ame
naja un poligon 
La 1 decembrie 1865, 
actul de danie nr. 
torat bunăvoinței 
i se mai donează 
nul secularizat al 
Radu Vodă, o suprafață dr» 
13 211 stînjeni pătrați caro 
„unită cu terenul proprieta
tea Societății de dare la semn 
București, să slujească pen
tru așezarea semnelor și ți
nerea solemnității generale 
de dare la semn". Deși te
renul respectiv nu și-a schim
bat destinația mai bine de 8 
decenii, nimic, nici o placă 
memorials, nu mai amintește 
existența primului poligon 
bucureștean. Interesant este 
însă și faptul că în schim
bul acestui teren, Banca Na
țională a cedat societății 65 
de ha de pădure cumpărata 
de la Theodora Calimache. 
Acolo s-a ridicat actualul po
ligon Tunari, cunoscut în lu
mea întreagă !.„

Desigur, ar fi multe da 
spus despre această socie
tate de acum mai bine de 
un veac. Vom încheia însă 
cu un simplu citat din „Ra- 
portu", asupra celui de-al 
doilea an de activitate (1863) i

„Astfel dară, se va putea 
cultiva cu prosperitate și 
supcesu și de aici encoio for- 
mosul nostru principiu a în
truni în aceeași ideie pe toți, 
fără distincțiune de națiune, 
de religiune, și de rangu. 
dacă fiecare va recunoaște 
cu plăcere calitățile altuia, 
dacă va da oricărui meritu. 
fie șî mai mic, meritata con- 
siderațiune și va scuza gre
șelile altora prin ale sale 
proprii, dacă niciunul nu-și 
va aroga preferința înaintea 
altuia".

Este un crez sportiv va
labil desigur și astăzi...

„elvețian", 
prin 

13010, da- 
lui Cuza 
din tero- 
mănăstirii

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele : ...

„„L CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reaminlim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA A

GRUPA

GRUPA

B

C

N. STRATULAT, IAȘI. Am ci
tit cu multă plăcere rindurile dv 
care arată cit de aproape sin- 
teți de echipa noastră națională 
de fotbal, cu cit drag o urmă
riți. Să sperăm că ea ne va ofe
ri, in continuare, satisfacții, cum 
ar fi aceea a unei comportări 
onorabile la Mexic. Cit privește 
grupa In care ne-au plasat sor
tii, ea este, după părerea tutu
ror, cea mal grea. Să știți insă 
că nici celelalte nu sint mult 
mai ușoare, așa cum par la pri
ma vedere. Nemulțumiți de tap-

teșiți și cu un 3 la matematică, 
din toată istoria aceasta i Iată, 
acum, și citeva date : Rapid a ciș-

D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?

GRUPA

o cifră cu privire 
realizate de Pele din 
la U metri.

NICOLAK DANEȚ, BUCUREȘTI. 
Ne impresionează faptul că, la 
vtrsta dv. manifestați același In
teres pentru sport, ca șl tn ti
nerețe. Statistica privitoare la 
cele 1 000 de goluri ale Iul pelo, 
presupun că a tinut seama nu
mai de golurile Înscrise de 
acest jucător, in meciuri oficiale

amicale cu caracter public. 
Din celelalto, am înscris și noi 
cu miile. (Clnd eram copil și 
jucam fotbal de dimineața pini 
seara !>. N a fost publicată nici 

la golurile 
lovituri de

SIBIU. j,Este 
clnd vă trimit 
cazul acesta

ti nat această competiție tn anii 
1961, 1963 șl 1965, fntrtnd definitiv 
in posesia cupei cu care este 
dotată întrecerea. Noua cupă 
care a fost pusă in joc a fost 
cucerită de Dinamb de două ori : 
In 1966 șl 1967.

H. NICULAE, 
pentru prima oară 
o epigramă". In 
vă scuz 1

llustrajii ; N. CLAUDIU

*
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GIACOMO AGOSTINI
UN MERCKX AL MOTOCICLISMULUI

o domină

STEAUA ' - ASTRU
PE FIRMAMENTUL SPORTULUI NOSTRU CU MOTOR

eă tocmai 
de cam- 
a șl în-

lumea motoeiclisimu- 
Glacomo Agostini 
în momentul de 
ceea ce Merckx re-

în 
lui, 
este, 
față, 
prezintă In marele regat
al „micii regine**. Ase
menea rutierului belgian, 
Agostini a străbătut anul 
1959 taibogățindu-și pa
noplia sportivă cu un im
presionant șirag de suc
cese i 18 prezențe la star
tul Marilor premii dispu
tate tn diferite țări euro
pene și soldate cu tot atî
tea victorii.

Aceste rezultate, i-au a- 
dus două titluri mondia
le, la clasa 350 cmc și la 
500 cmc, întocmai ea în 
anul 1968. Dar ele i-au 
adus și titlul de sportivul 
nr. 1 al Italiei, la sfîrși
tul anului trecut, Intr-un 
clasament întocmit de re
dacția cotidianului de spe
cialitate „Corriere dello 
Sport**. Este, fără îndoială, 
o alegere care îl onorează 
pe centaurul lombard, 
pentru că opțiunea redac
ției lui „Corriere** s-ar fi 
putut îndrepta spre un 
fotbalist de talia lui Ri
vera, spre un pugilist cu 
tenacitatea lui Benvenuti. 
A fost preferat Agostini 
și nil fără temei. Victo
riile lui s-au răsfrint ge
neros asupra întregului 
sport peninsular și —• să 
nu uităm — asupra in
dustriei autohtone de mo
tociclete.

încă din 1963 — la 23 
de ani — Agostini se im
punea în fața unor moto
cicliști iluștri ca Hailwood 
și Redman, care pilotau 
mașini nu mai puțin ilus
tre (motocicletele produse 
de uzinele japoneze Hon-

da). Și Agostini utiliza un 
„MV Agusta“ pe care l-a 
condus, cutezător și inte
ligent, din victorie în vic
torie, cucerind primul Său 
titlu mondial, în clasa 500 
cmc. Reeditfndu-șl succe
sul In. anul următor, spor
tivul Italian și-a clștigat 
o poziție solidă In elita 
mondială a acestui sport 
pe care, acum, 
cu autoritate.

Se pere, însă, 
această poziție 
pion fără rival 
ceput să-i displacă lui A- 
gostini. El a mărturisit, 
cu franchețea care II ca
racterizează, că i-ar place 
enorm să ia startul într-o 
întrecere automobilistică, 
alături de marii ași ai vo
lanului. El a și făcut a- 
cest lucru, dar Intr-un si
mulacru de cursă, fiind 
ales să interpreteze rolul 
unui pilot faimos intr-un 
film artistic italian „For
mula 1“.

A venit apoi iarna, A- 
gostini a plecat în Alpi 
să facă schi și, între timp, 
și-a revizuit intențiile ! va 
mai rămîne în lumea 
centaurilor motorizați pen
tru a se instala în frun- 

■ tea clasamentului celor 
mai buni piloți ai tuturor 
timpurilor. Avînd 6 ti
tluri mondiale la activ, el 
se află foarto aproape de 
șefii promoției (Mike Hail
wood și Carletto Ubbiali) 
care au totalizat cite *J 
titluri. Cum Hailwood 
pare că nu se va mai în
toarce 
roate, 
toate 
visul

Ia cursele pe două 
tînărul Giacomo are 
șansele să-și vadă 
împlinit.

S. BONIFACIU

Cu mai bine de 20 de ani 
In. urmă lua ființă la C.S.C.A., 
devenit apoi. C.C.A., actual
mente „STEAUA**, secția de 
motociclism. A fost dorința 
Ministerului Forțelor Armate, 
a noului club sportiv și, în 
ultimă instanță, a... motoci- 
clismului. Fondatorul, cel ce 
a întreprins migăloasa muncă 
de organizare, a fost maestrul 
sportului Ion Spiciu, celebrul 
conducător al 
re a dominat 
de apel — 10 
tocicletelor cu 
pronunțat caracter utilitar, 

motociclismul și-a cucerit re
pede simpatii în noul club 
și în lumea sportului cu mo
tor. Lîngă Ion Spiciu au ve
nit nu mai puțin celebrii „so
liști** Nicolae (Puiu) Sădeanu, 
frații Niculici, precum și o 
pleiadă de tinere talente, ce 
aveau să devină „stele** ale 
motociclismului românesc 1 
Constantin Udrescu, Gh. lo
niță, Gh. Voiculescu, Dumitru 
Dumitrache, Armand Muntea- 
nu, Georgiu Mormocea, Alex. 
Lăzărcscu, Mircea 
cu, Gheorghe Ion 
Dănescu.

De-atunci, secția 
ciclism de la „STEAUA** 
parcurs un lung drum, pre 
sărat cu nenumărate succese, 
a lansat și a retras de pe 
firmamentul sportului cu mo
tor „stele** de diferite mă
rimi. S-au perindat — de-a 
lungul celor 22 de ani — 4 
generații de sportivi care 
și-au predat ștafeta dîrzeniei, 
ambiției, dorinței de a obține 
victorii pentru clubul mili
tar. pentru motociclismul ro
mânesc. S-a format, in miile 
de ședințe de pregătire, în 
încrincenarea disputei pe plan 
național și internațional, o 
veritabilă școală care și-a pus 
vizibil, cu folos, amprenta pe

sportul nostru cu motor. A- 
cUm, înaintea unui nou sezon, 
bogat în competiții interne și 
internaționale, deosebit de 
important pentru reafirma
rea motociclismului românesc 
în arena internațională, o 
discuție despre pivotul acti
vității de la noi, o rememo
rare a drumului parcurs spre 
vîrful piramidei pe care stă 
scris „măiestrie sportivă", o

Ștefan Șerbănescu, Jean Cal- 
Cianu, Petre Cristea, Ionescu 
Cristea ș.a. Singura ramură a 
motociclismului spre care 
ne-am îndreptat atenția la 
început a fost viteza pe cir
cuit. In general, băieții noș
tri alergau pe motociclete 
vechi, unele personale, rea
duse la potențialul necesar 
concursurilor prin eforturile 
fiecăruia. Pentru că — tre-

echipajului ca- 
— fără drept 

ani cursele mo- 
ataș. Sport cil

Antones- 
și Mihai

de moto- 
a

© De la Ion Spiciu încoace & O pleiadă

de ași sub culorile clubului „Steaua" ® Un

palmares impresionant 9 Școala voinței și

a curajului -® Georgiu Mormocea citește

viitorul...

inventariere — dacă vreți — 
a succeselor și perspectivelor 
secției de motociclism a clu
bului „STEAUA-*» cu maestrul 
sportului GEORGIU MOR
MOCEA, secretar general al 
F.R. Motociclism, unul dintre 
pionierii „STELEI**, 
mult decît oportună.

— Așadar, cum a 
ceputul ?

— Greu, ca orice
Dar pe vremea aceea sportul 
avea un suport inestimabil i 
entuziasmul celor ce-1 practi
cau, al susținătorilor lor, al 
spectatorilor. De aceea, poate, 
dificultățile inerente începu
tului au fost biruite mai u- 
șor decît ne așteptam. Aveam, 
apoi, de păstrat, de ...îmbogă
țit, tradiția înaintașilor noș
tri, a celor ce au făurit în
ceputurile istoriei sportului 
cu motor în țara noastră : 
Teodor Porojan, Constantin 
Sădeanu, Marin Moraru, ing.

este mai

fost în-

Început.

JACKIE STEWART MI-A SPUS...
UN INTERVIU CU MARELE CAMPION DE AUTOMOBILISM

Născut la 11 iunie 1939 in 
Scoția, cunoscutul pilot de 
curse Jackie Stewart și-a 
stabilit de eitva. timp domi
ciliul pe malul lacului Li
man, unde locuiește impreună 
cu. soția și cei doi copii: 
Paul, de patru ani, șl Marc, 
de numai doi. In frumoasa 
vilă helveți și în mijlocul 
familiei — care constituie 
pe vru campionul mondial o 

' oază de liniște după tumul- 
tul curselor ■— Jackie SȘewart 
l-a primit pe ziaristul G.A. 
Spozto și~ i-a acordat inter
viul de față, publicat In ulti
mul număr al revistei fran
ceze „L’automobile".

★
Debutul meu automobilistic, 

spime Stewart, s-a petrecut in 
ț961, dar abia cu doi ani mal 
tîrziu am devenit un veritabil 
alergător. Primele mele succese 
au atras atenția ,,team“-ulu.l au
tomobilistic scoțian și apoi ale 
șefului de echipă 
in februarie 1964 
pentru prima dată 
BMC de formula 3, 
următor devenisem 
Iul Graham Hill la 
Cînd m-am așezat
unei mașini BRM, aveam o oare
care experiență, alergasem ală
turi de ’ 
acestea 
cultăți. 
mențin 
început

în 
cu
t.ica cursei este simplă; 
Ia început mă detașam 
ton, forțînd ritmul pe 
două-trei ture, pentru 
feri astfel un spațiu de 
ță și a fl la adăpost, 
rest era suficient să merg nor
mal. să fac chiar unele greșeli 
ușoare, pe care le puteam repede 
repara prin cite va noi sprinturi. 
La cursele de formula 1, situația 
se schimbă. Acolo nu poți aler
ga cLi ,.pauze“, ci trebuie să 
conduci repede, cît mai reptede 
posibil, de la început, șl să men
ții acest ritm fără cea mai mică 
relaxare. în oricare formulă au
tomobilistică, în oricare disci
plină sportivă, există numeroși 
oameni capabili să alerge repede, 
dar puțini dintre el pot să alerge 
repede tot timpul și să men
țină această „presiune" timp de 
două sau trei ore. După părerea 
mea, acest sens a.l ,,tempo“-ulu’ 
constituie cea mai dificilă pro
blemă 
deazâ

(G.T.) de mare cilindree sau la 
Prototipuri (P). In cazul unei 
egalități de putere, un mono- 
place este întotdeauna mal greu 
de pilotat dectt un G.T. sau o 
mașină Prototip. Un prototip 
poate ierta o greșeală de pilotaj, 
dar un monoplace de formulă, 
niciodată. Ca să concluzionez, 
trebuie să spun că drumul cel 
mai rațional spre volanul unei 
mașini pentru campionatul mon
dial (formula 1) este următorul:

foarte inegală. Timpii necesari 
calificării se înregistrează la an
trenamentele preliminarii, pe 
distanța a patru ture de pistă. 
Cu un motor „cald" șl cu „ny- 
tro“ în benzină chiar un pilot 
mediocru poate îndeplini condi
țiile calificării, dar apoi in 
cursa proprlu-zisă, el devine un 
pericol pentru ceilalți, be altfel, 
se și spune că la Indianapolis, 
din cel 33 de concurenți care 
sint admiși la start, ciștlgătorvl

Tyrell, 
condus 
Cooper 

în anul

Ken 
am
un 
iar 
coechipierul 
firma BRM.
la volanul

„cel mari", dar cu toate 
am cunoscut unele dlfl- 
încă nu eram capabil 
ritmul unei curse de 
pînă la sfîrșit. 

întrecerile de formula 
care eram familiarizat, t 

Incft de 
de plu- 
primele 

a-mi o- 
slguran- 

Apol, in

ritățil tn conducere. Așa 
este ?

Cel care afirmă acest lucru 
spun adevărul. Prefer să fiu un 
„maniac" care vă vorbește decît 
un nepăsător dispărut. Nu vreau 
să dezbat problema securității in 
sportul automobilistic pentru că 
timpul nu-ml permite aceasta 
acum. Voi spune doar că nume
roase circuite concepute cu 30— 
40 de ani în urmă pentru mași
nile și vitezele din acea vreme, 
sint actualmente depășite. Cursele 
de automobile comportă și așa, 
In natura lor intimă, suficiente 
riscuri. De ce, oare, acestora să 
le mal' adăugăm și riscurile unor 
circuite necorespunzătoare 7

Ca piloți profesioniști, noi sîm 
tem obligați să furnizăm spec
tacole de Înaltă ținută oamenilor 
(sutelor de mii de oameni) care 
plătesc pentru a ne vedea aler- 
gînd. Or, în orice spectacol, cu 
cit actorul se găsește Intr-o for
mă mai bună, eu atlt spectaco
lul este superior. Unii orga
nizatori cred că doleanțele noas
tre, ale piloțllor, sint nejustifl- 
cate. Cind cerem mal multă secu
ritate pe un circuit, noi apărăm 
cauza noastră, dar în același 
timp șl cauza spectatorilor, care 
trebuie protejați, apărăm în ul
timă

buie_ să se știe — toți erau 
stăpîniți de dorința de a 
munci. Avînd în componență 
sportivi de reală valoare, sec
ția a debutat în activitatea 
internă cu succese de preș-- 
tigiu: Ion Spiciu-C. Udrescu, 
campioni naționali la ataș, N. 
Niculici, campion la 500 cmc 
— sport și curse, Alex. Lăză- 
rescu, D. Dumitrache, A. Mun- 
teanu ș.a. învingători în di
ferite competiții. Primul suc
ces internațional de amploare 
a coincis cu prima deplasare 
peste hotare. In anul 1950, 
la „Marele Premiu** al orașu
lui Budapesta, Nicolae Să
deanu a ocupat locul T la 
clastile 500 cmc sport și 500 
cmc curse. Din acest moment, 
toți cei ce iubeau motociclis
mul au început să ne pri
vească cu simpatie...

— Au urmat ani de confir
mare a valorii, de ascensiune 
neîntreruptă pe treptele mă
iestriei. Interesant ar fi să ne 
vorbiți despre ceea ce a rea
lizat secția de motociclism 
„STEAUA** în afara arenei.

-t~ Sînt multe lucruri de 
spus aici. Fie că au rămas 
pînă la sfîrșitul carierei spor
tive membri ai clubului, fie 
că s-au întors la cluburile 
lor după terminarea stagiu
lui militar, sportivii care au 
trecut prin secție au avut ne
numărate lucruri de învățat. 
A existat și există la 
„STEAUA** (firește, și la alte 
cluburi, dar fiindcă discutăm ' 
despre această secție este

dintre sportivii de 
„STEAUA** au devenit meca
nici cu înaltă calificare, per
sonalități în lumea sportului. 
Ar fi poate mai elocvent să 
vedem ce sînt astăzi pionie
rii secției de motociclism de 
la „STEAUA** : Ion Spiciu — 
mecanic cu calificare înaltă 
(maistru) la serviciul de în
treținere al autoturismelor 
„Dacia**, Nicolae Sădeanu — 
directorul școlii de șoferi pro
fesioniști din București, Alex. 
Lăzărescu — mecanic cu 
înaltă calificare la TAROM, 
Constantin Udrescu și Mihai 
Dănescu — profesori de edu
cație fizică, lt. col. Gh. Ioni- 
ță și lt. col. Gh. Voiculescu — 
antrenori ai secției „STEA- 
UA“...

— Și Georgiu Mormocea — 
secretar general al F.K. Mo
tociclism. Să oprim aici șirul 
retrospectivei șî să abordăm 
perspectivele.

— Prin caracterul ei utili
tar, aplicativ, această secții 
și-a găsit un loc de frunte 
în clubul sportiv al Armatei. 
Pentru că, unul din rolurile 
ei — ce nu trebuie neglijat 
— este acela de a-i stimula 
permanent pe tinerii militari 
să se dedice studiului tehnic, 
să-și 
pînirii 
jinul 
M.F.A.
nență secției, motoci.cliștii de 
la „STEAUA** vor avea 
totdeauna un cuvînt greu 
spus în toate competițiile 
terne. Federația este însă mai 
interesată de modul cum 
„STEAUA** va reuși — ală
turi de celelalte cluburi din 
Capitală și din țară — să do- 
bindească, mai precis să re- 
dobîndească, galoanele afir
mării pentru motociclismul 
românesc în arena interna
țională. Beneficiind de mate
rialo la nivelul cerințelor ac
tuale, de o pregătire cores
punzătoare (asigurată de co
lectivul
pe care 
sportivi 
Ionescu, 
Ionescu-Cristea
pot impune în competițiile 
oficiale de motocros. în cam
pionatul 
chiar și 
„Trofeul 
tocrosul
Dunării**
mare, pot deveni vedete au
tentice ale sportului cu mo-

însușească arta stă- 
motoarelor. Cu spti- 
deosebit pe care 
îl acordă în perma-

în- 
de 
in-

valoros de tehnicieni 
îi are
Ștefan
Petre

clubul), tinerii
Chițu, Aurel 

Paxino, Alex. 
și ceilalți se

european și poate 
în cel mondial, în 
Națiunilor44, în mo- 

balcanic și în „Cupa 
ei au prilej de afir-

Es te

pentru un pilot care abor- 
cursele de formula 1.

— Dacă lăsăm ta o par
te chestiunea 
care este 
cea mal 
pentru a 
nul unei 
mula I 7
greu să dau soluția 

.................. I de 
și-au făcut

financiară., 
după părerea dv 
rațională filieră 
ajunge la 
macini de

vola- 
for-

. 3 Idea
lă. Piloții actuali de ' „Grand 
(Prix“-uri și-au făcut ucenicia 
sau pe mașini mici sau pe mo
tociclete. Tinirid insă cont de 
posibilitățile oferite de întinsul 
evantai de formule constructive 
de astăzi, cred că este bine să 
se înceapă prin conducerea unor 
automobile mat puțin puternice 
dar... fără a abuza. Dacă acest 
stadiu a fost depășit, se poate 
trece apoi (în măsura posibili
tăților, bineînțeles) la mașini pu
ternice, la Grand Tourlsme

PALMARES MEMBRI DE ONOARE

Un fanatic al tirului: automobilistul Jackie Stewart !

Tourlsme, Tourlsme speciale, for
mula 3, Prototip.

— Ce părere aveți despre 
actualele formule de pro
movare a tinerilor piloți, 
formula France, formula 
Ford, Cupa Gordinl etc.?

Toate aceste formule sint bune. 
Rămîne de stabilit însă ordinea 
în care ele trebuie abordate. 
Spun că sint bune pentru că, 
repet, este periculos să Încredin
țezi deodată o mașină monoplace 
unul debutant. Un începător Încă 
nu posedă experiența mersu
lui în pluton, nu știe să stre
coare la milimetru, pe Ungă altă 
mașină, roțile neearenate ale unui 
automobil monoplace. Un debu
tant trebuie să conducă mal lntîl 
mașini cu caroserie normală șl 
tocmai pentru că nu se respectă 
acest principiu asistăm anual la 
carambolaje șl la accidente re
gretabile.

— Să trecem acum la alt 
nivel. Ce credeți despre 
cursa de 500 de mile de 
la Indianapolis ? Pe 
dificultăților, la ce 
putem situa marea 
cere americani ?

mile de la 
Incontestabil,
chiar atît cît 

crede. Proba este

scara 
„etaj" 
intre-

Indla-
dl.fi-

se

AUTOMOBILIȘTII
NU

Al

POT DEVENI
MAESTRI

9

SPORTULUI ?
patru-cinci ani a-

Cele 500 de 
na polis sînt, 
cile, dar nu 
spune ș! se 
dificilă nu atît prin vitezele care
se ating, ci mai ales prin „tra- 
flcUl“ aglomerat de pe pistă. A- 
de^eori, l.> îndanapolls, trebuie 
să impn> căci nive-ul con-
curenților este de o valoare

trebuie să-l Învingă pe opt din
tre el șl să-l evite pe ceilalți 241

— Ce părere aveți des
pre piloții americani ?

Statele Unite există nume- 
piloțl de valoare. Eu Insă

tn 
roși . 
îl detașez, ca fiind cel mal buni, 
pe patru, cu care am alergat : 
Mario Andretti, Dan Gurney, A. I. 
Foyt șl Parnelll Jones. Aceștia 
posedă o experiență solidă șl au 
dovedit că știu să se adapteze 
tuturor formulelor de curse, tu
turor circuitelor șl tuturor cir
cumstanțelor.

— Dacă ar trebui să al- 
cdwlfi o echipă de curse 
proprie, pe cine ați alege 
din piloții actuali ?

Eu cred că, pentru a fl eficace, 
o echipă trebuie formată din 
plloțl cu calități complementare. 
L-aș alege mal lntîl pe austria
cul Jochen Kindt și * 1
zeelandezul Dennis

— Care est» 
preferat 7 
place mult Monaco. Acest 
pune probleme da pilotaj 
interesante ; apoi, acolo, 

marea,

apoi pe neo- 
Hulme.
circuitul dv

îmi 
traseu 
foarte 
mă încintâ șl altceva: 
soarele, hotelurile, ambianța. Și 
NUrburgring-ul este un circuit 
atrăgător, mal ales pentru acro
bațiile pe care trebuie să le faci 
uneori cu mașina: Apoi mă pa
sionează Clermont-Feirrand-ul, 
unde virajele pretind o adevă
rată artă de pilotaj.

— linii spun că sinteți un 
veritabil „maniac" al secu-

e 146 de titluri de campioni 
al țării la viteză pe circuit, vi
teză în coastă, regularitate șl 
rezistență, motocros.
• 8 titluri de campioni bal

canici (4 individuale șl 4 pe 
echipe).

• 10 locuri I în concursuri
le Internaționale de motoerbs.

• 17 locuri I 
internaționale 
circuit.

o 16 medalii 
dalii de argint _ ______  __
bronz la „Six days" (adevăra
tă olimpiadă a motocicilștilor)

în concursurile 
de viteză pe

de aur, 3 me- 
și 2 medalii de

Ion Spiciu — maestru al 
sportului, Nicolae sădeanu — 
maestru emerit al sportului, 
Nicolae Nlculici, Dumitru Ni- 
culicl, Georgiu Mormocea — 
maestru al sportului, Gh. Vol- 
culescu — maestru al sportu
lui, Gh. loniță — maestru al 
sportului, Mircea Antonescu 
— maestru al sportului, Alcx. 
Lăzărcscu — maestru al spor
tului, Gheorghe Ion — maes
tru al sportului, Constantin 
Udrescu — maestru al sportu
lui, Mlhal Dănescu — maestru 
al sportului.

De
sistăm la o puternică ex
pansiune a 
public pentru 
automobilistic din 
noastră. Pasiunea 
vității sportive a 
stăpinire pe mul(i 
tre tinerii 
virstnicii) 
de la 
număr 
măresc 
liurile, 
tă sau 
teză pe circuit pe care 
le promovează forul spe
cializat — Automobil 
Clubul Român. Totodată, 
unii din piloții români 
și-au făcut debutul in 
competițiile internațio
nale, obținind citeodală 
rezultate 
cinste.

Situația i 
tribuit la 
nei vechi 
pocrite și 
convingerii 
automobilismul este 
sport, egal in drepturi 
cu celelalte. A mai ră
mas in litigiu o singură 
problemă : aceea de a-i 
pune in drepturi și pe 
cei care practică acest 
sport, adică de a-1 con
sidera sportivi, in de
plinul înțeles al euvîn- 
tului, și Pe practicanții 
automobilismului. Cum 
s-ar putea realiza acest 
deziderat ?

Fără îndoială, chesti
unea este mal complexă 
și nu avem intenția să 
o epuizăm acum. Vom 
spune doar că poate, in 
nici o altă ramură spor
tivă, amatorismul și au
tentica pasiune nu sint 
mai la ele acasă ca in 
automobilismul ce se 
practică acum la noi. 
Alergătorii care Se an
gajează, sezon de sezon, 
in raliurile Și concursu
rile de coastă din calen
darul oficial fac deose
bite eforturi, mai ales 
de ordin material. Iar 
răsplata 
eforturi 
deauna minimă.

Iată de ce ne gindim 
că ar fi un act de jus
tiție dacă sistemul cla
sificărilor sportive, care 
exislă în toate celelalte 
discipline, s-ar introdu- 

toate implicațiile 
în automobilism, 
ar stimula iri

ți nerilor pentru 
cu automobilul, 

cu
Și

interesului 
sportul 

(ara 
acti- 

pus 
din- 

chiar(sau 
automobiliști 

noi și un mare 
de spectatori ur- 

cu atenție ra- 
probele de coas- 
întrecerile de vi

care le fac

aceasla a con- 
invingerea u- 
mcntalități î- 
la acreditarea 

i că, totuși, 
un

pentru aceste 
este mai tol-

adevărat 
merituoși 

bineme- 
de or-

Instanță cauza organlzato- 
lnșlșl.

— V-ați stabilit un anu
mit termen, 
vitatea
Și vă 

înainte de a 
am fost un 
Am fost selecționat chiar în lotul 
țării mele pentru J.O. de la To
kio. Dar Intr-o zl am pierdut 
gustul tirului și m-am oprit. 
S-ar putea Intfmpla același lu
cru șl cu automobilul. Este un 
sport pe care nu-1 poți practica 
la un nivel acceptabil dacă nu-1 
Iubești.

— Profesiunea 
stingherește viața 
de familie ?

Da Dacă soția mea 
șește cu mine viața de 
pe care o duc, în schimb sînt 
foarte mult timp privat de copil, 
care rămin acasă. Mi-am ales 
acest domiciliu In Elveția, toc
mai pentru a fl mai central, a- 
dlcă mal aproape de circuitele 
pe

pentru acti- 
dv sportivă ?
voi spune de ae. 
face automobilism, 
fanatic al tirului.

dv vă 
normală

Impărtă- 
„nomad"

care alerg.
— Dintre toți piloții pe 

care i-ațl cunoscut, care 
este cel ce v-a impresio
nat cel mai mult ?

Răspunsul este dificil. De fapt, 
pentru a aprecia valoarea unul 
pilot trebuie să ții seama de pal
maresul Iul sau să te glndeștl 
cum 1-al găsit ca om, sau să-ți 
amintești dacă al alergat alături 
de el șl ce impresie ți-a făcut. 
Carracciola, Nuvolari au fost 
mari, dar nu l-am văzut nici
odată. Pe Fanglo l-am cunoscut, 
Iar alături de Jim Clark am a- 
lergat. In amintirea mea, Jim a 
rămas drept cel mal bun pilot 
pe care l-am văzut vreodată. El 
îmi era șl 
asemenea, 
om calm, 
rețea mea 
personifică 
mare campion.

prieten. 11 admir, de 
enorm, pe Fanglo, 
modest, care în tlne- 
a personificat (șl mal 
Încă) tipul ideal de

românește de
SIRETEANU

normal să amintim în primul 
rînd exemplul ei) o școală a 
curajului, a demnității, a 
dîrzeniei, care a contribuit 
la formarea caracterelor mul
tor tineri motocicliști. Spiri
tul de fair-play, de seriozi
tate, de dorință continuă pen
tru ridicarea nivelului cunoș
tințelor tehnice a domnit și 
domnește în această secție de 
vîrf a sportului cu motor din 
țara noastră. Foarte mulți

tor internațional. De Ia sec
ția de motociclism a clubu
lui sportiv „STEAUA**. lumea 
așteaptă — pe bună drepta
te — un salt valoric aprecia
bil care să contribuie, ca și 
în cei 22 de ani care s-au 
scurs, la creșterea . generală a 
nivelului acestui sport In Ro
mânia.

Interviu realizat de 
Hrisfache NAUM

ce, cu 
sale, și 
Aceasta 
teresul 
sportul
iar celor 
talentați 
Je-ar aduce o 
ritată răsplată
din moral. Avem la toa
te disciplinele maeștri ai 
sportului. De ce oare 
un astfel de titlu nu 
l-ar merita un Pilot ca 
Eugen Ionescu-Cristea 
sau ca Aurel Puiu care 
practică automobilismul 
— sport incontestabil 
mai pretențios șl mai 
modern ?

Dumitru LAZAR

A CUI MAMA?
în condițiile creșterii im-. 

petuoase a parcului național 
de automobile (la care se a- 
daugă fluxul crescînd de ve
hicule turistice străine) este 
normală — oricît de ciudată 
ar părea, oricît de îngrijo
rătoare ar fi — sporirea nu
mărului de coliziuni, de la 
cele mai ușoare, cu simpla 
îndoire de tablă, pînă la cele 
mai vehemente, inclusiv spar
gerile de sticlă nu întotdea
una grave, dar prin zgomot 
mai impresionante. Tabloul 
pe care-1 evocăm este de
sigur 
puțin 
itor. 
care 
ternic circulația decît baterii 
întregi de indicatoare rutie
re. Realitatea aceasta 
confirmată do toate imagi
nile culese în toate orașele 
de mare aglomerație, cu tra
fic intens.

asigurarea
văzut în

dezolant, dar nu mai 
real, inevitabil In vi- 
datoriti ambuteiajelor 

vor influenta mai pu-

este

împrejurările de mal sus 
ne obligă să luăm în consi
derare, din vreme — pentru 
a nu ne lăsa surprinși, ca 
în atîtea alte cazuri, de eve
nimente — unul din elemen
tele ușurătoare în asemenea 
împrejurări, capabil să evite 
rapid tergiversarea „cazului-* 
și deci perturbarea circula
ției, și anume i 
obligatorie. Am
mult© locuri cît de prompt 
se rezolvă urmările acciden
telor cu pagube materiale, 
fără intervenția agenților de 
circulație, prin simpla pre
zentare reciprocă a carnete
lor de asigurare. Recupera
rea daunelor se face pe căi 
ușoare, fără nervi și fără 
complicații, mai ales fără 
pierdere de vreme.

Firește că nu numai de aci 
decurge avantajul asigurării 
obhgatorit. Orice agent a] 
ADAS vă poate Înșira lunga

listă a beneficiilor celuj a- 
sigurat, ca și ale celui pă
gubit intr-un accident. Ros
tul rîndurilor de față — pu
blicitate neplătită de ADAS 
— este numai acela de a a- 
trage atenția asupra foloase
lor indiscutabile pe care 
le-ar aduce obligativitatea a- 
sigurării automobilistice, de 
tipul CASCO, practicată îrl ’ 
maj toate țările europene. 
A.C.R. și-ar putea asuma sar
cina de onoare de a însoți 
carnetul de membru cu un 
contract de asigurare. Pre
cum autoritățile de resort ar 
trebui, concomitent, să lăr
gească sfera acestei obligații 
la toate vehiculele de stat.

Numai 
abecedare 
în viața 
cala potrivit căreia prudența 
este mama înțelepciunii.

așa vom scoate din 
și vom transfera 

de toate zilele zl-

(vib.)



Franțoise Macchi învingătoare

EL MUNDIAL '70 la Saint Gervais

reușit ©Deficit de goluri ® Ceho

grupa C • Sint bucuroși că s-au
0 Pregătiri, pregătiricalificat

Saint Gârvalg a
Franțoise MacchiPerla neagră" a

SPORTIVI DIN 7 TARI LA INTERNAȚIONALELE

CUPELE FAIR PLAY VOR PURTA EGIDA „SPORTUL

CAMPIONATELE MONDIALE DE DOD
(Urmare din pag. 1)
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slovacii comentează

jocul sutimilor de se
cundă este neiertător. 
După o primă manșă 
onorabilă — care pu
tea fi și mai bună fă
ră o urcare exagerată 
în Virajul Potcoavei — 
echipajul Panțuru — 
Zangor ocupa locul 5. 
A urmat manșa secun
dă, parcursă destul de 
bine (dovadă al cinci
lea timp la jumătatea 
cursei), pînă în partea 
finală, la ieșirea din 
virajul de sub pod, un
de o ușoară pendula
re în linia dreaptă a 
adăugat acele infime 
sutimi care l-au dus 
pe Panțuru tocmai pe 
îocul 15 al manșei.

Totalul zilei arată 
echipajul României pe 
poziția 7, cu posibili
tăți de progres în ziua 
a doua, pînă pe locul 
3—4, considerînd că De

DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
La federația noastră de tenis de masă s-au Încheiat Înscrierile pentru 

Internaționalele României care vor fl găzduite la sala Floreasca, Intre 5 șl • 
februarie. Vor lua parte echipele Cehoslovaciei (două Jucătoare șl doi jucători), 
R. D. Germane (2 + 2), Iugoslaviei (2 + S), Poloniei (2 + 2), Ungariei (2 + 3), 
U.R.S.S. (3 + 3) șl României (4 + 4). Alături de cel 28 de sportivi străini vor 
concura, la probele Individuale, 25 de Jucătoare șl 31 de jucători, reprezentind 
țara noastră.

Componența formațiilor României va fl anunțată tn cursul săptămtnU vi
itoare.

La probele pe echipe, organizatorii au alcătuit următoarele grupe i BĂIEȚI > 
I t U.R.S.S., R. D. Germană, România (Juniori n), România (seniori A), Ceho
slovacia: 11 : Ungaria, Polonia, România (juniori I)> România (seniori B), 
Iugoslavia ; FETE, I : Cehoslovacia, România (junioare), Ungaria, Iugoslavia, 
România (senioare A) ; H : R. D. Germană, Polonia, România (senioare C), 
România (senioare B), U.R.S.S.

Proba de slalom uriaș din cadrul 
marelui concurs Internațional feminin 
de schi de la 
fost cîștigată de 
(Franța) în 1:36,41. Au urmat-o în cla
sament Annemarie ProeU (Austria) în 
1:38,12 și Judy Nagel (S.U.A.) în 
1:38,46. Punctele acumulate de Fran- 
goise Macchi în „Cupa Mondială" o 
aduc foarte aproape de lideră, com
patrioata ei Michele Jacot

Cea de a 26-a ediție a marelui 
concurs masculin de schi de la 
Megeve, dotat cu „Cupa Emile 
Allais“, a debutat cu proba de 
cobortre, tn care victoria l-a re
venit austriacului Karl Schranz 
(tn fotografie, in timpul cursei) : 
2:12,80. El a fost urmat de compa
triotul său Helnl Messner — 2:13,83 
șl de francezul Henri Duvillard 
— 2:14,35. în clasamentul „Cupei 
Mondiale”: P. Russel (Franța) 135 p 
G. Thoeni (Italia) 107 p, K. Schranz 
106 p, D. Giovanoll (Elveția) 96 p 
etc. In cel pe echipe : Franța 
1 035 p, Austria 437 p, S.U.A. 352 
p etc.

„Cupa Emile Allals" a fost tnsă 
îndoliată : francezul Michel Bo- 
zon (20 de ani), nepotul fostului 
campion mondial Charles Bozon, 
a Ieșit din pîrtle, In apropierea 
liniei de sosire, s-a lovit de o ba
rieră de protecție și a suferit un 
traumatism cranian. Operația s-a 
soldat cu un insucces și Bozon 
a decedat la spital...

Zordo, elvețianul Stad
ler și americanul La- 
mey pot fi întrecuți 
prin obișnuita regula
ritate a performanțe
lor lui Panțuru. Sarci
na sa este, firește, aug
mentată de faptul 
că — după ușoara ră
nire care l-a împiedi
cat pe Panaitescu să 
participe — România 
este singura din cele 
13 țări prezente aici 
care a luat startul cu 
un singur echipaj. Du
minică însă, și Japo
nia va fi în aceeași si
tuație, după ce în man
șa a doua pilotul Suzuki 
l-a pierdut în Virajul 
Soarelui pe 
său Sato, 
singur la sosire.

Lupta rămîne deschi
să în ziua a doua, dar 
în mod normal, concu- 
rind probabil prudent, 
cele două echipaje 
vest-germane nu mai 
pot pierde primele do
uă locuri.

frînarul 
ajungînd

Iată rezultatele tehni
ce ale primei zile: 1. 
R.F. a GERMANIEI I 
(Floth — Bader) 2:32,15 
(1:16,30+1:15,85); 2.

R.F. a GERMANIEIII 
(Zimmerer — Utzsch- 
neider) 2:33,23 (1:16,54 
+ 1:16,69); 3. ELVEȚIA 
I (Caviezel — Can- 
drian) 2: 34,13 (1:16,84 
+ 1:17,29); 4. S.U.A. I 
(Lamey — Huscher) 2: 
35,77 "(1:17,81+1:17,96) ; 
5. ELVEȚIA II (Stad
ler — Schaerer) 2:35,44 
(1:17,64 + 1:17,70); 6. I- 
TALIA I (De Zordo — 
Frassinelli) 2:35,55 (1:
17,97r+'I:17,58) ; 7. RO

MÂNIA I (Panțuru — 
Zangor) 2:35,58 (1:17,26
— al 5-lea timp + 1: 
18,32 — al 15-lea timp); 
8. SPANIA I (Baturone
— Rosal) 2:35,71 ;
CEHOSLOVACIA
(Pavlikovic — Smolik) 
2:35,77 ; 10. ITALIA II 
(Vicario Carlesso)
2:35,89.

LA GALAJI - UN NOU TEST PENTRU REPREZENTATIVA UE HOCHEI

Dinamovistul Iulian Florescu 
înaintări„de gol“ ai

din 
„bote- 
prile-

evolua în grupa B a cam
pionatului mondial. Impor
tul a fost necesar deoarece 
crosele fabricate la Reghin 
sînt de slabă calitate și pe 
deasupra destul de scumpe. 
Un amănunt de statistică pu
țin agreabil : în timpul sta
giului de pregătire de la O- 
pava s-au rupt TOATE cele 
145 de crose „Reghin" cu ca
re se aprovizionase lotul nos
tru. Din cite aflăm, una cos
tă peste 100 lei !

Doi specialiști cehoslovaci 
la București

Pentru buna desfășurare a 
turneelor 
Galați și 
solicitați doi reputați tehni
cieni cehoslovaci: L. Slovak 
și W. Kozian. Primul este un 
meșter vestit în pregătirea 
gheții, cel de al doilea, în 
ascuțitul și montatul patine
lor. Slovan și Kozian vor 
preda, de asemenea, un curs 
în fața tehnicienilor români.

de hochei de la 
București au fost în proiect două jocuri 

cu Bulgaria
între 5 și 8 februarie se

lecționata de hochei a Bul
gariei va susține două jocuri 
în R. D. Germană. înaintea 
participării la turneul grupei 
C, formația bulgară intențio
nează să susțină două jocuri 
de verificare în țara noastră, 
la 10 și 11 februarie, 
propunere în acest sens

a devenit unul, din oamenii 
echipei naționale

ro — Ștefanov (L. Iordan — 
F odor ea — Moiș) — înain
tași. După cum se vede, lip
sește Pană, nerestabilit com
plet după traumatismul la 
mină, pe care l-a avut. Bi
ro, în schimb, după fractu
ra de cot suferită la Buda
pesta își va face intrarea în 
activitatea competițională, dar 
nu va juca, probabil, tot 
turneul.

l

Patinoarul artificial 
Galați primește marți 
zul“ internațional, cu 
jul turneului de hochei or
ganizat în localitate. Pentru 
echipa română participarea 
la competiție reprezintă un 
test important înaintea evo
luției în grupa B a campio
natului mondial. Antrenorii 
Novacek și Tiron s-au fixat 
asupra următorului 
urmează să plece 
Galați : Dumitraș, 
Dumitru (portari), 
Ioniță, FI. Sgîncă — Făgăraș, 
P. Sgîncă — Schiau (fun
dași), I. Szabo — Calamar — 
G. Szabo, Huțanu — Flores- 
cu — Bașa, Gheorghiu — Bi-

Hocheiștii japonezi in Europa
Reprezentativa de hochei 

a Japoniei va întreprinde un 
turneu în Europa înaintea 
participării la grupa B a 
campionatului mondial. Spor
tivii niponi vor evolua în 
Elveția, Polonia și Cehoslo
vacia. Pe agenda cehoslovacă 
a deplasării lor 
trei jocuri, două 
și unul la Praga, 
nia unor formații 
a selecționatei de tineret 
țării gazdă.

O 
a 

sosit la F.R.H. care urmează 
să răspundă.

Rubrică redactată de 
Valeria CHIOSE

COMPUTERUL A DECIS

9.
I

sosească 
crose a-

lot, care 
luni la 

Crișan, 
Varga —

Crose finlandeze 
tricolori

Sînt așteptate să 
din Finlanda 250 de
le firmei „Koho-Montreal", 
cu care jucătorii noștri vor

pentru

lui pel£EXAMENUL

CE PIERDENU AVEM cela

spectatorilor 
senzaționale, 
orice aștep-
meciului au

figurează 
la Opava 
în compa- 
de club

200 de locuri s-au prezentat 200 
de candidați. „Cea mal grea ma
terie ml s-a părut matematica, 
unde s-au piu 20 de întrebări de 
geometrie șl regula de trei sim
plă". Profesorul de matematică s-a 
declarat mulțumit de pregătirea 
lui Pelă : „A răspuns foarte bine 
Ia 7 întrebări j la altele, suficient 
de bine".

La probele practice, Pffle n-a 
avut nici o dificultate. Pe 60 m, 
800 m, săritura tn lungime șl Înăl
țime a primit cele mal bune cali
ficative

(Anglia) a declarat, la Londra, 
că... „am urmărit Imagini „colo
rate", tnsă nu trebuie să privim 
tn mod serios rezultatul !“

In fotografie, „fază" din „meci".

Ziarul „Sportul" oferă 
cupele fair-play

Tradiționalele cupe pentru 
sportivitate în grupele B și 
C ale campionatului mondial 
de hochei vor fi oferite la 
actuala ediție a întrecerii de 
către ziarul nostru. Ele vor 
reveni formațiilor cu cel mai 
mic număr de minute pena
lizare înregistrate de-a lun
gul competiției.

și
a

Președintele L.I.H.G. 
nu va putea veni la București

După cum ni se comunică 
de la Londra, dl. J. F. Ahe- 
arne, președintele 
care urma să 
toratul grupei 
hochei, nu va 
București din 
nătate. El l-a 
Miroslav Subrt, 
dintele Ligii, sări înlocuiască, 
îi urăm d-lui Aheame însă
nătoșire grabnică.

L.I.H.G. 
conducă direc- 
B a C.M. de 
putea veni la 
motive de să- 
însărcinat pe 

vicepreșe-

Campionatele
europene masculine

'Fisi *>

■ >?■ A- •-

Pel£, In altă postură decît cea obișnuită : in timpul examenului de admitere

JMlele trecute am publicat o ști
re care anunța că Ministerul În
văță mtntulul din Brazilia nu a 
aprobat dispensa de studii iul 
Pelă, pentru a se prezenta la exa
menul de admitere al Institutului 
superior de educație fizică, iată 
Insă că Pelă a găsit o altă soluție. 
A renunțat la completarea studi
ilor (liceul) șl ded Șl Ia examenul 
de admitere la Institutul supe
rior, preferind să se înscrie la o 
școală tehnică sportivă. Exame
nul de admitere l-a reușit, deșii 
după cum declară „perla neagră", 
n-a fost prea ușor. Pentru

Josef Marko, antrenorul echipei 
Cehoslovaciei, a anunțat că, tn 
vederea campionatului mondial, 
jucătorii săi vor urma un pro
gram de pregătire la Font Romeu, 
tn munții Plrinel. Marko a ară
tat că In grupa C, de Ia Guadala
jara, cele mal mari șanse de ca
lificare Ie are echipa Angliei. Cu
noscutul portar cehoslovac Vlktor 
a declarat că... „Noi nu avem ce 
pierde. Vom Juca foarte deschis.

PREGĂTIRILE ECHIPEI
URUGUAYENE

în cadrul pregătirilor pen
tru campionatul mondial, 
pfeselecționata de fotbal a 
Uruguayului a învins, la 
Montevideo,, cu 9—3 echipa 
Huracan 'care activează în 
divizia secundă a campiona
tului țării. în cursul acestei 
partide au fost încercate mai 
multe variante ale liniilor de 
atac și apărare, meciul fiind 
considerat drept un test pen
tru desemnarea formației de
finitive ce va apare pe sta
dioanele mexicane.

TURNEUL DE LA MONTEVIDEO
de spectatori. în clasament 
conduce echipa Penarol cu 

5 p (din 3 meciuri), urmată 
de Nacional —4 p (2), San Lo
renzo—4p (3), Corinthians—3 
p (3), River Plata—0 p (2) șl 
Steaua Roșie Belgrad—0 p (3).

Blnt convins că meciurile m voi 
Încheia cu rezultate strinse șl că 
lupta pentru calificare va fl deo
sebit de pasionantă".

MAROCANII 
SE ANTRENEAZĂ ASIDUU
Echipa Marocului va urma un 

stagiu de pregătire de 15 zile în 
stațiunea ifrane (Marocul de 
nord), după care va pleca în ora
șul Agadir pentru o 
jocuri amicale. Echipa 
se va îndrepta la 15 
orașul mexican Leon. 
marocani vor întîlni la 
ca echipa Slovan Bratislava, iar 
la 7 februarie vor juca în depla
sare cu echipa spaniolă F. C. Se
villa.

CONT NEGATIV DE GOLURI In italia

serie de 
marocană 
mai spre 
Fotbaliștii 
Casablan-

EL SALVADOR NU
„Am înscris o pagină de 

aur în cartea mișcării spor 
tive din țara noastră însăși 
prin faptul că sîntem aici" 
— a declarat reprezentantul 
Salvadorului la tragerea la 
sorți a grupelor campiona
tului mondial. Echipa repre
zentativă va începe pregăti-

în cadrul turneului hexa
gonal de fotbal de La Monte
video, echipa Penarol (Uru
guay) a invins cu scorul de 
2—1 (1—0) formația argenti-
nlană River Plata. Partida a 
fost urmărită de peste 35 000

lta-
___ ___ „ _ ___ ,. .. . ne
mulțumiți. în prima jumăta
te a campionatului 1969-r-1970 
în 120 de meciuri disputate 
în divizia I, au fost înscri
se în total 255 de goluri. Un 
asemenea cont negativ nu a 
mai fost înregistrat niciodată 
în întreaga istorie a fotba
lului peninsular, 
celeiași perioade 
precedent fusese 
cu 49 de goluri,

Conducătorii fotbalului 
Han sînt pe drept cuvînt

întregului campionat 1968— 
1969, cu cele 497 goluri în
scrise în 240 de partide, fu
sese considerat drept o „pată 
neagră" a sportului cu balo
nul rotund din Italia.

Mal bine de 1 milion de tele
spectatori, precum și spectatorii 
din circa 1 500 de cinematografe 
din S.U.A., Franța, Italia, Anglia 
și alte țări, au urmărit filmul 
meciului montat de un ordinator 
electronic între pugiliștli Cassius 
Clay și Rocky Marciano, foști 
campioni mondiali la categoria 
grea. Aparatele de înregistrat au 
apreciat pe baza anumitor cri
terii (forța în lovituri, duritatea, 
rezistența etc.) că Marciano a ob
ținut victoria prin k.o. în rundul 
13. rămînînd astfel invincibil. 
„Inovația" a prins în lumea ama
torilor de box și a "
dornici de pelicule 
încasările Intrecînd 
țări.

Multe din fazele 
fost filmate anul trecut, la Miami, 
Intr-un studio special șl în pre
zența a numai 22 de specialiști, 
înainte ca Marciano să fl dece
dat, tn luna septembrie, în urma 
unul accident de avion. Alte faze 
ale partidei au fost „lipite" din 
filmele în care cel doi combatanți 
au evoluat tn cursul carierei lor.

In cadrul unei anchete-fulger 
pe tema „Se pot lua In serios de
ducțiile mașinilor electronice In 
materie de box 7“ au răspuns o 
scrie de mari puglllștl Cassius 
Clay, a arătat că este timpul să 
devenim serioși șl să nu ne fa
cem ldeea „că aș fl putut pierde 
In fața unul om tn vlrstă da 44 
ani. A fost un film simulat șt 
atit". Fostul campion mondial 
Jack Dempsey a declarai, la New 
York, următoarele i „a fort un 
minunat film, plin de nostalgia*. 
Georges Carpentier, fort campion 
al lumii la categoria semigrea, 
care a urmărit filmul din foto
liile cinematografului parizian 
Rex, a spus î „Filmul a fost fru
mos prezentat, In culori excelen
te și cu faze plăcute. Din punct 
de vedere pur sportiv tnsă, nu 
l-am acceptat". La rtndul său, fos
tul deținător al centurii europene 
la categoria grea, Henry Copper

de patinaj viteză
în prima zi a campio

natelor europene masculi
ne de patinaj viteză de la 
Innsbruck s-au disputat 
probele de 500 m și 5 000 
m. In prima, victoria i-a 
revenit vest-germanului 
Erhard Keller, cronome
trat în 38,84. El a fost 
urmat de norvegienii For- 
naess — 40.13 și Groen- 
vald — 40,31. Proba de 
5 000 s-a desfășurat sub 
semnul dominării olande
zilor, ocupanți ai primelor 
trei locuri : Cornelius 
„Kees“ Verkerk — 7:32,9, 
Bols — 7:34,2 și Schenk— 
7:34,9.

După două probe, în 
clasamentul tetratlonului 
conduce Ard Schenk (la 
500 m — locul 4 în 40,55) 
cu 86,040 p, urmat de 
Groenvald cu 86,110 p și 
de norvegianul Thomassen 
cu 86,380 p.

♦

Bilanțul a- 
a. sezonului 
mai
iar cel

mare 
al

EMITE PRETENȚII
rile la 19 februarie, cînd 
întîlni, la San Salvador, re
prezentativa Uniunii Sovie
tice. Sînt prevăzute, de ase
menea, meciuri cu echipa 
braziliană, Botafogo și un 
turneu în America de Sud, 
te va include partide în Bra
zilia, Venezuela și Argentina.

„Știm că 
slabă echipă 
Mexic — a 
salvadorian. 
ma oară cînd participăm la 
o asemenea competiție difi
cilă șl considerăm însăși ca
lificarea noastră ca fiind mai 
mult decît suficient".

va

sîntem cea rrai 
care va veni în 
spus delegatul 

Este pentru pri-

FREDDIE LITTLE DESCALIFICAT LA ROMA
La Roma, campionul mon

dial la categoria mijlocie 
mică-, - americanul Freddie 
Little, a lost învins prin des
calificare în rundul 8 de că
tre compatriotul său Eddie 
Pace. Cei doi boxeri au evi
tat multă vreme schimburile, 
primind cîteva avertismente’ 
Little a fost acuzat de pa-

sivitate și apoi descalificat. 
Bursa sa a fost reținută de 
organizatori, care întreprind 
o anchetă. în meciul „semi- 
vedetă" italianul Duran (ca
tegoria mijlocie), fost cam
pion european, l-a învins Ia 
puncte în 10 reprize pe ame
ricanul Huntley.

PREGĂTIRI PENTRU
Franța învingătoare la Karlovac,

în cadrul pregătirilor pentru apropia
tele campionate mondiale masculine, 
echipele de handbal ale Franței și R. F. 
a Germaniei au susținut în deplasare 
partide pe care le-au cîștigat. La Karlo-

C.M. DE HANDBAL
iar R.F. a Germaniei la Bilbao

vac (Iugoslavia), handbaliștii francezi au 
dispus cu 20—13 (11—5) de o selecțio
nată locală, iar la Bilbao (Spania) Jucă
torii vest-germani au întrecut echipa 
Spaniei cu 18—14 (8—5).

Franța din nou învingătoare 
în „Turned 

celor cinci națiuni" 
în „Turneul celor cinci națiuni" 

la rugby, echipa Franței a între
cut ieri, la Paria, „XV“-le Irlandei 
cu scorul de 8—0 (0—0). >


